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Οἱ ἀρθρογράφοι ἔχουν τήν ἀπόλυτη εὐθύνη τῶν 
ἀπόψεών τους

Εἱρμός Θ´ Ὠδῆς

Ἑορτῆς Ὑψώσεως Τιμίου Σταυροῦ

Ὁ διά βρώσεως τοῦ ξύλου τῷ 

γένει προσγενόμενος θάνατος διά 

Σταυροῦ κατήργηται σήμερον, 

τῆς γάρ προμήτορος ἡ παγγενής 

κατάρα διαλέλυται τῷ βλαστῷ 

τῆς ἁγνῆς Θεομήτορος, ἥν πᾶσαι 

αἱ δυνάμεις τῶν οὐρανῶν 

μεγαλύνουσι.

Ὁ θάνατος πού προκλήθηκε στό 
ἀνθρώπινο γένος μέ τή βρώση τοῦ 
ἀπαγορευμένου καρποῦ τοῦ ξύλου 
ἔχει καταργηθεῖ πιά σήμερα μέ τό 
Σταυρό (μέ τή σταυρική θυσία τοῦ 

Χριστοῦ), γιατί ἡ πανανθρώπινη κα-
τάρα τῆς Εὔας, τῆς μητέρας ὅλων τῶν 
ἀνθρώπων, ἔχει διαλυθεῖ πλέον μέ τό 
βλαστάρι (τόν υἱό) τῆς ἁγνῆς Μητέρας 
τοῦ Θεοῦ. Αὐτήν ἀκριβῶς τή Θεοτόκο 

σήμερα ὅλες οἱ οὐράνιες δυνάμεις 
μεγαλύνουν καί δοξάζουν.
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«Ὅστις θέλει ὀπίσω μου ἐλθεῖν, 
ἀπαρνησάσθω ἑαυτόν καί ἀράτω 

τόν σταυρόν αὐτοῦ 
καί ἀκολουθείτω μοι»

Ἕ  νας σημαντικός λόγος γιά τή ζωή 
καί τόν ἀγώνα τοῦ κάθε χριστια-
νοῦ. Σ’αὐτόν κρύβεται ὁλόκληρο 

τό νόημα τοῦ νά ἀκολουθεῖ κανείς τόν Χρι-
στό. Ἄν ἤθελε κάποιος νά μάθει πῶς μπορεῖ 
νά  ἀκολουθήσει τόν Χριστό καί τί πρέπει νά 
κάνει καί νά προσέξει, γιά νά δεῖ ἄν πράγ-
ματι τόν ἀκολουθεῖ, αὐτός ὁ λόγος τοῦ Κυ-
ρίου εἶναι τόσο περιεκτικός, πού μᾶς δείχνει 
ὅλο τό φάσμα τοῦ μεγαλείου τοῦ μυστηρίου 
αὐτοῦ. 
Ἀρχίζει λοιπόν ὁ Κύριος: «ὅστις θέλει», δη-
λαδή ὅποιος θέλει. Μᾶς δείχνει ὅτι  ὁποιοσ-
δήποτε θέλει εἶναι κεκλημένος νά ἀκολου-
θήσει τόν Χριστό. Τό νά ἀκολουθεῖς τόν 
Χριστό δέν εἶναι ἕνα ἔργο πού ἀφορᾶ με-
ρικούς ἀνθρώπους. Εἶναι μία πρόσκληση 
τοῦ Χριστοῦ γιά ὅλους ἀνεξαιρέτως τούς 
ἀνθρώπους. Μπορεῖ κανείς νά πεῖ ὅτι ἔχει 
πολλά πάθη, διαστροφές καί ἀδυναμίες, 
εἶναι δυνατόν νά ἀκολουθεῖ ἔτσι τόν Χρι-
στό; Ὁ Κύριος τό λέει: Κανένας ἄνθρω-
πος ἀπολύτως δέν ὑπάρχει, ὥστε νά πεῖ ὅτι 
αὐτός δέν ἔχει πρόσκληση γιά τή σωτηρία 
του. Ἀκόμη αὐτό, τό «ὅστις» δείχνει ὅτι ὁ 
Θεός καλεῖ τούς πάντες, ἄρα ἀπομένει στόν 
ἄνθρωπο ἡ ἀπόφαση. Ὁ ἄνθρωπος φέρει τό 
βάρος τῆς εὐθύνης νά ἀπαντήσει σ’αὐτή τήν 
πρόσκληση τοῦ Θεοῦ. 
Ἀκολουθεῖ τό ρῆμα, «θέλει». Ὁ Χριστός βά-
ζει ὡς προϋπόθεση τό νά θέλει ὁ ἄνθρωπος 
καί ὄχι ὁ Θεός. Δηλαδή δέν λέει, ἄν ὁ Θεός 
θέλει καί ὁ ἄνθρωπος θέλει νά τόν ἀκολου-
θήσει. Ὁ λόγος εἶναι, γιατί εἶναι δεδομένη ἡ 

θέληση τοῦ Θεοῦ. Εἶναι δόγμα ἀδιαμφισβή-
τητο ὅτι ὁ Θεός θέλει «πάντας ἀνθρώπους 
σωθῆναι», καί κανένας νά μήν μείνει ἔξω 
ἀπό τή Βασιλεία Του. Δέν ἐννοεῖ μία τάξη 
ἀνθρώπων καί ὁρισμένους ἀνθρώπους, πού 
μπορεῖ νά εἶναι ἐγκρατεῖς, δίκαιοι, ἐλεήμο-
νες, εὔσπλαχνοι κ.λπ. Εἶναι γενικός αὐτός 
ὁ ὁρισμός. Κάθε ἄνθρωπος εἶναι κεκλη-
μένος στή Βασιλεία τοῦ Θεοῦ καί ὁ Θεός 
θέλει κάθε ἄνθρωπος νά σωθεῖ. Πολλοί δι-
ερωτῶνται, ἄν εἶναι δυνατόν νά σωθοῦν 
καί μάλιστα ἐξαιτίας τῶν τόσων ἀδυναμιῶν 
καί παθῶν τους, καί ἄν εἶναι δυνατόν ὁ 
Θεός νά τούς θέλει καί ἄρα  ὑπάρχει ἐλπίδα 
γι’αὐτούς. 
Ὁ Θεός θέλει ὅλοι νά σωθοῦν. Σ’αὐτό πρέ-
πει νά στηρίζεται καί τό ἔργο τῶν ποιμένων 
τῆς Ἐκκλησίας μας καί αὐτό πρέπει νά ἀπο-
τελεῖ σημαντικό μήνυμα γι’ αὐτούς. Ἔργο 
τους εἶναι νά μήν ἀφήσουν κανέναν ἄνθρω-
πο νά χαθεῖ. Νά μήν πεῖ ποτέ κανείς ἀπό 
τούς ποιμένες ὅτι δέν ἀξίζει τόν κόπο νά 
ἀσχολεῖται κανείς μαζί του. Αὐτός ὁ λόγος 
δέν ὑπάρχει στό πνεῦμα τοῦ Θεοῦ. Ἀκόμη κι 
ὁ ἴδιος ὁ διάβολος εἶναι κεκλημένος στή Βα-
σιλεία τοῦ Θεοῦ, ἄσχετα ἄν ἀρνεῖται αὐτή 
τήν κλήση Του. Ἔτσι ὁ Κύριος ἀρχίζοντας 
τή φράση αὐτή βάζει τά πράγματα στή σω-
στή τους θέση. Ὅλη αὐτή ἡ σχέση μαζί του 
ἐξαρτᾶται ἀπό τό ἄν καί ὁ ἴδιος ὁ ἄνθρωπος 
θέλει, τή δική του δηλαδή συγκατάθεση. Νά 
ποῦμε, ναί θέλουμε νά σωθοῦμε καί νά συ-
ναντήσουμε τόν Θεό.
 Ὅμως ἀμέσως μετά ἔρχεται τό ἑπόμενο ἐρώ-
τημα: ἄραγε μποροῦμε νά ἀκολουθήσουμε 
τόν Θεό; Στρεφόμαστε στόν ἑαυτό μας καί 
βλέπουμε τά πάθη μας, τίς προκλήσεις πού 
ἔχουμε καθημερινά, τό περιβάλλον μας καί 
πολλές φορές μᾶς λέει ὁ ἑαυτός μας, θέλεις, 
ἀλλά δέν μπορεῖς. Ὅμως ὁ Κύριος δέν μᾶς 
εἶπε, ἐάν θέλεις καί ἄν μπορεῖς. Γιά νά μήν 

Ὁ σταυρός στή ζωή μας
τοῦ Πανιερωτάτου Μητροπολίτου 

Λεμεσοῦ κ. Ἀθανασίου
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τό πεῖ αὐτό ὁ Χριστός, ὑπάρχει λόγος. Γιατί 
αὐτός πού θέλει, μέσα στήν Ἐκκλησία μπο-
ρεῖ νά πετύχει τή σωτηρία του. Λέει ἕνας 
Ἀββᾶς τῆς ἐρήμου: «Δός τῷ Θεῷ πρόθεσιν 
καί λαμβάνεις παρ’αὐτοῦ δύναμιν», δῶσε 
δηλαδή στόν Θεό τήν πρόθεσή σου καί θά 
σοῦ δώσει ὁ Θεός τή δύναμη. Ἐμεῖς δέν 
ἔχουμε τή δύναμη. Καθημερινά ἡ πραγμα-
τικότητα αὐτό ἐπιβεβαιώνει.  Ἄρα ποῦ βρί-
σκουμε τή δύναμη, αἰχμάλωτοι ὄντες στά 
πάθη μας; Δέν ἔχουμε δύναμη γιά τίποτε 
ἀπολύτως. Τό λέει καί ὁ ἴδιος ὁ Χριστός: 
«χωρίς ἐμοῦ οὐ δύνασθαι ποιεῖν οὐδέν». 
Αὐτό τό τίποτα εἶναι μέ ὅλη τήν  ἔννοιά του, 
δέν μπορεῖς νά κάνεις τί-
ποτε χωρίς τόν Χριστό. Μέ 
τόν Χριστό ὅμως μπορεῖς 
νά κάνεις τά πάντα. Ὅταν 
οἱ μαθητές Του τοῦ εἶπαν 
ὅτι,  ἀφοῦ εἶναι τόσο δύ-
σκολο νά μπεῖ κανείς στή 
Βασιλεία τοῦ Θεοῦ «τίς 
δύναται σωθῆναι»; Ὁ Χρι-
στός τούς ἀπάντησε: «τά 
ἀδύνατα παρά ἀνθρώ-
ποις δυνατά παρά τῷ Θεῷ 
ἐστι». Μέ τή δύναμη τοῦ 
ἀνθρώπου εἶναι ἀδύνατο 
καί δύσκολο, ἀλλά γιά τόν 
Θεό εἶναι δυνατόν. Ἑπο-
μένως, δέν ὑπάρχει θέμα 
ἀδυναμίας ἀλλά θέλησης. 
Αὐτό εἶναι τό μεγαλεῖο τῆς 
ἐλευθερίας τοῦ ἀνθρώπου. 
Ὅτι δηλαδή δέν θέτει ὁ Θεός θέμα δύνα-
μης, ἀλλά θέμα θέλησης, γιά νά σωθεῖ. Νά 
ποθήσει τή σωτηρία καί νά πεῖ ἕνα θέλω νά 
σωθῶ, νά ζητήσει τόν Κύριο καί ἡ καρδιά 
του νά φλέγεται ἀπό τόν πόθο τῆς σωτηρί-
ας, ἄσχετα ἄν δέν τά καταφέρνει καί κάθε 
μέρα βυθίζεται στόν βοῦρκο τῆς ἁμαρτίας. 
Ὁ Θεός ἔχει φάρμακα καί θά τοῦ δείξει τόν 
δρόμο καί θά τοῦ ἀνοίξει τήν πόρτα. Ἔχει ὁ 
Θεός τόν τρόπο νά συνεργασθεῖ μέ τή δική 
του ἐλευθερία. Ἀλίμονο, ἄν ὑπῆρχε κάποια 
ἁμαρτία, τήν ὁποία ὁ Θεός θά ἀδυνατοῦσε 
νά τή θεραπεύσει. 

Ἑπομένως εἶναι σημαντικό νά ξέρουμε ὅτι 
κανένας δέν εἶναι γιά ἀπώλεια, ἀλλά ὅλοι 
εἴμαστε κλητοί στή Βασιλεία τοῦ Θεοῦ καί 
ἔχουμε τήν ἐλευθερία τῆς πρόθεσής μας, 
ἀρκεῖ νά ποῦμε στόν Θεό, θέλω νά σωθῶ. 
Ἡ Γραφή λέει: «Καί ἔσται πᾶς ὅς ἄν ἐπικα-
λέσηται τό ὄνομα Κυρίου, σωθήσεται». Δέν 
εἶναι δυνατόν νά ἐπικαλεστεῖ κανείς τό ὄνο-
μα τοῦ Θεοῦ καί νά μή σωθεῖ. Εἶναι λοιπόν 
δεδομένη ἀπό πλευρᾶς τοῦ Θεοῦ ἡ σωτηρία 
μας. Μᾶς λέει λοιπόν, ὅτι ἀφοῦ εἴμαστε κε-
κλημένοι καί ἀπό πρίν βέβαιοι γιά τήν πα-
ρουσία τοῦ Θεοῦ στόν δικό μας δρόμο πρός 
τή σωτηρία, τότε ἡ μέθοδος εἶναι ἡ ἑξῆς: 

Πρῶτον «ἀπαρνησάσθω 
ἑαυτόν», νά ἀπαρνηθεῖς 
τόν ἑαυτό σου. Καί διε-
ρωτᾶται κανείς, ἄν εἶναι 
τόσο σκληρό τό εὐαγγέλιο 
νά ζητᾶ νά ἀρνηθοῦμε τόν 
ἑαυτό μας. Νά πεῖς σέ ἕνα 
νέον ἄνθρωπο σήμερα νά 
ἀπαρνηθεῖ τόν ἑαυτό του 
δέν εἶναι εὔκολο. Καί μετά 
γιατί νά ἀπαρνηθοῦμε 
τόν ἑαυτό μας; Βέβαια, 
τό νόημα τοῦ λόγου δέν 
εἶναι αὐτό πού ἀκοῦμε. 
Τό «ἀπαρνησάσθω ἑαυ-
τόν» σημαίνει νά ἀρνη-
θεῖς τόν παλαιό ἄνθρωπο, 
νά ἀρνηθεῖς τόν ἄνθρωπο 
τόν φθειρόμενο, πού ζεῖ 
στήν ἀπάτη τῆς ἁμαρτίας 

