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«Ἁγίῳ Πνεύματι πᾶσα 
ψυχή ζωοῦται καί κα-
θάρσει ὑψοῦται, λα-

μπρύνεται τῇ τριαδικῇ 
Μονάδι ἱεροκρυφίως».

(Α´ Ἀντίφωνο τῶν Ἀναβαθμῶν 

τοῦ δ´ Ἤχου)

Μέ τή χάρη καί τή δύνα-

μη τοῦ Ἁγίου Πνεύματος 

κάθε ψυχή ζωντανεύει 

καί μέ τήν κάθαρση τήν 

πνευματική ἐξυψώνεται 

καί γίνεται λαμπρή μέ τή 

βοήθεια τῆς τριαδικῆς Μο-

νάδας (τοῦ ἑνός δηλ. τρι-

αδικοῦ Θεοῦ) κατά τρόπο 

ἱερό καί μυστηριώδη.
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Κατά τή διδασκαλία τῆς Ἐκκλησίας 
μας τό Ἅγιο Πνεῦμα εἶναι τό τρίτο 
πρόσωπο τῆς Ἁγίας Τριάδος, Θεός 

ἀληθινός, ὅπως εἶναι καί ὁ Πατέρας καί ὁ 
Υἱός. Τό Ἅγιο Πνεῦμα ἐλάλησε διά τῶν προ-
φητῶν στήν Παλαιά Διαθήκη καί διά τῶν 
Ἀποστόλων στήν Καινή Διαθήκη μετά τό 
γεγονός τῆς Πεντηκοστῆς. Ἐν συνεχείᾳ λα-
λεῖ διά στόματος 
τῶν δούλων τοῦ 
Θεοῦ, τῶν ἀλη-
θινῶν πατέρων, 
ἀσκητῶν, ἁγίων 
τῆς Ἐκκλησίας 
μας καί παρη-
γορεῖ, στηρίζει 
καί καθοδηγεῖ 
τό πλήρωμα τῆς 
Ἐκκλησίας σέ 
ὁδούς σωτηρί-
ας. Τό Πνεῦμα 
τό Ἅγιο συγκρο-
τεῖ τόν θεσμό τῆς 
Ἐκκλησίας, ἀφοῦ 
στήν ἱστορία τῆς 
ἀνθρώπινής μας 
ὑπάρξεως καί 
τοῦ κόσμου ὁλό-
κληρου βλέπουμε 
τήν παρουσία τῆς 
Ἁγίας Τριάδος ὡς 
«ὁ Πατήρ ηὐδό-
κησε, ὁ Λόγος σάρξ ἐγένετο καί τό Πνεῦμα 
τό Ἅγιο ἐσκήνωσε ἐν ἡμῖν». Παραμένει μαζί 
μας τό Πνεῦμα τό Ἅγιο μέσα στήν Ἐκκλη-
σία, ἡ ὁποία εἶναι ταμειοῦχος τῆς χάριτος 
τοῦ Ἁγίου Πνεύματος, καί τήν ὁδηγεῖ πά-
ντοτε εἰς ὁδούς ἀληθείας. 
Στήν προσωπική μας ζωή ὅμως, ὅταν μι-
λοῦμε γιά τή χάριν καί λέμε ἡ χάρις τοῦ 

Ἁγίου Πνεύματος, ἡ θεία χάρις, ἡ χάρις τοῦ 
Θεοῦ τί ἐννοοῦμε; Οἱ πατέρες τῆς Ἐκκλη-
σίας μέσα ἀπό τήν ἐμπειρία τους μᾶς ξεκα-
θάρισαν ὅτι  τό Πνεῦμα τό Ἅγιο εἶναι Θεός 
ἀληθινός, ὅπως τό ἴδιο εἶναι καί ὁ Χριστός, 
ὁ Λόγος, ὅπως εἶναι καί ὁ Πατέρας. Ἑπο-
μένως, ἐμεῖς ὅλοι πού μετέχουμε στή χάριν 
τοῦ Ἁγίου Πνεύματος, δέν μετέχουμε στήν 

οὐσία τοῦ Θεοῦ, 
τοῦ Ἁγ. Πνεύ-
ματος ἀλλά στίς 
ἄκτιστες ἐνέρ-
γειες τοῦ Ἁγίου 
Πνεύματος. Οἱ 
ἄκτιστες αὐτές 
ἐνέργειες εἶναι 
αὐτές πού σ’ ἐμᾶς 
κατέρχονται καί 
εἶναι αὐτές στίς 
ὁποῖες ἐμεῖς με-
τέχουμε καί πού 
συντηροῦν, ζω-
ογονοῦν, συνέ-
χουν τήν κτίση 
ὁλόκληρη, ἀλλά 
προπάντων ἁγιά-
ζουν, φωτίζουν 
καί θεώνουν τόν 
ἄνθρωπο καί τόν 
καθιστοῦν ναό 
τοῦ Θεοῦ καί τοῦ 
Ἁγ. Πνεύματος. 

Σ᾽  αὐτή τήν ἄκτιστη ἐνέργεια τοῦ Ἁγίου 
Πνεύματος μετέχουμε ὅλοι οἱ ἄνθρωποι. 
Δέν μποροῦμε νά μετάσχουμε στήν οὐσία 
τοῦ Θεοῦ. Αὐτή ἦταν ὅλη ἡ διδασκαλία καί 
ὁ ἀγώνας τοῦ ἁγίου Γρηγορίου τοῦ Πα-
λαμᾶ, ὁ ὁποῖος ὑπεραμυνόμενος τῆς πραγ-
ματικῆς θεώσεως τοῦ ἀνθρώπου ἔλεγε ὅτι ὁ 
ἄνθρωπος θεοῦται πραγματικά καί μετέχει 

Ἡ Χάρις τοῦ Ἁγίου Πνεύματος

τοῦ Πανιερωτάτου Μητροπολίτου 
Λεμεσοῦ κ. Ἀθανασίου
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στό θεῖο, ὄχι στή θεία οὐσία ἀλλά στίς θεῖες 
καί ἄκτιστες ἐνέργειες. 
Τί σημαίνει τώρα θεία χάρις. Θεία χά-
ρις εἶναι ἐνέργεια τοῦ Θεοῦ. Δέν μπορεῖ ὁ 
ἄνθρωπος νά ἔχει τή θεία χάρι μέσα του 
καί νά μήν τήν αἰσθάνεται. Μπορεῖ δηλα-
δή νά μήν τό καταλαμβαίνει ἀπόλυτα ὅτι 
αὐτό εἶναι ἀπό τόν Θεό. Κυρίως οἱ ἁπλοϊκοί 
ἄνθρωποι καί οἱ ἀρχάριοι στήν πνευματική 
ζωή νά μήν καταλαμβαίνουν ὅτι αὐτό εἶναι 
ἐνέργεια τῆς θείας χάριτος. Ἀλλά πράγματι 
ἡ θεία χάρις εἶναι ἐνέργεια πού διοχετεύεται 
μέσα στόν ἄνθρωπο. Αὐτή ἡ θεία ἐνέργεια 
ξυπνᾶ τόν θεῖο ζῆλο, ὁ ὁποῖος μαζί μέ τήν 
ἐνέργεια τῆς χάριτος σπρώχνει τόν ἄνθρω-
πο πρός τήν ἐργασία τῶν ἐντολῶν τοῦ Θεοῦ, 
στούς πνευμα-
τικούς ἀγῶνες, 
καί ὅσο ἀγωνί-
ζεται ὁ ἄνθρω-
πος πνευματικά, 
τόσο περισσότε-
ρο προχωρᾶ καί 
λαμβάνει καί με-
τέχει σ’αὐτή τή 
χάριν τοῦ Θεοῦ. 
Μποροῦμε νά 
ποῦμε ὅτι εἶναι 
ὅπως τό  ρεῦμα 
καί ἡ ἠλεκτρι-
κή ἐνέργεια τήν 
ὁποία δέν βλέ-
πουμε, οὔτε μποροῦμε νά δοῦμε τήν οὐσία 
της,  βλέπουμε ὅμως τήν ἐνέργειά της. Ὅταν 
βάλουμε ἠλεκτρικό ρεῦμα σέ μία συσκευή, 
ἀμέσως ἡ συσκευή ἀρχίζει νά λειτουργεῖ 
καί νά κάνει διάφορα πράγματα. Ξέρουμε 
ὅτι ἔχει τήν ἐνέργεια ἡ ὁποία εἶναι ἀόρατη, 
ὅμως ὁ ἠλεκτρισμός ὑπάρχει. Ἔτσι εἶναι καί 
ἡ χάρις. Εἶναι ἐνέργεια  ἡ ὁποία ὅταν ἔρθει 
στόν ἄνθρωπο, τότε ἀρχίζουν  νά ἐνεργο-
ποιοῦνται μέσα του ὅλα ἐκεῖνα τά στοιχεῖα 
πού ὑπάρχουν στή φύση του καί κινεῖται 
σ’ ἕνα διαφορετικό χῶρο. Γίνεται ἄλλος 
ἄνθρωπος, γίνεται καινός. 
Ἀρχίζει μία μεγάλη πορεία τοῦ ἀνθρώπου 
μέσα ἀπό τήν ὁδό τῆς καθάρσεως, τῆς με-

τανοίας, τῶν πύρινων ἐκείνων δακρύων τῆς 
μετανοίας. Στή συνέχεια ἀρχίζει νά παρηγο-
ρεῖται, νά φωτίζεται, καί περισσότερο  παρα-
μένοντας ἀγωνιζόμενος πορεύεται σταθερά 
πρός τόν ἁγιασμό καί τή θέωση. Ὅλα αὐτά 
τά ἐνεργεῖ τό Πνεῦμα τό Ἅγιο πάντοτε μέ τή 
συνεργεία τοῦ ἀνθρώπου καί τήν ἐλεύθερη 
συγκατάθεσή του, γιατί ὁ Θεός οὐδέποτε 
καταπατᾶ τήν ἐλευθερία τοῦ ἀνθρώπου. 
Ἀφοῦ τό Πνεῦμα τό Ἅγιο εἶναι ἐνέργεια, 
πρέπει νά δοῦμε αὐτό πού ἔχουμε μέσα μας 
εἶναι πράγματι ἡ ἐνέργεια τοῦ Ἁγίου Πνεύ-
ματος; Ὑπάρχουν ἀρκετοί κίνδυνοι. Ἕνας 
κίνδυνος εἶναι νά ἔχουμε μέσα μας πράγ-
ματα ἀντίθετα, τά ὁποῖα δέν εἶναι ἀπό τόν 
Θεό καί ἐμεῖς νά νομίζουμε ὅτι προέρχονται 

ἀπό τό Πνεῦμα 
τό Ἅγιο. Ἀκόμη 
ὑπάρχουν πε-
ριπτώσεις πολύ 
ἐπικίνδυνες, τῆς 
πλάνης. Δαιμο-
νικές ἐνέργειες 
μιμοῦνται τίς 
ἐνέργειες τῆς 
χάριτος καί ὁ 
ἄνθρωπος ἐνῶ 
καθοδηγεῖται 
ἀπό τά δαιμο-
νικά πνεύματα, 
νομίζει καί πι-
στεύει ὅτι κα-

θοδηγεῖται ἀπό τό Πνεῦμα τό Ἅγιο. Στήν 
πρώτη περίπτωση ἄν θέλουμε νά δοῦμε ποιό 
πνεῦμα ἔχουμε μέσα μας, γιά νά μήν ταλαι-
πωρούμαστε καί νά πλανόμαστε καί νά μή 
γνωρίζουμε τί γίνεται στήν πραγματικότη-
τα, ὁ ἀπόστολος Παῦλος μᾶς τό ξεκαθαρίζει 
καί μᾶς λέει: Ἄν θέλετε νά δεῖτε τί πνεῦμα 
ἔχετε μέσα σας, εἶναι πολύ ἁπλό. Δέστε ἄν 
ἔχει ἡ καρδιά σας τούς καρπούς τοῦ Ἁγίου 
Πνεύματος, οἱ ὁποῖοι εἶναι ἄπειροι. Ὁ Ἀπό-
στολός μᾶς περιγράφει μερικούς καρπούς 
λέγοντας:  «Ἀδελφοί, ὁ καρπός τοῦ πνεύμα-
τος ἐστιν ἀγάπη, χαρά, εἰρήνη, μακροθυμία, 
χρηστότης, πραότης, ἀγαθωσύνη, πίστις, 
ἐγκράτεια». Ὅλα αὐτά πού περιγράφει εἶναι 
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οἱ καρποί τοῦ Ἁγίου Πνεύματος. Ἄν ἕνας 
ἄνθρωπος μές στήν καρδιά του ἔχει ἀγάπη, 
χαρά, πραότητα, δικαιοσύνη, ἀγαθωσύνη, 
πίστη, ἐγκράτεια, τότε ὅλα αὐτά εἶναι ἀπο-
δείξεις ὅτι τό Πνεῦμα τό Ἅγιο κατοικεῖ μέσα 
στήν καρδιά του. Ἄν ἀντί ἀγάπης ἔχει μίσος, 
ἀντί εἰρήνης ταραχή, ἀντί πραότητας θυμό, 
ἀντί χρηστότητας καί ἀγαθωσύνης μίσος 
καί κακίες καί ἔχει σύγχυση μέσα στό μυαλό 
καί στήν ὕπαρξή του, καί ἀντί  φῶς ἔχει σκό-
τος ἀπόγνωσης καί ταραχῆς, αὐτό σημαίνει 
ὅτι πρέπει νά ἀγωνισθεῖ περισσότερο, γιατί 
δέν ἀπέκτησε ἀκόμα τούς καρπούς τοῦ Ἁγί-
ου Πνεύματος. 
Στήν ἄλλη περίπτωση, τοῦ πλανεμένου, 
ἐκεῖ εἶναι πιό δύσκολα τά πράγματα. Ὁ 
ἄνθρωπος αὐτός εἴτε πιστεύει, εἴτε ἀπατᾶ 
τούς ἄλλους ὅτι κατέχει τό Ἅγιο Πνεῦμα 
παρουσιάζοντας ἀκόμη καί χαρίσματα, λέ-
γοντας προφητεῖες ἤ κάνοντας ἰάματα καί 
ἰάσεις, ὅμως ὅλα αὐτά ὄχι μέ τή χάριν τοῦ 
Ἁγίου Πνεύματος ἀλλά μέ δαιμονική ἐνέρ-
γεια. Ὁ ἄνθρωπος αὐτός εἶναι πλανεμένος 
καί πλανᾶται καί ὁ ἴδιος καί πλανᾶ καί τούς 
ἄλλους ἀνθρώπους. Πῶς τόν καταλαμβαί-
νουμε αὐτόν τόν ἄνθρωπο; Κριτήριο πρῶτ’ 
ἀπ’ ὅλα πού κρίνουμε ἄν κάποιο πνεῦμα 
εἶναι ἐκ τοῦ Θεοῦ ἤ ὄχι, εἶναι τό ἄν αὐτός 
ὁ ἄνθρωπος ἀγαπᾶ τόν Θεό.  Ὅπως λέει ὁ 
ἀπόστολος Ἰωάννης, ἄν «ὁμολογεῖ Ἰησοῦν 
Χριστόν ἐν σαρκί ἐληλυθότα», δηλαδή ἄν 
αὐτός ὁ ἄνθρωπος πού παρουσιάζεται ὡς 
φορέας τῆς χάριτος τοῦ Ἁγίου Πνεύματος, 
ὡς θαυματουργός καί ὡς προορατικός ὁμο-
λογεῖ τόν Ἰησοῦ Χριστό σεσαρκωμένο. Ἄν 
ὁμολογεῖ δηλαδή τήν πίστη τῆς Ἐκκλησίας, 
αὐτό ἀποτελεῖ τό πρῶτο κριτήριο πού θά τόν 
κρίνουμε. Βέβαια, ὑπάρχουν καί ἄνθρωποι 
ἐντός τῆς Ἐκκλησίας πού εἶναι πλανεμένοι, 
καί μπορεῖ δογματικά νά μήν ἔχουν παρεκ-
κλίσεις, ἀλλά νά παρεκκλίνουν ἠθικά καί νά  
ἔχουν κυριεύσει τήν ψυχή τους τά δαιμονι-
κά πάθη τῆς ὑπερηφάνειας καί τῆς οἰήσεως. 
Ἄν δοῦμε ἄνθρωπο ὑπερήφανο, ὁ ὁποῖος 
δέν ὑποχωρεῖ ἀπό τή γνώμη του καί δέν 
ὑπακούει στούς πνευματικούς πατέρες τῆς 
Ἐκκλησίας καί νομίζει ὅτι αὐτός εἶναι κά-

ποιος, αὐτά εἶναι δείγματα τῆς ἑωσφορικῆς  
ὑπερηφάνειας καί τῆς πλάνης πού ἔχουν 
αἰχμαλωτίσει τήν ὕπαρξή του. Ἡ ταπείνω-
ση εἶναι τό κύριο γνώρισμα τῶν ἀνθρώπων 
τοῦ Θεοῦ καί ἡ ὑπερηφάνεια εἶναι τό κύ-
ριο γνώρισμα τῶν πλανεμένων ἀνθρώπων. 
Δέστε ὅλους τούς αἱρετικούς, ὅλη ἡ αἵρεσή 
τους στηρίζεται πάνω στόν ἐγωισμό. Ὅλοι 
θά σοῦ ποῦν «ἐγώ μελέτησα, ἐγώ ξέρω, ἐγώ 
πιστεύω», ὅλα στηρίζονται πάνω στόν ἐγω-
ισμό τους. Δέν θά πεῖ κανείς ὅτι οἱ πατέρες 
τῆς Ἐκκλησίας, οἱ ἄνθρωποι τοῦ Θεοῦ ἤ οἱ 
ἅγιοι Ἀπόστολοι ἤ ὁ λόγος τοῦ Θεοῦ λέει 
αὐτό. Μπορεῖ νά τό ἀναφέρουν ὡς πρό-
σχημα, ὅμως πίσω ἀπό αὐτά βρίσκεται ἕνα 
«ἐγώ». Ἐκεῖ πού ἔχουμε ξεκάθαρα δαιμο-
νικές ἐνέργειες εἶναι οἱ διάφοροι μάγοι καί 
τά διάφορα μέντιουμ. Ἐκεῖ καταλαμβαί-
νουμε γιατί δέν εἶναι ἄνθρωποι τῆς Ἐκκλη-
σίας, γιατί δέν ἔχουν πνευματικό πατέρα 
καί οὔτε ἐξομολογοῦνται. Ἑπομένως, μόλις 
δοῦμε κάποιο πού ἐπαγγέλλεται τόν χαρι-
σματοῦχο, τό πρῶτο ἐρώτημα πού πρέπει 
νά τοῦ κάνουμε εἶναι ἄν ἔχει πνευματικό 
καί ποιός εἶναι αὐτός. Βέβαια, δέν ὑπάρχει 
περίπτωση πού καί πνευματικοί μπορεῖ νά 
εἶναι πλανεμένοι; Βεβαίως, κάποιοι πνευμα-
τικοί δυστυχῶς ἔχουν πλανηθεῖ. Τόν λόγο 
ἐδῶ ὅμως ἔχει ἡ Ἐκκλησία καί οἱ τοπικοί 
Ἐπίσκοποι, οἱ ὁποῖοι εἶναι ὑπεύθυνοι στό 
νά ἐπιβλέπουν, ὥστε οἱ κληρικοί πού ἔχουν 
περιπέσει σέ πλάνη νά μήν τούς ἐπιτρέπεται 
νά εἶναι πνευματικοί πατέρες, ἐκτός καί ἄν 
μετανοήσουν καί ἐπανέλθουν στή σωστή 
πορεία, διαφορετικά νά ἀποκόπτονται ἀπό 
τήν Ἐκκλησία, γιά νά μήν προκαλοῦν ἄλλα 
προβλήματα. Δέν πρέπει νά μᾶς κάνει ἐντύ-
πωση αὐτό, γιατί στήν πρώτη Ἐκκλησία 
εἴδαμε καί Ἀποστόλους πού ἐγκατέλειψαν 
τήν πίστη τους στόν Θεό καί μαθητές τους, 
ὅπως ὁ διάκονος Νικόλαος ὁ ὁποῖος ἐξελέ-
γει διά Πνεύματος Ἁγίου, ἔγινε ὁ πρῶτος 
αἱρεσιάρχης,  τόν ὁποῖο ἡ Ἐκκλησία καί ὁ 
Θεός τόν ἐβδελύχθη καί τόν καταδίωξε. Ἡ 
ἀνθρώπινή μας φύση εἶναι πάντοτε ἐπιρρε-
πής στήν ἁμαρτία καί στό ὀλίσθημα.
Τί κάνουμε ὅμως  ἐμεῖς γιά νά ἀποκτήσουμε 
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τή θεία χάριν. Ὁ Χριστός μᾶς τό εἶπε ξεκά-
θαρα. Ἄν μέ ἀγαπᾶτε, θά τηρήσετε τίς ἐντο-
λές μου καί σ’ αὐτόν πού τίς  τηρεῖ, Ἐγώ καί 
ὁ Πατέρας θά ἔρθουμε καί θά κατοικήσουμε 
μέσα του. Αὐτή εἶναι ἡ κατοίκηση τοῦ Ἁγί-
ου Πνεύματος, ἡ τήρηση τῶν ἐντολῶν τοῦ 
Θεοῦ. Αὐτός πού τηρᾶ τίς ἐντολές τοῦ Θεοῦ 
καί ἀγωνίζεται καθημερινά μέ τήν ἑκούσια 
ἄρνηση τῆς ἁμαρτίας καί τῶν παθῶν καί 
ἀφετέρου μέ τήν τήρηση τῶν ἐντολῶν τοῦ 
Θεοῦ, προσπερνώντας τά καθημερινά ἐμπό-
δια πού προέρχονται  ἀπό τόν ἑαυτό του, τό 
περιβάλλον του ἤ ἀπό τόν διάβολο καί τά 
ὄργανά του, αὐτός σιγά σιγά γίνεται κα-
τοικητήριο τοῦ ἴδιου τοῦ Θεοῦ. Ἔρχεται ὁ 
Θεός μέσα του, τόν ἁγιάζει, τόν θεώνει, τόν 
ὁδηγεῖ κοντά 
Του καί γίνεται 
ναός τοῦ Ἁγί-
ου Πνεύματος. 
Γι’αὐτό ἀσφα-
λής ὁδός πρός 
ἀπόκτηση τοῦ 
Ἁγίου Πνεύμα-
τος εἶναι ἡ τήρη-
ση τῶν ἐντολῶν 
τοῦ Θεοῦ. Βέ-
βαια, ἡ τήρηση 
τῶν ἐντολῶν 
τοῦ Θεοῦ προ-
ϋποθέτει ὅτι 
εἴμαστε τέκνα 
τῆς Ἐκκλησίας, 
γιατί κάπου λέει 
ὁ Ἀπόστολος ὅτι 
ἔστω καί ἄν κάποιος ἀθλητής ἀγωνίζεται,  
δέν στεφανώνεται ἄν δέν ἀγωνίζεται νόμι-
μα. Τή σφραγίδα τῆς νομίμου ἀθλήσεως ἡ 
ἐκκλησία τή βάζει. Ἐκτός ἐκκλησίας δέν 
μποροῦμε νά ποῦμε ὅτι ἐνεργεῖ ἡ ἁγιαστι-
κή καί θεωτική χάρις τοῦ Ἁγίου Πνεύμα-
τος. Ἡ Ἐκκλησία εἶναι ὁ χῶρος μέσα στόν 
ὁποῖο θεοῦται καί ἁγιάζεται ὁ ἄνθρωπος. 
Βέβαια, ὁ Θεός ἐνεργεῖ παντοῦ ἀλλά ἡ χάρι 
τῆς θεώσεως δέν δίδεται ἐκτός ἀπό τά τέκνα 
τῆς Ἐκκλησίας, γιατί ἔχουν τή δυνατότητα 
ἀφενός τοῦ ἁγίου βαπτίσματος καί ἀφετέ-

ρου τῶν ὑπολοίπων μυστηρίων πού ἁγιά-
ζουν καί ἀνακαινίζουν ὅλο τόν ἄνθρωπο. 
Πρέπει νά εἴμαστε λοιπόν ἐντός ἐκκλησίας 
καί νά ἀγωνιζόμαστε τόν καλό καί ἐπίπο-
νο ἀγώνα τῆς τηρήσεως τῶν ἐντολῶν τοῦ 
Θεοῦ. Αὐτός ὁ ἀγώνας ἔχει καί μία ἄλλη πα-
ράμετρο. Ποιός μπορεῖ νά τηρήσει τίς ἐντο-
λές τοῦ Θεοῦ ἀπόλυτα; Ὅσο κι ἄν φαίνεται 
ὑπερβολή, κανένας. 
Δέν εἶναι ἡ τήρηση τῶν ἐντολῶν τό κλειδί τῆς 
ἐπιτυχίας μας ἀλλά καί ἡ μετάνοια. Ἡ με-
τάνοια εἶναι αὐτή πού θά μᾶς σώσει. Ἐμεῖς 
ἀγωνιζόμαστε νά τηρήσουμε τίς ἐντολές τοῦ 
Θεοῦ, ἀλλά ἐκεῖ πού σκοντάφτουμε καί πέ-
φτουμε, ἡ μετάνοια εἶναι αὐτή πού θά ἔρθει 
ὡς βάλσαμο παρηγοριᾶς καί θά θεραπεύσει 

τό τραῦμα καί 
θά συμπληρώ-
σει τήν ἔλλειψη 
καί θά καλύψει 
τό χάσμα καί τό 
κενό, ὥστε νά 
π ρ ο χ ω ρ ή σ ο υ -
με στόν πνευ-
ματικό ἀγώνα. 
Ὁ μετανοῶν 
ἄνθρωπος εἶναι 
αὐτός ὁ ὁποῖος 
ξέρει νά ἀγωνί-
ζεται πραγμα-
τικά. Ἡ τήρηση 
τῶν ἐντολῶν καί 
ἡ ἐργασία τῆς 
μετανοίας εἶναι 
ἀπό τά βασικό-

τερα ἐχέγγυα πού μᾶς χρειάζονται, γιά νά 
πορευθοῦμε στήν κατάκτηση τῆς θείας χάρι-
τος. Ὁ σκοπός τῆς χριστιανικῆς ζωῆς, ὅπως 
ἔλεγε καί ὁ ἅγιος Σεραφείμ τοῦ Σάρωφ, 
εἶναι ἡ ἀπόκτηση τοῦ Ἁγίου Πνεύματος, ὄχι 
γιά νά γίνουμε καλοί ἄνθρωποι. Νά ἀποκτή-
σουμε τό Ἅγιο Πνεῦμα καί νά γίνουμε τέκνα 
Θεοῦ, ναοί τοῦ Θεοῦ, θεοί κατά χάριν, ὅπως 
ὁ ἴδιος ὁ Χριστός μᾶς ὑποσχέθηκε.