καί τῶν παθῶν, νά ἀπαρνηθεῖς τά ἔργα τῆς 
ἁμαρτίας καί τοῦ διαβόλου. Στό Βάπτισμά 
μας αὐτό ἀκριβῶς γίνεται. Πρίν νά προχω-
ρήσουμε στήν τελετή τοῦ μυστηρίου τοῦ 
Ἁγίου Βαπτίσματος, στήν ἀκολουθία τῶν 
κατηχουμένων, τό τυπικό τῆς Ἐκκλησίας 
μας λέει, ὁ μέλλων νά βαπτισθεῖ, ἄν εἶναι 
παιδάκι, ὁ ἀνάδοχος ἀνυπόδητος, – γιά νά 
δείξει τήν ἐλευθερία ἀπό τά γήινα πράγ-
ματα - στρέφεται πρός δυσμάς, ὄχι γιατί ἡ 
δύση εἶναι κάτι κακό, ἀλλά συμβολικά εἶναι 
τό ἀντίθετο τῆς ἀνατολῆς καί εἶναι τό βα-
σίλειο τοῦ σκότους, καί ἔχοντας τά χέρια 
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στή στάση τῆς ἄρνησης, ὅπως φαίνεται καί 
στίς εἰκόνες τῶν Ἁγίων μας, καί ἔξω ἀπό τόν 
ναό ἐρωτᾶται: «ἀποτάσσῃ τῷ σατανᾷ καί 
πᾶσι τοῖς ἔργοις αὐτοῦ καί πάσῃ τῇ λατρείᾳ 
αὐτοῦ;» καί ἀπαντᾶ «ἀποτάσσομαι». Δέν 
φτάνει βέβαια μόνο αὐτό. Μετά λέει: «ἐμφύ-
σησον καί ἔμπτυσον αὐτῷ». Νά φτύσεις τά 
ἔργα καί τή λατρεία τοῦ σατανᾶ καί ὅλα ὅσα 
τόν ἀκολουθοῦν. Αὐτό εἶναι τό «ἀπαρνησά-
σθω ἑαυτόν». Ὄχι νά ἀρνηθεῖς τόν ἑαυτό 
σου. Τόν ἑαυτό σου θά τόν βρεῖς ἀνακαι-
νισμένο. Νά ἀρνηθεῖς τήν πεπτωκυῖα φύση 
σου πού εἶναι τά πάθη,  οἱ μικρότητες πού 
καταρρακώνουν τόν ἑαυτό σου καί ἀμαυ-
ρώνουν τό κάλλος τῆς εἰκόνας τοῦ Χριστοῦ. 
Τότε ὁ κατηχούμενος στρεφόμενος κατ’ 
ἀνατολάς ἔχοντας τά χέρια στό στῆθος σέ 
δεῖγμα συγκατάθεσης ἐρωτᾶται: «συντάσσῃ 
τῷ Χριστῷ;» καί ἀπαντᾶ «συντάσσομαι». 
Γιά νά βεβαιώσει ἔτσι τήν ἀπάρνηση τοῦ πα-
λαιοῦ ἀνθρώπου καί τή σύνταξή του μέ τόν 
Χριστό. Αὐτό βέβαια εἶναι ἕνα πράγμα κα-
θημερινό. Δέν γίνεται σέ μία ὥρα. Ἀπό τήν 
ὥρα πού τό ὁμολογοῦμε μέχρι τήν ὥρα τοῦ 
θανάτου μας ἔρχονται οἱ περιστάσεις πού 
μᾶς κρίνουν γιά τή συνέπειά μας. 
Πῶς ἀπαρνεῖται κανείς τόν ἑαυτό του; Λέει 
ὁ Ἀββᾶς Δωρόθεος: «πῶς μπορεῖς νά ἐκκό-
πτεις τό θέλημά σου καί νά ἀρνεῖσαι τόν 
ἑαυτό σου; Ἄρχισε ἀπό τά ἁπλά πράγματα. 
Ἐνῶ κάνεις τή δουλειά σου καί σέ τρώει ἡ 
περιέργεια νά μάθεις τί μαγείρεψε ὁ μάγει-
ρας, ἐσύ νά λές ὄχι δέν θά ρωτήσω, αὐτό 
εἶναι περιέργεια, δέν μέ ἐνδιαφέρει. Ἤ θέ-
λεις  νά μάθεις τί κάνει ὁ διπλανός σου καί 
ἐσύ λές ὄχι αὐτό εἶναι περιέργεια. Ἄν τά 
προσέξει αὐτά ὁ ἄνθρωπος, ὅταν ἀκόμη 
εἶναι μικρά καί τά βγάλει ἀπό τή ρίζα, τότε 
ἀρχίζει ἡ ἀπάρνηση τοῦ ἑαυτοῦ του. Μάλι-
στα κάποια στιγμή μπορεῖ νά φτάσει σέ πολύ 
ὀδυνηρές ἐμπειρίες. Δέν εἶναι εὔκολο πράγ-
μα νά ἀπαρνηθεῖς τόν ἑαυτό σου. Ἔρχεται 
ὥρα πού ὁ ἄνθρωπος πνίγει τόν ἑαυτό του 
τόν ἴδιο, γιατί εἶναι ἡ ὥρα πού πρέπει νά πεῖ 
εἴτε ναί εἴτε ὄχι. Εἶναι ὥρα πού τό ναί εἶναι 
πτώση καί ὄλεθρος καί τό ὄχι εἶναι ἀνάστα-
ση ἀλλά ὀδυνηρή. Ἀρχίζει λοιπόν ἀπό τά 

μικρά καί φτάνει σέ πολύ μεγάλα. Ἀρνεῖται 
τήν ἁμαρτία, τή φιλοδοξία, τή φιληδονία, τή 
φιλαργυρία, τήν ἰδιοτέλεια, τήν κακία, τήν 
πονηρία καί ὅλα ὅσα ἀπαρτίζουν τόν πα-
λαιό ἄνθρωπο. Αὐτά καλούμαστε νά ἀπαρ-
νηθοῦμε. Ἄν ὅμως πεῖ κανείς ὅτι δέν ξέρει 
ποιός εἶναι ὁ παλαιός ἄνθρωπος καί τί εἶναι 
καλό ἤ κακό, ἔχουμε δύο παράγοντες πού 
μᾶς τό δείχνουν αὐτό. Ὁ ἕνας εἶναι ὁ λόγος 
τοῦ Θεοῦ, οἱ ἐντολές τοῦ Θεοῦ. Αὐτές μᾶς 
δείχνουν ποιά πράγματα ἀποτελοῦν δια-
στροφή καί ἁμαρτία. Ὅταν μᾶς λέει νά μήν 
κλέψουμε, νά μή λέμε ψέματα κ.λπ. μᾶς δίνει 
ἰατρικές συμβουλές, γιά νά θεραπευτοῦμε. 
Εἶναι μία ἀγωγή ὄχι γιά νά μᾶς στερήσει 
τήν ἐλευθερία, ἀλλά γιά νά μᾶς ἐπισημάνει 
ποῦ ἔγκειται ἡ ἀρρώστια. Εἶναι τά φάρμακα 
πού θεραπεύουν τά μικρόβια τῆς ἁμαρτίας, 
πού κουβαλοῦμε. Ὁ δεύτερος παράγοντας 
εἶναι ἡ συνείδησή μας. Αὐτή μᾶς δείχνει 
ἐπακριβῶς ποιό πράγμα εἶναι βλαβερό καί 
ἀντίθετο μέ τή σωτηρία μας. Μάλιστα ἡ συ-
νείδηση εἶναι τόσο σημαντικό πράγμα στόν 
ἄνθρωπο, ὥστε οἱ πατέρες τῆς Ἐκκλησίας 
εἶπαν ὅτι, ἄν θέλεις τή σωτηρία σου, πρόσεξε 
τή συνείδησή σου καί αὐτή μόνο εἶναι ἱκανή 
νά σέ σώσει. Αὐτή εἶναι ἱκανή νά ὁδηγήσει 
τούς ἀθρωπους, πού εἶναι ἐκτός τῆς Ἐκκλη-
σίας καί τοῦ Εὐαγγελίου, σέ μέτρα ἀποκα-
τάστασης τῆς πνευματικῆς ὑγείας τους πρό 
τῆς πτώσεως. 
Ὁ Κύριος ἀκολούθως λέει, «ἀράτω τόν 
σταυρό αὐτοῦ». Δέν εἶναι ἀρκετό νά ἀπαρ-
νηθεῖς τήν ἁμαρτία. Πρέπει νά κινηθεῖς πρός 
τόν Θεό καί νά ἄρεις τόν σταυρό σου. Ἡ 
πρώτη σημασία εἶναι νά ἀντιμετωπίσεις μέ 
ὑπομονή, μέ καρτερία καί δοξολογία κάθε 
δύσκολο πράγμα, τό ὁποῖο θά ἔρθει στή ζωή 
σου. Κάποια στιγμή κάποιοι σέ ἀδικοῦν, σέ 
περιφρονοῦν, σέ κατηγοροῦν, σέ καταδιώ-
κουν, σέ μισοῦν; Ἐκείνη ἡ ὥρα εἶναι ἕνας 
σταυρός. Δύσκολο πράγμα. Ὅταν λέει ὁ 
Χριστός γιά σταυρό, ξέρει τί σημαίνει. Ὁ 
σταυρός σημαίνει μαρτύριο, πραγματικό 
μαρτύριο, ὅμως πρέπει νά τόν σηκώσεις. 
Καί σηκώνεις ὅλα αὐτά, πού κάθε μέρα σέ 
στενοχωροῦν καί σέ θλίβουν καί σηκώνεις 
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ἀκόμα καί τόν σταυρό τοῦ ἑαυτοῦ σου. 
Ἑπομένως, τό πρῶτο πού πρέπει νά σηκώ-
σουμε εἶναι ὁ ἑαυτός μας. Εἶναι ὁ μεγάλος 
μας φίλος, ἀλλά καί ὁ μεγάλος μας ἐχθρός. 
Ὅταν γίνει ἥμερος καί καθαρίσει γίνεται 
ὡραιότατος. Δέν ὑπάρχει πιό ὄμορφο πράγ-
μα στόν ἄνθρωπο, ἀπό τό νά εἶναι καλά μέ 
τόν ἑαυτό του. Δέν χρειάζεται φίλους καί 
δέν ἔχει μοναξιές. Ὁ ἑαυτός του εἶναι χῶρος 
ἀπόλαυσης καί τρυφῆς, ὄχι μέ πνεῦμα ὑπε-
ρηφανείας, ἀλλά βλέποντάς τον νά γίνεται 
τόπος παρουσίας τοῦ Θεοῦ. Τόπος ὅπου 
ὁ Θεός θά περιπατεῖ καί θά γίνεται ναός 
Του, ναός τοῦ Ἁγίου Πνεύματος. Ὁ ἅγιος 
Συμεών ὁ Νέος Θεολόγος, σέ ὧρες θεώσε-
ως ἔβλεπε τόν ἑαυτό του μέ τόση εὐλάβεια 
καί ἔλεγε: «ποῦ νά βάλω αὐτά τά μέλη καί 
πῶς νά τά χειριστῶ  καί πῶς νά τά χρησι-
μοποιήσω, ὅταν καί χείρ Χριστός καί πούς 
Χριστός καί ὅλο τό σῶμα μου εἶναι Χριστός 
καί ὁ ἑαυτός μου εἶναι κατοικητήριο τοῦ 
Θεοῦ;» Διότι βλέπει ὁ ἄνθρωπος τόν ἑαυτό 
του νά γίνεται ναός τοῦ Θεοῦ, καί βλέπει 
ὅτι εἶναι μεγάλο πράγμα ὁ ἑαυτός μας ὅπως 
τόν ἔπλασε ὁ Θεός. Εἶναι λοιπόν ὁ ἑαυτός 
μας καί μεγάλος μας φίλος καί μεγάλος μας 
ἐχθρός. Κανένας δέν μπορεῖ νά μᾶς βλάψει. 
Μποροῦμε καί τήν κόλαση νά τή μεταβά-
λουμε σέ παράδεισο, ἀρκεῖ νά ἔρθει ὁ Χρι-
στός νά μείνει ἐκεῖ. 
Αὐτό τό «ἀράτω τόν σταυρό αὐτοῦ» σημαί-
νει νά κάνουμε ὑπομονή στίς καθημερινές 
δυσκολίες, ἀλλά καί νά ἀγωνιστοῦμε νά 
προχωροῦμε πνευματικά. Νά φυλάττουμε 
τόν ἑαυτό μας μέσα στή χάρι τοῦ Θεοῦ μέ 
τήν ἄσκηση, μέ τή μελέτη, τήν ἐξομολόγηση, 
τή νηστεία, τή μετάνοια, τή μετοχή στά μυ-
στήρια. Νά κάνουμε βήματα πρός τόν Χρι-
στό, αὐτό σημαίνει νά ἄρουμε τόν σταυρό 
μας.
Ὁ Κύριος μᾶς εἶπε: «ὅστις θέλει ὀπίσω μου 
ἐλθεῖν». Τί σημαίνει τό «ὀπίσω μου ἐλθεῖν»; 
Σημαίνει ὅτι ὁ Χριστός πάει μπροστά καί 
ἐμεῖς πᾶμε πίσω. Αὐτό εἶναι σημαντικό, για-
τί καταργεῖ τήν ἠθική πλευρά ὅτι δηλαδή γι-
νόμαστε καλοί ἄνθρωποι καί ἔχουμε καλές 
ἀρχές καί ἀρετές. Ἐμεῖς δέν ἔχουμε τίποτε. 

Γιά μᾶς ἡ ζωή μέσα στήν ἐκκλησία εἶναι ὁ 
Χριστός νά πηγαίνει μπροστά κι ἐμεῖς πίσω 
καί νά πατοῦμε πάνω στά ἀχνάρια Του, ἀπό 
τόν δρόμο πού πέρασε ἐκεῖνος νά περνοῦμε 
κι ἐμεῖς. Εἶναι σημαντικότατη ἡ παρουσία 
τοῦ Χριστοῦ στόν ἀγώνα μας. Γιατί ἄν δέν 
ὑπάρχει ὁ Χριστός, τότε ὁ ἀγώνας μας εἶναι 
ἀνθρωπολογικός, ἀνθρωποκεντρικός, φιλο-
σοφικός, ἰδεολογικός. Ἀπό τή στιγμή πού 
ἔρχεται ὁ Χριστός εἶναι ἕνας ἀγώνας προ-
σωπικῆς σχέσης μέ τόν θεάνθρωπο Χριστό, 
καί αὐτή ἡ σχέση εἶναι σχέση ἀγάπης, ὄχι πί-
στης. Ἐμεῖς δέν μαθαίνουμε νά πιστεύουμε 
στόν Χριστό, ἐμεῖς μαθαίνουμε νά ἀγαποῦμε 
τόν Χριστό. Αὐτό διδάσκει ἡ Ἐκκλησία. Γι’ 
αὐτό ὁ Χριστός δέν λέει, ἐντολή πρώτη, πί-
στευε στόν Θεό, ἀλλά λέει ἐντολή πρώτη 
«ἀγαπήσεις Κύριον τόν Θεό σου ἐξ ὅλης 
τῆς καρδίας σου». Ἔχει τεράστια διαφορά 
ἡ πίστη ἀπό τήν ἀγάπη. Πίστη ἔχουν οἱ μου-
σουλμάνοι καί αὐτό διδάσκει τό Κοράνι, νά 
πιστεύουν. Πίστη σημαίνει ὑποταγή στόν 
λόγο τοῦ Θεοῦ. Τό Εὐαγγέλιο μιλᾶ γιά ἀγά-
πη πρός τόν Θεό. Μόνο ἀγαπώντας τόν Θεό 
τόν ζεῖς, καί μόνο μέ αὐτή τήν ἀγάπη μπορεῖς 
νά τόν ἀκολουθήσεις. Ἡ πίστη καί ἡ ἐλπίδα 
καταργοῦνται κατά τήν ἔσχατη ἡμέρα καί 
μένει ἡ ἀγάπη. Ἄρα ὁ Χριστός πάει μπροστά 
κι ἐμεῖς πᾶμε ἀκριβῶς στά ἴχνη Του καί κα-
λούμαστε νά τόν ἀγαπήσουμε ἀρνούμενοι 
τόν παλαιό ἄνθρωπο καί κουβαλώντας τόν 
σταυρό μας, ἀφοῦ προηγουμένως καταθέ-
σουμε τή δική μας ἐλευθερία  καί εἴμαστε 
βέβαιοι ὅτι ὁ Χριστός μᾶς κάλεσε. Ὁ Κύρι-
ος λέει: «οὐχ ὑμεῖς με ἐξελέξασθε, ἀλλ’ ἐγώ 
ἐξελεξάμην ὑμᾶς», δέν εἶστε ἐσεῖς πού μέ 
διαλέξατε, ἀλλά ἐγώ σᾶς διάλεξα καί κα-
νείς δέν μπορεῖ νά ἔρθει σέ μένα, ἄν ὁ πατήρ 
ὁ οὐράνιος δέν τόν ἑλκύσει. Ἀφοῦ λοιπόν 
ὅλοι εἶναι κεκλημένοι πρός τή Βασιλεία τοῦ 
Θεοῦ, σέ ὅλους ἔχει δοθεῖ αὐτό τό χάρισμα, 
αὐτή ἡ κλήση. Ὁ Θεός δέν κάνει λάθη καί 
δέν μεταμελεῖται καί οὔτε μετανιώνει. Ἀπό 
πλευρᾶς τοῦ Θεοῦ εἶναι ὅλα σίγουρα. Στόν 
ἄνθρωπο μένει νά ἐκφράσει τή θέλησή του, 
ἄν θέλει νά σωθεῖ.