(ἀπό ἀπομαγνητοφωνημένη ὁμιλία)
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Ἐκκλησία, νέες ἀντιλήψεις καί νέες τεχνολογίες

τοῦ Σεβ. Μητροπολίτου Μεσογαίας καί Λαυρεωτικῆς κ. Νικολάου

Νέες ἀντιλήψεις, νέα ἤθη, νέες τε-
χνολογίες, ἕνας νέος πλέον κό-
σμος διαμορφώνεται γύρω μας. 

Ἀντιλήψεις πού ἀγνοοῦν τόν πολιτισμό, 
ἀντιμάχονται τήν ἱστο-
ρία, προτάσσουν τόν 
ἐγωισμό, περιορίζουν 
τόν φιλοσοφικό ὁρίζο-
ντα τῶν προσώπων καί 
τῶν κοινωνιῶν, ἀλλοιώ-
νουν ἱερές ἔννοιες, ὅπως 
ὁ πατριωτισμός καί τίς 
ὀνομάζουν ρατσισμό ἤ 
ἐθνικισμό,ἀντιλήψεις 
πού μέ τή μία ἡ τήν ἄλλη 
μορφή ἔκαναν δειλά 
τήν ἐμφάνισή τους στήν 
ἱστορία, σήμερα ὅμως ἡ 
παρουσία τους ἔχει χα-
ρακτηριστικά γενικευμέ-
νης κυριαρχίας καί ἰσχύ 
ὄχι ἁπλῆς ἀπόψεως ἤ θε-
ωρίας ἀλλά δογματικῆς 
ἐμβελείας. 

Ὑπό τήν ἐπήρεια ὅλου αὐτοῦ τοῦ πλαισίου 
σκέψης δημιουργεῖται καί ἡ ἀντίληψη περί 
Ἐκκλησίας στίς μέρες καί στόν τόπο μας. Ἡ 
Ἐκκλησία κηρύσσει τήν πίστη στόν Θεό καί 
τή ζωή κατά τό ἱερό Εὐαγγέλιο, ὁμιλεῖ γιά 
Τριαδική Θεότητα, γιά ἐνανθρώπηση τοῦ 
Υἱοῦ καί Λόγου τοῦ Θεοῦ ἐν τῷ προσώπῳ 
τοῦ Ἰησοῦ Χριστοῦ, γιά κοινωνία τοῦ Ἁγίου 
Πνεύματος, γιά ἐν Χριστῷ ζωή κλπ.
Ἡ Ἐκκλησία γιά τόν μέσο σύγχρονο 
ἄνθρωπο καί εἰδικότερα τόν σύγχρονο νέο 
Ἕλληνα εἶναι κάτι πού ἔχει χαρακτηριστι-
κά ἀταίριαστα μέ τό σήμερα. Ἄς δοῦμε τό 

περίγραμμα τῆς νέας εἰκόνας πού τείνει νά 
ἐπικρατήσει.
(1) Εἶναι ἕνα κοινωνικό-ψυχολογικό κα-
τασκεύασμα γεμάτο δογματικές διακηρύ-

ξεις, τύπους καί συμβο-
λισμούς, ἀπίστευτες καί 
ὑπερβολικές ἀφηγήσεις, 
πού δέν ἔχουν καμμία 
σχέση μέ τήν πραγματι-
κότητα τῆς ζωῆς καί στήν 
καλύτερη περίπτωση πα-
ρουσιάζουν τήν πιθανό-
τητα ὡς ὑποβάλλουσα 
ἀλήθεια γιά νά πείσει, νά 
δημιουργήσει ὀπαδούς ἤ 
νά κρατήσει τόν ἱστορικό 
ρόλο ὑπάρξεώς της. Δέν 
ἔχει καμμία σχέση μέ τήν 
πρόοδο καί τήν ἀνάπτυ-
ξη. Εἶναι ὅ,τι συντηρητι-
κότερο ὑπάρχει στίς μέ-
ρες μας. Εἶναι ὄπιο πού 
ναρκώνει.
(2) Ἐκφράζει μίαν ἄλλην 

ἐποχή. Δημιούργησε καί διαμόρφωσε κά-
ποιον πολιτισμό πού ταίριαζε σέ ἄλλους 
ἀνθρώπους μέ ἄλλες εἰκόνες γιά τή ζωή. 
Ἀκόμη καί τό ὡραῖο τό ἐννοεῖ μέ ὅρους πα-
ρωχημένους. Οἱ πλούσιοι συμβολισμοί της, 
οἱ πανηγύρεις καί οἱ ἑορτασμοί της, ἡ μου-
σική καί ἡ αἰσθητική της δέν ἔχουν σχέση μέ 
τό σήμερα. Ἐπιπλέον, οἱ ἀφηγήσεις της, οἱ 
ἱστορικές βάσεις τῶν ἑορτῶν της, ἡ ἐκ Παρ-
θένου γέννηση, ἡ Μεταμόρφωση, ἡ Ἀνά-
σταση, ἡ Πεντηκοστή, τά θαύματα ὅπως ὁ 
πολλαπλασιασμός τῶν ἄρτων, ἀπευθύνο-
νται σέ ἐποχές πού ἀρέσκονταν σέ ὑπερβο-
λικές μυθοπλασίες καί δέν ἔχουν σχέση μέ 
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τή δική μας πού ἀξιώνει ἀποδείξεις, λιτότη-
τα ἐκφράσεων καί σαφήνεια.
(3) Ταυτίσθηκε μέ τό κοσμικό σύστημα καί 
τό ἐκμεταλλεύθηκε, γιά νά ἀποκτήσει δύνα-
μη, ἐπιρροή, πλοῦτο. Καί σήμερα πού αὐτό 
ἀπομυθοποιεῖται καταρρέει μαζί του. Αὐτό 
τό σύστημα τῆς ἔδωσε τήν περιουσία της καί 
τόν ρόλο της, γι’ αὐτό καί σήμερα ὀφείλει νά 
τά ἐπιστρέψει ὅλα καί ἀμέσως νά καταργη-
θεῖ. Κατέχει ἀμύθητη περιουσία τήν ὁποία 
ἀρνεῖται μέ ποικίλα ἐπιχειρήματα καί ἀνα-
ληθεῖς δικαιολογίες νά ἀποδώσει στόν λαό, 
ὁ ὁποῖος καί ἀνάγκη τήν ἔχει καί τοῦ ἀνήκει.
(4) Ὁ λόγος της δέν ἔχει σχέση μέ τή ζωή της, 
οὔτε τό κήρυγμα μέ τίς πράξεις καί τά ἔργα 
τῶν ὀπαδῶν της. Ἡ διάλεκτός της εἶναι πο-
μπώδης, μή κατανοητή, μιλάει γιά ἔννοιες 
πολύ ἀφηρημένες, ὑψηλές καί ἀμφίβολες μέ 
τέτοια βεβαιότητα πού ὄχι μόνον δέν πείθει, 
ἀλλά καί ἐπειδή δέν ἐπιβεβαιώνονται στήν 
καθημερινότητα τῆς ζωῆς, καλλιεργεῖ τό 
ψέμα καί τήν ὑποκρισία. Οἱ ἅγιοί της ἔζη-
σαν καί τά θαύματα συνέβησαν σέ ἄλλες 
ἐποχές, ἐνῶ οἱ σημερινοί ἅγιοι εἶναι δῆθεν 
κρυμμένοι καί τά θαύματα εἴτε εἶναι φτια-
χτά εἴτε δέν μποροῦμε ἐμεῖς νά τά δοῦμε. Γι’ 
αὐτό καί τελικά δέν τά πιστεύουμε.
(5) Τό κήρυγμα καί οἱ ἐπαγγελίες της προ-
σφέρουν κάτι πού τό ὀνομάζει ἡ ἴδια μέν 
ἀλήθεια, ἀλλά ἀλήθεια δέν ὑπάρχει, δέν 
ἀποδεικνύεται, δέν μᾶς ἐνδιαφέρει, δέν σχε-
τίζεται μέ τήν πραγματικότητα, δέν ἐπηρε-
άζει τήν καθημερινότητα καί δέν τή διορ-
θώνει. Γι’ αὐτό οὔτε μᾶς ἀρέσει οὔτε μᾶς 
ἀπασχολεῖ. Οὔτε πού τήν ἔχουμε ἀνάγκη.
(6) Ἡ Ἐκκλησία ἀποτελεῖ ἑστία συμβιβα-
σμοῦ, ἀσυνέπειας, ὑποκρισίας, ὑπερβολικῆς 
χλιδῆς, συμφερόντων τῶν ὀλίγων εἰς βά-
ρος τῶν πολλῶν, ἀκόμη δέ καί ἠθικῆς δια-
φθορᾶς καί διαπλοκῆς, χῶρος σκανδάλων. 
Ὄχι ἁπλά δέν μᾶς ἐνδιαφέρει ἤ δέν τήν 
καταλαβαίνουμε, ἀλλά θέλουμε νά ἀπαλ-
λαγοῦμε ἀπό αὐτήν. Φταίει πολύ γιά τά 
ἐπικρατοῦντα κοινωνικά δεινά. Δέν εἶναι 
μόνον ὄπιο πού ναρκώνει τή σκέψη, ἀλλά 
εἶναι καί δηλητήριο πού ἀρρωσταίνει τίς 
κοινωνίες.

(7) Παρά ταῦτα χρειάζεται σέ κάποιους 
πού διαθέτουν περιδεεῖς συνειδήσεις ἤ δέν 
μποροῦν νά ἀπαλλαγοῦν ἀπό φόβους καί 
ἀνασφάλειες ἤ πού συντηροῦνται μέ ἰδέες 
καί φαντασιώσεις. Χρειάζεται ἐνδεχομέ-
νως καί ὡς πολιτικός ἀντίλογος σέ ἄλλες 
θρησκεῖες ἤ ὡς συντηρητής ἑνός ἱστορικοῦ 
παρελθόντος. Χρειάζεται ἐπίσης καί γιά τόν 
μηχανισμό της, ὁ ὁποῖος σέ συνδυασμό μέ 
τή διδασκαλία της περί ἐθελοντισμοῦ καί 
προσφορᾶς καί τίς οἰκονομικές δυνατό-
τητές της, θά μποροῦσε νά βοηθήσει τούς 
ἀναξιοπαθοῦντες τῶν κοινωνιῶν μας. Τήν 
κατανοοῦμε καί τήν ἀνεχόμαστε μόνο γιά 
τόν κοινωνικό της ρόλο. Ἐκεῖ ἐξαντλεῖται ἡ 
ἀποστολή της.
Τέλος, ἡ ἔννοια τῆς ἠθικῆς ἔχει ἐντελῶς 
ἀλλοιωθεῖ. Οἱ λεγόμενες παγκόσμιες ἀξίες, 
ὅπως ἡ ἀλληλεγγύη, ὁ ἀλληλοσεβασμός, ἡ 
ἀξιοπρέπεια, ἡ δικαιοσύνη, ἡ δημοκρατία 
ἀντικατέστησαν τίς ἀρετές. Τό νά κρατήσεις 
ἕνα ἔμβρυο πού ἐλεγχόμενο προγεννητικά 
παρουσιάζει κάποια πάθηση «ἐλέγχεται ἠθι-
κά» κατά την Ἐθνική Ἐπιτροπή Βιοηθικῆς. 
Ὁ εὐγονισμός καί ἡ εὐθανασιακή ἀντίληψη 
παρουσιάζονται μέ ἠθικές βάσεις καί σταδι-
ακά νομιμοποιοῦνται. Ἀντίθετα ὁ σεβασμός 
τῆς ζωῆς καί ἡ συστολή μας ἀπέναντι στόν 
ἀπόλυτο ἔλεγχό της ἀπορρίπτεται ἀπό τή 
νέα ἠθική ἀντίληψη.
Αὐτό πού ἐπικρατεῖ εἶναι ὁ ὑπερβολικός το-
νισμός τῶν ἀτομικῶν δικαιωμάτων. Ἐλευ-
θερία εἶναι νά κάνεις ὅ,τι θέλεις. Ὁ λαός ἔχει 
καί δίκιο καί δύναμη. Ἡ σχέση του μέ τήν 
ἐξουσία δέν ἔχει ἰδεολογική βάση. Δέν ἐκλέ-
γουμε τούς καλύτερους, γιά νά μᾶς διοική-
σουν ἤ γιά νά μᾶς διορθώσουν, ἀλλά αὐτούς 
πού ὑπηρετοῦν τά μικροσυμφέροντά μας. 
Αὐτό γεννᾶ τήν ἠθική τῆς διαμαρτυρίας, 
τῆς ἀγανάκτησης, τῶν συνεχῶν διεκδική-
σεων. Ἐπίσης, τά λεγόμενα ἀτομικά δικαι-
ώματα ἔφεραν τή «σεξουαλική ἀπελευθέ-
ρωση» τῆς γυναίκας, τήν ἀντικατάσταση 
τοῦ γάμου ἀπό τά σύμφωνα συμβίωσης, τίς 
παρελάσεις καί τούς γάμους τῶν ὁμοφυλο-
φίλων. Σάν νά ἔπεισαν οἱ τελευταῖοι ὅτι τό 
πάθος τους ὀφείλεται σέ γονίδιο καί τό ὀνό-
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μασαν ἰδιαιτερότητα, τήν ὁποία καί πρέπει 
νά διεκδικήσουν καί προκλητικά νά ἐπιδεί-
ξουν. Κανένας ὅμως δέν σκέπτεται μήπως 
καί ἡ παιδοφιλία ἔχει γονιδιακό ὑπόβαθρο, 
ὁπότε θά ἔπρεπε νά εἴμαστε πιό ἀνεκτικοί 
ἀπέναντι στούς παιδεραστές. Τό ἴδιο καί ἡ 
ἐγκληματικότητα. Ἀνοχή στούς λαθρομε-
τανάστες, ἐλεύθερες συμβιώσεις, σεβασμός 
στόν σεξουαλικό προσανατολισμό, νομιμο-
ποίηση τοῦ εὐγονισμοῦ καί τῆς εὐθανασίας 
καί ἄλλα συναφῆ, πού ἕπονται ἀποτελοῦν 
ἐκφράσεις τῆς νέας ἠθικῆς.
Μέσα λοιπόν σέ αὐτή τήν ἀτμόσφαιρα ἀντι-
λήψεων τό ἐρώτημα εἶναι πῶς πρέπει νά κι-
νηθοῦμε ὡς Ἐκκλησία. Πῶς θά καταθέσου-
με τή μαρτυρία μας σέ ἀνθρώπους πού εἶναι 
ἐντελῶς ἀδιάφοροι, προκατειλημμένοι ἤ καί 
ἀρνητικοί ἀπέναντι καί μόνο στήν ἔννοια 
τοῦ Θεοῦ; Πῶς θά μιλήσουμε γιά τόν Θεό 
σέ κάποιον πού δέν Τόν θέλει, αἰσθάνεται 
πώς δέν Τόν χρειάζεται, δέν τόν ἀπασχολεῖ, 
δέν Τόν ὑποψιάζεται; Ὁ ἀπόστολος Παῦλος 
βρῆκε στήν Ἀθήνα βωμό ἀφιερωμένο στόν 
ἄγνωστο Θεό. Βρῆκε σπόρο πίστεως καί 
ἀναζήτησης. Οἱ τότε Ἀθηναῖοι ἔψαχναν 
τόν Θεό. Οἱ σημερινοί ἀρνοῦνται καί τούς 
βωμούς. Οἱ ἀντιδράσεις γιά νά κτισθεῖ σή-
μερα ἕνας ναός εἶναι γνωστές σέ ὅλους μας. 

Γιά τήν εποχή μας μᾶλλον ἰσχύει τό «πλήν ὁ 
Υἱός τοῦ ἀνθρώπου ἐλθών ἄρα εὑρήσει τήν 
πίστιν ἐπί τῆς γῆς;».
Ὀφείλουμε ἐπίσης νά ὁμολογήσουμε ὅτι τό 
δηλητήριο αὐτῶν τῶν νέων ἀντιλήψεων ἔχει 
διεισδύσει καί μέσα στόν ἐκκλησιαστικό 
ὀργανισμό καί ἐκδηλώνεται ὡς ἐκκοσμίκευ-
ση, ὡς κόπωση καί ἐφησυχασμός, ὡς γενι-
κευμένη ἀπροθυμία, ὡς δειλία, ὡς συμβιβα-
σμός καί συσχηματισμός, ὡς τήρηση τύπων 
καί ὄχι βίωση μυστηρίου, ὡς ὀρθολογισμός, 
πού κατά παράξενο τρόπο συνυπάρχει μέ 
ἕνα φρόνημα ἀφελοῦς ἐπαρχιωτισμοῦ ἤ καί 
νοσηροῦ συντηρητισμοῦ.
Αὐτό ὅμως πού μέσα στήν ἱστορία βλέπουμε 
νά λειτουργεῖ ὡς μάχαιρα μαρτυρίας εἶναι 
ἡ προφητικότητα τοῦ λόγου, ἡ βεβαίωση 
τοῦ κηρύγματος ἀπό σημεῖα, τό πνεῦμα τῆς 
αὐτοθυσίας καί τοῦ μαρτυρίου, ὁ ἡρωισμός 
τοῦ ἀπολύτου τῆς ἀσκητικῆς ἐπιλογῆς, ἡ δι-
άκριση τοῦ μέτρου τῆς ποιμαντικῆς, ἡ ἀπό-
δειξη τῆς ἁγιότητος μέσα ἀπό ἔργα. Ἐκκλη-
σία χωρίς ἐμφανῆ στοιχεῖα μετάνοιας, χωρίς 
σύγχρονα σημεῖα, χωρίς μαρτυρικό φρόνη-
μα, χωρίς ἀσκητική ζωή, χωρίς ἀνιδιοτελῆ 
ποιμαντική μέριμνα, χωρίς καρπούς ἀρετῆς 
καί ἁγιότητος ἀποτελεῖ λόγον εὐσεβείας μέ 
ταυτόχρονη ἄρνηση τῆς δυνάμεώς της. 
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Ὁ λόγος της πρέπει νά εἶναι προφητικός, 
λόγος πίστεως στόν Χριστό καί ὄχι ἁπλή δι-
δασκαλία ἠθικῆς ἤ προτροπή ἔργων κοινω-
νικῆς ἀγάπης. Κορμός τῆς ἐκκλησιαστικῆς 
μαρτυρίας δέν εἶναι τά ἔργα τῆς ἀγάπης, 
οὔτε βέβαια ὁ θεολογικός στοχασμός, ἀλλά 
ἡ βιωμένη προφητική θεολογία καί ἀλήθεια, 
ἡ ζωή καί ὁμολογία τῆς πίστεως.
Δίπλα σέ αὐτά, δέν μπορεῖ ἡ ἀλήθεια νά 
μήν ἐκφράζεται μέ εἰλικρίνεια. Ὁ λόγος τῆς 
Ἐκκλησίας πρέπει νά διακρίνεται γιά τήν 
αὐθεντικότητα τῆς μαρτυρίας, τήν εὐθύτη-
τά του, ὅπως καί γιά τήν ἀπόλυτη συμβατό-
τητα μέ τή ζωή καί τά ἔργα μας. Δέν μπορεῖ 
ὅταν ἡ ζωή μας πάσχει, ὁ λόγος μας νά εἶναι 
δυσανάλογα πληθωρικός. Ἡ ἀλήθεια εἶναι 
ὑπερβατική, μπορεῖ νά μήν κατανοεῖται. Ἡ 
ζωή ὅμως εἶναι τό ὁρατό καί ψηλαφητό μέ-
ρος τῆς ἀλήθειας, ἡ σάρκα της. Σωτηριῶδες 
μήνυμα χωρίς παρουσία αἰσθητῶν καί μυ-
στικῶν ἀρετῶν, δίχως τό ἄρωμα τῆς κατά 
χάριν ζωῆς καί τῆς ἁγιότητος δέν πρόκειται 
κανείς νά τό προσέξει. Καί αὐτό δέν εἶναι 
ὑπόθεση τῶν κοινωνιῶν, εἶναι προϋπόθεση 
τῆς ἐκκλησιαστικῆς κοινότητος. Ἡ κατη-
γορία πού μᾶς προσάπτουν γιά ξύλινο, τυ-
ποποιημένο καί συνάμα πομπώδη λόγο ἔχει 
ἀσφαλῶς τή βάση της. Σέ μία ἐποχή καί κοι-
νωνία πού ἕνα ζεῖς καί δέκα δείχνεις, καλύ-
τερα δέκα νά ζοῦμε καί ἕνα νά ὁμολογοῦμε.
Κάποιοι ὑποστηρίζουν ὅτι μᾶς χρειάζεται 
ἐκσυγχρονισμός καί προσαρμογή στά ση-
μερινά δεδομένα καί ἄλλοι ἐπιμένουν ὅτι ὁ 
ἐκκλησιαστικός λόγος πρέπει νά διατηρήσει 
τή διαχρονικότητα καί τήν ἑτερότητα τοῦ 
μηνύματος πού κομίζει, ὅπως αὐτό συνέβη 
στήν παράδοσή μας. Ἄς μοῦ ἐπιτραπεῖ νά 
τοποθετηθῶ προσωπικά: Ὁ λόγος τοῦ Θεοῦ 
δέν εἶναι ἐκ τοῦ κόσμου τούτου, εἶναι μυστή-
ριο, ἀποκάλυψη τοῦ ἀπροσίτου καί τοῦ ἀκα-
τανοήτου, τό ὁποῖο ὅμως εἶναι μεθεκτό ἀπό 
τόν ἄνθρωπο. Ὁ Κύριος ὅταν μίλησε γιά τό 
σῶμα καί τό αἷμα Του στούς Ἑβραίους, δέν 
στρογγύλεψε τόν λόγο Του, μέ ἀποτέλεσμα 
νά Τόν ἐγκαταλείψουν κάποιοι ἀπαντώντας 
ὅτι «σκληρός ὁ λόγος οὗτος». Ἀλλά καί στό 
κήρυγμα τῆς Πεντηκοστῆς, ὅπου τό ἄκου-

σμα ἦταν «ξένον» καί τό θέαμα «ἕτερον», 
κάποιοι θεώρησαν ὅτι οἱ Ἀπόστολοι «ἦσαν 
γλεύκους μεμεστωμένοι». Τό ἴδιο συμβαί-
νει καί μέ τόν Παῦλο στήν Ἀθήνα, μίλησε 
σαφῶς γιά ἀναστάντα Χριστό καί οἱ ὀρθο-
λογιζόμενοι φιλοσοφοῦντες τοῦ ἀπήντησαν 
εἰρωνικά «ἀκουσόμεθά σου καί πάλιν». Τά 
τρία αὐτά δημόσια κηρύγματα παρουσί-
ασαν τήν ἀλήθεια τῆς πίστεως ὡς μυστή-
ριο, αὐτή ἀρχικῶς ἀπερρίφθη, ἡ κατάθεσή 
της ὅμως ὡς σπόρου στή γῆ τῶν τότε κοι-
νωνιῶν βλάστησε καί μάλιστα θαυμαστῶς. 
Αὐτό πού τελικά χρειάζονται τά σύγχρονα 
«ἔθνη», δέν εἶναι τόσο ἡ κατανόηση τοῦ μη-
νύματος, ὅσο ἡ ἔκπληξη τοῦ μυστηρίου καί 
ἡ μετά φόβου Θεοῦ καί συστολῆς κατάθεση 
τῆς μαρτυρίας του διά τοῦ στόματος καί τῆς 
ζωῆς τῆς Ἐκκλησίας.
Ἡ Ἐκκλησία εἶναι καθολική καί ἀποστο-
λική. Αὐτό σημαίνει ὅτι ἡ ὅλη της παρου-
σία δέν μπορεῖ νά ἔχει καμμία σχέση μέ 
τόν ἐπαρχιωτισμό, τόν ρατσισμό, τόν φόβο 
τῶν ἀνθρώπων. Σέ μία ἐποχή καί ἕναν κό-
σμο ξεγελασμένο ἀπό κηρύγματα ἑνότητος, 
ὕμνους δημοκρατίας καί ἐπαγγελίες ἀνθρω-
πίνων δικαιωμάτων, ὅπου ἡ ἔννοια τῆς ἐλευ-
θερίας ἔχει χαθεῖ, ὅπου οἱ ἄνθρωποι ὅλο καί 
περισσότερο περιχαρακώνονται πίσω ἀπό 
τά τείχη τοῦ ἀσφυκτικοῦ ἀτομισμοῦ καί οἱ 
κοινωνίες συνωστίζονται μέσα στούς θα-
λάμους μίας παγκόσμιας ἠλεκτρονικῆς φυ-
λακῆς, βασικό στοιχεῖο τῆς μαρτυρίας τῆς 
Ἐκκλησίας εἶναι ἡ οἰκουμενικότητα τοῦ κη-
ρύγματος, τό ἄνοιγμα εἰς «πάντα τά ἔθνη», 
ἡ ἀπέραντη χωρητικότητά της, ἡ εὐρύτητα, 
τό ἔλεος, ἡ ἐλευθερία της, ὅλα αὐτά σέ συν-
δυασμό με τή σαφήνεια καί τήν τόλμη τῆς 
ὁμολογίας της.