(ἀπό ἀπομαγνητοφωνημένη ὁμιλία)
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Οἱ νέοι καί ἡ εὐθύνη μας

τοῦ Θεοφιλεστάτου Ἐπισκόπου Ἀμαθοῦντος κ.Νικολάου

Συχνά μιλοῦμε γιά τά μεγάλα προβλή-
ματα, πού μαστίζουν τούς νέους, τά 
ναρκωτικά ἤ ἄλλου εἴδους ἐξαρτή-

σεις, τόν σατανισμό και τή μαγεία καί τίς 
διάφορες ἄλλες προκλήσεις καί πειρασμούς 
πού ἔχουν νά ἀντιμετωπίσουν μέσα στόν 
σύγχρονο «ἀναπτυγμένο» κόσμο τῆς Πα-
γκοσμιοποίησης καί τοῦ καταναλωτισμοῦ, 
τῆς ἐμπορικοποίησης τῶν πάντων- ἀκό-
μη καί αὐτοῦ τοῦ ἰδίου ἀνθρώπου καί τῆς 
ἀξιοπρέπειάς του –τοῦ «κατ᾽εἰκόνα Θεοῦ» 
δημιουργηθέντος. Ἐπίσης γιά τήν ἔλλειψη 
ἀξιῶν, ἠθῶν καί ἰδανικῶν καί νόημα στή 
ζωή τους. 
Ὁ νέος ἄνθρωπος, ὅπως εἶναι γνωστό, μόλις 
ἀρχίσει νά ἀντιλαμβάνεται τόν ἑαυτό του 
καί τόν κόσμο, ἀρχίζει νά ψάχνεται, καί νά 
ἀναρωτιέται πρῶτα γιά τά διάφορα φαινό-
μενα καί γεγονότα τῆς ζωῆς καί ἀργότερα 
ψάχνει νά βρεῖ ἐκεῖνο ἤ ἐκεῖνα τά πράγματα, 
πού νά γεμίζουν τό εἶναι του καί νά δίνουν 
νόημα, σκοπό καί ὀμορφιά στή ζωή του. 
Μπροστά σ’ αὐτή τή σύγχυση τοῦ πανδαι-
μονισμοῦ, πού ἔχει ν’ἀντιμετωπίσει ἡ εὐαί-
σθητη, ἄκακη ἀλλά καί ἄπειρη ψυχή τοῦ 
νέου ἀνθρώπου, αὐτός βρίσκεται σέ πολύ 
δύσκολη θέση, κρίσιμα σταυροδρόμια, ἐπι-
κίνδυνα καί τεχνητά διλήμματα καί ἐπιλο-
γές. Οἱ διάφοροι ἐπιτήδειοι μέ κούφιες καί 
ψεύτικες ὑποσχέσεις, ὑπόσχονται ἐπίγειους 
παράδεισους, πού τελικά, ἴσως ὅμως ἀργά, 
ἀποδεικνύονται δολώματα πού τόν πιάνουν 
ὅπως τό ψάρι στό ἀγκίστρι, ἀφαιρώντάς του 
τή βούληση καί τή νόηση, τήν κρίση καί τήν 
ἀξιοπρέπεια καί ὄχι λίγες φορές αὐτή ἀκόμη 
τήν ἴδιά του τή ζωή. 
Αὐτοί οἱ «ἔμποροι τῶν ἐθνῶν», ὅπως θά 
τούς χαρακτήριζε κανείς, γνῶστες τῆς νεα-
νικῆς ψυχολογίας καί συμπεριφορᾶς, ἐκμε-
ταλλεύονται τήν ἄγνοια καί τήν εὐαισθησία 
τῶν νέων καί ἄλλοτε μέ τό πρόσχημα τῆς 
πρότασης γιά πνευματική χαλάρωση καί 

ξεκούραση, ἄλλοτε τή μόδα καί τήν πρόο-
δο, ἀλλά καί τή δυνατότητα γιά μεγαλύτερη 
γνώση, καί τέλος τήν «ἀνάγκη» γιά ἐκπλή-
ρωση αὐτοῦ πού ζητᾶ ἡ σάρκα καί ἡ ὕλη, 
ὥστε νά βρίσκεται ὁ νέος σέ «ψυχοσωματι-
κή ἰσορροπία καί ἠρεμία», σύμφωνα μέ τά 
λεγόμενά τους, παραπλανοῦν τούς νέους 
καί τούς ὁδηγοῦν σέ περιπέτειες, ἀγῶνες καί 
ἀγωνίες καί γιά τούς ἰδίους ἀλλά καί γιά τήν 
οἰκογένειά τους. 

Τά μεγαλύτερα προβλήματα τῶν νέων σή-
μερα εἶναι ψυχικά καί πνευματικά, τά ὁποῖα 
εἴτε πηγάζουν εἴτε βρίσκουν συνεργό τήν 
κοινωνία μας, τήν κοινωνία τοῦ καταναλω-
τισμοῦ καί τοῦ εὐδαιμονισμοῦ, τήν ὁποία 
δημιουργήσαμε ἐμεῖς οἱ μεγαλύτεροι καί 
ἔχουμε τήν ἐντύπωση ὅτι τούς προσφέρουμε 
μία παραδεισένια ζωή, «γιά νά ζήσουν κα-
λύτερα καί μέ λιγότερα βάσανα καί δυσκο-
λίες ἀπ’ὅ,τι ζήσαμε οἱ παλαιότεροι», ὅπως 
συνηθίζουμε νά λέμε. 
Δυστυχῶς σήμερα πολλοί νέοι χαρακτηρί-
ζονται ἀπό ἔλλειψη ὁλοκληρωμένης προσω-
πικότητας καί δέν ἔχουν σκοπό καί νόημα 
στή ζωή τους, ἀγάπη γιά τή ζωή, τόν ἄνθρω-
πο καί τήν κτίση ὁλόκληρη, δέν ξέρουν τί 
θέλουν μέ ἁπλά λόγια. Μαστίζονται ἀπό μία 
ἀδιαφορία, ἡ ὁποία ἐκφράζει τό βαθύτερό 
τους κενό, τήν ἐσωτερική τους σύγχυση καί 
ἀκαταστασία. 
«Ἡ ἀδιαφορία γιά τό Θεόν», κατά τόν ἅγιο 
Παΐσιο, «φέρνει καί τήν ἀδιαφορία γιά ὅλα 
τά ἄλλα, φέρνει τήν ἀποσύνθεση. Λατρεύει 
ὁ ἄνθρωπος τόν Θεό καί ὕστερα ἀγαπᾶ καί 
τούς γονεῖς, τό σπίτι τούς συγγενεῖς του, τή 
δουλειά, τό χωριό του, τό κράτος του τήν 
πατρίδα του». 
Αὐτή ἡ ψυχική κατάσταση, ἡ ἀδυναμία καί 
τό ἀπύθμενο κενό πού βιώνει ὁ μακράν τοῦ 
Θεοῦ ἄνθρωπος –καί ἐν προκειμένῳ ὁ νέος- 
εἶναι ἡ βασικότερη αἰτία πού τόν ὁδηγεῖ σέ 
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ἄλλου εἴδους διεξόδους καί λύσεις, πού τε-
λικά ἀποδεικνύονται πλοκάμια περίπλοκα. 
Μπορεῖ βέβαια νά ὑπάρχουν ἐξωτερικές 
ἀφορμές, ἀλλά τά αἴτια εἶναι βαθύτερα, τά 
ὁποῖα καλλιεργοῦνται καί ἐπιδεινώνονται  
στήν οἰκογένεια καί τήν κοινωνία γενικότε-
ρα. 
Τά ναρκωτικά, ἡ μάστιγα αὐτή τῆς ἐποχῆς 
μας ὅπως χαρακτηρίζεται, εἶναι ἕνα ἀπό τά 
μεγαλύτερα προβλήματα σ’ ὁλόκληρο τόν 
κόσμο, δυστυχῶς τά τελευταῖα χρόνια καί 
στό ἴδιο τό νησί μας. Ὁ ἀργός αὐτός θάνα-
τος δέν ἀπειλεῖ ἁπλῶς τό νησί μας, τά σπίτια 
μας, τά παιδιά μας, ἀλλά βρίσκεται ἤδη στά 
σπίτια μας καί ἀρκετοί νέοι μας ταλαιπω-
ροῦνται καί ἀπειλοῦνται ἀκόμη καί μέ φυσι-
κό θάνατο. Ἡ κοινωνία πέραν τῶν τυπικῶν 
καί πρακτικῶν προλήψεων πολλές φορές 
δέν μπορεῖ νά προσφέρει οὐσιαστική βοή-
θεια καί νά ἐλέγξει τήν κατάσταση. 
Ἡ μαγεία καί ὁ σατανισμός ἀλλά καί οἱ 
ἀνατολικές θρησκεῖες εἶναι μία ἄλλη πρό-
κληση γιά τόν νέο ἄνθρωπο. Μέσα ἀπό τίς 
πνευματικές ἀναζητήσεις καί ἀπορίες πού 
ἔχει γιά φυσικά καί μεταφυσικά πράγματα 
καί γεγονότα, ἀλλά καί τήν ἐπιθυμία γιά τήν 
ἀπόκτηση «ὑπερφυσικῶν δυνάμεων» καί 
γνώση τοῦ ὑπερφυσικοῦ καί ἀγνώστου, βρί-
σκει μπροστά του τήν εὔκολη καί προβατό-
σχημη λύση, τήν πρόκληση καί πρόσκληση 
πού τοῦ προτείνει ὁ ἴδιος ὁ διάβολος μέσα 
ἀπό πρόσωπα καί καταστάσεις. Μέ διάφο-
ρους τρόπους ὁ διάβολος καταφέρνει νά 
κερδίσει τήν ἐμπιστοσύνη τοῦ ἄπειρου καί 
ἐνίοτε ἀφελοῦς νέου, καί μετά ἀπό τό δό-
λωμα καί τό παραπλανητικό προσωπεῖο του 
ἀποκαλύπτει τόν πραγματικό του ἑαυτό. 
Συμβαίνει ὅμως πολλές φορές τό τραγικό, 
ὁ ἄνθρωπος νά ἔχει ἀντιληφθεῖ τήν παγίδα 
στήν ὁποία ἔχει πέσει, νά μήν μπορεῖ  ὅμως 
μέ τίς φτωχές του δυνάμεις νά ἀπεγκλωβι-
στεῖ, ἰδίως ἄν ἔχει κάνει καί συμβόλαιο μέ 
τόν ἴδιο τόν διάβολο, ὑπογράφοντάς το, ναί! 
ἀκόμη καί μέ αὐτό τό ἴδιό του τό αἷμα! Αὐτή 
ἡ συμφωνία σημαίνει πλήρη  ὑπακοή στόν 
διάβολο καί τίς ἐντολές του, πού πολλές φο-
ρές σημαίνει καί τή διάπραξη ἐγκλημάτων, 

ἀκόμη καί τόν τερματισμό τῆς ἴδιάς του τῆς 
ζωῆς. Σέ τέτοιες περιπτώσεις ὁ νέος ἐκτός 
ἀπό ἀγάπη, ψυχική στήριξη καί προσευχή 
ἐκ μέρους τοῦ περιβάλλοντός του, χρειάζε-
ται καί πολλή θέληση ἐκ μέρους του, περισ-
σότερο ὅμως προσκόλληση στήν Ἐκκλησία 
καί τή θεραπευτική της ἀγωγή, ὥστε νά κα-
ταφέρει νά ἀπελευθερωθεῖ. 
Ἕνα ἀπό τά δολώματα καί τά προσωπεῖα, 
πίσω ἀπό τά ὁποῖα κρύβεται ὁ διάβολος καί 
παραπλανεῖ τούς νέους, εἶναι αὐτή ἡ μου-
σική, ἡ κατά τά ἄλλα θεμιτή καί εὐγενική 
ἔκφραση τοῦ ἀνθρώπου. Ἐκμεταλλεύεται ὁ 
διάβολος τήν εὐαισθησία καί ἐπιθυμία αὐτή 
τοῦ νέου ἀνθρώπου γιά ψυχαγωγία καί ξε-
κούραση, καί χύνει τό δηλητήριό του μέσῳ 
καί αὐτοῦ ἀκόμη τοῦ τρόπου, μέ μουσική 
καί στίχους πού ἐπικαλοῦνται καί λατρεύ-
ουν τόν διάβολο, καί βρίζουν τόν Θεό, τήν 
Ἐκκλησία, τίς ἀρχές καί ἀξίες τῆς ζωῆς.
Σ’ αὐτά ὅλα ἔρχονται νά συμπληρώσουν καί 
νά χειροτερέψουν τήν κατάσταση ἡ ξενομα-
νία καί ὁ δυτικός τρόπος ζωῆς, ἡ κακή χρή-
ση τῆς τεχνολογίας μέ τήν κατάχρηση τῶν 
κινητῶν τηλεφώνων καί τοῦ διαδικτύου καί 
ὅλων τῶν «εὐκολιῶν» πού προσφέρουν καί 
βεβαίως ἡ τηλεόραση μέ τίς ἀπροκάλυπτες 
πλέον χωρίς ὅρια καί περιορισμούς προκλή-
σεις καί διαφημίσεις τῆς ἀνηθικότητας καί 
τοῦ ἐξευτελισμοῦ τοῦ ἀνθρωπίνου προσώ-
που. 
Βασική καί πρώτιστη εὐθύνη βέβαια ἔχει 
ἡ οἰκογένεια μέ τή σωστή ἀνατροφή, δια-
παιδαγώγηση καί διαφώτιση τῶν παιδιῶν. 
Ὑποστηρίζουν σύγχρονοι Γέροντες, καί 
τό ἐπιβεβαιώνουν καί οἱ ἐπιστήμονες, ὅτι 
ἡ διάπλαση τοῦ χαρακτήρα καί τοῦ ψυχι-
κοῦ κόσμου ἑνός ἀνθρώπου ἀρχίζει ἀπό 
τή στιγμή τῆς σύλληψής του, πέραν βέβαια 
τῆς κληρονομικότητας πού φέρνει ἀπό τούς 
γονεῖς του. Ἡ συμπεριφορά τῶν γονιῶν με-
ταξύ τους σ’ὅλα τά στάδια ἀνάπτυξης τοῦ 
παιδιοῦ, ἀλλά καί ἡ σχέση του μ’αὐτούς, 
ἐπηρεάζουν τή μετέπειτα πορεία τῆς ζωῆς 
του καί μποροῦν ν’ἀποβοῦν σωτήριες ἤ κα-
ταστροφικές γιά τήν ὑπόλοιπη ζωή καί τόν 
χαρακτήρα του.  
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Ἡ ὑπερπροστατευτικότητα ἀπό τή μία, 
ἀλλά καί ἡ ἔλλειψη σωστῆς καί ὑγιοῦς ἀγά-
πης ἀπό τούς γονεῖς ἀπό τήν ἄλλη, καθώς 
καί ἡ ἀδιαφορία γιά τά ἐρωτήματα καί τίς 
ἀνησυχίες τοῦ νέου ἀνθρώπου, ἀποτελοῦν 
παράθυρα γιά «πνευματικά κρυολογήμα-
τα», ὅπως θά ἔλεγε ὁ ἅγιος Παΐσιος. Ἀπο-
τελοῦν ἀφορμές γιά μή σωστή ἀνάπτυξη 
καί ὡρίμανση τοῦ παιδιοῦ καί σπρωξίματα 
γιά ἀναζητήσεις ἔξω ἀπό τήν οἰκογένεια. 
Πρέπει νά μάθουμε ἐπιτέλους νά ἐπικοινω-
νοῦμε σωστά μέ τά παιδιά μας  καί ὄχι νά 
ἐφησυχάζουμε προσφέροντάς τους ὑλικά 
πράγματα, πτυχία, χρήματα καί δεξιότητες,  
ἀδιαφορώντας τελείως γιά τίς πνευματικές 
τους ἀνησυχίες, ἀναζητήσεις καί προβλημα-
τισμούς καί περιοριζόμενοι ἁπλῶς σέ τυπι-
κές συνομιλίες μαζί τους. 
Τό σωστό παράδειγμα τῶν γονέων καί ἡ 
πολλή προσευχή γι’αὐτά, φέρνουν καλύτε-
ρα ἀποτελέσματα ἀπό τίς ἀσταμάτητες συμ-
βουλές, τά πολλά λόγια καί τίς ἀστυνομικές 
παρακολουθήσεις. 
Συμβουλεύει ὁ ἅγιος Πορφύριος τούς σύγ-
χρονους γονεῖς: «Πιό πολύ νά κάνεις προ-
σευχή καί λίγα λόγια νά τούς λέεις. Νά μή 
γινόμαστε ἐνοχλητικοί, ἀλλά νά προσευχό-
μαστε μυστικά καί μετά νά μιλᾶμε. Νά τά 
λέεις στό Θεό καί ὁ Θεός θά τά λέει μέσα 
τους». 
Μεγάλη εὐθύνη ἀσφαλῶς φέρει τό σχολεῖο 
μέ τή σωστή διαπαιδαγώγηση καί μόρφωση 
τῶν νέων μας. Τά ἀναλυτικά προγράμματα 
δέν πρέπει νά ἀποσκοποῦν στήν ἁπλή με-
τάδοση γνώσεων ἀλλά στήν ψυχική καλλι-
έργεια τῶν νέων, διαπλάθοντας πρόσωπα 
ὁλοκληρωμένα μέ ἀξίες καί ἰδανικά στή 
ζωή τους. Ἡ ἐκκλησία βεβαίως ἔχει νά δια-
δραματίσει σημαντικό ρόλο σ᾽ αὐτή τήν κα-
τάσταση. Πρέπει νά πλησιάσει  περισσότε-
ρο τούς νέους καί μέ ἀγάπη καί εἰλικρίνεια 
νά καταφέρει νά κερδίσει τήν ἐμπιστοσύνη 
τους καί νά τούς προσφέρει ἐμπειρικά τήν 
Ἀλήθεια, τόν Ἴδιο τόν Χριστό μας, γιά νά μή 
ζητοῦν νά χορτάσουν ἀπό τά ξυλοκέρατα 
καί νά ξεδιψάσουν ἀπό τά λασπόνερα τῆς 
ἁμαρτίας μακριά ἀπό τήν πατρική ἀγκαλιά 