(ἀπόσπασμα ὁμιλίας στήν Τακτική Σύνοδο 
τῆς Ἱεραρχίας τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος, 

4 Ὀκτωβρίου 2012)
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Ὁ σκοπὸς τῆς πνευματικῆς ζωῆς καὶ 
ἐν γένει τῆς ζωῆς μας, γιὰ κάθε 
ἄνθρωπο ποὺ ἔρχεται στὴν γῆ, 

εἶναι ἡ σωτηρία. Ὁ Θεὸς «θέλει πάντας 
ἀνθρώπους σωθῆναι καὶ εἰς ἐπίγνωσιν ἀλη-
θείας ἐλθεῖν» (Α´ Τιμ. β´ 4). Καὶ ἡ σωτηρία 
εἶναι τὸ ἔσχατον ὅριον τῆς ἐπιτυχίας σὲ μίαν 
κλίμακα ἀρετῶν, ὅπου ἄλλοι πετυχαίνουν 
τὸ τριάκοντα, ἄλλοι τὸ ἑξήκοντα καὶ ἄλλοι 
τὸ ἑκατόν, τὸ 
ἀνώτερον ὅριον 
τοῦ ἁγιασμοῦ.
Ἐὰν καὶ ὅταν 
θελήσει ὁ ἄνθρω-
πος νὰ τοποθε-
τήσει ὡς σκοπὸν 
τῆς ζωῆς του τὸν 
ἀνωτέρω ἀναφε-
ρόμενον -διότι 
κάθε ἄνθρωπος 
ἔχει τὸ δικαίωμα, 
μέσα στὰ πλαίσια 
τῆς ἐλευθερίας 
του, νὰ προτά-
ξει ὁποιονδήπο-
τε σκοπὸν θέλει-, 
τότε δὲν ἔχει παρὰ 
νὰ παραδώσει 
τὸν ἑαυτόν του 
στὰ χέρια ἔμπει-
ρου πνευματικοῦ 
ἰατροῦ ἱερέως 
μέσα στὸ «νοσο-
κομεῖο» Ἐκκλη-
σία. Ὑπακούοντας στὶς ὑποδείξεις τοῦ θε-
ράποντος ἰατροῦ, τοῦ πνευματικοῦ ἱερέως, 
καὶ τηρῶντας τὶς ἐντολὲς τοῦ εὐαγγελίου 
μὲ προθυμία καὶ χαρά, ὄχι τυπολατρικὰ καὶ 
ἠθικιστικά, καλλιεργεῖ νοῦν, ψυχὴν καὶ καρ-
δίαν. Ἡ καλλιέργεια στοχεύει στὴν ἐκρίζω-
σιν τοῦ κοσμικοῦ φρονήματος, τὸ ὁποῖον 

εἶναι ἀπάτη καὶ πονηρία, καὶ ἐπιδιώκει τὴν 
ἐμφύτευσιν τοῦ εὐαγγελικοῦ φρονήματος, 
τὸ ὁποῖον συγκεφαλαιοῦται στὸ περιεχόμε-
νον τῆς πραείας καὶ ταπεινῆς καρδίας τοῦ 
Κυρίου Ἰησοῦ.
Καλεῖται λοιπὸν ὁ ἄνθρωπος νὰ ὁμοιάσει 
στὸν Θεάνθρωπον κατὰ τὸ περιεχόμενον 
τῆς καρδίας. Ἀλλὰ ἀφ᾽ ἑαυτοῦ του δὲν μπο-
ρεῖ νὰ κάνει τίποτε. Ὁ Κύριος εἶναι κατηγο-

ρηματικὸς, ὅταν 
λέει «χωρὶς ἐμοῦ 
οὐ δύνασθε ποι-
εῖν οὐδὲν» (Ἰω. ιε´ 
5). Πῶς λοιπὸν ὁ 
ἄνθρωπος θὰ ἐπι-
τύχει τὴν κατὰ τὸ 
δυνατὸν ἐξομοί-
ωσιν μὲ τὸν Θεόν; 
Τὴν ἀπάντησιν 
μᾶς τὴν δίνουν ὁ 
ὅσιος Σεραφεὶμ 
τοῦ Σαρώφ, ὁ 
ἅγιος Σιλουανὸς 
καὶ ἡ πλειάδα τῶν 
ἁγίων Πάντων: 
«Μὲ τὴν ἀπόκτη-
σιν τοῦ Ἁγίου 
Πνεύματος».
Τὸ Ἅγιον Πνεῦμα 
τὸ λαμβάνομε μὲ 
τὸ Ἅγιον Βάπτι-
σμα ὅταν ἐντασ-
σόμαστε στὴν 
Μίαν, Ἁγίαν, Κα-

θολικὴν καὶ Ἀποστολικὴν Ἐκκλησίαν. Ἐνα-
πομένει σ᾽ ἐμᾶς νὰ τὸ ἐνεργοποιήσουμε, δη-
λαδή, νὰ ἀνταποκριθοῦμε σωστὰ ἀπέναντί 
του, προκρίνοντας πάντοτε τὸ καλὸν ἀντὶ 
τοῦ κακοῦ, ἐκλέγοντας μεταξὺ τοῦ ἀγαθοῦ 
καὶ τοῦ πονηροῦ, τὸ ἀγαθόν. Στὸ πονηρὸν 
βρίσκεται ἡ διαστροφὴ τῆς ἀρετῆς, μὲ τὶς 

Ὁ ἁγιασμός τοῦ ἀνθρώπου 
διά τοῦ Ἁγίου Πνεύματος

τοῦ Ἐπισκόπου Λήδρας κ. Ἐπιφανίου 
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ἐμπάθειες καὶ τὰ ἁμαρτωλὰ θελήματα. Στὸ 
ἀγαθὸν βρίσκονται οἱ ἐντολὲς τοῦ Θεοῦ, οἱ 
ὁποῖες δὲν εἶναι βαρειὲς («αἱ ἐντολαὶ αὐτοῦ 
βαρεῖαι οὐκ εἰσίν», Α´ Ἰω. ε´ 3). «Καὶ ἔτι καθ᾿ 
ὑπερβολὴν ὁδὸν ὑμῖν δείκνυμι» (Α´ Κορ. ιβ´ 
31) λέει ὁ ἀπόστολος Παῦλος, παραθέτοντας 
μὲ ἐνάργειαν τὰ σκάμματα καὶ τοὺς ἄθλους 
τῆς κατὰ Θεὸν ζωῆς (βλ. Α´ Κορ. κεφ. ιγ´).
Ὁ ἀγώνας ἔγκειται στὴν ἀπόρριψη τῆς πο-
νηρίας ποὺ ὁδηγεῖ στὴν ἁμαρτίαν, καὶ στὴν 
πρόσληψιν τοῦ ἀγαθοῦ ποὺ ὁδηγεῖ στὴν 
ἀρετήν. Ἡ παραμονὴ στὴν ἀρετὴν θέλει 
προσοχήν, κόπον καὶ μόχθον, διότι βάλλε-
ται πανταχόθεν, συνοδεύεται ὅμως ἀπὸ τὴν 
γλυκειὰν παρηγορίαν τῆς θείας χάριτος, ποὺ 
μυστικῶς πληροφορεῖ τὴν ψυχήν.
Ἡ ἀπόκτησις τοῦ Ἁγίου Πνεύματος ὡς 
ἐνεργοῦσα κατάστασις μέσα στὸν ἄνθρω-
πον, καταδεικνύεται ἀπὸ τοὺς καρπούς της: 
«ὁ δὲ καρπὸς τοῦ Πνεύματός ἐστιν ἀγάπη, 
χαρά, εἰρήνη, μακροθυμία, χρηστότης, ἀγα-
θωσύνη, πίστις, πρᾳότης, ἐγκράτεια» (Γαλ. ε´ 
22-23). Ἀλλὰ ταῦτα πάντα χωρὶς ταπείνωσιν 
δὲν ἐπιτυγχάνονται. Ἀναφωνεῖ ὁ ψαλμῳδὸς 
πρὸς τὸν Κύριον: «ἴδε τὴν ταπείνωσίν μου 
καὶ τὸν κόπον μου καὶ ἄφες πάσας τὰς ἁμαρ-
τίας μου» (ψαλμ. κδ´ 18).
Καθαιρόμενος ὁ ἄνθρωπος καὶ καλλι-
εργῶντας στὴν καρδίαν του τὸ περιεχόμενον 
τῆς καρδίας τοῦ Κυρίου Ἰησοῦ, ἔρχεται εἰς 
ἐπίγνωσιν ἀληθείας. Ἡ ἐπίγνωσις τῆς ἀλη-

θείας εἶναι ἡ θεογνωσία, ἡ γνῶσις ποὺ δὲν 
ἔχει λάθος (ἀ-λήθω=λανθάνω), ἡ γνῶσις τοῦ 
ἀγαθοῦ, ἡ γνῶσις τοῦ εὐαγγελίου ἐμπειρικά.
Ἔτσι ὁ ἄνθρωπος, δὲν ἐνδύεται μόνον ἐν 
Ἁγίῳ Πνεύματι τὸν Κύριον Ἰησοῦν Χρι-
στόν, ἀλλὰ ὑποδέχεται Αὐτὸν κατοικοῦντα 
καὶ μένοντα μετὰ τοῦ Πατρός Του καὶ τοῦ 
Πνεύματος τοῦ Ἁγίου.  Ἀξιώνεται νὰ γίνει 
ναὸς τοῦ Ἁγίου Πνεύματος, ὁ Θεὸς ἐνοι-
κεῖ καὶ ἐμπεριπατεῖ ἐν τῇ καρδίᾳ αὐτοῦ, καὶ 
αὐτὸς ὁ ἄνθρωπος ἐν τῷ ναῷ τῆς καρδίας 
αὐτοῦ «λέγει δόξαν» (πρβλ. ψαλμ. κη´ 9), 
προσφέρει τῷ Θεῷ προσφορὰν ἀξίαν, θυμί-
αμα εὐῶδες καὶ εὐπρόσδεκτον λογικὴν λα-
τρείαν. Καθίσταται, ἔτσι, θεάνθρωπος κατὰ 
χάριν, ἐκ δύο φύσεων συνιστάμενος, τὴν δι-
κήν του κτιστὴν φύσιν καὶ τὴν ἄκτιστον θεί-
αν χάριν τοῦ Ἁγίου Πνεύματος. Τότε γύρω 
του εἰρηνεύουν χίλιοι, καὶ χίλιοι ἁγιάζονται, 
καὶ καθίσταται «σημεῖον» στὴν γενεάν του, 
καὶ ὠφελεῖται καὶ ὠφελεῖ, καὶ ἐν τῷ παρόντι 
αἰῶνι καὶ ἐν τῷ μέλλοντι.
Γι᾽ αὐτό, κλίνοντας τὸ γόνυ τῆς ψυχῆς καὶ 
τοῦ σώματος, ἂς παρακαλέσει ταπεινὰ κάθε 
μία ψυχὴ, ἡ ὁποία ποθεῖ καὶ ἐπιζητεῖ νὰ ἐπι-
τύχει τὸν σκοπὸν τῆς ζωῆς:
«Κύριε, ἀξίωσον τὸν παῖδά σου γενέσθαι 
σκεῦος ἐκλογῆς, ναὸς τοῦ Ἁγίου σου Πνεύ-
ματος, ἵνα δι᾽ αὐτοῦ δοξάζηται τὸ πανάγιόν 
σου ὄνομα, τοῦ Πατρὸς καὶ τοῦ Υἱοῦ καὶ τοῦ 
Ἁγίου Πνεύματος εἰς τοὺς αἰῶνας. Ἀμήν».
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Ὁ σημερινός ἄνθρωπος πού ἀντι-
λαμβάνεται τό ἀπύθμενο ψυχικό 
κενό του καί τή δίψα γιά ἕνα ἐσω-

τερικό πλουτισμό, ὁ σημερινός ἄνθρωπος 
τῆς τεχνολογίας καί τῆς κατανάλωσης πού 
μαστίζεται ἀπό τόν ἄκρατο ἀτομισμό καί 
τόν ἀκράτητο εὐδαιμονισμό του, πού ζεῖ 
μέσα στήν κατα-
χνιά τῆς φθορᾶς, 
τῆς διαπλοκῆς καί 
τῆς ἀπαξίωσης 
τῶν θεσμῶν καί 
τῶν προσώπων, 
ἄν θέλει νά βγεῖ 
στό ξέφωτο καί ν’ 
ἀντικρύσει τό φῶς 
καί τήν ἐσωτερική 
ὀμορφιά πρέπει 
ν’ἀπευθυνθεῖ πρός 
τούς Πατέρες τῆς 
Ἐκκλησίας μας, 
«τούς δυνατούς ἐν 
ἔργῳ καί λόγῳ γιά 
νά βρεῖ τό ἐλπιδο-
φόρο μήνυμα, τή 
φωτεινή διέξοδο 
καί τή σωστή κα-
θοδήγηση. Ἀνα-
ζήτηση τῶν Πατέ-
ρων δέν σημαίνει 
βέβαια θεολογικό ἤ φιλολογικό ἐνδιαφέρον 
γιά τό ἔργο τους, ἤ ἁπλή παραπομπή στά 
συγγράμματά τους ἀλλά τόν ἐπαναπροσα-
νατολισμό πρός τήν πατερική ζωή καί σκέ-
ψη καί τό διαποτισμό τοῦ νοῦ καί τῆς καρ-
δίας μας μέ τή διδασκαλία τῶν μεγάλων 

αὐτῶν ἀναστημάτων τῆς χάριτος.

Οἱ ἅγιοι Πατέρες τῆς Ἐκκλησίας μας δέν 
πρέπει νά εἶναι νεκρά εἰκονίσματα  ἤ ἱστο-
ρικό καί μουσειακό περίεργο. Εἶναι γιά μᾶς 
πνευματική περιουσία, ζωντανή παρακατα-
θήκη, συνεχῶς παρόντες, παντοτινοί διδά-

σκαλοι καί αἰώνια 
πρότυπα καί καθο-
δηγητές.

Οἱ Πατέρες τῆς 
Ἐκκλησίας μας 
εἶναι οἱ διάδοχοι 
καί συνεχιστές τοῦ 
ἔργου τῶν Ἀποστό-
λων , θεοφώτιστοι 
καί πνευματοκί-
νητοι. Ὀνομάστη-
καν Πατέρες τῆς 
Ἐκκλησίας αὐτοί 
πού ἀγωνίστηκαν 
γιά τή διαφύλαξη 
τῆς ὀρθόδοξης πί-
στης μας, ἀλλά καί 
διακρίθηκαν γιά 
τήν ἁγία καί ὁσιακή 
ζωή τους. Γι᾽  αὐτό 
καί ὅσοι τούς γνώ-
ρισαν ἔλεγαν χα-
ρακτηριστικά  ὅτι ὁ 

λόγος τους ἀκούεται ὅπως ἡ βροντή, γιατί ἡ 
ζωή τους λάμπει σάν τήν ἀστραπή. Οἱ Πατέ-
ρες τῆς Ἐκκλησίας μας ἔφθασαν στή βίωση 
τοῦ Μυστηρίου τῆς Πεντηκοστῆς γι’ αὐτό 
καί τά συγγράμματα ὅσων ἄφησαν γραπτά 
κατάλοιπα τῶν γνώσεων καί πρό παντός 

Ἑπόμενοι τοῖς Ἁγίοις Πατράσι

τοῦ κ. Σταύρου Ὀλύμπιου
Διευθυντοῦ τοῦ Γραφείου  Ποιμαντικῆς Διακονίας Ι.Μ.Λ. 
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τῆς θείας ἐμπειρίας τους εἶναι γιά μᾶς ἁγιο-
πνευματικός θησαυρός, ἐγγύηση τῆς ὀρθῆς 
ἑρμηνείας καί ἀλήθειας τῆς Ἁγίας Γραφῆς, ὁ 
ἱστός τῆς Ἱερᾶς μας Παράδοσης ἡ ἔκφραση  
τῆς δογματικῆς, λατρευτικῆς, πνευματικῆς 
καί νομοκανονικῆς  ζωῆς τῆς Ἐκκλησίας 
καί ὁδηγός γιά τήν ἐν Χριστῷ βιοτή μας καί 
τήν ἐπιτυχῆ πορεία μας πρός τόν φωτισμό 
καί τή θέωση. Γι’ αὐτό  καί ὁμολογοῦμε ὅτι 
ἡ  Ὀρθόδοξη Ἐκκλησία μας «τεθεμελίωται 
συμφώνως ταῖς ἁγίαις Γραφαῖς» καί «εἰς τήν 
ἐξ ἀρχῆς παράδοσιν καί διδασκαλίαν καί πί-
στιν ἥν ὁ μέν Κύριος ἔδωκεν, οἱ Ἀπόστολοι 
ἐκήρυξαν καί οἱ Πατέρες ἐφύλαξαν».

Ἔτσι οἱ Πατέρες δέν εἶναι ἁπλῶς «πεπαι-
δευμένοι ἄνθρωποι» πού γνώρισαν τήν 
ἀνθρώπινη γνώση καί σοφία, ἀλλά ἐκεῖνοι 
πού ἀξιώθηκαν νά λάβουν τό Ἅγιο Πνεῦμα, 
νά ἔχουν μέθεξη τῆς θείας ἐνέργειας, πού 
ἀπέκτησαν τήν ὑπαρξιακή γνώση τοῦ Θεοῦ 
καί τήν κατέγραψαν μέ τά ἰδιαίτερα χαρί-
σματα καί τήν παιδεία πού εἶχαν.

Οἱ ἅγιοι Πατέρες δέν εἶναι στοχαστές ἤ 
ἰδεολόγοι. Οἱ Πατέρες εἶναι πνευματοφό-
ροι ἄνθρωποι, οἱ θεολόγοι πού ἡ πατερική 
θεολογία τους εἶναι ἡ οὐσία τῆς ἐκκλησια-
στικῆς ζωῆς μας. Μέσα στό πλαίσιο αὐτό 
πρέπει κανένας νά δεῖ καί τήν ποιμαντική 
τους διακονία καί τή διδασκαλία τους, ἀλλά 
καί τήν ἀντιμετώπιση τόσο τῶν προσωπικῶν 
ζητημάτων τοῦ ἀνθρώπου ὅσο καί τῶν κοι-
νωνικῶν προβλημάτων.

Οἱ Πατέρες δέν εἶναι διανοητές, γι’ αὐτό 
ὅσα δίδαξαν καί ἔγραψαν δέν εἶναι καρπός 
νοητικῆς διεργασίας ἀλλά τῆς γνώσεως καί 
τῆς ἐμπειρίας τοῦ Θεοῦ. Ἔτσι οἱ Πατέρες 
γνωρίζουν γιά παράδειγμα τή διδασκαλία 
περί τῆς Ἁγίας Τριάδος,  ἀλλά τό σημαντι-
κό εἶναι ὅτι γνώρισαν καί τόν δρόμο, γιά νά 
ὁδηγήσουν τά πνευματικά παιδιά τους καί 
ἄρα καί ὅσους τούς διαβάζουν, στήν ἐμπει-
ρία καί τή γνώση τοῦ Τριαδικοῦ Θεοῦ.

Εἶναι γιά τόν λόγο αὐτό πού οἱ Πατέρες 
εἶναι κυρίως θεραπευτές καί θεωροῦν  τήν 
Ἐκκλησία ὡς τό ἀποτελεσματικότερο θερα-
πευτήριο. Θεραπεύτηκαν πρῶτα οἱ ἴδιοι μέ 
τήν ἁγία ζωή τους καί τή χάριν τοῦ Θεοῦ, 
γνώρισαν τήν ἐμπειρία τοῦ Θεοῦ καί στή 
συνέχεια θεράπευσαν τήν ἀσθένεια τῶν 
ἀνθρώπων. 

Ἡ πατερική θεολογία εἶναι γεμάτη ἀπό ἰα-
τρικές παραστάσεις. Στίς ἱερές ἀκολουθίες 
καί τά τροπάρια τῆς Ἐκκλησίας συναντοῦμε 
συχνά ἰατρικές φράσεις ὅπως «ὁ ἰατρός τῶν 
ψυχῶν καί τῶν σωμάτων ἡμῶν», «ἴασε τούς 
δούλους σου» καί τόσες ἄλλες. Κατά τούς 
Πατέρες μετά τήν πτώση ὁ ἄνθρωπος ἀσθέ-
νησε πνευματικά, μπῆκε μέσα στήν ὕπαρξή 
του ἡ θνητότητα καί ἡ παθητότητα, γι’ αὐτό 
χρειάζεται θεραπεία. Ἡ πατερική θεολογία 
εἶναι ἕνα εἶδος ψυχιατρικῆς πού ὑπερβαίνει 
ὅμως τή σύγχρονη ψυχιατρική, γιατί ἀπο-
βλέπει στή θεραπεία τῆς νοσούσης προσω-
πικότητας τοῦ ἀνθρώπου μέ τήν ἀγάπη καί 
τήν παρουσία τοῦ Θεοῦ στή ζωή του. Καί  
ἔχει ἀποτέλεσμα ἡ θεραπευτική ἀγωγή τῶν 
Πατέρων καί ἑπομένως καί τῆς Ἐκκλησίας, 
γιατί ὁ περί ἀνθρώπου λόγος τους εἶναι πά-
ντα δημιουργικός καί ζωοποιητικός, ἐπειδή 
φανερώνει «τόν ἔσω τῆς καρδίας κρυπτόν 
ἄνθρωπον», ἀλλά καί γιατί τονίζουν ὅτι ὁ 
σωστός, ὑγιής ἑαυτός μας ἔχει ὡς Ἀρχέτυπο 
τήν εἰκόνα τοῦ μονογενοῦς Υἱοῦ καί Λόγου 
τοῦ Θεοῦ, τοῦ Κυρίου μας Ἰησοῦ Χριστοῦ, 
ὁ ὁποῖος μᾶς ἄφησε τόν ἑαυτό Του τύπον 
καί ὑπογραμμόν καί μᾶς συμβούλευσε νά 
«περιπατήσωμεν ἐπί τοῖς ἴχνεσιν αὐτοῦ».

Ἀξίζει λοιπόν ν’ ἀφήσουμε τήν ἁμαρτωλή 
καί ἀσθενή ὕπαρξή μας στά χέρια τῶν ἁγίων 
Πατέρων καί νά ψαύσουμε τά ἴχνη τοῦ Ἁγί-
ου Πνεύματος στά ἱερά τους πρόσωπα καί 
νά θέσουμε  τόν δάκτυλο στήν ἀγωνία τους 
γιά τήν ἀλήθεια. Νά ἀναπροσαρμόσουμε τή 
ζωή μας καί τή σχέση μας μέ τόν Θεό, τόν 
πλησίον μας καί τό περιβάλλον «ἑπόμενοι 
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τοῖς ἁγίοις πατράσι» ἀκολουθοῦντες δηλα-
δή τό παράδειγμά τους, προσπαθώντας νά 
πλησιάσουμε τήν ἀκλόνητη πίστη τους, τήν 
ἁγία ζωή τους, τήν ἀπέραντη ἀγάπη τους. 
Ἔτσι θά βροῦμε τόν πραγματικό ἑαυτό μας 
καί θά ἰχνηλατίσουμε τήν πορεία μας πρός 
τόν ἀληθινό προορισμό μας, ὅπως μᾶς τόν 
καθόρισε ὁ ἴδιος ὁ Σωτήρας καί Λυτρωτής 
μας «ἔσεσθε Υἱοί Ὑψίστου» καί «ἅγιοι γέ-
νεσθε, ὅτι ἐγώ ἅγιος εἰμί».

Πολλοί σήμερα μιλοῦν γιά πρότυπα, ἰδι-
αίτερα γιά τούς νέους. Ἐμεῖς, τά μέλη τῆς 
Ἁγίας μας Ἐκκλησίας, δέν ἀναζητοῦμε 
τά πρότυπα αὐτά σέ σύγχρονες ἤ παλαιό-
τερες προσωπικότητες, πού διακρίθηκαν 
ἔστω σέ κάποιο τομέα τῶν ἐνδιαφερόντων 
ἤ τῶν δραστηριοτήτων τους. Πρότυπα γιά 
μᾶς εἶναι οἱ Πατέρες τῆς Ἐκκλησίας μας, 
οἱ ὁποῖοι μᾶς μιλοῦν καί μᾶς καθοδηγοῦν 
μέσα ἀπό τήν ἐμπειρία τους καί τῶν ὁποίων 
ἡ διδασκαλία ἔχει ὡς θεμέλιο καί ἀφετηρία 

τή ζωοπάροχη διδασκαλία  τοῦ Ἰησοῦ Χρι-
στοῦ καί οἱ ὁποῖοι μᾶς παρέχουν τή ζωή καί 
τή δράση τους ὡς κανόνα πίστεως καί ζωῆς.