τοῦ φιλεύσπλαχνου Πατέρα.
Πρέπει νά δώσουμε στούς νέους μας νά 
γευθοῦν τόν γνήσιο λόγο τοῦ Θεοῦ καί ὅλα 
ἐκεῖνα τα πνευματικά ἐφόδια καί ἀντισώμα-
τα, ὥστε νά μπορέσουν νά ἀντέξουν καί 
νά κρατηθοῦν μπροστά στό τσουνάμι τῆς 
«σύγχρονης, μοντέρνας καί προοδευτικῆς 
κοινωνίας μας», πού βάλθηκε ἐργολαβικά 
νά ἰσοπεδώσει τά πάντα· ἀρχές, ἀξίες καί 
ἰδανικά. 
Βέβαια, δέν μποροῦμε νά εἴμαστε μπροστά 
στούς νέους μιά συνεχής ἄρνηση καί 
ἀπαγόρευση καί νά τούς θέλουμε νά ζήσουν 
σέ ἕνα «θερμοκήπιο» μακράν καί ἔξω ἀπό τόν 
κόσμο, ἀλλά νά ζήσουν μέ πνευματική ὑγεία 
μέσα στόν κόσμο. Νά τούς προσφέρουμε 
ἐναλλακτικούς τόπους καί τρόπους ἐξόδου 
καί διεξόδου ἀπό τά ἀδιέξοδα καί τήν πνευ-
ματική κόπωση καί σύγχυση του σύγχρονου, 
ἔντονου τρόπου ζωῆς. Νά τούς προσφέρου-
με εὐκαιρίες ὠφέλιμης ἐνασχόλησης καί 
ὑγιοῦς ψυχαγωγίας, ὥστε νά βροῦν νόημα 
καί ξεκούραση στή ζωή τους. 
Σήμερα πού ὅλα τά εἴδωλα ἔπεσαν κάτω καί 
ὁ σύγχρονος πύργος τῆς Βαβέλ τῆς ἄμετρης 
πλεονεξίας, τῆς ἑωσφορικῆς ἀλαζονείας 
καί τοῦ ψυχροῦ καί ἀπάνθρωπου ὀρθολο-
γισμοῦ καταποντίστηκε, μποροῦμε νά προ-
σφέρουμε στούς νέους μας τήν ἐμπειρία τῆς 
Ἐκκλησίας μας μέ τόν λόγο τοῦ Εὐαγγελί-
ου ὡς «Ρήματα ζωῆς αἰωνίου» ἀλλά καί τήν 
ἐμπειρία τῆς Ἐκκλησίας μας ὡς «ὁδό, ἀλή-
θεια καί ζωή».
 Ὅλοι μας ὀφείλουμε νά συμβάλουμε στήν 
κατάσταση, νά προφυλάξουμε τά παιδιά 
μας καί νά συμπαρασταθοῦμε σ’ αὐτά ὁ κα-
θένας μας ἀπό τή θέση καί μέ τόν τρόπο του, 
γιατί αὐτά εἶναι ἡ ἐλπίδα μας καί τό μέλλον 
τοῦ τόπου μας. Μπροστά στόν κίνδυνο τῆς 
ἀφομοίωσης καί ἀλλοτρίωσης μέσα στόν 
χῶρο τῆς Παγκόσμιας Κοινωνίας ὀφείλου-
με μέ συναίσθηση εὐθύνης μπροστά στήν 
ἱστορία καί τήν παράδοση τῆς Ρωμιοσύνης 
μας, νά πλάσουμε ἀνθρώπους πραγματικά 
ἐλεύθερους μέ γνώση τῆς ταυτότητάς τους, 
ἀγάπη πρός τόν Θεό, τούς ἀνθρώπους καί 
τή ζωή καί μέ πνευματική ἀρχοντιά. 
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Ὁ ἅγιος Ἰουστῖνος Πόποβιτς, ἀναλύο-
ντας θεολογικά τήν ἔννοια τοῦ Ἁγί-
ου μέσα στόν χῶρο τῆς Ὀρθοδοξίας 

παρατηρεῖ: «Οἱ Ἅγιοι εἶναι τό ἴδιο τό Εὐαγ-
γέλιο ἐφηρμοσμένο, ἡ δογματική καί ἠθική 
διδασκαλία τῆς Ἐκκλησίας στήν πράξη». 
Ἐξ ἄλλου ἀπό τήν πλευρά τή δική του πάλι, 
ὁ ἅγιος Συμεών ὁ Νέος Θεολόγος, στό ἔργο 
του «Περί Μετοχῆς τοῦ Ἁγίου Πνεύματος 
καί Ἁγίων καί τελείας ἀπαθείας», μιλώντας 
γιά τούς Ἁγίους παρατηρεῖ: «ἅπας γάρ ὁ τῶν 
Ἁγίων ἔπαινος καί μακαρισμός διά τόν βίο 
τούτων συνίσταται διά τῆς Ὀρθοδόξου πί-
στεως καί τοῦ ἐπαινετοῦ αὐτῶν βίου καί διά 
τῆς δωρεᾶς τοῦ Ἁγίου Πνεύματος καί τῶν 
χαρισμάτων αὐτοῦ». Δηλαδή, ὁ ἔπαινος καί 
ἡ ἀξία τῶν Ἁγίων συνίσταται στό ὀρθόδοξο 
φρόνημά τους καί τόν κατά Θεόν βίο τους, 
ἀλλά συνάμα καί στίς δωρεές καί τά χαρί-
σματα πού ἔλαβαν ἀπό τό Ἅγιο Πνεῦμα. 
Μία τέτοια λοιπόν θεωμένη μορφή ὑπῆρξε 
καί ὁ Ρῶσος ἅγιος Σεραφείμ τοῦ Σάρωφ, 
πού ἔζησε τόν 18ον αἰώνα, καί εἶχε ἀκριβῶς 
ὅλα τά γνωρίσματα πού ἀναφέρθηκαν πιό 
πάνω.
Ἡ Κυρία Θεοτόκος ἔπαιξε καθοριστικό 
ρόλο στή ζωή του ἀλλά καί εὐρύτερα στήν 
ὅλη πνευματική του πορεία. Ὅταν ἦταν 
ἀκόμη μικρό παιδάκι, ὁ κατά κόσμον Πρό-
χορος Μοχνίν εἶχε ἐμπειρία τῆς παρουσίας 
της. Ὁ ἴδιος διηγεῖται πώς, ὅταν ἦταν μι-
κρός, ἀρρώστησε βαριά. Μέ τά τότε ἰατρικά 
δεδομένα, δέν διαγνώσθηκε ἡ ἀσθένειά του, 
ἀλλά ἐπρόκειτο νά πεθάνει. Ἡ Παναγία πα-
ρουσιάστηκε στόν ὕπνο του καί τοῦ εἶπε ὅτι 
θά ἐρχόταν στό σπίτι του νά τόν θεραπεύσει. 
Πράγματι, μία μέρα πού γινόταν ἡ λιτανεία 
μίας θαυματουργῆς εἰκόνας τῆς Θεοτόκου, 
λόγω τῶν βροχῶν, οἱ ἄνθρωποι πού κρα-
τοῦσαν τήν εἰκόνα Της μπῆκαν στό σπίτι 

τῆς μητέρας του. Τότε ἡ εὐλαβής μητέρα 
του, Ἀγάθη Μοχνίν, κατέβασε τόν υἱό της, ὁ 
ὁποῖος μόλις προσκύνησε τήν εἰκόνα τῆς Θε-
οτόκου, ἀμέσως ἀποθεραπεύθηκε πλήρως.
Ὁ ἅγιος Σεραφείμ τοῦ Σάρωφ ἐκφράζει σέ 
ἀπόλυτο βαθμό τή θέση ἑνός μεγάλου Ρώ-
σου φιλοσόφου, τοῦ Νικολάι Μπερντιάεφ, 
γιά τόν πιστό ρωσικό λαό. Λέει χαρακτηρι-
στικά ὁ ἐν λόγῳ φιλόσοφος: «Αὐτό πού ἐνέ-
πνευσε τόν ρωσικό λαό σ’ ὅλο τό μῆκος τῆς 
Ἱστορίας του δέν ἦταν ἡ ἀναζήτηση μίας 
κουλτούρας ἀλλά ἡ ἀναζήτηση τῆς Βασιλεί-
ας τοῦ Θεοῦ». 
Γέννημα λοιπόν τοῦ εὐσεβοῦς ὀρθόδοξου 
λαοῦ, ὁ ἅγιος Σεραφείμ τοῦ Σάρωφ ὑπῆρξε 
τό πρόσωπο ἐκεῖνο πού ὄχι ἁπλά ἀναζήτησε 
τή Βασιλεία τοῦ Θεοῦ, ἀλλά καί τή βίωσε. 
Στήν προκειμένη περίπτωση, θά πρέπει νά 
τονιστεῖ, πώς ἡ ὅλη πνευματική του ἀνέλιξη 
ἦταν συνέπεια τῆς ἀσκητικῆς βιοτῆς του. Ὁ 
ἅγιος Ἰσαάκ ὁ Σύρος στά περίφημα «Ἀσκη-
τικά» του θά τονίσει: «Ἡ ἄσκησις μήτηρ 
τοῦ ἁγιασμοῦ ἐστίν ἐξ ἧς γεννᾶται ἡ πρώ-
τη γεῦσις καί αἴσθησις τῶν Μυστηρίων τοῦ 
Χριστοῦ». Ὁ Ἅγιός μας, μέσα στήν ἡσυχία 
τοῦ δάσους τοῦ Σαρώφ, μέ τή νηστεία, τήν 
ἀγρυπνία, τήν ἀδιάλειπτη νοερά προσευχή, 
βυθοσκόπησε τόν ἑαυτό του, καθάρθηκε 
ἀπό τά πάθη καί ἀπέκτησε τήν κατά Θεόν 
ἀπάθεια. Ἀκριβῶς γι’ αὐτόν τόν λόγο, καί 
ἐξέφρασε τή λεγόμενη ἐμπειρική θεολογία, 
δηλαδή ἡ θεολογία του ἦταν καρπός θείας 
πληροφορίας.
Σπουδαία ἀπό θεολογική ἄποψη εἶναι ἡ 
τοποθέτηση τοῦ Ἁγίου ἀναφορικά μέ τόν 
σκοπό τῆς χριστιανικῆς ζωῆς, πού δέν εἶναι 
ἄλλος, ἀπό τήν ἀπόκτηση τοῦ Ἁγίου Πνεύ-
ματος, πού καταξιώνει τό ἀνθρώπινο πρό-
σωπο καί τό καθιστᾶ μέτοχο τῆς Βασιλείας 
τοῦ Θεοῦ.

Ὁ Ἅγιος Σεραφείμ τοῦ Σάρωφ

τοῦ κ. Σάββα Ἀλεξάνδρου 
Διευθυντοῦ Περιφερειακοῦ Γυμνασίου Ἁγίου Μάμαντος Τραχωνίου
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Ὁ Ἅγιος, κινούμενος μέσα στό πνεῦμα τῆς 
Ὀρθόδοξης Παράδοσης καί τῶν νηπτικῶν 
πατέρων τῆς Ἀνατολῆς, βίωνε πλήρως τόν 
λόγο τοῦ ἁγίου Συμεών τοῦ νέου Θεολόγου: 
«Σκοπός πάντων τῶν κατά Θεόν πολιτευο-
μένων ἐστίν τό εὐαρεστῆσαι Χριστῷ τῷ Θεῷ 
καί λαβεῖν τήν καταλλαγή πρός τόν Αὐτοῦ 
Πατέρα διά τῆς τοῦ Πνεύματος μετουσίας, 
καί οὕτως δι’ Αὐτοῦ τήν ἑαυτῶν σωτηρίαν 
πορίσασθαι». Δηλαδή, σκοπός τῆς χριστια-
νικῆς ζωῆς εἶναι νά 
εὐαρεστεῖ ὁ πιστός 
στόν Χριστό καί νά 
συμφιλιώνεται μέ τόν 
Θεό Πατέρα μέ τό νά 
γίνεται κάτοχος τοῦ 
Ἁγίου Πνεύματος, 
ἐξασφαλίζοντας ἔτσι 
δι’ Αὐτοῦ τή σωτηρία 
του.
Ὁ Ἅγιος τή θεολογία 
του αὐτή τήν ἀνέπτυ-
ξε στόν μαθητή του, 
Νικολάι Μοτοβίλωφ, 
ἕνα νεαρό δικαστικό, 
πού παράλληλα ἦταν 
καί ἐπιθεωρητής δη-
μοτικῆς ἐκπαίδευσης, 
καί τόν ὁποῖο θαυμα-
τουργικά θεράπευσε 
ἀπό ἕνα εἶδος πα-
ράλυσης, προφανῶς 
σκλήρυνσης κατά 
πλάκας. Ἀνέφερε 
λοιπόν ὁ Ἅγιος στόν 
Νικολάι Μοτοβίλωφ: 
«Σκοπός τῆς χρι-
στιανικῆς ζωῆς εἶναι 
ἡ ἀπόκτηση τοῦ Ἁγίου Πνεύματος. Ἡ νη-
στεία, ἡ ἐλεημοσύνη, ἡ προσευχή, καί κάθε 
καλή πράξη πού γίνεται στό ὄνομα τοῦ Χρι-
στοῦ δέν ἀποτελοῦν παρά τά μέσα γιά τήν 
ἀπόκτηση τοῦ Ἁγίου Πνεύματος».
Εἶναι χαρακτηριστικό τό γεγονός πώς, κα-
θώς ὁ Ἅγιος ἀνέπτυσσε τή θεολογία του 
γιά τόν σκοπό τῆς χριστιανικῆς ζωῆς, τό 
πρόσωπό του ἔλαμπε σάν τόν ἥλιο, κατά 

τή μαρτυρία τοῦ Νικολάι Μοτοβίλωφ, καί 
δέν μποροῦσε κανείς νά τόν ἀτενίσει κατά 
πρόσωπον. Θά ἔλεγε κανείς πώς στήν προ-
κειμένη περίπτωση ὁ Ἅγιος ἐλλάμπετο μέσα 
στό Θεῖο Ἄκτιστο Φῶς πραγματοποιώντας 
ἐμπειρικά τή θεολογική τοποθέτηση τοῦ ἁγί-
ου Γρηγορίου τοῦ Παλαμᾶ, ὅπως αὐτή δια-
τυπώνεται στόν περίφημο ἁγιορείτικο τόμο 
του: «Ἅγιοι εἰσίν οἱ δι’ ἄκραν καθαρότητα 
τῆς καρδίας εἰδόντες καί παθόντες τήν τοῦ 

Θεοῦ λαμπρότητα».
Ὁ Μέγας Βασίλειος, 
στόν λόγο του «Περί 
Ἁγίου Πνεύματος» 
λέει χαρακτηριστικά: 
«Ὁ Ἅγιος τόπος ἐστίν 
οἰκεῖος τῷ Πνεύματι 
ἐμπαρέχων ἑαυτόν 
πρός ἐνοίκησιν καί 
ναός αὐτοῦ χρημα-
τίζων», δηλαδή ὁ 
Ἅγιος εἶναι πρόσω-
πο οἰκεῖο μέ τό Ἅγιο 
Πνεῦμα, γιατί κατέ-
στησε τόν ἑαυτό του 
κατοικητήριο τοῦ 
Ἁγίου Πνεύματος 
καί ἔγινε ὁ ἴδιος ναός 
Του. Ἀκριβῶς γι’ 
αὐτόν τόν λόγο, καί ὁ 
Ἅγιος, ὄντας οἰκεῖος 
μέ τό Ἅγιο Πνεῦμα, 
εἶχε πλούσια τά χα-
ρίσματά Του. Ἔτσι 
λοιπόν εἶχε τό διορα-
τικό, τό προορατικό 
καί τό ἰαματικό χάρι-
σμα.