Σήμερα πού ἐνῶ ἡ ἐπιστήμη καί ἡ τεχνολο-
γία προχωροῦν μέ ταχύτητα γεωμετρικῆς 
προόδου, ἡ εἰρήνη παραμένει ἀπραγματο-
ποίητο ὄνειρο, ἡ δυστυχία κτυπᾶ τήν πόρτα 
ἑκατομμυρίων ἀνθρώπων, ὁ θάνατος παρα-
μονεύει στίς θάλασσες, ἡ πείνα βασιλεύει σέ 
μεγάλες περιοχές τῆς γῆς, ἡ ἐλευθερία καί 
τό δίκαιο καταπατοῦνται, οἱ ἀξίες τῆς ζωῆς 
συνθλίβονται μέσα στίς σκοπιμότητες τῶν 
συμφερόντων καί ἡ ἠθική διαφθορά ἔχει δι-
ευρύνει τά ὅρια τῆς ἀνοχῆς μέ κίνδυνο νά 
γίνει κατεστημένο, ἔχουμε ἰδιαίτερη ἀνάγκη 
τόν λόγο καί τό παράδειγμα τῶν ἁγίων Πα-
τέρων τῆς Ἐκκλησίας. Γιά νά ξαναβροῦμε 
τόν ἑαυτό μας ὡς εἰκόνα τοῦ Θεοῦ καί νά 
τοποθετηθοῦμε μέσα στήν τροχιά τῆς ἀπο-
στολῆς μας μέ τή χάρη τοῦ Τριαδικοῦ Θεοῦ 
καί τίς πρεσβεῖες τῶν Ἁγίων μας.
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Τήν ὄγδοη Κυριακή ἀπό τοῦ Πάσχα 
ἡ Ἐκκλησία μας γιορτάζει τήν Ἁγία 
Πεντηκοστή, ἤτοι τήν ἔκχυση καί 

ἐπιφοίτηση τοῦ Ἁγίου Πνεύματος στούς μα-
θητές καί ἀποστόλους τοῦ Κυρίου. 
Ὁ εὐαγγελιστής Λουκᾶς, στό βιβλίο «Πρά-
ξεις τῶν Ἀποστόλων», μέ παραστατικότητα 
μᾶς διηγεῖται τά γεγονότα πού συνέβησαν 
τήν ἡμέρα αὐτή:
 «Ὅταν ἔφθασε ἡ ἡμέρα τῆς Πεντηκοστῆς, 
ἦταν ὅλοι συγκεντρωμένοι στό ἴδιο μέρος. 
Ξαφνικά, ἦρθε ἀπό τόν οὐρανό μία βοή, 
σάν νά φυσοῦσε δυνατός ἄνεμος, καί γέμι-
σε ὅλο τό σπίτι ὅπου ἔμεναν. Τότε τούς πα-
ρουσιάστηκαν γλῶσσες σάν φλόγες φωτιᾶς, 
πού μοιράστηκαν καί κάθισαν ἀπό μία στόν 
καθένα ἀπ’ αὐτούς. Ὅλοι τότε πλημμύρισαν 
ἀπό Πνεῦμα Ἅγιο καί ἄρχισαν νά μιλοῦν σέ 
ἄλλες γλῶσσες, ἀνάλογα μέ τήν ἱκανότητα 
πού τούς χάριζε τό Ἅγιο Πνεῦμα. Στήν Ἱε-
ρουσαλήμ βρίσκονταν τότε εὐσεβεῖς Ἰου-
δαῖοι ἀπό ὅλα τά μέρη τοῦ κόσμου. Ὅταν 
ἀκούστηκε αὐτή ἡ βοή, συγκεντρώθηκε 
πλῆθος ἀπ’ αὐτούς· ἦταν κατάπληκτοι, για-
τί ὁ καθένας τους ἄκουγε τούς Ἀποστόλους 
νά μιλᾶνε τή δική του γλώσσα». Οἱ περισσό-
τεροι ρωτοῦσαν μέ ἀπορία «τί νά σημαίνει 
ἄραγε αὐτό», ἐνῶ ἄλλοι χλεύαζαν κι ἔλεγαν 
«εἶναι μεθυσμένοι».
Ἀπό τά πιό πάνω φαίνεται ὅτι:
Ἡ ἐπιφοίτηση τοῦ Ἁγίου Πνεύματος εἶναι 
ἕνα ἱστορικό γεγονός. Συνέβη στά Ἱεροσό-
λυμα, ὅπως ἀκριβῶς εἶχε ὑποσχεθεῖ στούς 
μαθητές του ὁ Χριστός, δέκα μέρες μετά τήν 
Ἀνάληψή Του, τήν ἡμέρα πού οἱ Ἰουδαῖοι 
γιόρταζαν τή γιορτή τῆς Πεντηκοστῆς.
Ἡ ἐπιφοίτηση τοῦ Ἁγίου Πνεύματος μοιά-
ζει μ’ ἕνα δυνατό ἄνεμο. Ἔρχεται δυναμικά 
καί μεταμορφώνει ὅσους πραγματικά δέχο-
νται τήν ἐπίσκεψή του.
Γεμίζει ὅλο τό σπίτι μέ τήν παρουσία του 

καί διαμοιράζεται σέ πύρινες γλῶσσες πάνω 
ἀπό κάθε μαθητή, μεταμορφώνοντάς τον σέ 
Ἀπόστολο τοῦ Χριστοῦ.
Στό συγκεντρωμένο πλῆθος ἀνέλαβε νά μι-
λήσει ὁ ἀπόστολος Πέτρος, ὁ ὁποῖος ἀφοῦ 
ἀνέφερε ὅτι δέν ὑπάρχουν μεθυσμένοι 
ἄνθρωποι τόσο πρωί, θύμισε στούς Ἰου-
δαίους τήν προφητεία τοῦ Ἰωήλ, πού ἔλε-
γε ὅτι μετά τόν ἐρχομό τοῦ Μεσσία ὁ Θεός 
θά μοιράσει τό χάρισμά Του σ’ ὅλους τούς 
ἀνθρώπους. Κύριο ὅμως σημεῖο τῆς ὁμιλί-
ας του ἦταν τό γεγονός τῆς Ἀνάστασης τοῦ 
Χριστοῦ, τοῦ ὁποίου οἱ ἴδιοι οἱ ὁμιλοῦντες 
ἦταν μάρτυρες. Τελειώνοντας τήν ὁμιλία 
του ὁ ἀπόστολος Πέτρος κάλεσε ὅλους νά 
μετανοήσουν καί νά βαφτιστοῦν στό ὄνομα 
τοῦ Χριστοῦ. 
Ἐκείνη τήν ἡμέρα, κατά τήν ὁποία πίστε-
ψαν καί βαπτίστηκαν τρεῖς χιλιάδες ἄνθρω-
ποι, οἱ Ἀπόστολοι ἐγκαινίασαν τό ἔργο πού 
τούς εἶχε ἀναθέσει ὁ Χριστός καί ἱδρύθηκε 
ἡ Ἐκκλησία ὡς σῶμα Χριστοῦ.
Τό γεγονός τῆς Πεντηκοστῆς ἀποδεικνύ-
ει ὅτι τό Ἅγιο Πνεῦμα εἶναι ἡ ἀνεξάντλητη 
πηγή δωρεῶν. «Ἐάν τίς διψᾶ ἐρχέσθω πρός 
μέ καί πινέτω», εἶπε ὁ Κύριος. Καί πράγματι 
ἀπό τήν ἡμέρα τῆς Πεντηκοστῆς ἡ Ἐκκλη-
σία ἔγινε ἡ ἀστείρευτη πηγή, πού σβήνει τήν 
πνευματική δίψα κάθε ἀνθρώπου καί πραγ-
ματοποιεῖ καταπληκτικές ψυχικές μεταβο-
λές.
Κατ’ ἀρχή τό μέγα θαῦμα εἶναι ὅτι ἡ Ἐκκλη-
σία κατόρθωσε νά μείνει σώα μέσα σέ μία 
τόσο μεγάλη τρικυμία, πού σήκωσε ἡ ἀπι-
στία, τό ξίφος τῶν Ρωμαίων, ἡ ἀντίδραση 
τῶν ποικίλων ἐχθρῶν. Καί ὄχι μόνο αὐτό. 
Τό Ἅγιο Πνεῦμα διαφύλαξε τήν Ὀρθοδοξία 
ἀκέραιη ἀπό κάθε νόθευση καί τήν κράτη-
σε καθαρή, γιά νά ὁδηγεῖ σήμερα τούς τα-
ξιδιῶτες τῆς ζωῆς στό λιμάνι τῆς σωτηρίας.
Πόσα ὅμως δέν ὀφείλουμε καί σάν ἄτομα 

Ἑορτή τῆς Πεντηκοστῆς
Ἔκχυση τοῦ Ἁγίου Πνεύματος

τοῦ  Πρωτ. Θεωνᾶ Παπανικολάου
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στό Ἅγιο Πνεῦμα;  Αὐτό φωτίζει διά μέσου 
τῶν αἰώνων τούς Χριστιανούς, ὥστε νά βλέ-
πουν τήν ἀλήθεια καί νά μήν παρασύρονται 
ἀπό τήν πλάνη. «Ἁγίῳ Πνεύματι ἀναβλύζει 
τά τῆς χάριτος ρεῖθρα, ἀρδεύοντα ἅπασαν 
τήν κτίσιν πρός ζωογονίαν», ψάλλει ὁ ἱερός 
ὑμνωδός.
Ἀλλά δέν εἶναι μόνο αὐτό. Τό Ἅγιο Πνεῦμα 
ἀνέδειξε καί τούς ἥρωες τῆς πίστης καί τῆς 
ἀρετῆς. Ἐμψύχωνε καί ἐμψυχώνει συνέχεια 
τούς πιστούς, ὥστε παρά τούς κινδύνους καί 
τίς ἀπειλές νά ἀντιμετωπίζουν μέ γενναῖο 
φρόνημα τούς διῶκτες τους. Νεαρές ὑπάρ-
ξεις, ἄπλαστα ἀκόμη παιδιά, ἀντίκριζαν τόν 
κίνδυνο καί τό μαρτύριο μέ ἠρεμία καί θάρ-
ρος, πού ἔκανε ἀκόμη καί τούς διῶκτες τους 
νά μένουν κατάπληκτοι. 
Μέ τή δύναμη τοῦ Ἁγίου 
Πνεύματος εἶχαν γραφτεῖ οἱ 
ἐκπληκτικότεροι ἡρωισμοί 
καί τά μεγαλύτερα τρόπαια, 
ἀπό ὅσα εἶδε ποτέ ὁ κόσμος.
Καρπός τοῦ Ἁγίου Πνεύ-
ματος εἶναι καί ἡ καρτερία 
καί ἡ εὐψυχία, μέ τήν ὁποία 
οἱ πιστοί ἀντιμετωπίζουν τά 
λυπηρά γεγονότα τῆς ζωῆς 
τους. Ἐνῶ γύρω τους καίει 
τό καμίνι τῆς θλίψης, αὐτοί 
διατηροῦν γαλήνη καί ἠρε-
μία, πού μόνο οὐράνια δύ-
ναμη μπορεῖ νά ἐπιτύχει.
Καρπός τοῦ Ἁγίου Πνεύματος εἶναι καί ἡ 
ἀφύπνιση τῆς συνείδησης, ὅταν ὁ ἄνθρω-
πος βαρύνεται μέ λάθη. Πόσοι ἄνθρωποι δέ 
συνῆλθαν ἀπό τόν ὕπνο τῆς ἁμαρτίας, τήν 
ὥρα πού οἱ ἄλλοι εἶχαν πιστέψει ὅτι ἦταν 
ἀδύνατη ἡ μεταμέλειά τους! Τέτοια θαύ-
ματα ἐπιστροφῆς  στόν Θεό ἔχει νά μᾶς πα-
ρουσιάσει ἄφθονα ἡ παλαιά καί ἡ σύγχρονη 
ἱστορία.                                                               
Ἀλλά καί μετά τήν ἀφύπνιση, πάλιν τό Ἅγιο 
Πνεῦμα εἶναι ἐκεῖνο, πού ἐνισχύει τήν ἀδύ-
νατη ψυχή νά σταθεῖ ὄρθια  στίς ἐπιθέσεις 
τοῦ κακοῦ καί νά μήν ξαναπέσει. Πόσοι 
δοῦλοι γιά χρόνια στά πάθη τους, αἰχμάλω-
τοι τῆς συνήθειάς τους, πόσοι πού σύρονταν 

ἀπό τό ἅρμα τοῦ διαβόλου, δέν ἀναδείχθη-
καν ὑποδείγματα ἀρετῆς καί σωφροσύνης! 
Στίς στιγμές τῶν μεγάλων ἐσωτερικῶν συ-
γκρούσεων, τό Ἅγιο Πνεῦμα εἶναι ὁ ἀχώ-
ριστος συμπαραστάτης, πού ἐνισχύει, πού 
θερμαίνει τήν ψυχή, πού συμπροσεύχεται 
μέ τούς ἀγωνιστές. «Αὐτό τό Πνεῦμα ὑπε-
ρεντυγχάνει ὑπέρ ἡμῶν στεναγμοῖς ἀλαλή-
τοις», βεβαιώνει ὁ ἀπ. Παῦλος.
Ἡ Πεντηκοστή εἶναι ἡ ἡμέρα, πού γεννή-
θηκε μαζί μέ τήν Ἐκκλησία καί ἡ ἁγιότητα. 
Τήν ἡμέρα αὐτή ἦλθε ἀπό τόν Οὐρανό τό 
θεῖο πῦρ, τό «ὕδωρ τό ζῶν». «Ἁγίῳ Πνεύ-
ματι πᾶσα ψυχή ζωοῦται καί καθάρσει 
ὑψοῦται λαμπρύνεται…».
Ἀπό τήν ἡμέρα, λοιπόν, τῆς Πεντηκοστῆς 

ἐκδηλώνονται οἱ εὔχυμοι 
καρποί τοῦ Πνεύματος: 
«Ἀγάπη, χαρά, εἰρήνη, μα-
κροθυμία, χρηστότης, ἀγα-
θωσύνη, πίστις, πραότης, 
ἐγκράτεια». Νέοι ὁρίζοντες 
πλέον στή ζωή τοῦ ἀνθρώ-
που. Νέοι χυμοί στό κλῆμα 
τῆς νοητῆς ἀμπέλου, τῆς  
Ἐκκλησίας.
Μέχρι ἐδῶ, ὅμως, ἄς κατα-
παύσουμε τή διήγηση τοῦ 
λόγου μας, γιατί ὅσο ἦτο 
ἀρκετό τῆς δύναμής μας, δι-
ηγηθήκαμε· τή γιορτή ὅμως 
ἄς μήν τήν παύσουμε ποτέ, 

ἀλλά νά τή γιορτάζουμε πάντοτε, γιατί εἶναι 
ἡ σωτηρία μας, εἶναι ἡ ἐλευθερία τῶν ἁμαρ-
τιῶν μας.
Ἐλᾶτε, λοιπόν, καί ἄς προσευχηθοῦμε μέ 
κατάνυξη στόν Παράκλητο, στό Πνεῦμα 
τῆς Ἀληθείας:
Βασιλεῦ οὐράνιε, ὑπερασπιστή καί παρηγο-
ρητή μας, Πνεῦμα Ἅγιο, πού εἶσαι ἡ πηγή 
τῆς ἀλήθειας, καί ὁδηγεῖς στήν ἀλήθεια, 
Ἐσύ πού εἶσαι ὁ θησαυρός τῶν ἀγαθῶν, 
καί χορηγεῖς τόσο τή βιολογική ὅσο καί τήν 
κατά Θεό ζωή· ἔλα καί κατοίκησε μέσα μας, 
καί καθάρισέ μας ἀπό κάθε ἁμαρτωλή κη-
λίδα, καί σῶσε Ἀγαθέ, τίς ψυχές μας. Ἀμήν.
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Ἡ ἁγία Ἐκκλησία τοῦ Χριστοῦ 
ἀποτελεῖ μυστήριο. Εἶναι, ὅπως 
τονίζει ὁ ἀπόστολος Παῦλος, “τὸ 

μυστήριον τὸ ἀποκεκρυμμένον ἀπὸ τῶν 
αἰώνων καὶ ἀπὸ τῶν γενεῶν”, τὸ ὁποῖον 
“νυνὶ ἐφανερώθη τοῖς ἁγίοις αὐτοῦ” (Κολ. 
α’ 26). Ὡς μυστήριο ποὺ εἶναι δὲν μπορεῖ νὰ 
ὁριστεῖ, γι᾿ αὐτὸ καὶ οὔτε στὴν Ἁγία Γραφὴ 
οὔτε στοὺς Πατέρες καὶ Διδασκάλους τῆς 
Ἐκκλησίας μας συναντοῦμε ὁποιονδήποτε 
ὁρισμὸ τῆς Ἐκκλησίας. Συναντοῦμε μόνο 
διάφορες εἰκόνες καὶ σύμβολα, μὲ τὰ ὁποῖα 
περιγράφεται κατὰ τὸ δυνατὸν ἡ πραγμα-
τικότητα τῆς Ἐκκλησίας. Κυρίαρχη θέση 
ἀνάμεσα στοὺς βιβλικοὺς καὶ πατερικοὺς 
προσδιορισμοὺς τῆς Ἐκκλησίας κατέχει ὁ 
χαρακτηρισμός της ὡς Σώματος Χριστοῦ, 
ἕνας χαρακτηρισμὸς ποὺ πρωτοχρησιμο-
ποιήθηκε ἀπὸ τὸν ἀπόστολο Παῦλο. Ὁ χα-
ρακτηρισμὸς αὐτὸς δὲν ἀποτελεῖ μόνο μιὰ 
ἁπλὴ εἰκόνα, ὅπως ἡ εἰκόνα τῆς κιβωτοῦ ἢ 
τῆς ἀμπέλου, οὔτε μόνο ἕνα ἁπλὸ σύμβολο. 
Ἀποτελεῖ κάτι πολὺ περισσότερο, γιατὶ συν-
δέεται μὲ τὸ μέγα μυστήριο τῆς Θείας Εὐχα-
ριστίας καὶ τὴν κοινωνία τοῦ Σώματος καὶ 
τοῦ Αἵματος τοῦ Κυρίου. 
 Ἡ Ἐκκλησία χαρακτηρίζεται ὡς 
Σῶμα Χριστοῦ, τοῦ ὁποίου ὅλοι οἱ πιστοὶ 
ἀποτελοῦμε μέλη μὲ κεφαλὴ τὸν ἴδιο τὸν 
Θεάνθρωπο Ἰησοῦ Χριστό, ὄχι μόνο γιατὶ ἡ 
εἰκόνα τοῦ ζωντανοῦ σώματος, ἡ εἰκόνα τοῦ 
ζωντανοῦ ὀργανισμοῦ μπορεῖ νὰ περιγράψει 
μὲ τὸν καλύτερο δυνατὸ τρόπο τὴν πραγμα-
τικότητα τῆς Ἐκκλησίας, ἀλλὰ κυρίως γιατὶ 
εἶναι ὄντως τὸ ζωντανὸ Σῶμα τοῦ Χριστοῦ, 
παρατεινόμενο μέσα στοὺς αἰῶνες, παρα-

τεινόμενο μέσα στὴν Ἱστορία τοῦ παρόντος 
κόσμου. Αὐτοῦ τοῦ ζωντανοῦ Σώματος γι-
νόμαστε μέλη μὲ τὸ Μυστήριο τοῦ Βαπτί-
σματος καὶ παραμένουμε ζωντανὰ μέλη μὲ 
τὸ Μυστήριο τῆς Θείας Εὐχαριστίας. Ὅταν 
τελεῖται ἡ Θεία Λειτουργία καὶ προσερχό-
μαστε στὸ κοινὸ ποτήριο τῆς Εὐχαριστίας, 
γιὰ νὰ μεταλάβουμε Σῶμα καὶ Αἷμα Χρι-
στοῦ, τότε ἡ Ἐκκλησία φανερώνεται στὸν 
μεγαλύτερο δυνατὸ βαθμὸ ὡς τὸ ζωντανὸ 
Σῶμα τοῦ Χριστοῦ. Ἀντιθέτως, ὅταν δὲν με-
τέχουμε τοῦ ποτηρίου τῆς Εὐχαριστίας, τότε 
παύουμε νὰ εἴμαστε ζωντανὰ μέλη τοῦ Σώ-
ματος τοῦ Χριστοῦ καὶ καταντοῦμε νεκρὰ 
στὴν κυριολεξία μέλη. 
 Σὲ πεῖσμα ὅλων τῶν αἱρετικῶν, οἱ 
ὁποῖοι ἀπορρίπτουν τὸ μέγα Μυστήριο τῆς 
Θείας Εὐχαριστίας, ἀλλὰ καὶ ὅλων ἐκεί-
νων τῶν προτεσταντικῶν Ὁμολογιῶν, ποὺ 
βλέπουν στὴ Θεία Εὐχαριστία μιὰ ἁπλὴ 
συμβολικὴ πράξη, ὁ ἀπόστολος Παῦλος, 
στὸ 10ο κεφάλαιο τῆς Α’ πρὸς Κορινθίους 
ἐπιστολῆς του, τονίζει μὲ ἀπόλυτη σαφή-
νεια τὴν πραγματικότητα τοῦ Σώματος καὶ 
Αἵματος τοῦ Χριστοῦ στὴ Θεία Εὐχαριστία. 
“Τὸ ποτήριον τῆς εὐλογίας ὃ εὐλογοῦμεν, 
οὐχὶ κοινωνία τοῦ αἵματος τοῦ Χριστοῦ 
ἐστι; Τὸν ἄρτον ὃν κλῶμεν, οὐχὶ κοινωνία 
τοῦ σώματος τοῦ Χριστοῦ ἐστιν;” (ι’ 16). Ὁ 
οἶνος μεταβάλλεται ὄντως μὲ τὴν ἐπίκληση 
τοῦ Ἁγίου Πνεύματος σὲ Αἷμα Χριστοῦ καὶ 
ὁ ἄρτος μεταβάλλεται ὄντως σὲ Σῶμα Χρι-
στοῦ. Ὅταν προσερχόμαστε, λοιπόν, στὸ πο-
τήριο τῆς Εὐχαριστίας καὶ κοινωνοῦμε, δὲν 
κοινωνοῦμε ψωμὶ καὶ κρασί, ἀλλὰ Σῶμα καὶ 
Αἷμα Χριστοῦ. Κατὰ θεία συγκατάβαση δι-

«Εἷς ἄρτος, ἕν σῶμα οἱ πολλοί ἐσμέν,
οἱ γάρ πάντες ἐκ τοῦ ἑνός ἄρτου μετέχομεν» 

τοῦ Πρωτ. Μιχαήλ Βοσκοῦ
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ατηροῦνται τὰ φυσικὰ χαρακτηριστικὰ τοῦ 
ἄρτου καὶ τοῦ οἴνου, στὴν πραγματικότη-
τα ὅμως λαμβάνουμε μέσα μας τὸν ἴδιο τὸν 
Χριστό. 
Ὁ τρόπος τῆς μεταβολῆς μᾶς εἶναι ἄγνω-
στος, γι᾿ αὐτὸ καὶ ἡ Ὀρθόδοξη Ἐκκλησία 
ὑπῆρξε πάντοτε ἀρνητικὴ στὴν προσπάθεια 
τῶν ρωμαιοκαθολικῶν θεολόγων νὰ δώ-
σουν μιὰ λογικὴ 
ἑρμηνεία στὸ μέγα 
Μυστήριο τῆς Θεί-
ας Εὐχαριστίας μὲ 
τὴ θεωρία τους 
περὶ “μετουσιώ-
σεως”. “Εἰ δὲ τὸν 
τρόπον ἐπιζητεῖς, 
πῶς γίνεται”, λέ-
γει ὁ ἅγιος Ἰωάν-
νης ὁ Δαμασκη-
νός, “ἀρκεῖ σοι 
ἀκοῦσαι, ὅτι διὰ 
Πνεύματος Ἁγίου, 
ὥσπερ καὶ ἐκ τῆς 
ἁγίας Θεοτόκου 
διὰ Πνεύματος 
Ἁγίου ἑαυτῷ καὶ 
ἐν ἑαυτῷ ὁ Κύριος 
σάρκα ὑπεστήσα-
το”. Ἂν ἐπιζητεῖς, 
δηλαδή, τὸν τρό-
πο τῆς μεταβολῆς, 
σοῦ ἀρκεῖ ν᾿ ἀκού-
σεις ὅτι γίνεται διὰ 
Πνεύματος Ἁγίου, 
ὅπως ἀκριβῶς διὰ 
Πνεύματος Ἁγί-
ου ἔλαβε σάρκα 
ὁ Κύριος ἀπὸ τὴν 
Ὑπεραγία Θεο-
τόκο. Ἡ ἄγνοια 
τοῦ τρόπου τῆς μεταβολῆς, δὲν ἐπηρεάζει 
ἀσφαλῶς μὲ κανένα τρόπο τὴ βεβαιότητα 
τοῦ πιστοῦ Χριστιανοῦ γιὰ τὸ γεγονὸς τῆς 
μεταβολῆς, οὔτε τὴ βεβαιότητά του, ὅτι κοι-
νωνεῖ Σῶμα καὶ Αἷμα Χριστοῦ, ὅτι δηλαδὴ 
γίνεται ἕνα μὲ τὸν Χριστό, ὅτι γίνεται σύσ-
σωμος καὶ σύναιμος Χριστοῦ. 