Διόραση εἶναι ἡ ἱκανότητα τῆς κεκαθαρ-
μένης ἀπό τά πάθη ψυχῆς νά βλέπει τή 
ζωή ἑνός ἀνθρώπου καί νά ξέρει τά πάντα 
γι’ αὐτόν. Ἀκόμη καί ἄγνωστες πτυχές τῆς 
ζωῆς του. Χαρακτηριστικό εἶναι καί τό ἀκό-
λουθο περιστατικό: Κάποτε πῆγε νά τόν δεῖ 
ἕνας περήφανος στρατηγός. Τόν ὑποδέχθη-
κε στήν εἴσοδο βάζοντάς του ἐδαφιαία με-
τάνοια. Ὁ Στρατηγός κάθισε ἀλλά σέ λίγο 
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ἀκούστηκαν λυγμοί. Ὁ ἴδιος ἀνέφερε πώς 
τόν συγκλόνισε τό γεγονός ὅτι ὁ Ἅγιος τοῦ 
ἀνέφερε καταλεπτῶς τή ζωή του, καί ὄχι 
μόνο αὐτό, ἀλλά ὅτι καί τά παράσημα πού 
πῆρε, τά εἶχε κερδίσει ἄδικα. Μάλιστα δέ, 
εἶναι συγκλονιστικό τό γεγονός πώς καθώς 
τοῦ μιλοῦσε γιά αὐτά, ἔπεφταν ἀπό μόνα 
τους κάτω στή γῆ.
Ἐπίσης, ἀναφέρονται πλεῖστα ὅσα περιστα-
τικά στά ὁποῖα καταφαίνεται ὅτι ὁ Ἅγιος, 
ὄντας μέτοχος τοῦ Ἁγίου Πνεύματος, εἶχε 
τό προορατικό χάρισμα. Ἀναφέρεται πώς 
προεῖπε γιά τήν Ἐπανάσταση τῶν Μπολ-
σεβίκων. Βλέποντας ἐν Ἁγίῳ Πνεύματι στό 
μέλλον ἔλεγε: «Θά ἔρθει ἐδῶ ὁ Τσάρος μέ 
τήν οἰκογένειά του. Οἱ καμπάνες θά ἠχοῦν 
στή μέση τοῦ καλοκαιριοῦ. Θά ψάλλουν 
τότε ἀναστάσιμους ὕμνους. Ἡ χαρά ὅμως 
αὐτή δέν θά κρατήσει γιά πολύ. Μετά ἀπό 
αὐτό ἡ ζωή θά εἶναι σύντομη. Οἱ ἄγγελοι 
δέν θά προλαβαίνουν νά μαζεύουν ψυχές». 
Καθώς ἔλεγε αὐτά ἔκλαιγε. Ὁ ἐρχομός τοῦ 
Τσάρου στό Σάρωφ ἔγινε τό 1903 μέ ἀφορ-
μή τήν ἁγιοκατάταξη τοῦ ἁγίου Σεραφείμ. 
Μετά ἀπό αὐτό ἀκολούθησαν τά λυπηρά 
γεγονότα, πού εἶχαν σάν ἀποτέλεσμα τόν 
ἐμφύλιο σπαραγμό, πού δίχασε τόν ρωσι-
κό λαό καί τήν ἄνοδο τῶν Μπολσεβίκων 
στήν ἐξουσία. Ἐπίσης πάμπολλα εἶναι τά 
περιστατικά, ὅπου ὁ Ἅγιος θαυματουργικά 
θεράπευσε ἀνθρώπους ἀπό διάφορες ἀρρώ-
στιες.
Ἐξ ἄλλου ἀξίζει νά τονισθεῖ πώς ὁ ἴδιος 
ἵδρυσε καί εἶχε ὑπό τήν πνευματική ἐπο-
πτεία του τό γυναικεῖο μοναστήρι τοῦ Ντι-
βέγιεβο. Εἶναι σπουδαῖο αὐτό πού ἀναφέρει 
ὁ βιογράφος του καί πού δείχνει ἀκριβῶς 
πώς ὁ Ἅγιος δέν στοχαζόταν περί Θεοῦ, 
ἀλλά βίωνε τόν Θεό στή ζωή του, γι’ αὐτό 
καί ὁ ὅλος βίος του ἦταν μία ἁπτή ἀπόδειξη 
τῆς παρουσίας τοῦ Θεοῦ. Ὁ ἅγιος Μάξιμος 
ὁ Ὁμολογητής ἀναφέρει στόν Β’ Τόμο τῆς 
Φιλοκαλίας ὅτι: «οἱ Ἅγιοι εἶναι ὑπέρ φύσιν, 
διότι δέχθηκαν στή ζωή τους τίς θεῖες ἄκτι-
στες ἐνέργειες καί ἔγιναν ἔτσι θεοί κατά χά-
ριν». Αὐτό συνέβηκε καί μέ τόν ἅγιο Σερα-
φείμ τοῦ Σάρωφ. Λέει ὁ βιογράφος του: «Οἱ 

ἀδελφές τοῦ Ντιβέγιεβο κατά τό πλεῖστον 
ἦταν ἐντελῶς ἀγράμματες, οὔτε δημοτικό 
πολλές δέν εἶχαν πάει. Δέν μποροῦσαν νά 
καταλάβουν τό βαθύτερο θεολογικό νόη-
μα τῆς διδασκαλίας τοῦ Μπάτουσκα, ὅμως 
γνώριζαν πότε εἶδαν τόν Ἅγιο νά περπατᾶ 
στό λιβάδι, πάνω στίς μύτες τῶν ἀγριόχορ-
των, δηλαδή νά μήν πατᾶ χάμω. Θυμόντου-
σαν ἀκριβῶς πότε θεράπευσε θαυματουρ-
γικά μία ἀδελφή, ἡ ὁποία μάλιστα τήν ἴδια 
ὥρα βγῆκε νά θερίσει μαζί τους. Τέλος θυ-
μόντουσαν ὅτι ὁ Μπάτουσκα τούς ἑτοίμασε 
ἕνα εὔγευστο λιτό γεῦμα στό κελί του, πού 
δέν κατάλαβαν ὅμως πῶς καί μέ τί, ἀφοῦ 
μέσα στό κελί του τό μόνο πού εἶχε ἦταν ἕνα 
ξεροκόμματο ψωμί καί τίποτε ἄλλο».
Ὁ Ἅγιος λοιπόν ζοῦσε μέσα στή χάρη τοῦ 
Ἁγίου Πνεύματος καί βίωνε, ὅπως μαρτυ-
ρεῖ ὁ βιογράφος του, ὁλόχρονα τό γεγονός 
τῆς Ἀναστάσεως. Εἶναι χαρακτηριστικό τό 
γεγονός πώς ὅποιο συναντοῦσε στήν ἔρημο 
τοῦ Σάρωφ, ὁποιαδήποτε ἐποχή τοῦ χρόνου, 
τοῦ ἔβαζε ἐδαφιαία μετάνοια καί τοῦ ἔλεγε: 
«Χριστός Ἀνέστη χαρά μου»!
Ὁ φωτεινός βίος καί ἡ ὅλη πολιτεία του 
ὑπῆρξαν ἀπόρροια τῆς πάγιας θεολογικῆς 
τοποθέτησής του «κλεῖσε τήν εἰρήνη τοῦ 
Θεοῦ μέσα σου καί τότε χιλιάδες ἄνθρωποι 
γύρω σου θά βροῦν τή σωτηρία».
Ὁ ἀδελφός ὀρθόδοξος ρωσικός λαός, τοῦ 
ὁποίου πνευματικό ἀνάστημα ὑπῆρξε ὁ 
ἅγιος Σεραφείμ τοῦ Σάρωφ, δίκαια σεμνύ-
νεται γι’ αὐτόν, ἀφοῦ ὁ Ἅγιος, ὅπως βέβαια 
καί ὅλοι οἱ Ἅγιοι «καθάπερ τινά λύχνον προ-
φαίνουσι τόν ἑαυτῶν βίον πᾶσι τοῖς κατά 
Θεόν πορευομένοις». Ὁ ἅγιος Σεραφείμ 
τοῦ Σάρωφ λοιπόν, σάν πνευματικό λυχνά-
ρι φωτίζει τή ζωή ὅλων αὐτῶν πού πορεύ-
ονται κατά Θεόν. Ὄχι μόνον τῶν εὐσεβῶν 
Ρώσων, ἀλλά καί ὅλων τῶν ἁπανταχοῦ τῆς 
γῆς Ὀρθοδόξων. Γι’ αὐτό καί ὁ πιστός λαός 
τοῦ Κυρίου, σίγουρος γιά τήν παρρησία 
πού ἔχει ἐνώπιον τοῦ Θεοῦ, δεόμενος πρός 
αὐτόν ἱκετεύει: «Ἅγιε τοῦ Θεοῦ, πρέσβευε 
ὑπέρ ἡμῶν».
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Ὁ ἅγιος Νεόφυτος, ὁ ἐπικαλούμενος 
Ἔγκλειστος καταγόταν ἀπό γεωρ-
γική ἄσημη καί πολυμελῆ οἰκογέ-

νεια τῆς κωμοπόλεως τῶν Λευκάρων, τῆς 
ἐπαρχίας τῆς Λάρνακας. Γεννήθηκε γύρω 
στό 1134 μ.Χ. Οἱ γονεῖς του, Ἀθανάσιος 
καί Εὐδοξία, ἁπλοί καί ἀγράμματοι, εὐσε-
βεῖς καί πιστά μέλη τῆς Ἐκκλησίας, ἀσχο-
λοῦνταν καθημερινά μέ τίς γεωργικές τους 
ἐργασίες καί μέ μοναδική τους ἔγνοια τή 
φροντίδα καί συντήρηση τῆς πολυμελοῦς 
οἰκογένειάς τους. Τόσο κατά τήν παιδική 
του ἡλικία ὁ Ἅγιος, ὅσο καί κατά τήν ἐφη-
βική βρισκόταν πλάι στούς γονεῖς του, στόν 
κοινό ἀγώνα τῆς βιοποριστικῆς δραστηριό-
τητας. Στήν ἡλικία τῶν δεκα-
οκτώ χρόνων τόν εἶχαν ἀρρα-
βωνιάσει, παρά τήν ἀντίθετη 
ἄποψη τοῦ ἰδίου, ὁ ἀρραβώνας 
ὅμως αὐτός δέν ὁλοκληρώθη-
κε ποτέ, οὔτε ἡ ἐπιθυμία τῶν 
γονιῶν του, γιατί λίγους μῆνες 
ἀργότερα εἰσερχόταν στή μο-
ναστική ζωή καί τάξη.
Τά πρῶτα χρόνια τῆς μονα-
χικῆς του ζωῆς τά ἔζησε στή 
μονή τοῦ ἁγίου Ἰωάννου Χρυ-
σοστόμου στόν Κουτσοβέντη, 
ἐργαζόμενος στά χωράφια τοῦ 
μοναστηριοῦ, ἀσχολούμενος 
κυρίως μέ τήν ἀμπελοκαλλιέργεια. Ἀνήσυχη 
φύση, διψασμένη καρδιά, πραγματοποίησε 
προσκυνηματικό ταξίδι στά Ἱεροσόλυμα, μέ 
διακαῆ τόν πόθο νά βρεῖ ἐκεῖ κάποιο γέρο-
ντα μοναχό ἤ ἐρημίτη καί νά μείνει μαζί του 
συναθλητής. Ἄτυχος φάνηκε, γιατί ὅπως ὁ 
ἴδιος γράφει, γιά λόγους πού μόνο ὁ Κύριος 
γνωρίζει, ἀπογοητευμένος ἐπέστρεψε στόν 
Κουτσοβέντη.
Νέα ἔξοδος ἐπιχειρεῖται ἀπό τόν Ἅγιο, ὄχι 
ὕστερα ἀπό πολύ καιρό, μέ προορισμό τά 
Ἱεροσόλυμα. Φαίνεται πώς ὁ Κύριος «προώ-
ριζε» τόν Ἅγιο γιά τήν κυπριακή Ἐκκλησία 
καί μετά ἀπό σύντομη καί περιπετειώδη πε-
ριπλάνηση κατέληξε στόν τόπο τῆς Ἐγκλεί-

στρας. Χαρακτηριστικά ἀναφέρει: «ἀντ’ 
ἐκείνου τοῦ Λάτρους τόν παρόντα κρημνόν 
καί τό βραχύτατον σπήλαιον ἐδωρήσατό μοι 
ὁ Θεός· ὁ ἦν ἔρημον καί διαφόρων ὀρνίθων 
ἀνάπαυλα, ἐμοί δέ κατεφάνη ἐράσμιον διά 
τοῦ τόπου τό ἥσυχον, καί ἐπ’ ἐλπίδι κατά 
μόνας ἐν τούτῳ συγκατώκισμαι». Ἐνῶ δη-
λαδή ἀποφάσισε νά μεταβεῖ στό γειτονικό 
ὄρος τῆς Μικρᾶς Ἀσίας, τό Λάτρος, δέν 
τά κατάφερε. Ὁ Θεός τόν ὁδήγησε σέ μία 
ἐρημική σπηλιά, κάπου κοντά στήν Πάφο. 
Ἥσυχος καί γαλήνιος ὁ τόπος, παρά τήν 
ἀγριάδα καί τό ἀπόκρημνό του, σαγήνευσε 
τόν Ἅγιο καί παρέμεινε ἐδῶ, ὅπου λάξευσε 
καί τήν Ἐγκλείστρα.

Λίγο ἀργότερα, κατά τόν 
ἕβδομο χρόνο «τῆς ἐγκλεί-
σεώς» του, δέχεται «τόν 
τῆς ἱερωσύνης ζυγόν», χει-
ροτονηθείς ὑπό τοῦ ἐπι-
σκόπου Πάφου Βασιλείου 
Κιννάμου. Ὁ ἐπίσκοπος 
Βασίλειος ἔπεισε τόν Ἅγιο 
νά δεχτεῖ καί μερικούς συμ-
μοναστές καί «διά σιγιλλί-
ου» γράμματος καθώριζε 
καί «τό ἀρκοῦν σιτηρέσι-
ον», πράγμα πού συνέβαλε 
στήν περαιτέρω διαπλά-
τυνση καί ἀνάπτυξη τῆς 

Ἐγκλείστρας. Ἔτσι τέθηκαν τά θεμέλια γιά 
τήν ἵδρυση καί στερέωση μίας μοναστικῆς 
κοινότητας, πού ἔμελλε νά ἔχει ἕνα λαμπρό 
μέλλον, μέ ἐπικεφαλῆς τόν ἴδιο τόν ἅγιο Νε-
όφυτο.
Ὁ ἅγιος Νεόφυτος διακρίθηκε καί ξεχώρισε 
ὄχι μόνο ὡς μοναχός, ἀσκητής καί ἔγκλει-
στος, ἀλλά καί ὡς ἄνθρωπος μέ πλούσιο 
φιλανθρωπικό καί κοινωνικό ἔργο. Ὡς συγ-
γραφέας δέ ὑπῆρξε μοναδικός καί ἀνεπα-
νάληπτος. Τολμηρός καί ρηξικέλευθος στίς 
ἀποφάσεις του. Στολίδια ἀπαράμιλλης ἀξίας 
τό πλῆθος τῶν ἀρετῶν πού τόν κοσμοῦσαν· 
ἡ πίστη, ἡ ἀγάπη, ἡ ἐλπίδα, ἡ ὑπομονή, ἡ τα-
πεινοφροσύνη. Ἡ προσευχή καί ἡ μελέτη 

Ἅγιος Νεόφυτος ὁ Ἔγκλειστος
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τῆς Ἁγίας Γραφῆς ἦταν ἡ καθημερινή τρο-
φή του. Πράος καί γαλήνιος, εὐπροσήγορος 
καί καταδεκτικός, σάν μαγνήτης τραβοῦσε 
τόν κόσμο κοντά του καί μέ χαριτόβρυτα 
λόγια πότιζε καί ξεδιψοῦσε τίς ἄνυδρες καί 
κατάξερες καρδιές. Φιλόπατρις καί ἀγωνι-
στής, ὑπέρμαχος τῆς Ὀρθοδοξίας καί λά-
τρης τῶν Πατέρων.
Ὁ ἅγιος Νεόφυτος πλήρης ἡμερῶν ἐξεδήμη-
σε πρός Κύριον τό 1219μ.Χ. Τό Ἱερό σκή-
νωμά του τοποθετήθηκε σέ τάφο μέσα στήν 
Ἐγκλείστρα καί σέ σημεῖο, ὅπου ὁ ἴδιος λά-
ξευσε. Ἡ τιμή καί ἡ καταξίωση τοῦ Ἁγίου 
εἶχαν ἀρχίσει ἀπό τά πρῶτα χρόνια τῆς πα-
ρουσίας καί διαμονῆς του ἐκεῖ. Πολύς κό-
σμος ἀπό ὁλόκληρο σχεδόν τό νησί τόν ἐπι-
σκεπτόταν καθημερινά. Τήν ἱερή μνήμη του 
τιμᾶ ἡ Ἐκκλησία μας δυό φορές τόν χρόνο, 
στίς 24 Ἰανουαρίου, ἡμέρα τῆς κοιμήσεώς 
του, καί στίς 28 Σεπτεμβρίου, ἡμέρα τῆς 
ἀνευρέσεως τοῦ ἱεροῦ λειψάνου του.
Τό Συγγραφικό Ἔργο τοῦ ἁγίου Νεοφύτου

Ὁ ἅγιος Νεόφυτος ἀποτελεῖ τή μοναδι-
κή καί τή σπουδαιότερη φυσιογνωμία τῆς 
Ἐκκλησίας τῆς Κύπρου κατά τόν ΙΒ’ αἰώ-
να μ.Χ. Ἔχει συνδυάσει μέ τόν πιό ἄριστο 
τρόπο ἁγιότητα ζωῆς καί συγγραφική δρα-
στηριότητα. Τά ἔργα τοῦ Ἁγίου μας παρέ-
χουν ἀξιοσημείωτες πληροφορίες, τόσο γιά 
γενικά ἱστορικά γεγονότα πού σχετίζονται 
μέ τήν Κύπρο, ὅσο καί γιά θέματα πού ἀνα-
φέρονται στήν Ἐκκλησία της. Τόν ἅγιο Νε-
όφυτο θά μπορούσαμε ἄνετα νά τόν παραλ-
ληλίσουμε μέ συγγραφεῖς τοῦ εὐρύτερου 
ἑλλαδικοῦ χώρου, ὅπως τούς Μιχαήλ Ἀκο-
μινάτο, Θεοφάνη Κεραμέα, Εὐστάθιο Θεσ-
σαλονίκης κ.ἄ., μέ τούς ὁποίους θά ἄντεχε 
κάθε σύγκριση. Βρίσκεται στήν κορυφή τῆς 
πυραμίδος τῶν εὐπαίδευτων ἀνδρῶν τῆς 
Κύπρου. Στά ἔργα τοῦ Ἁγίου διασώζονται 
ἀπό πρῶτο μάλιστα χέρι, ἐκτός ἀπό τίς προ-
σωπικές του ἐμπειρίες, ἀρκετά στοιχεῖα τοῦ 
πολιτισμοῦ, ἱστορικές μαρτυρίες, θεομηνίες 
κ.ἄ. Κατά δέ τόν καθηγητή κ. Ἰω. Στεφανῆ, 
«ψηφίδα τῆς βυζαντινῆς γραμματείας, πού 
συμβάλλει μέ τόν τρόπο της στή συμπλήρω-
ση τῆς εἰκόνας πού ἔχουμε γιά τόν πολιτισμό 

τοῦ Βυζαντίου, ἀποτελεῖ ταυτόχρονα σεβα-
στό μνημεῖο λόγου καί ἁπτή ἱστορική μαρ-
τυρία τῆς ἐποχῆς».
Μόρφωση ἤ ὀνόματα διδασκάλων τοῦ Ἁγί-
ου δέν ἀναφέρονται στά ἔργα του. Ἀπό 
ἔμμεσες πληροφορίες, καθώς καί προσω-
πικές ὁμολογίες τοῦ ἰδίου, συμπεραίνουμε 
ὅτι ὁ Ἅγιος πρέπει νά ἦταν αὐτοδίδακτος. 
Ἁπλά, ἀπέριττα, ἀπροσποίητα καί μέ κάθε 
εἰλικρίνεια διηγεῖται ὅτι δέν εἶχε σκεφτεῖ 
ποτέ νά μάθει γράμματα, ἀφοῦ μέχρι  τά δε-
καοκτώ χρόνια του ἀσχολεῖτο μέ γεωργικές 
δουλειές. Τήν ἀπόφαση γιά νά ἐγκύψει στή 
μελέτη τήν πῆρε, ὅταν ἄκουσε τά ἀναγνώ-
σματα τοῦ ἑσπερινοῦ, πού εἶχαν σχέση μέ 
τήν Ἑξαήμερο, μετά τήν προσχώρησή του 
στόν μοναχισμό, ἀφοῦ θά ἔπρεπε καί ἀκο-
λουθίες νά παρακολουθεῖ καί τήν Ἁγία Γρα-
φή νά μελετᾶ καί νά κατανοεῖ.
Ἀνεξάρτητα μέ τόν χρόνο πού χρειάστηκε 
ὁ Ἅγιος γιά τήν ἐκμάθηση καί ἀνάγνωση 
τῆς γραφῆς, ὑπῆρξε πολυγραφότατος καί 
δεινός μελετητής τῆς Ἁγίας Γραφῆς, τόσο 
τῆς Παλαιᾶς ὅσο καί τῆς Καινῆς Διαθήκης. 
Ἀγάπη καί σεβασμό ἔτρεφε πρός ὅλους τούς 
Πατέρες τῆς Ἐκκλησίας, μά ἰδιαίτερα πρός 
τούς Χρυσόστομο καί Βασίλειο. Χαρακτη-
ριστική ἦταν ἡ ἐπιθυμία του νά βρεῖ καί τήν 
Ἑξαήμερο τοῦ Μεγάλου Βασιλείου. Διέθε-
τε τεράστια μνήμη καί τρομερή ἱκανότητα 
ἀποστήθισης. Σύνεργα γιά τή μελέτη καί 
κατανόηση τῆς Γραφῆς ἦταν ἡ προσευχή· ἡ 
προσευχή μετά δακρύων, ὅπως λέγει ὁ ἴδιος.
Τή συγγραφική δραστηριότητα τοῦ Ἁγίου 
πληροφορούμαστε ἀπό τήν Τυπική Διαθή-
κη, πού ὁ ἴδιος συνέταξε.  Μεταξύ  τῶν 16 
συγγραφῶν θά πρέπει νά προσθέσουμε ἀκό-
μα μία σύντομη ἀλλά πολύ ἐνδιαφέρουσα 
ἐργασία τοῦ Ἁγίου «Περί τῶν κατά χώραν 
Κύπρον σκαιῶν», στήν ὁποία περιγράφο-
νται τά ὅσα δεινά ὑπέστη ὁ τόπος καί ὁ λαός 
του κατά τά χρόνια τοῦ Ἰσαακίου Κομνη-
νοῦ καί τοῦ Ριχάρδου λεοντόκαρδου, κα-
θώς καί τῆς λατινικῆς κυριαρχίας.
(ἀπό τό βιβλίο τοῦ Γεωργίου Ι. Λαμπριανίδη, 

«Ἁγίου Νεοφύτου τοῦ Ἐγκλείστου 
Περί Θανάτου»)
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Ἄν οἱ ἐμπειρίες τοῦ παιδιοῦ ἀπό τή 
ζωή τῆς Ἐκκλησίας καί ἀπό τή 
χριστιανική του οἰκογένεια εἶναι 

θετικές, αὐτό καί μόνο ἀρκεῖ γιά νά κρατή-
σει τήν ὀρθόδοξη πίστη του  μέχρι νά ἐνη-
λικιωθεῖ. Σέ πολλές περιπτώσεις ἡ ἴδια ἡ 
ζωή καί τό παράδειγμα τοῦ σπιτιοῦ κατά τή 
διάρκεια τῶν κρίσιμων χρόνων τῆς ἐφηβεί-
ας, ἀρκοῦν γιά νά προφυλάξουν τά παιδιά, 
ὥστε νά μήν ἐγκαταλείψουν τόν χριστιανικό 
τρόπο ζωῆς. Σέ μιά οἰκογένεια πού ἔχει βά-
λει γερά θεμέλια κατά τή διάρκεια τῆς παι-
δικῆς ἡλικίας, πολλά ἀπό τά προβλήματα 
στά ὁποῖα θά ἀναφερθοῦμε, δέ θά φθάσουν 
ποτέ σέ μεγάλη ὀξύτητα.
Ἕνας ἔφηβος ὁ ὁποῖος πιστεύει στόν Χρι-
στό, πηγαίνει στήν ἐκκλησία καί θέλει νά 
μείνει ἁγνός ὡς τό γάμο, εἶναι σπάνια ἐξαί-
ρεση μεταξύ τῶν συνομηλίκων του. Πρέπει 
νά καταλάβουμε πόσο μεγάλη προσπάθεια 
ἀπαιτεῖ ἕνα τέτοιο ἰδανικό γιά ὅσους ζοῦν 
τόν περισσότερο καιρό μεταξύ ἀνθρώπων, 
πού θεωροῦν τίς χαλαρές ἠθικές καί πνευ-
ματικές ἀξίες ὡς «κανονικές». Ἀκόμα καί 
μεταξύ τῆς μειονότητας τῶν χριστιανῶν μα-
θητῶν, πού βρίσκει κανείς στίς τάξεις τῶν 
παιδιῶν μας, συχνά δέν ὑπάρχει κανένας 
ἄλλος πού νηστεύει, προσκυνᾶ τίς εἰκόνες 
καί ἐξομολογεῖται. Ὑπάρχουν ἐκεῖ ὀπαδοί 
ὅλων τῶν θρησκειῶν καί τῶν χριστιανικῶν 
ὁμολογιῶν, ἤ ἀκόμα καί ἄνθρωποι πού δέν 
ἔχουν ἴσως προσευχηθεῖ ποτέ. Νά μείνουν 
πιστοί στά ἰδανικά τοῦ Εὐαγγελίου καί 
συγχρόνως νά ζοῦν μαζί μέ  ἀνθρώπους, 
οἱ ὁποῖοι ἄμεσα ἤ ἔμμεσα ἀμφισβητοῦν τό 
Εὐαγγέλιο, αὐτή εἶναι ἡ ἄσκηση τῶν ἐφή-
βων μας.
Παράλληλα ἀγωνίζονται νά κατασκευά-
σουν μιά κλίμακα προσωπικῶν ἀξιῶν· βαθ-
μιαῖα ἡ πίστη πού δέχθηκαν πρέπει νά γίνει 
δική τους πεποίθηση, κι αὐτή ἡ διαδικασία 
δέ γίνεται πάντοτε ὁμαλά. Οἱ ἔφηβοί μας 

ἔχουν ἀνάγκη ἀπό ὅλη μας τήν κατανόηση, 
τήν προσοχή, τήν ἀγάπη καί τήν προσευχή.
Ὁ ἄνθρωπος δημιουργήθηκε κατ’ εἰκόνα 
τοῦ Θεοῦ· οἱ Πατέρες τῆς Ἐκκλησίας μᾶς 
λένε ὅτι ἕνα ἀπό τά χαρακτηριστικά αὐτῆς 
τῆς εἰκόνας εἶναι ἡ προσωπική ἐλευθερία. 
Μερικές φορές τά παιδιά πού θέλουν νά 
ταξινομήσουν τίς ἰδέες τους γιά τή ζωή καί 
τόν Θεό, καταλήγουν στό συμπέρασμα ὅτι 
ἡ ἐλευθερία εἶναι μιά πνευματική ἀναγκαι-
ότητα καί τήν ἀπαιτοῦν ἀπό πνευματικό 
ἔνστικτο, ὄχι ὅμως πάντα μέ διάκριση. Οἱ 
γονεῖς πού ἔχουν διαλέξει καί ἀκολουθοῦν 
τόν δρόμο τοῦ Χριστοῦ, συχνά φοβοῦνται 
νά ἀφήσουν τά παιδιά τους νά βγοῦν ἔξω 
ἀπ’ τά ὅρια, τά ὁποῖα ἔβαλαν οἱ ἴδιοι γιά τόν 
ἑαυτό τους. Μερικές φορές αὐτό ἐμποδίζει 
τούς ἐφήβους, πού συχνάζουν καί σέ περι-
βάλλοντα τῶν ὁποίων δέν ἔχουν ἐμπειρία 
οἱ γονεῖς, νά οἰκοδομήσουν ἐλεύθερα μιά 
προσωπική πίστη, ἱκανή νά ἀντιμετωπίσει 
ὅλες τίς συνθῆκες τῆς ζωῆς τους. Τά παιδιά 
ἀσκοῦν τήν ἐλευθερία ἐπιλογῆς, ἐνῶ ἐμεῖς 
βρισκόμαστε δίπλα τους γιά νά τά ὁδηγή-
σουμε. Εἶναι φυσικό νά χαλαρώνουμε σιγά-
σιγά τά ἡνία καθώς μεγαλώνουν. Πρέπει νά 
εἴμαστε προετοιμασμένοι γιά στιγμές πού ἡ 
ἐλευθερία τῶν παιδιῶν μας θά μᾶς προκα-
λέσει ἀγωνία, ἀγωνία ὅμοια μέ τόν οἰκτίρ-
μονα πόνο τοῦ Θεοῦ, ὁ ὁποῖος ἀνέλαβε 
τή διακινδύνευση τῆς δημιουργίας (ὅπου 
ὑπῆρχε ἡ πιθανότητα καταχρήσεως τῆς 
ἐλευθερίας). Ὁ περιορισμός τῶν νέων πού 
κοντεύουν νά ἐνηλικιωθοῦν εἶναι μιά πρό-
χειρη λύση, ἀλλά λιγότερο ἀποτελεσματική 
ἀπό τήν κατανόηση καί τήν προσευχή. Ἄν 
ἕνα παιδί ἔχει μεγαλώσει μέσα στό πνεῦμα 
τοῦ Χριστοῦ, ὁ περιορισμός δέ θά χρειασθεῖ 
σχεδόν ποτέ.Ἐλευθερία δέ σημαίνει «κάνω 
ὅ,τι θέλω». Δέ βοηθᾶμε τά παιδιά μας, ὅταν 
τ’ ἀφήνουμε νά ζοῦν ἀνεξάρτητα ἀπό μᾶς, 
ἀπό τήν ἡλικία τῶν δεκατριῶν χρόνων. Κά-

Σκέψεις γιά τά παιδιά 
στήν Ὀρθόδοξη Ἐκκλησία σήμερα
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ποιος μετρημένος περιορισμός τῆς ἐλευθε-
ρίας δίνει ἀσφάλεια στούς ἐφήβους, ἰδίως 
ἄν ἐμπιστεύονται καί σέβονται τούς γονεῖς 
τους. Τά προβλήματα δημιουργοῦνται, 
ὅταν οἱ γονεῖς εἶναι τόσο αὐστηροί, ὥστε τά 
παιδιά νά τηροῦν ἐχθρική στάση ἀπέναντί 
τους. Ἡ καρδιά τους ψυχραίνεται ἀπέναντι 
στούς γονεῖς τους καί σέ  ὅ,τι αὐτοί ἀντιπρο-
σωπεύουν, συμπεριλαμβανομένης καί τῆς 
Ἐκκλησίας, ἀκόμα καί τοῦ Ἴδιου τοῦ Κυρί-
ου. Ἡ βασιλική ὁδός μεταξύ τῆς ἀπόλυτης 
ἐλευθερίας καί τῆς ὑπερπροστασίας πρέπει 
νά εἶναι μιά διαρκής ἀναζήτηση μέ προσευ-
χή καί διάκριση.
Ἀκόμα κι ὅταν πρέπει νά ποῦμε «ὄχι» στό 
αἴτημα ἑνός ἐφήβου, ὀφείλουμε νά τό ἀκού-
σουμε μέ προσοχή. Εἶναι ἀναγκαῖο νά εἴμα-
στε πάντα ἀνοιχτοί καί ἕτοιμοι νά ὑποχωρή-
σουμε, ἄν δέν ὑπάρχει κάποιο πραγματικό 
ἐμπόδιο. Διαφορετικά τά παιδιά μας θά 
σταματήσουν νά μᾶς λένε τίς πραγματικές 
τους ἐπιθυμίες καί σκέψεις. Εἶναι θλιβερό 
ν’ ἀκοῦς τούς ἐφήβους νά λένε: «Δέ θά τολ-
μοῦσα ποτέ νά τό πῶ στή μητέρα μου» ἤ «Ἄν 
ἔκανα αὐτή τήν ἐρώτηση στόν πατέρα μου, 
θά σοκαριζόταν καί μόνο πού θά τήν ἄκου-
γε!».
Τό περίφημο ρητό τοῦ ἱεροῦ Αὐγουστίνου 
«Ἀγάπα καί κάνε ὅ,τι θέλεις», στήν πραγμα-
τικότητα σημαίνει «Ἀγάπα τόν Θεό καί κάνε 
ὅ,τι θέλεις». Αὐτό θά μποροῦσε νά ἀποτε-
λέσει ἕνα καλό σύνθημα γιά τούς ἐφήβους 
καί γιά ὅσους προσπαθοῦν νά τούς ὁδηγή-
σουν στόν δρόμο τοῦ Χριστοῦ. Ἡ ἀγάπη γιά 
τόν Θεό εἶναι μιά προστασία, μιά ἐγγύηση 
ὅτι θά μετανοήσουμε, ὅποιες παραβάσεις 
κι ἄν κάνουμε. Ἕνα παιδί τό ὁποῖο ἀγαπά-
ει τόν Θεό εἶναι περισσότερο ἀσφαλές ἀπό 
κάποιο ἄλλο, τοῦ ὁποίου ἡ δραστηριότητα 
ἔχει περιορισθεῖ σέ τέτοιο σημεῖο, ὥστε νά 
ἐπαναστατήσει ἐναντίον τοῦ Θεοῦ. Ἕνα νέο 
κορίτσι ρώτησε κάποτε ἕναν ἐνήλικο χρι-
στιανό πώς θἄπρεπε νά χορέψει, κι ἐκεῖνος 
ἀπάντησε: «Χόρεψε μέ τέτοιο τρόπο, ὥστε 
νά τό ἀπολαύσεις. Ἀλλά νά τό ἀπολαύσεις 
μέ τέτοιο τρόπο, ὥστε, ὅταν ἐπιστρέψεις στό 
δωμάτιό σου, νά μπορεῖς νά ἀντικρύσεις τήν 