Ἂν τοῦτο γίνει συνείδηση ὅλων μας, τότε 
σίγουρα πολλὰ θ᾿ ἀλλάξουν ὅσον ἀφορᾶ 
στὴ στάση μας ἀπέναντι στὸ φρικτὸ αὐτὸ 
Μυστήριο, ἀπέναντι στὴ Θεία Εὐχαριστία, 
ἡ ὁποία, κατὰ τὸν ἅγιο Ἰγνάτιο Ἀντιοχείας, 
ἀποτελεῖ “φάρμακον ἀθανασίας”, ἀπέναντι 
στὴ Θεία Λειτουργία. Θὰ καταλάβουμε τότε 
πόσο ἀνόητο καὶ πόσο βλάσφημο εἶναι, ὅταν 

παραπλανοῦμε τὰ 
μικρὰ παιδιὰ λέ-
γοντάς τους ὅτι 
ἡ Θεία Κοινωνία 
εἶναι χρυσὸ που-
λάκι, γλυκὸ ἢ ὁ,τι-
δήποτε ἄλλο μπο-
ρεῖ νὰ φανταστεῖ 
κανείς. Θὰ κατα-
λάβουμε πόσο μι-
κρόψυχο καὶ πόσο 
λανθασμένο εἶναι 
νὰ θεωροῦμε ὅτι 
τὸ νὰ μεταλαμ-
βάνουν ὅλοι οἱ 
πιστοί, ὅσοι κι ἂν 
εἶναι, στὸ “Μετὰ 
φόβου Θεοῦ, πί-
στεως καὶ ἀγάπης” 
ἀποτελεῖ ἄσκο-
πη παράταση τῆς 
Θείας Λειτουργί-
ας. Θὰ καταλά-
βουμε, πρωτίστως 
καὶ κυρίως, γιατί 
ἡ Θεία Λειτουργία 
ἀποτελεῖ πραγμα-
τικὴ συμμετοχή 
μας στὴ ζωὴ τῆς 
Βασιλείας τῶν 
οὐρανῶν καὶ γιατί 
ἡ προσέλευσή μας 

στὴ Θεία Κοινωνία προϋποθέτει συνειδητὴ 
προετοιμασία, ὥστε ν’ ἀξιωνόμαστε νὰ κοι-
νωνοῦμε “μὴ εἰς κρῖμα ἢ εἰς κατάκριμα”, 
ἀλλὰ “εἰς ἄφεσιν ἁμαρτιῶν καὶ εἰς ζωὴν 
αἰώνιον”.
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Ὁ λαός τοῦ τόπου μας, συμπορευόμε-
νος στόν ἱστορικό του χρόνο μέ τό 
γένος, μέ τόν θάνατο καί τήν ἀνά-

στασή του, ἄφησε πίσω του ποικιλότροπα 
ἀποστάγματα σοφίας, ἐκφράσεις μετάνοιας 
καί ἀγάπης πρός τόν Λυτρωτή του, τόν μόνο 
Παντοδύναμο, στόν ὁποῖον ἔτεινε χεῖρα 
ἀνάτασης στόν βυθό τῆς ἀπογνώσεώς του.
Μία σειρά ἀπό μικρά τρουλλαῖα ἐκκλησά-
κια, πού ἄρχισαν νά σπέρνονται σ’ ὅλο τό 
νησί, ἤδη ἀπό τήν περίοδο τῶν ἀραβικῶν 
ἐπιδρομῶν, ἀποτελοῦν ἀναπόσπαστο κομ-
μάτι αὐτῆς τῆς ἱστορίας, πού δέν γράφτηκε 
μέ λόγια, ἀλλά τυπώθηκε πάνω στή γῆ τῶν 
πατέρων μας, μέ τό νερό, μέ τόν πηλό, μέ τήν 
πέτρα.
Εἶναι στόν ρόλο τοῦ ἀρχαιολόγου, ἐκτός 
ἀπό τήν προστασία καί τή διατήρηση τῶν 
μνημείων αὐτῶν, ὡς τμῆμα τῆς πολιτιστικῆς 
μας κληρονομιᾶς, νά βγάζει ἀπό αὐτά λα-
λιά, τήν ἱστορία μας, τούς πόνους καί τούς 
καϋμούς πού ἀφουγκράστηκαν οἱ τοῖχοι 
τους μέσα στό πέρασμα τῶν αἰώνων, μυ-
στικά γιά τή ζωή, τόν θάνατο καί τήν ἀνά-
σταση. Κάθε πορεία γνωριμίας μέ αὐτό τόν 
πολιτιστικό πλοῦτο ἀναδύει, μέσα ἀπό τήν 
ψυχή μας, τίς ρίζες ἐκεῖνες πού μᾶς ἔχουν 
κρατήσει σέ αὐτό τό νησί γιά αἰῶνες, ἐνά-
ντια σέ κάθε λογική. Ἐκφράζουν τόν ἀγώ-
να ἑνός τίμιου λαοῦ πού χτυπιέται, πέφτει, 
συντρίβεται, ἀνασταίνεται ἀναστηλώνει καί 
ἀναστηλώνεται, μία ἱστορία πάθους γιά ἐπι-
βίωση, γιά διάσωση, γιά σωτηρία, γιά κοινω-
νία, μέ προοπτική αἰωνιότητας, στηριγμένη 
σέ μία ἀλλόκοτη πίστη. Αὐτήν πού σέ δια-
σώζει καί σέ ὀμορφαίνει, ἀκόμα καί ἄν δέν 
εἶσαι σέ θέση νά κουμαντάρεις ἐσύ ὁ ἴδιος 
τήν ἱστορική σου μοίρα, ἤ νά εὐτυχεῖς μέσα 
στή δύναμη τῆς δόξας, τῆς ἐξουσίας καί τοῦ 
κοσμικοῦ πλούτου, πού νέμονται οἱ ὅποιοι 

κατακτητές ἤ ἀδαεῖς τυραννίσκοι.
  Ἡ ἱστορία τους ξεκίνησε μέσα στά μαῦρα 
ἐκεῖνα χρόνια τῆς γέννησης καί τῆς πρώτης 
ἐξάπλωσης τοῦ Ἰσλάμ (7ος-8ος αἰ.μ.Χ.), ἡ 
ὁποία ἄφησε πίσω της καμένες πόλεις καί 
μεγαλόπρεπες ἐκκλησιές, πόνο καί ταπείνω-
ση. 
Μία ἐπιγραφή πού βρέθηκε στούς Σόλους 
2, καί ἀναγνώσθηκε κατά τήν τελετή τῶν 
ἐγκαινίων τῆς νέας ἐκκλησίας, πού ἀνοικο-
δομήθηκε πάνω στά ἐρείπια τῆς προϋπάρ-
χουσας τό 653/4, μᾶς μεταφέρει σάν μία ἐφη-
μερίδα τῆς ἐποχῆς, τίς δυό πρῶτες ἀραβικές 
ἐπιδρομές καί τίς συνέπειές τους, τήν πυρ-
πόληση τῶν ἐκκλησιῶν, τούς ἐξανδραπο-
δισμούς τῶν κατοίκων, ἕνα μεγάλο σεισμό, 
ἀλλά καί τό ἔλεος τοῦ καλοῦ Θεοῦ, πού παι-
δεύει ὡς φιλόστοργος πατήρ ἀλλά δέν ἐγκα-
ταλείπει, στέλνοντας ἀγαθό συμπαραστάτη 
πού ἐνεργεῖ γιά τήν ἀνακαίνιση τοῦ ναοῦ. 
Τό γεγονός τῶν καταστροφῶν ἀπό πολλούς 
πατέρες εἶχε ἑρμηνευθεῖ τότε ὡς δοκιμασία 
παιδεύσεως πρός διόρθωση, γιά τήν αἵρεση 
πού εἶχε ἐμφανισθεῖ τήν ἐποχή ἐκείνη τοῦ 
μονοθελητισμοῦ, καί τήν ἐξ αὐτῆς δίωξη με-
γάλων ἁγίων τῆς ἐκκλησίας μας, τοῦ ἁγίου 
Μαξίμου τοῦ Ὁμολογητοῦ καί τοῦ ἁγίου 
Μαρτίνου Πάπα Ρώμης, ἡ δέ ἀνοικοδόμη-
ση, ὡς ἔνδειξη τοῦ πατρικοῦ ἐλέους.
Χαρακτηριστικό τῆς φυσιογνωμίας τοῦ τό-
που μας τό πεῖσμα τοῦ λαοῦ, ὁ πόθος γιά 
διόρθωση καί ἐφελκυσμό τοῦ πατρικοῦ ἐλέ-
ους, καί τῆς δύναμης γιά τό ἀνασήκωμα καί 
τήν ἀνοικοδόμηση τῶν ἐρειπίων, πού συστη-
ματικά ἀφήνουν πίσω τους οἱ κάθε λογῆς 
ἐπιδρομεῖς.
Ὁ ἀρχιτεκτονικός τύπος τῆς βασιλικῆς, μέ 
τίς μεγάλες μακρόστενες ὑπόστυλες αἴθου-
σες, πού εἶχε εὐρύτατη ἐφαρμογή σέ ὁλό-
κληρο τό νησί μέχρι καί τόν 7ο αἰώνα, δέν 

«Τοῦτα τά μικρά ἐκκλησάκια 
στό πεῖσμα τῶν αἰώνων»

τῆς Δρος Ἑλένης Προκοπίου 
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μπόρεσε νά ἀντέξει τίς ἀλλεπάλληλες ἐπι-
θέσεις καί τήν πυρομανία τῶν ἀλλοφύλων 
Ἀράβων, οἱ ἐπιθέσεις τῶν ὁποίων συνέχισαν 
μέχρι τόν 10ο αἰώνα, τή σειόμενη γῆ, οὔτε 
ὅμως καί τίς ἀνανεωμένες ἀπό τούς δογμα-
τικούς προβληματισμούς  ἀρχιτεκτονικές 
θεωρίες, πού ξεκίνησαν μέ τόν Ἰουστινιανό 
τόν 6ο αἰώνα, καί κορυφώθηκαν  στήν περί-
οδο τῆς εἰκονομαχίας. 
Σύμφωνα μέ τή θεωρία τοῦ Ἰουστινιανοῦ, 
πού μᾶς εἶναι γνωστή ἀπό τίς ὁμιλίες του, οἱ 
ἀναφυόμενοι ἀπό τή γῆ παραταγμένοι κίο-
νες τῶν παλαιοχριστιανικῶν βασιλικῶν ἔδι-
ναν τήν ἐντύπωση ὅτι ἡ ἐκκλησία, πού εἶναι 
μία μικρογραφία τοῦ κόσμου, γεννόταν ἀπό 
τή γῆ, ὅπως πίστευαν οἱ ἀρχαῖοι, καί ἔπρεπε 
νά ἐξευρεθεῖ τρό-
πος γιά ἀνατροπή 
αὐτῆς τῆς ἐντύπω-
σης. Ἡ ἀνατροπή 
αὐτή ἐπιτεύχθηκε 
ἤδη ἀπό τόν 6ο 
αἰώνα, στήν Ἁγιά 
Σοφιά, μέ τόν με-
γάλο τροῦλλο νά 
δεσπόζει καί νά 
συνδέει τό οἰκοδό-
μημα καί τόν κό-
σμο, μέ τόν οὐρανό 
καί τόν Παντοκρά-
τορα Δημιουργό 
Του.
Ὁ προβληματισμός συνδυασμένος μέ τά 
θέματα τῆς εἰκονογραφικῆς ἔκφρασης στή 
λατρευτική ζωή τῆς ἐκκλησίας, ὁδήγη-
σε μετά τή λήξη τῆς εἰκονομαχικῆς κρίσης 
στήν ἀνοικοδόμηση μίας πρότυπης ἐκκλησί-
ας στήν Κωνσταντινούπολη, στό Μέγα Πα-
λάτιο, τό 864, τήν Παναγία τοῦ Φάρου. Ὁ 
ναός αὐτός, τόσο μέ τήν ἀρχιτεκτονική του, 
ὅσο καί μέ τή διάταξη καί ἀνάπτυξη τοῦ 
εἰκονογραφικοῦ του προγράμματος ἐξέ-
φραζε τή σημασία καί τόν ρόλο τῆς τέχνης 
στή λατρευτική ζωή τῆς ἐκκλησίας, καθώς 
καί τήν εἰρήνη πού ἑδραιώθηκε μέ τή λήξη 
τῆς εἰκονομαχίας στίς σχέσεις Ἐκκλησίας 
καί Κράτους.

Ὁ χριστιανικός ναός εἶναι ὁ χῶρος μέσα 
στόν ὁποῖο τελεῖται τό σημαντικότερο γεγο-
νός τῆς ὑπάρξεώς μας, ἡ Θεία Λειτουργία, 
μέσα στήν ὁποία διασώζεται καί αἴρεται ἡ 
τραγικότητα καί ἡ ἀθλιότητα τῆς ὑπάρξεώς 
μας, γι’ αὐτό καί κάθε ἐνασχόληση μέ αὐτόν 
ἀποτελεῖ ἱερό κομμάτι τῆς ἀναζήτησης τοῦ 
ἑαυτοῦ μας ἀλλά καί τῆς ταυτότητάς μας ὡς 
Ἑλλήνων Ὀρθοδόξων Χριστιανῶν.
Γνωρίζοντας λοιπόν βαθύτερα τόν πολύ δι-
αδεδομένο αὐτό ναοδομικό τύπο, πού τόσο 
πολύ ἀγάπησε ὁ λαός μας, γιά τήν ἀπέριτ-
τη ἁπλότητα καί ὀμορφιά του, ὥστε νά τόν 
ἐπαναλαμβάνει ἐπίμονα σέ ὅλη τή Φρα-
γκοκρατία, προσεγγίζουμε τό μεγαλεῖο τῆς 
συνέπειας τῆς ψυχῆς αὐτοῦ τοῦ λαοῦ, πού 

τόσο συχνά πολ-
λοί περιγελοῦν, ὅτι 
πολλούς ἀφέντες 
ἄλλαξε δέν ἄλλαξε 
ὅμως καρδιά. 
Αὐτά τά ἐκκλησά-
κια δέν ὁμιλοῦν γιά 
δεσμούς συμφερό-
ντων, πολιτικούς 
ἤ οἰκονομικούς, 
ἀλλά γιά δεσμούς 
ψυχῆς, σταθερούς 
καί συνεπεῖς μέ τήν 
πίστη, τήν Ὀρθο-
δοξία, τή Βασιλεύ-
ουσα τῶν πόλεων 

τοῦ Ἑλληνικοῦ Χριστιανισμοῦ, τήν Κων-
σταντινούπολη,  καί διά αὐτῆς μέ τό ὑπόλοι-
πο γένος, ἰδίως αὐτό μέ τό ὁποῖο μοιράζεται 
κοινές τύχες, ὅπως τά νησιά Κρήτη  Νάξο, 
τόν ἠπειρωτικό Ἑλλαδικό χῶρο καί  κυρίως 
τήν πολύπαθη Μικρά Ἀσία.
Δέν ἀποπνέουν κυρίαρχη ἐπιβολή, αὐτή πού 
πέτυχαν νά ἐκφράσουν οἱ κάθε τρανοί καί 
δυνατοί της γῆς μέ τά μεγαλεπίβολα ἔργα 
τους, ἀλλά μόνο τήν τέχνη τοῦ πῶς νά ἐπι-
μένει κανείς μέ ὀλίγα καί ἁπλά νά ὀμορφαί-
νει τόν κόσμο του, μέ λίγες πέτρες, καί λίγο 
πηλό, ἀλλά πολλή ἔγνοια γιά τόν ἄλλον, ὡς 
πλάσμα καί πνοή τῆς ψυχῆς τοῦ ἴδιου τοῦ 
Θεοῦ, στήν κλίμακα τῆς αἰωνιότητας.
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Ὁ θεόπλαστος ἄνθρωπος δημιουργή-
θηκε κατ’ εἰκόνα καί καθ’ ὁμοίωση 
τοῦ Ἀγαθοῦ Θεοῦ. Μία ἀπό τίς κύ-

ριες ἐκφράσεις τῆς κατ’ εἰκόνα Θεοῦ δημι-
ουργίας του, εἶναι ἡ ἱκανότητα – δυνατότη-
τα νά ἄρχει, νά ἐξουσιάζει καί νά κυριεύει. 
Κατ’ εἰκόνα τοῦ Κυρίου Του ὁ ἄνθρωπος 
ἔχει τήν τάση νά γίνει καί ὁ ἴδιος κύριος καί 
κυρίαρχος. 
Μέσα στόν 
Παράδεισο, 
πρίν ἀπό τήν 
πτώση, ἡ κυ-
ριαρχική τάση 
τοῦ ἀνθρώ-
που τόν καθι-
στοῦσε ἱκανό 
νά κυριαρχεῖ 
στίς ὁρμές, 
στά ἔνστικτα, 
στίς ἐπιθυμί-
ες του ἀλλά 
καί στήν ἄλο-
γη δημιουρ-
γία τοῦ Θεοῦ. 
Μετά ὅμως 
ἀπό τήν πτώ-
ση, μετά τήν 
ὑποδούλωσή 
του στόν ἐγω-
ισμό καί στή 
φιλαυτία, ἡ τάση γιά κυριότητα παρεκτρά-
πηκε ἀπό τή φυσιολογική της φορά καί πα-
ραμορφώθηκε σέ τάση γιά ἐξουσία, σέ φι-
λαρχία. 
Ὁ ἄνθρωπος ἄρχισε νά ἀντλεῖ τό νόημα τοῦ 
ἑαυτοῦ του ἀπό τήν ἰσχύ καί τή δύναμη πού 
αἰσθάνεται ὅτι ἔχει. Ἔπαυσε νά βρίσκει τό 

πλήρωμα τῆς ζωῆς του στόν Ζωοδότη καί 
ἀναζητᾶ στήν ἐγωιστική τάση γιά ἐξουσία 
ἔναντι τῶν ἀδελφῶν του, νά ἐκφράσει τήν 
ἰδιαιτερότητα τοῦ προσώπου του. Τό μόνο 
ὅμως πού βιώνει ἀπό αὐτό τόν παρά φύση 
προσανατολισμό εἶναι ἡ διάσπαση, ἡ ἀπο-
μόνωση, ἡ ὀδύνη καί ὁ θάνατος. Ὁ Χριστός 
μᾶς ἀποκάλυψε μέ τόν τρόπο ζωῆς Του, 

ἀλλά καί μᾶς 
ἐνέπνευσε καί 
μᾶς ἔθελξε 
στήν ὁδό τῆς 
ἁγίας ταπει-
νώσεως. 
Τό δηλητήριο 
τῆς ἰσοθεΐας 
πού ὁ ἐχθρός 
στάλαξε μέσα 
στήν ψυχή τοῦ 
ἀ ν θ ρ ώ π ο υ , 
ἔχει ὡς μονα-
δικό ἀντίδο-
το τήν ταπεί-
νωση. Αὐτή 
ἐ κ φ ρ ά ζ ε τ α ι 
μέ πολλούς 
τρόπους, οἱ 
ὁποῖοι διαπο-
τίζουν κάθε 
ἐ κ δ ή λ ω σ η 
τῆς ζωῆς τοῦ 

ἀνθρώπου. Κεντρικός ὅμως τρόπος ἔκφρα-
σης τῆς ταπείνωσης εἶναι ἡ ἐμπιστοσύνη τῆς 
ζωῆς μας στά χέρια τοῦ Θεοῦ. Ἡ αἴσθηση 
ὅτι ἡ σωτηρία μας δέν προέρχεται ἀπό τίς 
δικές μας ἱκανότητες καί δυνάμεις ἀλλά ἀπό 
ἕνα Πρόσωπο πού δέν εἶναι «τό ἐγώ». Ἀπό 
τή διάθεση νά παραθέσουμε τόν ἑαυτό μας, 

Ἡ πλάνη τῆς ἀστρολογίας

τοῦ Οἰκ. Ἀνδρέα Γκατζέλη
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τούς δικούς μας καί ὅλη μας τή ζωή Χριστῷ 
τῷ Θεῷ. Καί σέ πιό πρακτικό ἐπίπεδο αὐτό 
τό φρόνημα ἐκφράζεται μέ τήν ὑπακοή στίς 
ἐντολές τοῦ Χριστοῦ, τήν προσευχή, τή με-
τάνοια, τήν πίστη καί τήν ἀγάπη. 
Ὁ ὑπερήφανος καί ἐγωιστής ἄνθρωπος 
ἀρνεῖται ἐπίμονα καί πεισματικά νά ἀφε-
θεῖ στήν ἀγάπη τοῦ Θεοῦ. Θέλει νά ἔχει τόν 
ἀπόλυτο ἔλεγχο τῆς ζωῆς του καί τοῦ κό-
σμου πού τόν περιβάλλει. Ἀλλά ἀκόμη κι ἄν 
καταφέρει νά ἐλέγξει τόν χῶρο του, ὁ χρό-
νος παραμένει ἐντελῶς ἀνεξέλεγκτος. Ἀκό-
μη κι ἄν καταφέρει νά ἐλέγξει τό παρόν, σέ 
καμιά περίπτωση δέν θά μπορέσει νά ἐλέγ-
ξει τό ἀσαφές μέλλον. 
Ἐπειδή ὅμως, παρόλες τίς ἀδιαμφισβήτητες 
ἀποδείξεις γιά τήν ἀδυναμία ἐλέγχου τοῦ 
μέλλοντος, ἡ ἐπιθυμία παραμένει ἰσχυρότε-
ρη τῆς λογικῆς, ὁ ἀποκρυφισμός, ἡ μαγεία 
καί κυρίως ἡ μαντεία ἑλκύουν τούς ἀνθρώ-
πους πού δέν ἔχουν τήν πάσαν ἐλπίδα τους 
στόν Θεό. Καί στήν πληθώρα τῶν μαντικῶν 
τεχνῶν πρώτη καί κυρίαρχη θέση ἔχει σαφέ-
στατα ἡ ἀστρολογία.  
Ἡ ἀστρολογία θεμελιώνεται πάνω στήν 
ἄποψη ὅτι οἱ θέσεις καί οἱ κινήσεις τῶν 
οὐράνιων σωμάτων ἐπηρεάζουν τή ζωή τοῦ 
ἀνθρώπου. Ἀστρολογία ὀνομάζεται τό σύ-
νολο τῶν παραδόσεων καί συστημάτων, τά 
ὁποῖα ἰσχυρίζονται πώς ἡ φαινόμενη θέση 
διαφόρων οὐρανίων σωμάτων σχετίζεται 
μέ τή ζωή τοῦ ἀνθρώπου μέ τρόπο ἄγνωστο 
στή σημερινή ἐπιστήμη καί τή λογική τῆς 
αἰτιοκρατίας. Ὅπως σέ κάθε παρόμοια πε-
ρίπτωση, ἔτσι κι ἐδῶ ὁ διάβολος πού ἐμπνέει 
τούς ἀστρολόγους, δέν τούς ὁδηγεῖ σέ ἑνό-
τητα ἀλλά σέ διάσπαση καί διχασμό. Ἔτσι 
παρατηροῦμε ὅτι ὑπάρχουν πολλές τάσεις, 
ἑρμηνευτικές προσεγγίσεις ἀλλά καί ἑρμη-
νεῖες στόν τομέα τῆς ἀστρολογίας. 
Οἱ ἀστρολόγοι ἰσχυρίζονται πώς ἡ «τέ-
χνη» τους εἶναι ἐπιστήμη. Μάλιστα δέν δι-
στάζουν νά προβάλλουν καί «πανεπιστή-
μια», πού ἐκδίδουν τίτλους σπουδῶν στήν 
ἀστρολογία. Ὅμως γιά νά ὀνομάσουμε ἕναν 
ἄνθρωπο πού ἀσχολεῖται μέ τήν ἀστρολογία 
«ἐπιστήμονα», θά πρέπει νά ὑφίστανται οἱ 

ἀκόλουθες τέσσερις βασικές προϋποθέσεις:
Νά ἔχει Πανεπιστημιακό πτυχίο
Τό πτυχίο αὐτό νά εἶναι στήν ἀστρολογία
Τό συγκεκριμένο Πανεπιστήμιο νά εἶναι 
ἀναγνωρισμένο τουλάχιστον ἀπό τή χώρα 
στήν ὁποία ἑδρεύει.
Τά πτυχία πού ἐκδίδει αὐτό  τό Πανεπιστή-
μιο ν’ ἀναγνωρίζονται ἀπό τουλάχιστον 
ἕνα ποσοστό τῶν ἀνωτάτων ἱδρυμάτων κά-
ποιων προηγμένων χωρῶν μέ ἀκαδημαϊκή 
παράδοση.  
Σαφέστατα καί τίποτα ἀπό τά παραπάνω 
δέν ἰσχύουν σέ ὅ,τι ἀφορᾶ τά πτυχία καί τά 
«Πανεπιστήμια» τῆς ἀστρολογίας. Ἡ μο-
ναδική ἐπιστήμη  πού ἀσχολεῖται μέ τρόπο 
σοβαρό, ὑπεύθυνο καί ἐπιστημονικό  μέ τά 
ἄστρα καί τό σύμπαν εἶναι ἡ ἐπιστήμη τῆς 
ἀστρονομίας. 
Γιά νά ἰσχυροποιήσουν οἱ ἀστρολόγοι τή 
θέση τους ὅτι εἶναι ἐπιστήμη, χρησιμοποιοῦν 
κάποια ἐπιχειρήματα. Φέρουν ὡς παράδειγ-
μα τίς καλλιέργειες πού μερικοί γεωργοί 
ἐναρμονίζουν μέ τίς φάσεις τῆς σελήνης. 
Ὅμως αὐτό δέν γίνεται ἀποδεκτό ἀπό τούς 
ἐπιστήμονες, οὔτε ἐπαληθεύεται στήν πρά-
ξη.
Ἕνας ἄλλος ἰσχυρισμός εἶναι ὅτι κατά τήν 
πανσέληνο ἀλλάζει ὁ καιρός καί αὐτό εἶναι 
μία ἀπόδειξη τῆς ἐπίδρασης τῆς σελήνης 
στά πράγματα τῆς γῆς. Ἀλλά ὁ ἰσχυρισμός 
αὐτός δέν γίνεται δεκτός ἀπό τούς μετεωρο-
λόγους. Ἄν πράγματι ἡ πανσέληνος ἐπηρεά-
ζει τήν ἀλλαγή τοῦ καιροῦ, τότε θά ἔπρεπε 
νά ἀλλάζει ὁ καιρός σέ ὅλες τίς περιοχές τῆς 
γῆς, ἀφοῦ ἡ σεληνιακή φάση ἰσχύει ταυτό-
χρονα γιά ὅλη τή γῆ. 
Οἱ ἀστρολόγοι ἰσχυρίζονται ὅτι ἡ σελήνη 
βρίσκεται σέ συσχετισμό μέ τά γεγονότα τῆς 
σύλληψης καί τῆς γέννησης ἑνός παιδιοῦ. 
Οἱ ἐπιδράσεις τῆς σελήνης γιά τίς ὁποῖες κά-
νουν λόγο οἱ ἀστρολόγοι δέν θεμελιώνονται 
οὔτε ἀποδεικνύονται.
Τέλος ἐπικαλοῦνται τό φαινόμενο τῆς ἀμπώ-
τιδας καί τῆς παλίρροιας, πού ὀφείλεται στή 
βαρύτητα καί ἑρμηνεύεται μέ βάση τή φυ-
σική ἐπιστήμη. Κατά τή θεωρία τῶν ἀστρο-
λόγων εἶναι λογικό νά ὑποθέσουμε ὅτι ἡ βα-
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ρύτητα ἀσκεῖ μία ἀπ’ εὐθείας ἐπίδραση στή 
μάζα τοῦ νεροῦ τοῦ σώματος, ὅπως καί σ’ 
αὐτόν ὁλόγυρα τόν πλανήτη. Δέν πρόκει-
ται ὅμως γιά ἐπιστημονική ἄποψη ἀλλά γιά 
θρησκευτική πεποίθηση. 
Ἡ Ἐκκλησία μας γιά νά προστατέψει τούς 
πιστούς της ἀπό τήν ἀπάτη τῆς ἀστρολογίας 
ἔχει χρησιμοποιήσει πολλούς τρόπους. Με-
γάλοι Πατέρες τῆς Ἐκκλησίας μας ἔχουν μι-
λήσει καί ἀποκαλύψει τήν ἀπάτη τῆς ἀστρο-
λογίας ὅπως ὁ 
Μ. Βασίλειος, 
ὁ ἅγιος Ἰω-
άννης ὁ Χρυ-
σόστομος, ὁ 
ἅγιος Γρηγό-
ριος Νύσσης, ὁ 
ἅγιος Ἰωάννης 
ὁ Δαμασκηνός 
κ.ἄ. Ἀλλά καί 
Ἱερές Συνοδι-
κές ἀποφάσεις 
καί Ἱεροί Κα-
νόνες προειδο-
ποιοῦν τούς πι-
στούς γιά τούς 
κινδύνους καί 
τίς ἀρνητικές 
συνέπειες ἀπό 
τήν ἐνασχόλη-
σή τους μέ τήν 
ἀστρολογία , 
ὅπως ὁ Κ.Δ 
τῆς Ἀγκύρας, 
ὁ ΛΣΤ τῆς Λα-
οδικείας, ὁ ΞΑ 
τῆς Στ΄ Οἰκου-
μενικῆς Συνό-
δου κ.ἄ. 
Ὅταν ὁ ἄνθρωπος πιστέψει στά δόγματα 
τῆς ἀστρολογίας, ἀλλοιώνεται ἡ προσω-
πικότητά του καί ἀλλάζει ὁ χαρακτήρας 
του. Ἡ σχέση του πλέον μέ τόν Θεό, τούς 
ἀνθρώπους ἀλλά καί τόν ἴδιό του τόν ἑαυ-
τό καταστρέφεται καί ὁ ἄνθρωπος γίνεται 
δυστυχισμένος στήν παρούσα ἀλλά καί στή 
μέλλουσα ζωή, στήν αἰωνιότητα. 