εἰκόνα τοῦ Κυρίου καί νά Τόν εὐχαριστή-
σεις, ὄχι μέ τρόπο πού νά ντρέπεσαι νά τόν 
κοιτάξεις κατά πρόσωπο».
Οἱ ἄνθρωποι ἰσχυρίζονται ὅτι μιλοῦν μέ τά  
παιδιά τους, ἀλλά στήν πραγματικότητα συ-
νήθως μιλοῦν στά παιδιά τους. Οἱ ἔφηβοι 
ἔχουν ἀνάγκη ἀπό ἕναν ἀληθινό διάλογο μέ 
τούς γονεῖς τους. Πολύ συχνά ἡ σχέση τοῦ 
παιδιοῦ μέ τούς γονεῖς του ἔχει ἤδη κατα-
στραφεῖ, ὅταν αὐτό φτάσει στήν ἡλικία τῶν 
δεκαπέντε ἐτῶν. Τά παιδιά ζηλεύουν τούς 
φίλους τους, οἱ ὁποῖοι ἔχουν γονεῖς μέ κα-
τανόηση. Τά παιδιά μας πρέπει νά αἰσθά-
νονται ἐλεύθερα νά ποῦν ἤρεμα ὁ,τιδήποτε: 
ἐρωτήσεις, ἀμφιβολίες, κριτικές, γνῶμες. 
Πρέπει νά αἰσθάνονται ὅτι ἐνδιαφερόμαστε 
πραγματικά γιά ὅ,τι κάνουν ἤ σκέπτονται. 
Χωρίς νά θέλουμε νά τούς στερήσουμε τό 
δικαίωμα νά ἔχουν μικρά μυστικά, ὅλη μας 
ἡ συμπεριφορά καί ὅλα μας τά λόγια πρέπει 
νά ἐνθαρρύνουν μιά ἀνοιχτή σχέση. Μιά τέ-
τοια σχέση ἔχει ἀνεκτίμητη ἀξία. Ἄν θυμη-
θοῦμε πόσο μεγάλη «συγκατάβαση» ἔκανε 
ὁ Χριστός, γιά νά μιλήσει μ’ ἐκείνους πού 
εἶχαν ἀνάγκη, δέ θά διστάσουμε νά κάνου-
με ὅ,τι μποροῦμε γιά νά διατηρήσουμε μιά 
ἐλεύθερη ἐπαφή μέ τούς νέους μας. Ἄν δέν 
ὑπάρχει αὐτή ἡ πραγματική ἐπαφή, ἀκό-
μα καί τίς συμβουλές πού τούς δίνουμε μέ 
ἀγάπη, θά τίς θεωρήσουν ὡς ἐπιπλήξεις ἤ 
κηρύγματα. «Ἄρχισε πάλι τήν γκρίνια της», 
λένε ἀκόμη τά παιδιά. Δυστυχῶς ὑπάρχουν 
παιδιά τά ὁποῖα κρύβουν ἀπό τούς γονεῖς 
τους κάτι κακό πού συνέβη π.χ. στό σπίτι 
ἑνός φίλου, ἐπειδή φοβοῦνται ὅτι θά τούς 
«κόψουν» τίς ἐξόδους.
Μερικές φορές ἡ ἄκαμπτη στάση τῶν γονέ-
ων ἑνός ἐπαναστατημένου ἐφήβου γίνεται 
πρόξενος μεγάλης ἀγωνίας γιά τόν ἱερέα, 
στόν ὁποῖο ἔχει ἐμπιστευθεῖ τό παιδί τίς 
ἀληθινές ἀναζητήσεις καί τούς προβληματι-
σμούς του. 

(ἀπόσπασμα ἀπό τό βιβλίο: «Σκέψεις γιά 
τά παιδιά στήν Ὀρθόδοξη Ἐκκλησία 

σήμερα», Ἀδελφῆς Μαγδαληνῆς, 
ἔκδοση ἱ.μ.Τιμίου Προδρόμου Ἔσσεξ)
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«Τῆ Σουμελᾶς τό Μοναστήρ’ ἐβζύεν κ’ 
ἐχαλάγεν

Ἡ Παναΐα ᾽πέταξεν, σά λείβια ἐταράγεν»

Ἡ Ἱερά Βασιλική, Πατριαρχική καί 
Σταυροπηγιακή Μονή Παναγίας 
Σουμελᾶ ἔλαβε τό προσωνύμιό 

της ἀπό τό ὄρος Μελᾶ τοῦ Πόντου, ἐπί τοῦ 
ὁποίου καί κτίστηκε (στόν 
Μελᾶ, ποντιακά σου Μελᾶ) 
σέ ὑψόμετρο 1063 μέτρων, 
πλησίον τῆς πρωτεύουσας 
τοῦ Ποντιακοῦ Ἑλληνισμοῦ 
τῆς Τραπεζούντας.
Σύμφωνα μέ τήν παράδοση 
κάποιος ἀπό τούς μαθητές 
τοῦ Εὐαγγελιστοῦ Λουκᾶ, 
μετά τήν κοίμησή του, πα-
ρέλαβε μία ἐκ τῶν εἰκόνων 
τῆς Θεοτόκου, πού εἶχε 
ἁγιογραφήσει ὁ Εὐαγγελι-
στής καί τήν μετέφερε στήν 
Ἀθήνα. Ἡ εἰκόνα ἔλαβε τόν 
προσδιορισμό «Ἀθηνιώτισ-
σα» καί τοποθετήθηκε γιά 
μικρό χρονικό διάστημα 
στόν ναό τῆς Θεοτόκου ἐπί 
τοῦ βράχου τῆς Ἀκροπόλε-
ως τῶν Ἀθηνῶν.
Τό 386μ.Χ., οἱ Ἀθηναῖοι μοναχοί Βαρνάβας 
καί Σωφρόνιος παρέλαβαν τή σεπτή εἰκό-
να τῆς Παναγίας, κι ἀφοῦ περιπλανήθηκαν 
στά Μετέωρα, στή Χαλκιδική, στήν Κων-
σταντινούπολη καί στή Βιθυνία, κατέληξαν 
στό ὄρος Μελᾶ τοῦ Πόντου, ὅπου μέ τή συ-
μπαράσταση τῶν μοναχῶν τῆς γειτονικῆς 
μονῆς Βαζελῶνος, ἔκτισαν κελί καί ναΐδριο 
ἀφιερωμένο στόν Ἀρχάγγελο Μιχαήλ. Στή 
συνέχεια, μέ θαυματουργικό τρόπο, ὑποδεί-
χθηκε ἀπό Ἀγγέλους Κυρίου ὁ χῶρος πού 
θά κτιζόταν ὁ κυρίως ναός, ὁ ὁποῖος καί φι-

λοξενοῦσε μέχρι τό 1922 τή σεπτή Της εἰκό-
να. Μάλιστα καί αὐτή ἡ ὑδροδότηση τῆς 
Μονῆς, θεωρήθηκε ὡς θεία ἐπέμβαση, ἀφοῦ 
αἴφνης ἐμφανίσθηκε ἀναβλύζουσα πηγή νε-
ροῦ ἀπό γρανιτένιο βράχο.
Ἡ Ἱερά Μονή στό διάβα τοῦ χρόνου ὑπέστη 
ἀρκετές καταστροφές ἀπό ἐπιδρομεῖς. Τόν 
7ο αἰώνα ὁ Τραπεζούντιος  Ὅσιος Χριστο-

φόρος ἀνακαίνισε, ἀλλά καί 
ἀνασύστασε τό μοναστήρι. 
Ἡ οὐσιαστική ὅμως ἰσχυρο-
ποίηση τῆς Μονῆς πραγμα-
τώθηκε ἐπί τῆς δυναστείας 
τῶν Κομνηνῶν, οἱ ὁποῖοι καί 
ἐξέδωσαν πέντε χρυσόβουλ-
λα ὑπέρ τῆς Μονῆς. Ἰδίως ὁ 
σεβαστοκράτορας Ἀλέξιος 
Γ΄ Κομνηνός ἐνίσχυσε οἰκο-
νομικά τή Μονή, ἀλλά ἐπίσης 
τῆς παρεῖχε καί σημαντικά 
προνόμια, ἡ ἀξία τῶν ὁποί-
ων ἔγινε καταληπτή κυρίως 
σέ μεταγενέστερους χρό-
νους. Πρόσφερε καταρχάς 
24 κοινότητες μέ πληθυσμό 
πέραν τῶν 7000 κατοίκων 
μέ ἀπαλλαγή τῆς καταβολῆς 
φόρων ὑπέρ τοῦ κράτους, 

ἀλλά μέ τήν ὑποχρέωση ἐργασίας μέ μερι-
σματικές ἀπολαβές ἐπί τῆς συγκομιδῆς στά 
κτήματα, τούς βοσκότοπους, τά δάση ἤ τά 
ἐργαστήρια τῆς Μονῆς. Ἡ Μονή ἀπέκτησε 
ἀρκετά μετόχια, ὑδρόμυλους ἀποθῆκες κ.ἄ. 
Οἱ κάτοικοι τῶν παραχωρηθέντων κοινο-
τήτων καλοῦντο «πάροικοι», καί καθορί-
ζονταν μέ χρυσόβουλλο τοῦ αὐτοκράτορος 
Ἰωάννου Β’ Κομνηνοῦ(1280-1297), οἱ ἀρχη-
γοί 40 μεγάλων οἰκογενειῶν τῆς περιοχῆς, οἱ 
ὁποῖοι ἔναντι τῶν στρατιωτικῶν τους ὑπο-
χρεώσεων θά φρουροῦσαν τά περάσματα, 
πού ὁδηγοῦσαν στή Μονή.

Ἡ Μονή Παναγίας Σουμελᾶ 
μέσα ἀπό τήν Ἱστορία

τοῦ Πρωτ. Παναγιώτη Μπαρούτη
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Στήν περιοχή τῶν τριῶν μεγάλων μοναστη-
ριῶν τοῦ Πόντου, δηλαδή τῆς Ὑπεραγίας 
Θεοτόκου Σουμελᾶ, Ἁγίου Γεωργίου Περι-
στερεώτα καί Ἁγίου Ἰωάννου Βαζελῶνος, 
ἐκκλησιαστικά ἴσχυσε τό καθεστώς τῶν 
«Ἐξαρχικῶν Μονῶν», ὅπως αὐτό πού ἰσχύ-
ει μέχρι σήμερα γιά τήν Ἱερά Μονή τοῦ Ἁγί-
ου Ἰωάννου τοῦ Θεολόγου στήν Πάτμο.
Ὅπως καταγράφεται στή διδακτορική δι-
ατριβή τοῦ Μητροπολίτου Δράμας Παύ-
λου (Ἀποστολίδη), ἐπειδή δέν ἦταν ἐφικτή 
ἡ ἐπισκοπική παρουσία στόν ὀρεινό Πόντο, 
τό Οἰκουμενικό Πατριαρχεῖο ὅρισε ὡς Πα-
τριαρχικούς Ἐξάρχους τούς Ἡγουμένους 
τῶν Μονῶν, οἱ ὁποῖοι «κατ’εὐθεῖαν εἰς τόν 
Π α τ ρ ι ά ρ -
χην ἀναφέ-
ροντο», «τῷ 
Π α τ ρ ι α ρ -
χικῷ μόνον 
ὑ π έ κ ε ι ν τ ο 
κ ρ ι τ η ρ ί ῳ » , 
«καθ’ὅ πρό-
σωπον Πα-
τ ρ ι ά ρ χ ο υ 
φέροντες» . 
Οὐσιαστικά 
«ἐξασκοῦντες 
ἀ ρ χ ι ε ρ έ ω ν 
καθήκοντα», 
ἦσαν ὑπεύ-
θυνοι γιά τήν 
πνευματική, 
κοινωνική, οἰκονομική καί δικαιϊκή κατά-
σταση τῶν «παροίκων». Ἵδρυαν σχολεῖα καί 
ἔλεγχαν  τούς ἱερεῖς τῶν κοινοτήτων , κατά 
δέ τίς ἑορτάσιμες ἡμέρες ἔφεραν «Μανδύα, 
Μίτρα καί Ἀρχιερατική Πατερίτσα».
Ἡ Μονή τοῦ Σουμελᾶ δέν ἦταν κοινοβια-
κή , ἀλλά ἰδιόρρυθμη. Ὁ Ἡγούμενος ἐκλε-
γόταν διά ψηφοφορίας, ὅπως καί τά μέλη 
τοῦ Ἡγουμενοσυμβουλίου. Ἡ ἐκλογή τοῦ 
Ἡγουμένου χρειαζόταν τήν ἐπικύρωση τοῦ 
Οἰκουμενικοῦ Πατριάρχη. Ὁ Ἡγούμενος 
ὄφειλε δυό φορές κατ’ ἔτος νά ἐπισκέπτε-
ται τά χωριά τῆς Ἐξαρχίας καί ἦταν ὑπεύ-
θυνος γιά τήν προάσπιση τῶν «παροίκων» 

ἔναντι τῶν ὀθωμανικῶν Ἀρχῶν.  Ἡ ἐπίσημη 
σφραγίδα τῆς Μονῆς ἦταν τετραμερής. Ὁ 
Ἡγούμενος κρατοῦσε τό ἕνα τμῆμα καί τά 
ἄλλα τρία διανέμονταν στούς κατά ἡλικία 
πρεσβύτερους Ἡγουμενοσυμβούλους. Γιά 
πολύ σοβαρά θέματα συγκαλεῖτο «Γενική 
Συνέλευση» τῶν μοναχῶν καί ἡ ἀπόφαση 
λαμβάνετο διά ψηφοφορίας.
Τά προνόμια καί δικαιώματα τῆς Μονῆς ἐπι-
κυρώθηκαν ἤ καί ἐπεκτάθηκαν ἀπό Σουλ-
τάνους μέ φιρμάνια. Ἰδιαίτερα ἐνίσχυσε τή 
Μονή ὁ Σουλτάνος Σελήμ Α’ (1467-1520), ὁ 
ἐπονομαζόμενος Γιαβούζ (σκληρός). Γεν-
νήθηκε στήν Ἀμάσεια τοῦ Πόντου καί ἦταν 
ἐγγονός τοῦ Μωάμεθ τοῦ Πορθητῆ. Ὁ πα-

τέρας του 
Βαγιαζίτ Β’ 
τοῦ ἀνέθεσε 
τή διοίκηση 
τῆς Τραπε-
ζούντας, καί 
ὁ Σελήμ θε-
ωροῦσε τόν 
ἑαυτό του 
διάδοχο τῶν 
Κ ο μ ν η ν ῶ ν 
καί σέ ἐπι-
στολές του 
πρός τούς 
ἄ ρ χ ο ν τ ε ς 
τῆς Βενετί-
ας αὐτοτιτ-
λ ο φ ο ρ ε ῖ τ ο 

«Βασιλεύς τοῦ Πόντου καί δεσπότης τῆς 
Τραπεζούντας». Κάποια μέρα πού πῆγε γιά 
κυνήγι στό ὄρος Μελᾶ καί εἶδε τό μοναστή-
ρι, ἔδωσε ἐντολή νά τό κατεδαφίσουν. Τότε 
ὅμως ἔπαθε παραλυσία. Ἀπέδωσε τήν πα-
ραλυσία σέ ἐπέμβαση τῆς Παναγίας, γιά νά 
προστατέψει τή Μονή της καί ἀνακάλεσε 
τήν ἐντολή του. Ζήτησε νά πιεῖ ἁγίασμα καί 
ἀμέσως μετά θεραπεύτηκε. Τότε ἐπικύρωσε 
τά προνόμια τῆς Μονῆς, ἔντυσε τόν τροῦλλο 
τοῦ καθολικοῦ μέ χαλκό καί ἔστειλε ἀφιέ-
ρωμα πέντε λαμπάδων.
Ὅπως μᾶς πληροφορεῖ ὁ ἐθνικός ἱστορικός 
Κωνσταντῖνος Παπαρρηγόπουλος, ὁ Σελήμ 
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Α’ ἐπισκέφθηκε ξανά τή Μονή, ὡς Σουλτά-
νος πλέον, ὅταν ἐκστράτευσε ἐναντίον τῶν 
Περσῶν μέ σκοπό τήν κατάληψη τῆς Βαγδά-
της. Ἐντυπωσιασμένος ἀπό τήν τάξη πού 
ἐπικρατοῦσε στό Μοναστήρι, ρώτησε τόν 
Ἡγούμενο πῶς καταφέρνουν καί τά προλα-
βαίνουν ὅλα, ὥστε τά πάντα νά εἶναι στήν 
ἐντέλεια. Ὁ Ἡγούμενος ἀπάντησε, «διότι 
δέν ἀναβάλλαμε γιά τό πρωί τῆς αὔριον τήν 
ἐργασίαν τῆς ἑσπέρας τῆς σήμερον». Τήν 
ἑπόμενη μέρα ὁ Σουλτάνος διέταξε νά χα-
ράξουν στό «ἰμπρίκ» (κανάτι) τοῦ νιπτήρα 
του τό ἀπόφθεγμα τοῦ Ἡγουμένου. Μετά 
ἀπό μέρες ἔφθασε ἔξω ἀπό τά ἰσχυρά τεί-
χη τῆς Βαγδάτης καί διέταξε τήν πολιορκία 
τῆς πόλης. 
Π ρ ε σ β ε ί α 
τῶν πολιορ-
κ ο υ μ έ ν ω ν 
Περσῶν τοῦ 
πρότειναν νά 
παραδώσουν 
τήν πόλη 
τήν ἑπόμενη 
μέρα, ὁπότε 
δέν χρειαζό-
ταν νά προε-
τοιμάσει πο-
λιορκία. Ὁ 
Σ ο υ λ τ ά ν ο ς 
τότε θυμή-
θηκε τή ρήση 
τοῦ Σουμε-
λιώτη Ἡγουμένου καί διέταξε ἔφοδο, κα-
ταλαμβάνοντας τήν πόλη. Πληροφορηθείς, 
ὅτι ἄν ἀνέμενε τήν ἐθελούσια παράδοση τῆς 
πόλης τήν ἑπομένη, θά εἶχε ὑποστεῖ κατα-
στροφή, ἀφοῦ ἀναμενόταν ἰσχυρή δύναμη 
πρός ἐνίσχυση τῶν πολιορκουμένων, ὁ Σε-
λήμ ἐπαύξησε τά δικαιώματα καί προνόμια 
τῆς Μονῆς.
Γιά τό σύνολο τῶν χρόνων τῆς ὀθωμανο-
κρατίας, ἡ μονή Σουμελᾶ ἀποτελοῦσε τόν 
φάρο, μά συνάμα καί τόν λιμένα, τοῦ Πο-
ντιακοῦ Ἑλληνισμοῦ. Στήριξε τήν πίστη τῶν 
ὑποδούλων Ποντίων, περιέθαλψε μέ στορ-
γή καί πόνο τούς Κρυπτοχριστιανούς, πού 