Ἡ προσωπική κρίση καί ἐλευθερία ἀπενερ-
γοποιοῦνται, ἡ βούληση καί ἡ προθυμία γιά 
τήν πνευματική ζωή μαραίνονται καί ἡ ἐμπι-
στοσύνη στόν Θεό ἀντικαθίσταται μέ τήν πί-
στη στά ἄστρα καί στά ζώδια. Ἡ ἐμπλοκή 
στούς δαιδαλώδεις δρόμους τῆς ἀστρολο-
γίας δέν γίνεται ἀπότομα, ἀλλά ξεκινᾶ ἀπό 
μικρούς λογισμούς περιέργειας καί ἀστείου 
παιχνιδιοῦ καί σιγά – σιγά ὁ ἄνθρωπος πα-
γιδεύεται μέ δαιμονική μαεστρία. 

Μόνο μέ τήν 
α ὐ τ ο π α ρ ά -
δοσή μας 
στήν ἀγκαλιά 
τῆς ἀγάπης 
τοῦ Θεοῦ θά 
μ π ο ρ έ σ ο υ μ ε 
νά ζήσουμε 
εὐτυχισμένοι 
αἰωνίως. Ὁ 
φ ι λ ό τ ε κ ν ο ς 
Πατέρας μας 
Θεός ἀγαπάει 
καί προστα-
τεύει στοργικά 
τά φιλότιμα 
καί ὑπάκουα 
παιδιά του. 
Στοργικά καί 
δ ι α κ ρ ι τ ι κ ά 
σ υ μ π α ρ α -
στέκεται σέ 
κάθε στιγμή 
τῆς ζωῆς μας, 
ἐπεμβαίνοντας 
σωτήρια ὅπου 
καί ὅσο ἐμεῖς 
Τοῦ ἐπιτρέ-

πουμε, χωρίς νά καταστρατηγεῖ τήν ἐλευθε-
ρία μας. 
Ὅταν ὅμως ἐμεῖς στηρίζουμε τήν ἐλπίδα μας 
στήν ἀστρολογία, σέ μία ἄλλη δηλαδή θρη-
σκεία, τότε στεροῦμε ἀπό τόν Θεό τή δυνα-
τότητα νά μᾶς πλησιάσει καί νά μᾶς πλουμί-
σει μέ τίς χάρες καί εὐλογίες Του.
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Ἐρώτηση: 

Πῶς μποροῦμε νά διακρίνουμε τόν πλα-
νεμένο ἄνθρωπο ἀπό τόν ἄνθρωπο τοῦ 

Θεοῦ καί ὅτι αὐτό πού ἐνεργεῖ μέσα του δέν 
εἶναι τό Ἅγιο Πνεῦμα;

Ἀπάντηση: 

Θά ξεκινήσω μέ ἕνα παράδειγμα. Ὁ 
ἅγιος Συμεών ὁ Στυλίτης ἦταν ὁ 

πρῶτος ἀσκητής ὁ ὁποῖος ἐφηῦρε αὐτή τήν 
ἄσκηση. Νά κτίσει δηλαδή ἕνα στύλο καί νά 
μείνει ἐκεῖ πάνω. Ὅταν μιλοῦμε γιά στύλο, 
ἐννοοῦμε κάτι σάν καμπαναριό, τό ὁποῖο 
εἶχε ἐσωτερική σκάλα. Ἔχτιζαν μέ τοῖχο 
τήν εἴσοδο στή βάση ἀπό τήν ὁποία ἔμπαι-
ναν  καί πλέον δέν μποροῦσαν νά κατεβοῦν 
καί νά βγοῦν ἀπ’αὐτόν τόν πύργο. Βρίσκο-
νταν στήν κορυφή του χωρίς στέγη, μεταξύ 
οὐρανοῦ καί γῆς, αἴθριοι. Τούς κατέτρωγαν 
τά χιόνια τοῦ χειμώνα καί ὁ ἥλιος τοῦ καλο-
καιριοῦ. Ὅταν ἔκανε λοιπόν αὐτό τό πράγ-
μα,  οἱ ἄλλοι ἀσκητές παραξενεύτηκαν καί 
εἶπαν πώς πρώτη φορά βλέπουν κάτι τέτοιο. 
Διερωτήθηκαν πῶς θά καταλάμβαιναν ἄν 
αὐτό πού ἔκανε ὁ ἅγιος Συμεών ὁ Στυλίτης 
ἦταν ἀπό τόν Θεό ἤ ὄχι. Σκέφτηκαν νά τόν 
«δοκιμάσουν» καί νά πᾶνε κάτω ἀπό τόν 
πύργο νά τοῦ φωνάξουν, νά τοῦ θυμώσουν 
καί νά τόν ἐξευτελίσουν, προκαλώντάς τον 
νά κατεβεῖ κάτω, τονίζοντάς του ὅτι αὐτά 
πού κάνει εἶναι ἀλλόκοτα πράγματα καί ὅτι 
αὐτός δέν εἶναι τίποτε, γιά νά ἐφευρίσκει 
τέτοιες μεθόδους. Ἄν αὐτός τούς ἀκούσει 
καί κατέβει χωρίς νά ταραχθεῖ, σημαίνει ὅτι 
εἶναι ἄνθρωπος τοῦ Θεοῦ, γιατί ἔχει ταπεί-
νωση. Ἄν ἀντίθετα ἐξοργισθεῖ καί τούς ἐπι-
τεθεῖ, τότε εἶναι πλανεμένος. Ἔτσι καί ἔγινε. 

Μόλις ἄκουσε τούς πατέρες  ὁ ὅσιος Συμε-
ών, κατέβηκε ἀμέσως, τούς ἔβαλε μετάνοια, 
ζήτησε συγγνώμη καί θεώρησε πώς αὐτό 
πού ἔκανε ἦταν λάθος, ἀφοῦ σκανδάλισε 
τούς ἀδελφούς του. Τότε ἀμέσως οἱ πατέρες 
τοῦ εἶπαν ὅτι μπορεῖ νά ἀγωνιστεῖ ἐλεύθερα 
ὅπως ξεκίνησε. Μάλιστα πολλοί ἄλλοι ἀκο-
λούθησαν τήν ἄσκησή του καί ἔγιναν στυλί-
τες. Αὐτό εἶναι ἕνα παράδειγμα. 
Ἕνας ἐγωιστής ἄνθρωπος ἔχει πλάνη, γιατί 
ἀκούει τόν ἑαυτό του πάνω ἀπ’ ὅλα. Αὐτός 
πού ἔφτασε σέ πλάνη, δέν μπορεῖ νά κρίνει 
τόν ἑαυτό του, γιατί πάντα τόν δικαιολογεῖ, 
δέν ἔχει ταπείνωση, ἄρα δέν μπορεῖ νά κα-
τοικήσει μέσα του οὔτε καί τό Ἅγιο Πνεῦμα. 
Ἄν γιά παράδειγμα τοῦ πεῖς «ἀντί ἀγάπη 
ἔχεις μίσος» καί σοῦ πεῖ «ναί ἔχω μίσος, δι-
ότι ὁ ἀδελφός μου μέ μισεῖ καί μέ ἔκανε νά 
συμπεριφερθῶ ἔτσι», δηλαδή ἀρχίζει νά δι-
καιολογεῖται γιά τά πάντα, τότε δέν ἔχει τή 
θεία χάρη. Ἀκόμα ἕνας πλανεμένος αἱρετι-
κός πού μπορεῖ νά ἀγαπᾶ, νά μήν ἔχει μίσος, 
μπορεῖ νά θεωρεῖ ὅτι ἔχει μέσα του τό Ἅγιο 
Πνεῦμα. Ὅμως αὐτό πού δέν σκέφτεται 
εἶναι τό ὅτι ἀποκόπηκε ἀπό τήν Ἐκκλησία, 
ὅτι ἀποκόπηκε ἀπό τό σῶμα της. Δέν σκέ-
φτεται ὅτι εἶναι δυνατόν 2000 χρόνια τόσοι 
ἅγιοι, τόσοι πατέρες καί τόσοι μορφωμένοι 
δέν σκέφτηκαν αὐτό πού λέει ὁ ἴδιος σήμε-
ρα; Τόσα χρόνια δέν σκέφτηκαν τήν ἀλή-
θεια καί ἦρθε αὐτός σήμερα νά βρεῖ  καί νά 
ἀνακαλύψει τήν ἀλήθεια;

(Ἀπομαγνητοφώνηση ἀπό τήν ὁμώνυμη  
Ραδιοφωνική ἐκπομπή τοῦ Πανιερωτάτου 

Μητροπολίτου μας)

Ἐπερώτησον τόν πατέρα σου
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Μελέτιος Μεταξάκης

Εἶναι ἔντονη ἡ δραστηριότητα τοῦ 
Μεταξάκη στούς τριανταδύο μῆνες 
πού παρέμεινε στή Μητρόπολη 

Ἀθηνῶν, γιά τήν ἀναμόρφωση καί ἀναζωο-
γόνηση τῶν ἐκκλησιαστικῶν πραγμάτων τῆς 
Ἑλλάδος. Μεταξύ ἄλλων ἵδρυσε τά «Ἐνο-
ριακά Φιλόπτωχα Ταμεῖα» καί τό «Γενικόν 
Φιλόπτωχον Ταμεῖον», πού ἀπετέλεσαν τήν 
ἀπαρχή καί τή βάση τῆς ὀργανώσεως τῆς φι-
λανθρωπίας στήν Ἐκκλησία τῆς Ἑλλάδος. 
Ἵδρυσε ἐπίσης τήν «Στέγην τῆς Ἐκκλησίας» 
καί τό «Ὀρφανοτροφεῖον Βουλιαγμένης». 
Στόν ἐκδοτικό τομέα, ἐκτός ἀπό τόν Ἐκκλη-
σιαστικόν Κήρυκα, τήν ἔκδοση τοῦ ὁποίου 
μετέφερε ἀπό τήν Κύπρο στήν Ἀθήνα, ἐξέ-
διδε καί τό μηνιαῖο ἐπιστημονικό περιοδικό 
Ἡ Καινή Διδαχή. Μετέτρεψε τή Ριζάρειο 
Ἐκκλησιαστική Σχολή σέ Ἱεροδιδασκαλεῖο 
καί ἄρχισε νά ἀποστέλλει στό ἐξωτερικό 
κληρικούς γιά εὐρύτερες σπουδές. Ὑπέβαλε 
ἐπίσης στήν ἱ. Σύνοδο καί στήν Κυβέρνηση 
μακρύ καί ἐμπεριστατωμένο ὑπόμνημα γιά 
τήν ἀναμόρφωση καί ἀναζωογόνηση τῶν 
ἐκκλησιαστικῶν πραγμάτων τῆς Ἑλλάδος. 
Μετέβη, ἀκόμη, στήν Ἀμερική γιά νά βοη-
θήσει στήν προβολή τῶν δικαίων τοῦ Ἑλλη-
νικοῦ λαοῦ, ὁ ὁποῖος ἀγωνιζόταν τότε στό 
πλευρό τῶν συμμάχων. Ἐκεῖ ὀργάνωσε τήν 
ἐκκλησιαστική ζωή τῶν ἑλληνικῶν κοινοτή-
των, οἱ ὁποῖες τότε ὑπήγοντο στήν Ἐκκλη-
σία τῆς Ἑλλάδος.
Στούς ταραγμένους ἀπό τόν ἐθνικό διχασμό 
ἐκείνους καιρούς, ποτέ δέν συμπεριεφέρθη 
ὡς κομματικός Ἐπίσκοπος – παρά τήν πρός 
τό πρόσωπό του εὔνοια τοῦ Βενιζέλου– 
ἀλλά πολιτεύθηκε ὡς ἀληθινός ἐκκλησια-
στικός ἡγέτης. Ἀξίζει μάλιστα  νά σημειωθῆ 
ὅτι βοήθησε καί προστάτευσε πλείστους ἀπό 
τούς ὑπό διωγμόν φιλοβασιλικούς κληρι-
κούς, ὅταν δέ τό συμφέρον τῆς Ἐκκλησίας 
τό ἀπαιτοῦσε, δέν δίσταζε νά ἔρχεται καί σέ 

ὀξεία σύγκρουση μέ ἰσχυρούς παράγοντες 
τοῦ βενιζελικοῦ καθεστῶτος.    
Τό πολύπλευρο ἔργο του ὅμως διακόπηκε 
ἀπότομα μέ τή μεταπολίτευση τῆς 1ης Νο-
εμβρίου 1920, ὁπότε τό ἐπανελθόν βασιλικό 
καθεστώς τόν ἀπομάκρυνε ἀπό τό θρόνο. 
Τόν Φεβρουάριο τοῦ 1921 πῆγε στίς Ἡνω-
μένες Πολιτεῖες, ὅπου ποίμανε τήν ἐκεῖ 
Ὀρθόδοξη Ἐκκλησία γιά 10 μῆνες. Στή Νέα 
Ὑόρκη ἐπανεξέδωσε ἕνα τόμο τοῦ Ἐκκλη-
σιαστικοῦ Κήρυκος καί ἵδρυσε τό ἑλληνοα-
μερικανικό Σεμινάριο «Ἅγιος Ἀθανάσιος».         
Ἐνῶ βρισκόταν στήν Ἀμερική ἐξελέγη 
Οἰκουμενικός Πατριάρχης, ὡς Μελέτιος Δ΄, 
στίς 25 Νοεμβρίου 1921, καί ἐνθρονίστηκε 
στήν Κωνσταντινούπολη στίς 25 Ἰανουα-
ρίου 1922. Στήν «Εἰρηνικήν» ἐπιστολή του 
τήν ὁποία, ὡς Οἰκουμενικός Πατριάρχης 
ἀπέστειλε στόν Κύπρου Κύριλλο Γ΄ ἔγραφε, 
μεταξύ ἄλλων, τά ἑξῆς: «Ἀσμενέστερον δέ 
νῦν εἴπερ ποτέ ἀναμιμνησκόμεθα τῆς Ὑμε-
τέρας ἀγαπητῆς Μακαριότητος καί τῶν περί 
Αὐτήν ἀδελφῶν καί τῶν κοινῶν ἐπί ὀκταετί-
αν ὅλην σκαμμάτων ἐν τῇ ἀμπέλῳ τῇ εὐκλη-
ματούσῃ, ἥν ὁ Κύριος φυτεύσας ἐν Κύπρῳ 
διά Παύλου καί Βαρνάβα καταρτίζει καί δι-
αφυλάττει διά τῶν αἰώνων θάλλουσαν καί 
καρποφοροῦσαν καρπόν ἁγιωσύνης· οὐδέ 
ἔχει πάντως ἀνάγκην ἡ Ὑμετέρα ἀγαπητή 
Μακαριότης τῆς παρ΄ ἡμῖν διαβεβαιώσεως 
ὅτι χαράν ἰδίαν ποιούμεθα πᾶσαν τῆς Κύ-
πρου χαράν καί τἀνάπαλιν, ὡς τήν ζωήν 
αὐτῆς ζήσαντες καί τοῖς πόθοις αὐτῆς ζυμω-
θέντες. Διά τοῦτο καί διηνεκής ἔσται ἡ προ-
σευχή ἡμῶν ὑπέρ τῆς κατά Χριστόν εὐτυχί-
ας αὐτῆς …».
Τήν ἀπάντηση τοῦ Ἀρχιεπισκόπου Κύπρου 
στήν «Εἰρηνικήν» πατριαρχικήν ἐπιστολήν 
ἐπέδωσε αὐτοπροσώπως, διά μεταβάσεώς 
του στήν Κωνσταντινούπολη, ὁ Πάφου Ἰά-
κωβος.

Ἱστορία τῆς Ἐκκλησίας τῆς Λεμεσοῦ
τοῦ Ἀρχιμανδρίτου Σωφρόνιου Μιχαηλίδη
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Στήν Ἑλλάδα ὅμως, τό ἐπανελθόν μέ τίς 
ἐκλογές τῆς 1ης Νοεμβρίου 1920 βασιλικό 
καθεστώς ἀντέδρασε ἔντονα στήν ἐκλογή 
του, ἐπειδή αὐτή ὑποστηρίχθηκε ἀπό τούς 
βενιζελικούς ἀξιωματικούς τῆς Ἀμύνης πού 
ἦσαν συγκεντρωμένοι στήν ὑπό συμμαχική 
κατοχή Κωνσταντινούπολη. Ἀλλά καί στήν 
Κύπρο, ὅπου εἶχεν ἐπεκταθεῖ ὁ ἐθνοκτόνος 
ἐθνικός διχασμός, οἱ μέν βενιζελικοί πανη-
γύριζαν γιά τήν ἐκλογή, ἐνῶ οἱ βασιλικοί τήν 
ἀπεδοκίμαζαν. Ἔγραφε χαρακτηριστικά, 
ἀλλά καί φανερά ἐνοχλημένη, ἡ φιλοβασι-
λική ἐφημερίδα τῆς Λευκωσίας Κυπριακός 
Φύλαξ, τῆς 1/14 Δεκεμβρίου 1921: «Ἐνθου-
σιασμός ἄκρατος ἐξεδηλώθη πρό παντός δι’ 
εὐνοήτους λόγους εἰς τό Ἱεροδιδασκαλεῖον, 
εἰς τήν μεγάλην αἴθουσαν τοῦ ὁποίου ἐψάλη 
δοξολογία, προεξάρχοντος τοῦ Μητροπολί-
του Κιτίου [Νικοδήμου Μυλωνᾶ, διαδόχου 
τοῦ Μεταξάκη στό θρόνο Κιτίου], μή ἀνα-
μείναντος τουλάχιστον τήν ἐπίσημον ἀνα-
γνώρισιν τῆς τοιαύτης ἐκλογῆς ἐκ μέρους 
τῆς Κυπριακῆς Ἐκκλησίας καί τῶν ἄλλων 
Αὐτοκεφάλων Ἐκκλησιῶν». Ἀλλά τήν ἴδια 
εὐνοϊκή στάση τηροῦσαν καί ὁ Πάφου Ἰά-
κωβος καί ὁ Ἀρχιεπίσκοπος Κύριλλος Γ΄. 
Σέ ἐνθουσιῶδες μάλιστα ἄρθρο στό περιο-
δικό Ἀπόστολος Βαρνάβας – ἐπίσημο ὄργα-
νο τῆς Ἐκκλησίας τῆς Κύπρου – μέ τίτλο, 
«Ὁ ἐκλεκτός τῆς Μεγάλης Ἐκκλησίας», ὁ 
Μεταξάκης χαρακτηριζόταν ὡς «ὁ ποθη-
τός Ἐθνάρχης» τοῦ Ἑλληνισμοῦ. Ἐχθρική 
στάση κρατοῦσε ὁ Κυρηνείας Μακάριος 
Μυριανθεύς καί οἱ Κύπριοι βασιλόφρονες.
Ἡ δεκαεπτάμηνη πατριαρχία του στούς δύ-
σκολους καί ταραγμένους ἐκείνους καιρούς 
ἦταν γονιμότατη σέ πράξεις ἐκκλησιαστικές 
μακρᾶς πνοῆς καί κεφαλαιώδους σημασίας, 
ὅπως π.χ. ἡ ἵδρυση τῆς Ἀρχιεπισκοπῆς Βο-
ρείου καί Νοτίου Ἀμερικῆς καί ἡ ὑπαγωγή 
τῶν ἑλληνορθοδόξων παροικιῶν τῆς δια-
σπορᾶς στό Οἰκουμενικό Πατριαρχεῖο, ἡ 
ἵδρυση τῆς Ἀρχιεπισκοπῆς Θυατείρων κ.ἄ. 
Ὑπεράνθρωπα ἀγωνίστηκε ὡς Πατριάρ-
χης κατά τή διάρκεια τῆς Μικρασιατικῆς 
ἐκστρατείας καί μετά τήν καταστροφή, γιά 
τήν ἀναπτέρωση τοῦ ἠθικοῦ τῶν ἀγωνιζο-

μένων Ἑλλήνων καί τήν εἰρήνευσή τους ἀπό 
τά φοβερά πάθη τοῦ διχασμοῦ, καθώς καί 
γιά τή διάσωση καί περίθαλψη τῶν χιλιά-
δων θυμάτων τοῦ πολέμου, ἐκ τοῦ ἑλληνι-
κοῦ ἀμάχου πληθυσμοῦ τῆς Ἀνατολῆς ἀλλά 
καί τῶν Ρώσσων προσφύγων τῆς Ρωσσικῆς 
Ἐπανάστασης.
Ἀλλά τόν Ἰούλιο τοῦ 1923 ὁ Πατριάρχης 
Μελέτιος Μεταξάκης ἀναγκάζεται νά πα-
ραιτηθῆ ὑπό τήν πίεση τῶν περιστάσεων: 
ἡ Κεμαλική Τουρκία ἀπαιτοῦσε τήν ἀπο-
μάκρυνσή του προκειμένου νά ἀποσύρει 
τήν ἀπαίτησή της γιά ἐκδίωξη τοῦ Πατρι-
αρχείου ἀπό τήν Κωνσταντινούπολη. Πα-
ραιτεῖται γιά νά σωθεῖ τό Πατριαρχεῖο, καί 
ἀποσύρεται στήν Κηφισιά.
Στίς 20 Μαΐου 1926 ἐκλέγεται Πατριάρχης 
Ἀλεξανδρείας, σέ διαδοχή τοῦ Φωτίου, ὡς 
Μελέτιος Β΄. Ἡ ἐκεῖ δεκαετής πατριαρχία 
του ἔδωσε νέα ζωή καί κατέστησε τό Πατρι-
αρχεῖο στήν κυριολεξία «πάσης Ἀφρικῆς», 
θέτοντας τίς βάσεις καί δημιουργώντας τίς 
προϋποθέσεις γιά τήν ἀνάπτυξη τῆς Ἱερα-
ποστολῆς στήν Ἀφρική. Μερίμνησε, ὅπως 
ἔκαμνε παντοῦ, γιά τήν ἐκκλησιαστική παι-
δεία καί τή θρησκευτική ἀγωγή τοῦ ποιμνί-
ου του, ἱδρύοντας τό Ἱεροδιδασκαλεῖο τοῦ 
«Ἁγίου Ἀθανασίου», ἀναζωογονώντας τά 
περιοδικά Ἐκκλησιαστικός Φάρος καί Πά-
νταινος, ἐκδίδοντας νέο θρησκευτικό δελτίο 
μέ τίτλο Θεῖον Κήρυγμα τό ὁποῖο διανεμό-
ταν δωρεάν, καί πυκνώνοντας τό προφορι-
κό κήρυγμα.
Ὁ Πατριάρχης Μελέτιος Μεταξάκης πέθα-
νε στίς 28 Ἰουλίου 1935, στήν ἀκμή τῆς δρά-
σης του, σέ ἡλικία ἑξηντατεσσάρων ἐτῶν.
Αὐτή ἦταν, μέ λίγα λόγια, ἡ πολυκύμαντη 
καί θυελλώδης ζωή τοῦ Μελετίου Μεταξά-
κη. Ὅπως κατά κανόνα συμβαίνει μέ τίς ρω-
μαλαῖες προσωπικότητες, ἔτσι κι αὐτός, ζώ-
ντας καί δρώντας σέ ταραγμένους καιρούς, 
καιρούς πολέμων καί ἐθνικοῦ διχασμοῦ, 
κατέστη σημεῖο ἀντιλεγόμενο καί ἔχει, μέχρι 
σήμερα, τούς θαυμαστές καί τούς ἐπικριτές 
του.
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Πανιερωτάτου Μητροπολίτου Λεμεσοῦ κ. Ἀθανασίου

ΚΥΡΙΑΚΗ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ:Ὁ Πανιερώ-
τατος Μητροπολίτης Λεμεσοῦ κύριος Ἀθα-
νάσιος τέλεσε τή Θεία Λειτουργία στόν ἱερό 
ναό ἁγίας Τριάδος Λεμεσοῦ.
ΤΡΙΤΗ 3 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ: Τέλεσε τή Θεία 
Λειτουργία στήν ἱερά μονή Παναγίας Ἀμι-
ροῦς παρά τήν κοινότητα Ἀψιού.
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 6 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ: Τέλεσε 
τή Θεία Λειτουργία τῶν Θεοφανείων στόν 
Καθεδρικό ναό ἁγίας Νάπας Λεμεσοῦ. 
Μετά τό πέρας τοῦ Ἁγιασμοῦ ἐν πομπῇ κα-
τευθύνθηκε στήν ἀποβάθρα τοῦ παλαιοῦ 
λιμανιοῦ  τῆς Λεμεσοῦ, ὅπου ἔγινε ὁ καθιε-
ρωμένος ἁγιασμός τῶν ὑδάτων καί ἡ κατά-
δυση τοῦ Τιμίου Σταυροῦ.
Τό βράδυ, μέ τήν εὐκαιρία τῆς ἑορτῆς τῶν 
Χριστουγέννων μέ τό παλαιό ἡμερολόγιο,  
τέλεσε τή Θεία Λειτουργία  γιά τούς ρωσό-
φωνους χριστιανούς πού διαμένουν στήν 
πόλη μας, στό παρεκκλήσιο τοῦ Φιλανθρώ-
που Χριστοῦ στό Ζακάκι.
ΚΥΡΙΑΚΗ 8 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ: Τέλεσε τή 
Θεία Λειτουργία στόν ἱερό ναό Παναγίας 
Γλυκιώτισσας.
ΚΥΡΙΑΚΗ 15 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ: Τέλεσε τή 
Θεία Λειτουργία στόν ἱερό ναό ἁγίων Κων-
σταντίνου καί Ἑλένης τῆς κοινότητας Κα-
ντοῦ.
ΤΡΙΤΗ 17 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ: Χοροστάτησε 
κατά τήν ἀκολουθία τοῦ ἑσπερινοῦ στόν 
Μητροπολιτικό ναό Παναγίας Παντανάσ-
σης Καθολικῆς, συγχοροστατούντων τῶν 
Σεβασμιωτάτων Μητροπολιτῶν Νέας Κρή-
νης καί Καλαμαριᾶς κ.Ἰουστίνου, Κυρηνεί-
ας κ.Χρυσοστόμου, Ταμασοῦ καί Ὀρεινῆς 
κ.Ἠσαΐα καί τοῦ Θεοφιλεστάτου Ἐπισκό-
που Ἀμαθοῦντος κ.Νικολάου. 
ΤΕΤΑΡΤΗ 18 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ: Τήν ἡμέρα 
αὐτή κατά τήν ὁποία ἄγει τά ὀνομαστήριά 

του προεξῆρχε Ἀρχιερατικοῦ Συλλείτουρ-
γου στόν Μητροπολιτικό ναό Παναγίας 
Παντανάσσης Καθολικῆς, συλλειτουργού-
ντων τῶν Σεβασμιωτάτων Μητροπολιτῶν 
Βόστρων κ.Τιμοθέου, Κωνσταντίας καί 
Ἀμμοχώστου κ.Βασιλείου, Νέας Κρήνης καί 
Καλαμαριᾶς κ.Ἰουστίνου καί τῶν Θεοφιλε-
στάτων Ἐπισκόπων Ἀρσινόης κ. Νεκταρί-
ου, Ἀμαθοῦντος κ.Νικολάου καί Λήδρας κ. 
Ἐπιφανίου.
Κατά τή διάρκεια τῆς ἡμέρας ὁ ἑορτάζων  
Μητροπολίτης Λεμεσοῦ δέχθηκε τίς εὐχές 
τοῦ Μακαριωτάτου Ἀρχιεπισκόπου Κύ-
πρου κ.κ.Χρυσοστόμου, μελῶν τῆς Ἱερᾶς 
Συνόδου τῆς Ἐκκλησίας τῆς Κύπρου, 
τῶν Ἀρχῶν τῆς πόλης καθώς καί πλήθους 
πιστῶν.
ΣΑΒΒΑΤΟ 21 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ: Τέλεσε τή 
Θεία Λειτουργία στό ἱερό παρεκκλήσιο τῆς 
Παραμυθίας στό στρατόπεδο τῆς κοινότη-
τας Τριμίκλινης.
Χοροστάτησε κατά τήν ἀκολουθία τοῦ 
ἑσπερινοῦ στήν Ἐξαρχία τοῦ Παναγίου Τά-
φου στή Λευκωσία.
ΚΥΡΙΑΚΗ 22 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ: Τέλεσε τή 
Θεία Λειτουργία στόν ἱερό ναό Παναγίας 
τῆς κοινότητας Παραμύθας.
ΔΕΥΤΕΡΑ 23 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ: Χοροστά-
τησε κατά τήν ἀκολουθία τοῦ ἑσπερινοῦ 
στόν πανηγυρίζοντα ἱερό ναό ἁγίου Νεοφύ-
του Λεμεσοῦ.
ΤΡΙΤΗ 24 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ: Συμμετέσχε σέ 
Ἀρχιερατικό Συλλείτουργο στήν πανηγυρί-
ζουσα ἱερά Βασιλική καί Σταυροπηγιακή 
μονή ἁγίου Νεοφύτου τοῦ Ἐγκλείστου στήν 
Πάφο, προεξάρχοντος τοῦ Μακαριωτάτου 
Ἀρχιεπισκόπου Κύπρου κ.κ.Χρυσοστόμου 
καί συλλειτουργούντων ἄλλων Ἀρχιερέων 
τῆς Ἐκκλησίας τῆς Κύπρου.

Θεῖες Λειτουργίες καί Χοροστασίες
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ΚΥΡΙΑΚΗ 29 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ: Τέλεσε τή 
Θεία Λειτουργία στόν ἱερό ναό ἁγίας Πα-
ρασκευῆς τῆς κοινότητας Ἐπισκοπῆς.
ΔΕΥΤΕΡΑ 30 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ: Προεξῆρχε 
Ἀρχιερατικοῦ Συλλείτουργου μετά τοῦ Θε-
οφιλεστάτου Ἐπισκόπου Νιερί καί Ὄρους 
Κένυας κ.Νεοφύτου στόν ἱερό ναό Πέτρου 
καί Παύλου καί ἁγίου Ἀρτεμίου Λεμεσοῦ.
ΤΕΤΑΡΤΗ 1 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ: Τέλεσε τή 
Θεία Λειτουργία κατά τή διάρκεια ἀγρυπνί-
ας στήν ἱερά μονή Παναγίας τοῦ Μαχαιρᾶ, 
συλλειτουργούντων τοῦ Σεβασμιωτάτου 
Μητροπολίτου Ναϊρόμπι κ.Μακαρίου καί 
τοῦ Θεοφιλεστάτου Ἐπισκόπου Λήδρας 
κ.Ἐπιφανίου.
ΚΥΡΙΑΚΗ 5 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ: Τέλεσε τη 
Θεία Λειτουργία στόν ἱερό ναό Ἀποστόλου 
Ἀνδρέα Χαράκη.
ΤΡΙΤΗ 7 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ: Τέλεσε τή Θεία 
Λειτουργία κατά τή διάρκεια ἀγρυπνίας 
στόν Μητροπολιτικό ναό Παναγίας Παντα-
νάσσης (Καθολικῆς).
ΠΕΜΠΤΗ 9 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ: Χοροστά-
τησε κατά τήν ἀκολουθία τοῦ ἑσπερινοῦ 
στόν πανηγυρίζοντα ἱερό ναό ἁγίου Χαρα-
λάμπους τῆς κοινότητας Ἐρήμης.
ΚΥΡΙΑΚΗ 12 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ: Τέλεσε τή 
Θεία Λειτουργία στόν ἱερό ναό ἁγίων Παϊ-
σίου Ἁγιορείτου καί Ἀρσενίου τοῦ Καππα-
δόκου.
ΠΕΜΠΤΗ 16 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ: Χοροστά-
τησε κατά τήν ἀκολουθία τοῦ ἑσπερινοῦ 
στόν πανηγυρίζοντα ἱερό ναό ἁγίου Θεοδώ-
ρου τῆς κοινότητας Μοναγρουλλίου.
ΚΥΡΙΑΚΗ 19 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ: Τέλεσε τή 
Θεία Λειτουργία στόν ἱερό ναό Παναγίας 
Χρυσελεούσης τῆς κοινότητας Φασούλας, 
κατά τή διάρκεια τῆς ὁποίας χειροθέτησε σέ 
πνευματικό τόν Αἰδεσιμολογιώτατο Πρεσβ. 
Πέτρο Παπαπαύλου.
ΚΥΡΙΑΚΗ 26 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ: Τέλεσε τή 
Θεία Λειτουργία στόν ἱερό ναό Παναγίας 

Εὐαγγελίστριας Κάτω Πολεμιδιῶν, κατά τή 
διάρκεια τῆς ὁποίας χειροτόνησε σέ διάκο-
νο τόν κύριο Ἄγγελο Πανταζόπουλο.
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 3 ΜΑΡΤΙΟΥ: Χοροστάτη-
σε καί ἀνέγνωσε τήν Α’ Στάση τῶν Χαιρε-
τισμῶν πρός τήν Ὑπεραγία Θεοτόκο στόν 
ἱερό ναό Παναγίας Τριχερούσας.
ΚΥΡΙΑΚΗ 5 ΜΑΡΤΙΟΥ: Τέλεσε τή Θεία 
Λειτουργία στόν ἱερό ναό Παναγίας Χρυ-
σαϊφυλιώτισσας.
Χοροστάτησε κατά τήν ἀκολουθία τοῦ κα-
τανυκτικοῦ ἑσπερινοῦ στόν Μητροπολιτικό 
ναό Παναγίας Παντανάσσης (Καθολικῆς).
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 10 ΜΑΡΤΙΟΥ: Χοροστά-
τησε καί ἀνέγνωσε τή Β’ Στάση τῶν Χαιρε-
τισμῶν πρός τήν Ὑπεραγία Θεοτόκο στόν 
ἱερό ναό ἁγίου Μάμαντος τῆς κοινότητας 
Τραχωνίου.
ΚΥΡΙΑΚΗ 12 ΜΑΡΤΙΟΥ: Τέλεσε τή Θεία 
Λειτουργία στόν ἱερό ναό ἁγίου Γεωργίου 
τῆς κοινότητας Γεράσας.
Χοροστάτησε κατά τήν ἀκολουθία τοῦ κα-
τανυκτικοῦ ἑσπερινοῦ στόν Μητροπολιτικό 
ναό Παναγίας Παντανάσσης Καθολικῆς.
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 17 ΜΑΡΤΙΟΥ: Χοροστάτη-
σε καί ἀνέγνωσε τήν Γ’ Στάση τῶν Χαιρε-
τισμῶν πρός τήν Ὑπεραγία Θεοτόκο στόν 
ἱερό ναό Παναγίας Γλυκιώτισσας.
ΚΥΡΙΑΚΗ 19 ΜΑΡΤΙΟΥ: Τέλεσε τή Θεία 
Λειτουργία στόν πανηγυρίζοντα ἱερό ναό 
Τιμίου Σταυροῦ Πάνω Πολεμιδιῶν.
Χοροστάτησε κατά τήν ἀκολουθία τοῦ κα-
τανυκτικοῦ ἑσπερινοῦ στόν Μητροπολιτικό 
ναό Παναγίας Παντανάσσης Καθολικῆς.
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 24 ΜΑΡΤΙΟΥ: Χοροστά-
τησε κατά τήν ἀκολουθία τοῦ ἑσπερινοῦ 
καί ἀκολούθως ἀνέγνωσε τήν Δ’ Στάση τῶν 
Χαιρετισμῶν πρός τήν Ὑπεραγία Θεοτόκο 
στόν ἱερό ναό Εὐαγγελισμοῦ τῆς κοινότη-
τας Λόφου.
ΣΑΒΒΑΤΟ 25 ΜΑΡΤΙΟΥ: Τέλεσε τή Θεία 
Λειτουργία στόν πανηγυρίζοντα καθεδρικό 

Ἰανουαρίου, Φεβρουαρίου καί Μαρτίου
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ναό Ἁγίας Νάπας Λεμεσοῦ καί ἀκολούθως 
προεξῆρχε τῆς Δοξολογίας μέ τήν εὐκαιρία 
τῆς ἐπετείου τὴς Ἐθνικῆς Παλιγγενεσίας 
τῆς 25ης Μαρτίου 1821 στόν ἴδιο ναό.

ΚΥΡΙΑΚΗ 26 ΜΑΡΤΙΟΥ: Τέλεσε τή Θεία 
Λειτουργία στόν ἱερό ναό Ὑπαπαντῆς τῆς 
κοινότητας Πεντακώμου.

Θεοφιλεστάτου Ἐπισκόπου Ἀμαθοῦντος κ. Νικολάου

ΚΥΡΙΑΚΗ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ: Ὁ Θεοφι-
λέστατος Ἐπίσκοπος Ἀμαθοῦντος κύριος 
Νικόλαος συμμετέσχε σέ Ἀρχιερατικό Συλ-
λείτουργο στόν Μητροπολιτικό  ναό ἁγίου 
Γεωργίου Παραλιμνίου μέ τήν εὐκαιρία 
τῶν ὀνομαστηρίων τοῦ Πανιερωτάτου Μη-
τροπολίτου Κωνσταντίας καί Ἀμμοχώστου 
κ.Βασιλείου. 
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 6 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ: Τέλεσε 
τή Θεία Λειτουργία καί τόν Μεγάλο Ἁγια-
σμό τῶν Θεοφανείων στόν ἱερό ναό Θεο-
πατόρων Ἰωακείμ καί Ἄννης παρά τήν κοι-
νότητα Ἁγίου Τύχωνα, καί ἀκολούθως ἐν 
πομπῇ κατευθύνθηκε μετά τῶν πιστῶν σέ 
παραλιακή περιοχή τῆς Ἀμαθοῦντος, ὅπου 
ἔγινε ἡ κατάδυσις τοῦ Τιμίου Σταυροῦ στή 
θάλασσα.
ΣΑΒΒΑΤΟ 7 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ: Τέλεσε τή 
Θεία Λειτουργία στόν πανηγυρίζοντα ἱερό 
ναό Τιμίου Προδρόμου τῆς κοινότητας 
Ἀγροῦ.
ΚΥΡΙΑΚΗ 8 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ: Τέλεσε τή 
Θεία Λειτουργία στόν ἱερό ναό ἁγίου Μά-
μαντος τῆς ὁμώνυμης κοινότητας.
ΚΥΡΙΑΚΗ 15 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ: Τέλεσε τή 
Θεία Λειτουργία στόν ἱερό ναό ἀποστόλου 
Ἀνδρέα καί ὁσίας Φωτεινῆς στόν Συνοικι-
σμό Κολοσσίου.
ΤΡΙΤΗ 17 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ: Τέλεσε τή Θεία 
Λειτουργία στόν πανηγυρίζοντα ἱερό ναό 

ἁγίου Ἀντωνίου Λεμεσοῦ.
Συγχοροστάτησε μέ ἄλλους Ἀρχιερεῖς κατά 
τή διάρκεια τοῦ ἑσπερινοῦ στόν Μητροπο-
λιτικό ναό Παναγίας Παντανάσσης Καθο-
λικῆς, χοροστατοῦντος τοῦ Πανιερωτάτου 
Μητροπολίτου Λεμεσοῦ κ.Ἀθανασίου.
ΤΕΤΑΡΤΗ 18 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ: Συμμετέσχε 
σέ Ἀρχιερατικό Συλλείτουργο στόν Μητρο-
πολιτικό ναό Παναγίας Παντανάσσης Κα-
θολικῆς, μέ τήν εὐκαιρία τῶν ὀνομαστηρίων 
τοῦ Πανιερωτάτου Μητροπολίτου Λεμεσοῦ 
κ.κ.Ἀθανασίου.
ΚΥΡΙΑΚΗ 29 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ: Τέλεσε τή 
Θεία Λειτουργία στόν ἱερό ναό ἁγίου Νικο-
λάου Λεμεσοῦ.
ΤΕΤΑΡΤΗ 1 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ: Χοροστά-
τησε κατά τήν ἀκολουθία τοῦ ἑσπερινοῦ 
στόν πανηγυρίζοντα ἱερό ναό Ὑπαπαντῆς 
τῆς κοινότητας Πεντακώμου.
ΠΕΜΠΤΗ 2 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ: Τέλεσε τή 
Θεία Λειτουργία στόν πανηγυρίζοντα ἱερό 
ναό Ὑπαπαντῆς τῆς κοινότητας Πεντακώ-
μου.
ΚΥΡΙΑΚΗ 5 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ: Τέλεσε τή 
Θεία Λειτουργία στόν ἱερό ναό ἁγίου Γεωρ-
γίου Φραγκούδη.
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 10 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ: Τέλε-
σε τή Θεία Λειτουργία στόν πανηγυρίζοντα 
ἱερό ναό ἁγίου Χαραλάμπους τῆς κοινότη-
τας Ἐρήμης.

Θεῖες Λειτουργίες καί Χοροστασίες
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ΚΥΡΙΑΚΗ 12 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ: Τέλεσε τή 
Θεία Λειτουργία στόν ἱερό ναό Παναγίας 
τῆς κοινότητας  Ποταμίτισσας.
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 17 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ: Τέλε-
σε τή Θεία Λειτουργία στόν πανηγυρίζοντα 
ἱερό ναό ἁγίου Θεοδώρου τοῦ Τήρωνος τῆς 
κοινότητας Μοναγρουλλίου.
ΚΥΡΙΑΚΗ 19 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ: Τέλεσε τή 
Θεία Λειτουργία στόν ἱερό ναό ἁγίου Στυ-
λιανοῦ τοῦ Συνοικισμοῦ Λινόπετρας.
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 24 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ: Τέ-
λεσε τή Θεία Λειτουργία κατά τή διάρ-
κεια ἀγρυπνίας στόν ἱερό ναό ἀποστόλου 
Ἀνδρέα Χαράκη.
ΚΥΡΙΑΚΗ 26 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ: Τέλεσε τή 
Θεία Λειτουργία στόν ἱερό ναό Παναγίας 
Χρυσοπολίτισσας τῆς κοινότητας Ὕψωνα.
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 3 ΜΑΡΤΙΟΥ: Χοροστάτη-
σε καί ἀνέγνωσε τήν Α’Στάση τῶν Χαιρε-
τισμῶν πρός τήν Ὑπεραγία Θεοτόκο στόν 
ἱερό ναό ἁγίου Γεωργίου τῆς κοινότητας 
Ἀκαπνοῦς.
ΚΥΡΙΑΚΗ 5 ΜΑΡΤΙΟΥ: Τέλεσε τή Θεία 
Λειτουργία στόν ἱερό ναό ἁγίου Νικολάου 
Κάτω Πολεμιδιῶν.
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 10 ΜΑΡΤΙΟΥ: Χοροστά-
τησε καί ἀνέγνωσε τή Β’ Στάση τῶν Χαιρε-
τισμῶν πρός τήν Ὑπεραγία Θεοτόκο στόν 
ἱερό ναό Παναγίας Ἰαματικῆς τῆς κοινότη-
τας Ἀρακαπᾶ.

ΚΥΡΙΑΚΗ 12 ΜΑΡΤΙΟΥ: Τέλεσε τή Θεία 
Λειτουργία στόν ἱερό ναό ἁγίας Παρα-
σκευῆς Γερμασόγειας. 
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 17 ΜΑΡΤΙΟΥ: Χοροστάτη-
σε καί ἀνέγνωσε τήν Γ’ Στάση τῶν Χαιρε-
τισμῶν πρός τήν Ὑπεραγία Θεοτόκο στόν 
ἱερό ναό Παναγίας Πυργώτισσας τῆς κοινό-
τητας Πύργου.
ΚΥΡΙΑΚΗ 19 ΜΑΡΤΙΟΥ: Τέλεσε τή Θεία 
Λειτουργία στόν πανηγυρίζοντα ἱερό ναό 
Τιμίου Σταυροῦ τῆς κοινότητας Ἀκρωτηρί-
ου.
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 24 ΜΑΡΤΙΟΥ: Χοροστάτη-
σε κατά τήν ἀκολουθία τοῦ ἑσπερινοῦ στόν 
πανηγυρίζοντα ἱερό ναό Παναγίας Εὐαγγε-
λίστριας Κάτω Πολεμιδιῶν.
ΣΑΒΒΑΤΟ 25 ΜΑΡΤΙΟΥ: Τέλεσε τή Θεία 
Λειτουργία στόν πανηγυρίζοντα ἱερό ναό 
Εὐαγγελισμοῦ τῆς κοινότητας Λόφου.
ΚΥΡΙΑΚΗ 26 ΜΑΡΤΙΟΥ: Τέλεσε τή Θεία 
Λειτουργία στόν ἱερό ναό ἁγίου Τύχωνα 
τῆς ὁμώνυμης κοινότητας.
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 31 ΜΑΡΤΙΟΥ: Χοροστά-
τησε κατά τήν ἀκολουθία τοῦ Ἀκαθίστου 
Ὕμνου στήν ἱερά μονή Τιμίου Προδρόμου 
Μέσα Ποταμοῦ καί ἀκολούθως προέστη 
ἀγρυπνίας στήν ἴδια ἱερά μονή.

Ἰανουαρίου, Φεβρουαρίου καί Μαρτίου
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Ἡ Περιτομή τοῦ Κυρίου καί ἡ μνήμη τοῦ 
Μεγάλου Βασιλείου ἑορτάστηκε στή Μη-
τρόπολή μας. Τήν ἡμέρα τῆς ἑορτῆς, 1η Ἰα-
νουαρίου, τελέστηκε Θεία Λειτουργία στόν 
ἱερό ναό Ἁγίας Τριάδος προεξάρχοντος τοῦ 
Πανιερωτάτου Μητροπολίτου μας κ. Ἀθα-
νασίου. Στό τέλος τῆς Θείας Λειτουργίας 
τελέστηκε ἡ Δοξολογία γιά τό νέο ἔτος καί 
ἡ κοπή τῆς βασιλόπιτας στήν αἴθουσα τοῦ 
ναοῦ. Μεταξύ τῶν παρευρισκομένων παρέ-
στη καί ὁ νέος Δήμαρχος Λεμεσοῦ κ. Νίκος 
Νικολαΐδης.

Ὁ Καθεδρικός ναός Ἁγίας Νάπας, ὅπως 
κάθε χρόνο ἔτσι καί φέτος, ἦταν τό ἐπίκε-
ντρο τῶν ἑορτασμῶν γιά τά ἅγια Θεοφά-
νεια, στόν ὁποῖο λειτούργησε ὁ Πανιερώτα-
τος Μητροπολίτης μας κ. Ἀθανάσιος. Στή 
Θεία Λειτουργία καί στήν ἀκολουθία τοῦ 
Μεγάλου Ἁγιασμοῦ παρέστησαν ὁ Ἀναπλη-
ρωτής Κυβερνητικός Ἐκπρόσωπος κ. Βί-
κτωρας Παπαδόπουλος ὡς ἐκπρόσωπος τῆς 
Κυβέρνησης, ὁ Δήμαρχος Λεμεσοῦ κ. Νίκος 

Τήν 1η Ἰανουαρίου ἡ Ἐκκλησία μας ἑορτάζει τήν Περιτομή τοῦ Ἰησοῦ Χριστοῦ καί τή μνή-
μη τοῦ Μεγάλου Βασιλείου. Κατά αὐτή τή μέρα ἑορτάζει τά ὀνομαστήριά του ὁ Πανιερώ-
τατος Μητροπολίτης Κωνσταντίας καί Ἀμμοχώστου κ. Βασίλειος. Τήν παραμονή τῆς ἑορτῆς 
τελέστηκε πανηγυρικός ἑσπερινός στόν Μητροπολιτικό ναό Ἁγίου Γεωργίου στό Παραλί-
μνι, στόν ὁποῖο χοροστάτησε ὁ ἑορτάζων Μητροπολίτης συγχοροστατοῦντος τῶν Μητρο-
πολιτῶν Λεμεσοῦ κ. Ἀθανασίου καί Τριμυθοῦντος κ. Βαρνάβα καί τοῦ Ἐπισκόπου Μεσα-
ορίας κ. Γρηγορίου. Τήν ἑπομένη τελέστηκε Ἀρχιερατικό Συλλείτουργο προεξάρχοντος τοῦ 
Μητροπολίτου Κωνσταντίας κ. Βασιλείου. Στό Συλλείτουργο ἔλαβε μέρος ὁ Θεοφιλέστατος  
Ἐπίσκοπος Ἀμαθοῦντος κ. Νικόλαος. 
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Τή Δεσποτική ἑορτή τῶν Χριστουγέννων 
ἑόρτασαν στίς 7 Ἰανουαρίου,  οἱ Ρωσόφω-
νοι ἀδελφοί μας, πού διαμένουν στή Λεμε-
σό. Τό βράδυ τῆς 6ης πρός 7ην Ἰανουαρίου  
στό Παρεκκλήσιο τοῦ Φιλανθρώπου Χρι-
στοῦ στό Ζακάκι, τελέστηκε ἀγρυπνία προ-
εξάρχοντος τοῦ Πανιερωτάτου Μητροπο-
λίτου μας κ. Ἀθανασίου. 

Μέσα σέ πανηγυρικό κλίμα τελέστηκε τό ἀπόγευμα τῆς Τρίτης 17 Ἰανουαρίου, στόν Μητρο-
πολιτικό ἱερό ναό Παναγίας Παντανάσσης Καθολικῆς ὁ ἑόρτιος Ἀρχιερατικός ἑσπερινός μέ 
τήν εὐκαιρία τῆς μνήμης τοῦ ἐν ἁγίοις πατρός ἡμῶν Ἀθανασίου τοῦ Μεγάλου Πατριάρχου 
Ἀλεξανδρείας, ἡμέρα κατά τήν ὁποία ἄγει τά ὀνομαστήριά του ὁ Πανιερώτατος Μητροπο-
λίτης μας κ. Ἀθανάσιος. Κατά τόν Πολυαρχιερατικό ἑσπερινό προεξῆρχε ὁ Πανιερώτατος 

Νικολαΐδης, βουλευτές, δημοτικοί σύμβουλοι, στρατιωτικοί καί ἐκπρόσωποι τῆς Ἀστυνομί-
ας. Στή συνέχεια σχηματίστηκε πομπή, ἡ ὁποία κατευθύνθηκε στήν ἀποβάθρα τοῦ παλαιοῦ 
λιμανιοῦ, ὅπου πραγματοποιήθηκε  ὁ καθαγιασμός τῶν ὑδάτων καί ἡ ρίψη τοῦ Τιμίου Σταυ-
ροῦ στή θάλασσα. Οἱ καλές καιρικές συνθῆκες ἐπέτρεψαν σέ πλῆθος κόσμου νά παρακο-
λουθήσει ἀπό τήν περιοχή τοῦ μώλου τήν τελετή.  
Ὁ Θεοφιλέστατος Ἐπίσκοπος Ἀμαθοῦντος κ. Νικόλαος λειτούργησε καί τέλεσε τόν ἁγια-
σμό τῶν Θεοφανείων στόν ἱερό ναό Ἁγίων Θεοπατόρων Ἰωακείμ καί  Ἄννης, στόν Ἅγιο Τύ-
χωνα. Μετά τό πέρας τῆς Θείας Λειτουργίας καί τοῦ Ἁγιασμοῦ ἀκολούθησε ὁ καθαγιασμός 
τῶν ὑδάτων στήν περιοχή τοῦ ξενοδοχείου Four Seasons.
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Μητροπολίτης μας κ. Ἀθανάσιος συγχοροστατού-
ντων τῶν Πανιερωτάτων Μητροπολιτῶν Κυρη-
νείας κ. Χρυσοστόμου, Ταμασοῦ κ. Ἠσαΐα, τοῦ 
Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Νέας Κρήνης καί 
Καλαμαριᾶς κ. Ἰουστίνου καί τοῦ Θεοφιλεστά-
του Ἐπισκόπου Ἀμαθοῦντος κ. Νικολάου. Στόν 
ἑσπερινό συμμετεῖχε πλειάδα ἱερέων καί πλῆθος 
κόσμου. Τόν πανηγυρικό λόγο ἐκφώνησε ὁ Πα-
νιερώτατος Μητροπολίτης Ταμασοῦ κ. Ἠσαΐας, 
ὁ ὁποῖος ἀναφέρθηκε στό πρόσωπο τοῦ Ἁγ. Ἀθα-
νασίου καί ἐξῆρε τήν προσωπικότητα καί τή βιοτή 
τοῦ Ἁγίου.  Κλείνοντας ὁ Πανιερώτατος Μητρο-
πολίτης Ταμασοῦ καί Ὀρεινῆς κ. Ἠσαΐας παρα-
κάλεσε «τήν ἱερώνυμη φάλαγγα τῶν κληρικῶν καί 
τό πλῆθος τοῦ χριστεπωνύμου πληρώματος νά δέ-
ονται τοῦ δομήτορα τῆς Ἐκκλησίας μας Χριστοῦ, 
ὥστε νά χαρίζει στόν ἑορτάζοντα Μητροπολίτη 
πλουσίας τάς δωρεάς Του». Πρό τῆς ἀπολύσεως 
ὁ Πανιερώτατος χειροθέτησε σέ ἀναγνώστη τόν κ. 
Νέαρχο Ἰωάννου, δόκιμο μοναχό τῆς ἀδελφότητας τῆς Μητροπόλεως Λεμεσοῦ. 

Τήν κυριώνυμο ἡμέρα τῆς ἑορτῆς, κατά τήν 
τελεσθεῖσα πανηγυρική Θεία Λειτουργία στόν 
Μητροπολιτικό ναό Παναγίας Παντανάσσης 
Καθολικῆς προεξάρχοντος τοῦ ἑορτάζοντος 
Μητροπολίτου μας κ. Ἀθανασίου, συλλει-
τούργησαν οἱ Σεβασμιώτατοι Μητροπολίτες 
Βόστρων κ. Τιμόθεος, ἔξαρχος Πατριαρχείου 
Ἱεροσολύμων, Κωνσταντίας καί Ἀμμοχώστου 
κ.Βασίλειος,  Νέας Κρήνης καί Καλαμαριᾶς κ. 
Ἰουστῖνος καθώς καί οἱ Θεοφιλέστατοι Ἐπί-
σκοποι Καρπασίας κ. Χριστοφόρος, Ἀρσινό-

ης κ. Νεκτάριος, Ἀμαθοῦντος κ. Νικόλαος καί Λήδρας κ. Ἐπιφάνιος, ἡγούμενος τῆς Ἱερᾶς 
Μονῆς Παναγίας  Μαχαιρᾶ.  Στή Θεία Λειτουργία συμμετεῖχαν Ἡγούμενοι τῶν Μονῶν 
τῆς Μητροπόλεώς μας καί ἄλλοι ἱερεῖς.  Τά ἀναλόγια κόσμησε ἡ χορωδία τῆς Μητροπόλε-
ώς μας «Ρωμανός ὁ Μελωδός» ὑπό τή διεύθυνση τοῦ Πρωτ. Νικόλαου Λυμπουρίδη.  Στή 
Θεία Λειτουργία παρευρέθηκαν ὁ Δήμαρχος τῆς πόλεως κ. Νίκος Νικολαΐδης, Δημοτικοί 
σύμβουλοι, βουλευτές, ἄλλοι ἐπίση-
μοι, σημαιοφόροι μαθητές ἀπό ὅλα τά 
σχολεῖα τῆς πόλεώς μας καί πλῆθος 
κόσμου.Τόν πανηγυρικό τῆς ἡμέρας 
ἐκφώνησε ὁ Πρωτ. Θεοχάρης Θεο-
χάρους, Ἀρχιερατικός Ἐπίτροπος, ὁ 
ὁποῖος ἀναφέρθηκε στόν βίο τοῦ ἁγίου 
Ἀθανασίου καί ὁλοκλήρωσε τόν λόγο 
του, λέγοντας ὅτι μόνο τό Ὀρθόδοξο 
βίωμα μπορεῖ νά μᾶς δώσει διέξοδο. 
Αὐτό εἶναι πού θά διασφαλίσει τήν πα-
ρουσία μας στό νησί αὐτό, τῶν Ἁγίων. 
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Στίς 22 Ἰανουαρίου ἡ Ἐκκλησία μας ἑορτάζει τή μνήμη τοῦ ἀποστόλου Τιμοθέου, ἡμέρα 
κατά τήν ὁποία ἄγει τά ὀνομαστήριά του ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Βόστρων κ. Τι-
μόθεος, Ἔξαρχος τοῦ Παναγίου Τάφου στήν Κύπρο. Στόν ἑσπερινό τῆς ἑορτῆς χοροστάτη-
σε ὁ Πανιερώτατος Μητροπολίτης μας κ. Ἀθανάσιος συγχοροστατοῦντος τοῦ ἑορτάζοντος 
Ἀρχιερέως Βόστρων, κ. Τιμοθέου. Στόν ἑσπερινό συμμετεῖχαν ἱερεῖς ἀπό διάφορες ἐπαρχίες 
τῆς Κύπρου καί εὐσεβεῖς πιστοί.  

Στίς 24 Ἰανουαρίου ἡ Ἐκκλησία μας τιμᾶ καί 
ἑορτάζει τήν ἀνάμνηση τῆς θαυμαστῆς διάσω-
σης τοῦ ἁγ. Νεοφύτου τοῦ Ἐγκλείστου. Τήν 
ἡμέρα αὐτή πανηγυρίζει ἡ ὁμώνυμη Μονή 
τοῦ Ἁγίου, στήν Πάφο.Τήν κυριώνυμο μέρα 
τῆς ἑορτῆς τελέστηκε Ἀρχιερατικό Συλλεί-
τουργο προεξάρχοντος τοῦ Μακαριωτάτου 
Ἀρχιεπισκόπου Κύπρου κ.κ. Χρυσοστόμου Β’ 
καί συλλειτουργούντων τῶν Πανιερωτάτων 
Μητροπολιτῶν Λεμεσοῦ κ. Ἀθανασίου καί 
Πάφου κ. Γεωργίου καί τῶν Θεοφιλεστάτων 
Ἐπισκόπων Νιέρι καί Ὄρους Κένυας κ. Νε-
οφύτου (Πατριαρχεῖο Ἀλεξανδρείας), Ἀρσι-
νόης κ. Νεκταρίου καί Χύτρων κ. Λεοντίου, 
ἡγουμένου τῆς Μονῆς. Τόν θεῖο λόγο κήρυξε 
ὁ Μακαριώτατος Ἀρχιεπίσκοπος Κύπρου κ.κ. 
Χρυσόστομος.
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Τούς τρεῖς Φωστῆρες τῆς Οἰκουμένης ἑόρτασε ἡ Μητρόπολή μας στόν ἱερό ναό ἀποστόλων 
Πέτρου καί Παύλου καί ἁγίου Ἀρτεμίου. Τῆς Θείας Λειτουργίας προεξῆρχε ὁ Πανιερώτα-
τος Μητροπολίτης μας κ. Ἀθανάσιος συλλειτουργοῦντος τοῦ Θεοφιλέστατου Ἐπισκόπου 
Ὄρους Κένυας κ. Νεοφύτου, τοῦ Πατριαρχείου Ἀλεξανδρείας. Μέ τήν εὐκαιρία τῆς ἑορτῆς 
τῶν Τριῶν Ἱεραρχῶν ἡ Μητρόπολή μας διοργάνωσε, ὅπως κάθε χρόνο καί φέτος, ἐκδήλωση 
ἀφιερωμένη στόν π. Ἰωάννη Ρωμανίδη. Ἡ ἐκδήλωση ἄρχισε μέ ἐπίκαιρους ἐκκλησιαστικούς 

ὕμνους ἀπό τή χορωδία τῆς Μητροπόλεώς μας: «Ρωμανός ὁ Μελωδός». Στή συνέχεια ἀκο-
λούθησε ὁμιλία μέ θέμα: «Ὁ π. Ἰωάννης Ρωμανίδης ἕνας σύγχρονος Καππαδόκης Θεολό-
γος, καί σύγχρονοι ἐμπειρικοί Θεολόγοι», ἀπό τόν Πανιερώτατο Μητροπολίτη Μόρφου κ. 
Νεόφυτο, ὁ ὁποῖος μέ τόν μεστό καί γλαφυρό του λόγο περιέγραψε τήν προσωπικότητα καί 
τήν προσφορά τοῦ π. Ἰωάννη Ρωμανίδη. Ἡ ἐκδήλωση ἔκλεισε μέ ἕνα σύντομο χαιρετισμό 
καί εὐχαριστίες πρός τόν Μητροπολίτη Μόρφου ἀπό τόν Ποιμενάρχη μας κ. Ἀθανάσιο. 



Ἡ κοινότητα Νέων τῆς Μητροπόλεώς μας 
στίς 10 καί 12 Φεβρουαρίου, διοργάνωσε 
δυό συναυλίες- ἀφιέρωμα, σάν ἕνα ἐλά-
χιστο δεῖγμα τιμῆς, σεβασμοῦ καί ἀγάπης 
πρός τόν Στέλιο Πισῆ, γιά ὅλα αὐτά πού 
μᾶς προσφέρει, μέ τήν εὐκαιρία συμπλήρω-
σης 25 χρόνων μουσικῆς δημιουργίας του, 
γιά τή συνεισφορά του στή μουσική καί τόν 
πολιτισμό. Οἱ συναυλίες πραγματοποιήθη-
καν στό Παττίχειο Δημοτικό Θέατρο. Στίς 
συναυλίες συμμετεῖχαν ὁ Δημήτρης Φανής, 
ὁ Γιῶργος Καλογήρου, ἡ Σοφία Πατσαλί-
δου καί ἡ Ἕλενα Ἀριστοδήμου καθώς καί 
ἡ νεανική χορωδία τῆς Μητροπόλεώς μας 
«Ἀνατολή». Στήν πρώτη συναυλία ἀπηύ-
θυνε σύντομο χαιρετισμό ὁ Πανιερώτατος 
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Κατά τήν παράδοση τῆς Ὀρθόδοξης Ἐκκλησίας μας, τό πρόσωπο τῆς μητέρας τιμᾶται κατά 
τήν ἑορτή τῆς Ὑπαπαντῆς τοῦ Κυρίου μας. Οἱ Ὀρθόδοξοι ἐνοριακοί Σύνδεσμοι Γυναικῶν 
τῆς Μητροπόλεώς μας παρουσίασαν γιά ἄλλη μία χρονιά τήν Κυριακη 5 Φεβρουαρίου τήν 
καθιερωμένη ἐκδήλωση ἀφιερωμένη στή Μητέρα. Ἡ ἐκδήλωση ἄρχισε μέ τήν ἀκολουθία 
τοῦ Ἑσπερινοῦ στόν Μητροπολιτικό ναό Παναγίας Παντανάσσης Καθολικῆς καί συνεχί-
στηκε στήν αἴθουσα ἐκδηλώσεων τῆς Μητροπόλεως μας. Τούς παρευρισκομένους καλω-
σόρισε ἡ Πρόεδρος τῶν Ὀρθοδόξων Συνδέσμων Γυναικῶν τῆς Μητροπόλεώς μας κ. Νίτσα 
Μουκταρούδη. Κύριος ὁμιλητής ἦταν ὁ κ. Χριστάκης Χριστοδουλίδης, πρώην ἐπιθεωρητής 
Δημοτικῆς Ἐκπαίδευσης, μέ θέμα τῆς ὁμιλίας του: «Ἡ ἄγνωστη Μάνα». Ὁ κ. Χριστοδου-

λίδης ἀναφέρθηκε σέ ὅλες ἐκεῖνες τίς μάνες πού παρέμειναν ἄγνωστες ἀνά τούς αἰῶνες, καί 
ἐπικεντρώθηκε στίς μάνες τῶν ἀνάπηρων παιδιῶν, ἀφοῦ καί ὁ ἴδιος εἶναι πατέρας δυό μυο-
παθῶν παιδιῶν, πού ἔφυγαν ἀπό τή ζωή. Στή συνέχεια προβλήθηκε μικρό ἀφιέρωμα γιά τήν 
κ. Ἑλένη Χριστοδουλίδου, σύζυγο τοῦ ὁμιλητῆ, ἡ ὁποία ὑπέμεινε καρτερικά τήν ἀσθένεια 
τῶν παιδιῶν της, δοξάζοντας καθημερινά τόν Θεό.  Ἀκολούθησε μικρό καλλιτεχνικό πρό-
γραμμα μέ τραγούδια ἀφιερωμένα στή Μάνα. Τήν ὅλη ἐκδήλωση ἔκλεισε μέ τόν πατρικό του 
λόγο ὁ Παν. Μητροπολίτης μας κ. Ἀθανάσιος, ὁ ὁποῖος δώρισε στό ζεῦγος Χριστοδουλίδη 
μία εἰκόνα τῆς Παναγίας μας. Στήν ἐκδήλωση παρέστησαν ἐπίσης οἱ Θεοφιλέστατοι Ἐπί-
σκοποι Ἀμαθοῦντος κ. Νικόλαος καί Νεαπόλεως κ. Πορφύριος. 
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Μητροπολίτης μας, ἐνῶ στή δεύτερη μίλησε ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Μεσογαίας κ. 
Νικόλαος. Σύντομο χαιρετισμό ἀπηύθυνε στίς συναυλίες καί ἡ μητέρα τοῦ Στέλιου Πισῆ, κ. 
Ἀγλαΐα Πισῆ. Τή διεύθυνση καί γενική ἐνορχήστρωση ἀνέλαβε ὁ Κυριακος Πετούσης, ἐνῶ 
τή γενική ἐπιμέλεια εἶχε ὁ ἴδιος ὁ Στέλιος Πισής. Ὅλα τά ἔσοδα ἀπό τίς συναυλίες διατέθη-
καν γιά τά γεύματα τῶν ἀπόρων φοιτητῶν τοῦ ΤΕ.ΠΑ.Κ. 

Στίς 14 Φεβρουαρίου ἡ Μητρόπολή μας εἶχε τήν τιμή νά φιλοξενήσει τόν Σεβασμιώτατο Μη-
τροπολίτη Ἐδέσσης κ. Ἰωήλ, ὁ ὁποῖος ἦταν ὁμιλητής στό Ἱερατικό Συνέδριο, πού πραγμα-
τοποιήθηκε στή Μητρόπολή μας. Ὁ Σεβασμιώτατος ἀνέπτυξε τό θέμα: «Τό ἦθος τοῦ Ἱερέα» 
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μέ τόν εὔστοχο καί μεστό του λόγο. Τῆς Ἱερατικῆς συνάξεως προηγήθηκε Θεία Λειτουργία 
ἱερουργοῦντος τοῦ Πανιερωτάτου Μητροπολίτου μας ἐπ’ εὐκαιρίᾳ τῆς συμπλήρωσης δεκα-
οκτώ χρόνων ἀπό τήν εἰς Ἐπίσκοπον χειροτονία του καί τήν ἐνθρόνισή του ὡς Μητροπολί-
του Λεμεσοῦ.

Τήν Κυριακή τῆς Τυρινῆς ὁ Πανιερώτατος Μητροπολίτης μας κ. Ἀθανάσιος λειτούργησε 
στόν ἱερό ναό Παναγίας Εὐαγγελίστριας στά Κ. Πολεμίδια. Κατά τή διάρκεια τῆς Θείας 
Λειτουργίας χειροτόνησε εἰς διάκονο τόν κ. Ἄγγελο Πανταζόπουλο. 

Τό Σάββατο 18 Μαρτίου ὁ Θεοφιλέστατος 
Ἐπίσκοπος Ἀμαθοῦντος κ. Νικόλαος λει-
τούργησε στόν ἱερό ναό ἁγίου Μάμαντος 
στήν ὁμώνυμη κοινότητα τῆς Μητροπόλεώς 
μας, ὅπου χειροτόνησε σέ πρεσβύτερο τόν 
εὐλαβέστατο διάκονο π. Εἰρηναῖο Θεοδώρου.
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Τό Σάββατο 18 Μαρτίου τό πρωί, ἡ Μητρόπολή μας εἶχε τήν εὐλογία νά ὑποδεχθεῖ τόν Σε-
βασμιώτατο Μητροπολίτη Μολδαβίας καί Μπουκοβίνας καί Ἀρχιεπίσκοπο Ἰασίου κ. Θε-
οφάνη (Ἐκκλησία τῆς Ρουμανίας). Τόν Σεβασμιώτατο ὑποδέχθηκε στήν εἴσοδο τοῦ Μη-
τροπολιτικοῦ Οἴκου ὁ Πανιερώτατος Μητροπολίτης μας πλαισιούμενος ἀπό τούς ἱερεῖς ἐκ 
Ρουμανίας πού διακονοῦν στή Μητρόπολή μας.
Ὁ Σεβασμιώτατος στή συνέχεια μετέβη στό Συνοδικό τῆς Μητροπόλεώς μας, ὅπου εἶχε μία 
ἐποικοδομητική συζήτηση μέ τόν Ποιμενάρχη μας καί τούς ἐκ Ρουμανίας ἱερεῖς.

Τήν Κυριακή τῆς Τυρινῆς 26 Φεβρουαρίου, τό βράδυ τελέστηκε ὁ ἑσπερινός τῆς συγχωρή-
σεως στόν Μητροπολιτικό ἱερό ναό Παναγίας Παντανάσσης Καθολικῆς, χοροστατοῦντος 
τοῦ Πανιερωτάτου Μητροπολίτου μας κ. Ἀθανασίου καί συγχοροστατοῦντος τοῦ Θεοφι-
λεστάτου Ἐπισκόπου Ἀμαθοῦντος κ. Νικολάου, οἱ ὁποῖοι πλαισιώνονταν ἀπό ἱερεῖς τῆς 
Μητροπόλεώς μας.  Ὁ Πανιερώτατος στήν ὁμιλία του ἀναφέρθηκε στή μεγάλη σημασία 
τῆς νηστείας κατά τήν περίοδο αὐτή τῆς Ἁγίας καί Μεγάλης Τεσσαρακοστῆς μέ τίς τόσο 
ὄμορφες ἀκολουθίες. Παρακάλεσε ἀκόμη 
τόν λαό τοῦ Θεοῦ ἡ φετινή νηστεία μας νά 
ἀφιερωθεῖ ὑπέρ τῆς εἰρήνης τοῦ σύμπαντος 
κόσμου καί ἰδιαιτέρως τῆς μικρῆς μας πατρί-
δας, ἡ ὁποία διέρχεται κρίσιμες στιγμές. Πρίν 
ἀπό τήν ἀπόλυση τοῦ ἑσπερινοῦ ὁ Πανιερώ-
τατος ἀνέγνωσε σέ ὅλο τό ἐκκλησίασμα τή 
συγχωρητική εὐχή ἐπί τῇ ἐνάρξει τῆς Ἁγίας 
καί Μεγάλης Τεσσαρακοστῆς καί εὐχήθηκε 
σέ ὅλους τό “Καλό Στάδιο”.
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Ἑορτάστηκε πανηγυρικῶς καί μέ τήν πρέπουσα λαμπρότητα στή Μητρόπολή μας, ἡ μεγά-
λη Θεομητορική ἑορτή τοῦ Εὐαγγελισμοῦ τῆς Θεοτόκου καί ἡ Ἐθνική Παλιγγενεσία τοῦ 
1821. Τήν παραμονή τῆς ἑορτῆς στόν ἑσπερινό ὁ Πανιερώτατος Μητροπολίτης μας κ. Ἀθα-
νάσιος χοροστάτησε στόν πανηγυρίζοντα ἱερό ναό τοῦ Εὐαγγελισμοῦ τῆς Θεοτόκου στήν 
κοινότητα Λόφου, ὅπου καί ἀνέγνωσε τήν Δ’ Στάση τῶν Χαιρετισμῶν. Ὁ Θεοφιλέστατος 
Ἐπίσκοπος Ἀμαθοῦντος κ. Νικόλαος χοροστάτησε κατά τήν ἀκολουθία τοῦ ἑσπερινοῦ καί 
ἀνέγνωσε τήν Δ’ Στάση τῶν Χαιρετισμῶν στόν ἱερό ναό τῆς Παναγίας Εὐαγγελίστριας στά 
Κάτω Πολεμίδια.

Τήν κυριώνυμο ἡμέρα τελέστηκε πανηγυρική Ἀρχιερατική Θεία Λειτουργία στόν Καθεδρι-
κό ἱερό ναό ἁγίας Νάπας, προεξάρχοντος τοῦ Πανιερωτάτου Μητροπολίτου μας κ. Ἀθα-
νασίου. Μετά τό πέρας τῆς Θείας Λειτουργίας ἀκολούθησε πανηγυρική Δοξολογία γιά τήν 
ἐπέτειο τῆς Ἑλληνικῆς Ἐπαναστάσεως τοῦ 1821. Παρέστησαν μεταξύ ἄλλων ὁ Ἀναπληρω-
τής Κυβερνητικός Ἐκπρόσωπος κ. Βίκτωρας Παπαδόπουλος, ὁ Δήμαρχος τῆς πόλεως κ.Νί-
κος Νικαλαΐδης, Πολιτειακοί Ἄρχοντες τῆς πόλεως, βουλευτές καί ἄλλοι ἐπίσημοι.  Τόν πα-
νηγυρικό τῆς ἡμέρας ἐκφώνησε ὁ Ἀρχιερατικός Ἐπίτροπος τῆς Μητροπόλεώς μας, Πρωτ. 
Θεοχάρης Θεοχάρους.
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Ἀκολούθησε πομπή πρός τό Μνημεῖο Ἡρώων, στήν ὁμώνυμη πλατεία, ὅπου κατατέθηκαν 
στεφάνια ἀπό τόν Πανιερώτατο καί ἄλλους ἐπισήμους. 
Οἱ ἑορτασμοί γιά τήν Ἐθνική ἐπέτειο τῆς Ἑλληνικῆς Ἐπανάστασης κορυφώθηκαν μέ τήν 
καθιερωμένη μαθητική παρέλαση, τῆς ὁποίας δέχθηκε τόν χαιρετισμό ὁ Πανιερώτος Μη-
τροπολίτης μας καί ἄλλοι ἐπίσημοι.
Ὁ Θεοφιλέστατος Ἐπίσκοπος Ἀμαθοῦντος λειτούργησε καί κήρυξε τόν θεῖο λόγο στόν ἱερό 
ναό Εὐαγγελισμοῦ τῆς Θεοτόκου στή Λόφου.
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Περί προσευχῆς
Ἐρμηνεία στόν Ὅσιο Νεῖλο τόν ἀσκητή

Ἀρχιμ. Αἰμιλιανοῦ Σιμωνοπετρίτου

Στό νέο βιβλίο του ο Γέροντας Αἰμιλιανός δέν ἀρκεῖται 
μόνο σέ μία ἁπλή μετάφραση τοῦ κειμένου τοῦ ὁσί-
ου Νείλου, οὔτε σέ μία διδακτική ἀνάλυσή του. Οὔτε 
πάλι περιορίζεται στήν περιγραφή τοῦ τρόπου καί 
τῆς μεθόθου τῆς προσευχῆς, ἀλλά χρησιμοποιώντας 
τόν πλοῦτο τῆς ἑλληνικῆς γλώσσας ἀποκαλύπτει τήν 
οὐσία καί τό πνεῦμα τῆς προσευχῆς καί γενικότερα 
ἀναδεικνύει τό βάθος τῆς πνευματικῆς ζωῆς. Τήν πα-
ρούσα ἔκδοση προλογίζει ὁ Μητροπολίτης Μεσογαίας 
καί Λαυρεωτικῆς κ.Νικόλαος.

Ὁ ὁδοιπόρος
μία εὐσεβής ὁδοιπορία ἀπό τῆς ἐπιγείου πατρίδος 

ἕως τῆς οὐρανίου Ἱερουσαλήμ

Ὁσίου Φιλοθέου Ζερβάκου

Ἕνα βιβλίο μεγάλης ψυχικῆς ὠφέλειας γιά τούς 
ἀναγνῶστες του. Οἱ πνευματικές ἐμπειρίες τῆς ζωῆς 
τοῦ Γέροντος Φιλοθέου Ζερβάκου, καθώς καί ἡ πη-
γάζουσα ἀπό αὐτές ἠθική διδασκαλία ἀποτελοῦν 
φάρο καί ὁδηγό γιά τόν ἀναγνώστη, ὥστε νά μπορέ-
σει νά ὑπερβεῖ κινδύνους καί  δυσκολίες τῆς καθημε-
ρινότητας, ἀλλά καί νά ὁπλισθεῖ μέ θάρρος, ἐλπίδα, 
πίστη καί ἀγάπη πρός τόν Θεό, πνευματικά ἐφόδια 
πού χρειάζεται στήν πορεία πρός τήν Ἄνω Ἱερουσα-
λήμ.
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