δέν εἶναι καί λίγοι μέχρι τῶν ἡμερῶν μας, 
ἐνίσχυσε οἰκονομικά τήν ἵδρυση ἑλληνικῶν 
ἐκπαιδευτηρίων, μά πάνω ἀπ’ ὅλα ὑπῆρξε 
ὁ κειμηλιοφύλακας, ὁ σκευοφύλακας καί 
πνευματοφύλακας τοῦ Ποντιακοῦ Ἑλληνι-
σμοῦ. Ἀπό τά 52 ἑλληνικά χειρόγραφα πού 
φυλάσσονται στό μουσεῖο τῆς Ἄγκυρας, τά  
34 διερπάγησαν τό 1922 καί 1923 ἀπό τή μο-
ναστική αὐτή κορωνίδα τῆς Μικρᾶς Ἀσίας. 
Ὁ ἐρευνητής Σάββας Ἰωαννίδης, τό 1868, 
ἀνακάλυψε στή βιβλιοθήκη τοῦ μοναστηρι-
οῦ τό πρῶτο ἑλληνικό χειρόγραφο ἀκριτικῆς 
ποίησης μέ ἥρωα τόν Διγενῆ Ἀκρίτα. Τά 
πολυτιμότερα κειμήλια τῆς Μονῆς ἦσαν ἡ 
ἱερά Θαυματουργική εἰκόνα τῆς Παναγίας, 

ὁ πολύτιμος 
Σταυρός τοῦ 
αὐτοκράτο-
ρα Μανουήλ 
Γ’ τοῦ Κο-
μνηνοῦ, πού 
περιέχει τε-
μάχιο τοῦ Τι-
μίου Ξύλου 
καί τό χειρό-
γραφο εὐαγ-
γέλιο τοῦ 
ὁσίου Χρι-
στοφόρου.
Τά μοναστή-
ρια τοῦ Πό-
ντου ἀμέσως 
μετά τήν ἐπι-

κράτηση τῶν Νεοτούρκων(1909), ἄρχισαν 
νά ὑποφέρουν ἀπό τήν ἀσεβῆ καί βάρβα-
ρη συμπεριφορά τους. Ἐπί μία καί πλέον 
δεκαετία ὑπέστησαν τά πάνδεινα ἀπό λη-
στρικές ἐπιδρομές ἐνόπλων καί φανατικῶν 
μουσουλμάνων. Ἀποκορύφωμα αὐτῆς τῆς 
βάναυσης καί βίαιης συμπεριφορᾶς ἦταν 
ἡ ὁλοσχερής καταστροφική ἐπιδρομή τῶν 
Τούρκων τό 1922. Λήστεψαν τά πλεῖστα 
τῶν πολύτιμων ἀντικειμένων τῆς Μονῆς, 
ἐνῶ στή συνέχεια πυρπόλησαν τμῆμα της. 
Οἱ μοναχοί πρίν ἀναγκαστοῦν νά ἐγκατα-
λείψουν τόν ἱερό τόπο τῆς μετανοίας τους 
τό 1923, σύμφωνα μέ τή συνθήκη τῆς Λωζά-
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νης περί ἀνταλλαγῆς πληθυσμῶν, ἔκρυψαν 
στό παρεκκλήσιο τῆς ἁγίας Βαρβάρας, πού 
βρίσκεται σέ ἀπόσταση 2 χιλιομέτρων ἀπό 
τή Μονή σέ εἰδικά κατασκευασμένη κρύ-
πτη, τά ἱερά θησαυρίσματά της. Δηλαδή τήν 
ἱερά εἰκόνα τῆς Παναγίας, τόν Σταυρό τοῦ 
Μανουήλ Γ’ καί τό χειρόγραφο εὐαγγέλιο 
τοῦ ὁσίου Χριστοφόρου. Μετά τήν ἀπομά-
κρυνση τῶν μοναχῶν ὁ ἱερός χῶρος μετα-
βλήθηκε σέ κρησφύγετο λαθρεμπόρων, ἐνῶ 
ἡ πυρκαγιά τοῦ 1930 ἀποτελείωσε τό ἱερό-
συλο ἔργο τῶν ἀρχαιοκαπήλων καί τῶν τυμ-
βωρύχων.
Τή χρονιά τῆς πυρκαγιᾶς, τό 1930, ὁ τότε 
Πρωθυπουργός τῆς Τουρκίας  Ἰσμέτ Ἰνο-
νοῦ, ἐπισκέφθηκε τήν Ἀθήνα καί τόν Ἕλλη-
να Πρωθυπουργό Ἐλευθέριο Βενιζέλο, 
μέσα στό πλαίσιο πού καταβάλλετο κι ἀπό 
τίς δυό πλευρές γιά ἐπίτευξη μίας «ἑλληνο-
τουρκικῆς φιλίας». Τότε ὁ πόντιος Μητρο-
πολίτης Ξάνθης Πολύκαρπος Ψωμιάδης κι ὁ 
ἐπίσης πόντιος Ὑπουργός Προνοίας τῆς κυ-
βέρνησης Βενιζέλου, Λεωνίδας Ἰασωνίδης, 
ἀπαίτησαν ἀπό τόν Ἕλληνα Πρωθυπουργό 
νά τεθεῖ στόν Τοῦρκο ὁμόλογό του τό ζήτη-
μα τῶν θαμμένων κειμηλίων. Ὁ Ἰνονού σέ 
μία ἐπίδειξη καλῆς θέλησης, γνωρίζοντας 
βέβαια τό γεγονός τῆς καταστροφικῆς πυρ-
καγιᾶς, δέχθηκε νά μεταβεῖ μία ὀλιγάριθμη 
ἑλληνική ἀντιπροσωπεία μέ σκοπό τήν ἐξεύ-
ρεση τῶν κειμηλίων καί τό δικαίωμα μετα-
φορᾶς τους στήν Ἑλλάδα.
Μόλις δυό μέλη τῆς μοναστικῆς ἀδελφό-
τητας ζοῦσαν τό 1930. Ὁ ὑπέργηρος Ἱερε-
μίας στόν Λαγκαδά Θεσσαλονίκης καί ὁ 
δυναμικός ἱερομόναχος Ἀμβρόσιος Σουμε-
λιώτης, προϊστάμενος στόν ἱερό ναό ἁγίου 
Θεράποντος Τούμπας Θεσσαλονίκης. Ὁ 
Ἱερεμίας γνωστοποίησε στόν Ἀμβρόσιο τήν 
ὕπαρξη τῆς κρύπτης, πράγμα πού ἀποδει-
κνύει, ὅτι ναί μέν γνώριζαν ἀρκετοί τή δια-
φύλαξη τῶν κειμηλίων, ἀλλά ἐλάχιστοι καί 
ἐκ τῆς ἀδελφότητας ἀκόμη γνώριζαν τόν 
τόπο, ἀλλά καί τόν τρόπο προσέγγισης τοῦ 
χώρου. Ὁ Ἱερεμίας ἐπικαλέσθηκε λόγους 
ὑγείας καί δέν ἀκολούθησε τόν Ἀμβρόσιο. 
Ἴσως ὁ σεβάσμιος γέροντας νά μήν ἄντεχε 

νά δεῖ τόν τόπο τῆς πολύχρονης διακονίας 
του παντελῶς κατεστραμμένο, λίγο πρίν 
φύγει ἀπό τά ἐγκόσμια. Ὁ π. Ἀμβρόσιος με-
ταβαίνει στίς 14 Ὀκτωβρίου στήν Τουρκία 
καί πηγαίνει στό μοναστήρι τῆς Παναγίας 
στοῦ Μελᾶ τό ὄρος, ὅπου ἀκολουθώντας 
τίς ὑποδείξεις τοῦ γέροντος Ἱερεμίου ἀνα-
καλύπτει τά κειμήλια καί ἐπιστρέφει μέ τά 
ἱερά θησαυρίσματα τοῦ Ποντιακοῦ Ἑλληνι-
σμοῦ στήν Ἀθήνα. Ὁ Ὑπουργός Ἰασωνίδης 
ἔγραφε σέ δημόσια ἐπιστολή του πρός τόν 
Τύπο: «Ἐν Ἑλλάδι ὑπάρχουν οἱ Πόντιοι, 
ἀλλά δέν ὑπῆρχεν ὁ Πόντος. Μέ τήν εἰκόνα 
τῆς Παναγίας Σουμελᾶ ἦλθε καί ὁ Πόντος».
Γιά 20 χρόνια ἡ εἰκόνα φιλοξενήθηκε στό 
Βυζαντινό Μουσεῖο Ἀθηνῶν. Τό 1951-52 
ὕστερα ἀπό πρόταση τοῦ τότε προέδρου 
τοῦ σωματείου «Παναγία Σουμελᾶ» Θεσσα-
λονίκης, Φίλωνα Κτενίδη, καί τό ἐνδιαφέ-
ρον πολλῶν εὐλαβῶν χριστιανῶν παραχω-
ρήθηκε στό σωματεῖο, τό ὁποῖο ἄρχισε τήν 
ἀνοικοδόμηση τῆς Νέας Μονῆς Παναγίας 
Σουμελᾶ, στίς πλαγιές τοῦ ὄρους Βερμίου 
τῆς Βέροιας παρά τό χωριό Καστανιά. Ἡ 
κοινότητα Καστανιᾶς μάλιστα παραχώρησε 
500 δεκάρια γῆς γιά τήν ἀνέγερση τοῦ προ-
σκυνήματος.
Ἡ Παναγία ἡ «Ἀθηνιώτισσα», πού γιά 17 
ὁλόκληρους αἰῶνες κατέστη «Σουμελιώτισ-
σα», γίνεται προσφυγομάνα καί ἐλπίδα ἐπι-
στροφῆς γιά τόν Ποντιακό  Ἑλληνισμό, ἄν 
καί «Βερμιώτισσα».
Τό 1986 τό Τουρκικό κράτος χαρακτήρισε 
τόν χῶρο τῆς Ἱερᾶς Μονῆς Σουμελλιωτίσ-
σης ὡς μουσεῖο. Τό Δεκαπενταύγουστο τοῦ 
2010 ἡ Τουρκία ἔδωσε ἄδεια τελέσεως Θεί-
ας Λειτουργίας ἀπό τόν Οἰκουμενικό Πα-
τριάρχη κ.κ. Βαρθολομαῖο, φέτος δυστυχῶς 
ἀπαγόρευσε τήν τέλεση τῆς Πατριαρχικῆς 
Θείας Λειτουργίας.
Καλή λευτεριά κι ἡ Παναγία ἡ Σουμελιώτισ-
σα βοήθειά μας. 
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Ἡ διδασκαλία τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας 
γιά τό πρόσωπο τῆς Παναγίας

τοῦ Οἰκ. Ἀνδρέα Γκατζέλη

ἀπὸ τοῦ νῦν μακαριοῦσί με 
πᾶσαι αἱ γενεαί

Ἡ Παναγία καί Ὁμοούσιος καί Ζω-
αρχική Τριάς δημιούργησε τόν 
ὁρατό καί ἀόρατο κόσμο, μέ μο-

ναδικό κίνητρο τήν ἀγάπη. Ὁ Ἅγιος Θεός, 
ἀκριβῶς ἐπειδή εἶναι Τριαδικός, εἶναι ἀνεν-
δεής καί πλήρης, καί γι’ αὐτό δέν ἔχει κα-
μία ἀνάγκη ἀπό τόν κόσμο. Ὁ κόσμος λοι-
πόν εἶναι ἐνδεχόμενος. Θά μποροῦσε καί 
νά μήν ὑπάρχει. Ἡ ἀγάπη τοῦ Θεοῦ ὅμως 
δέν ἄντεχε νά βλέπει τόν κόσμο στήν ἐσχά-
τη ταπείνωση τῶν μή ὄντων. Αὐτή ἡ ἐσχάτη 
ταπείνωση ἀνάγκασε τρόπον τινά τήν Ἁγία 
Τριάδα νά δημιουργήσει τόν κόσμο ἀπό τήν 
ἀνυπαρξία στήν ὕπαρξη. 
Ὁ Ἅγιος Θεός εἶναι καί Τέλειος καί ἀγαπᾶ 
εἰς τέλος. Ἡ τέλεια ἀγάπη τοῦ Θεοῦ δέν χά-
ρισε στόν κόσμο μόνο τό εἶναι ἀλλά καί τό 
εὖ εἶναι καί τό ἀεί εὖ εἶναι.  Δέν ἦταν ἀρκε-
τό γιά τήν ἀγάπη τοῦ Θεοῦ ἁπλῶς νά δημι-
ουργήσει τόν κόσμο, ἀλλά θέλησε καί δημι-
ούργησε τά πάντα καλά λίαν. Καί πάλι δέν 
ἀρκέστηκε σέ μία καλή ὅμως προσωρινή δη-
μιουργία, ἀλλά ἀποφάσισε νά δώσει τή δυ-
νατότητα τοῦ συνδιαιωνισμοῦ τοῦ κόσμου 
μέσα σέ ἕναν αἰώνιο διυποκειμενικό διάλο-
γο μέ τόν Θεό. 
Ἔπλασε ὁ Θεός τήν ὑλική καί πνευματική 
δημιουργία, ἀλλά ἔπλασε κι ἕνα ὄν, πού 
ἀποτελεῖται καί ἀπό τά δυό στοιχεῖα, καί 
ἀπό ὕλη καί ἀπό πνεῦμα. Ἕνα ὄν τό ὁποῖο 
βρίσκεται στό μεθόριο τῶν δυό φύσεων, τῶν 
ὑλικῶν πλασμάτων καί τῶν νοερῶν οὐσιῶν. 
Ἔτσι ἄνθρωπος δέν εἶναι μόνο τό σῶμα τοῦ 
ἀνθρώπου, αὐτό μόνο του εἶναι ἕνα πτῶμα. 
Οὔτε μόνο ψυχή ἤ πνεῦμα εἶναι ὁ ἄνθρωπος, 
αὐτό μόνο του εἶναι ἕνα φάντασμα. Ἄνθρω-
πος εἶναι τό συναμφότερον, ψυχή καί σῶμα. 

Μέ τό σῶμα του εἶναι ἑνωμένος μέ τήν ὕλη 
καί μέ τήν ψυχή του εἶναι ἑνωμένος μέ τά 
πνευματικά καί ἀόρατα. 
Ἐπιπλέον ὁ ἄνθρωπος εἶχε τή δυνατότητα 
ὄχι μόνο νά γνωρίσει τόν Θεό καί Δημιουρ-
γό Του, ἀλλά καί νά ὁμοιωθεῖ καί νά ἑνωθεῖ 
μαζί Του, μέ τρόπο ὥστε ἡ ζωή τοῦ Θεοῦ νά 
γίνει ὁ αἰώνιος τρόπος ὕπαρξης τοῦ ἀνθρώ-
που. Ἑνωμένος ὁ ἄνθρωπος μέ τόν Θεό θά 
μετέδιδε τόν αἰώνιο καί μόνιμο ἁγιασμό διά 
τοῦ σώματός του στήν ὑλική δημιουργία καί 
διά τῆς ψυχῆς του στόν πνευματικό κόσμο. 
Ἔπρεπε ὅμως ὁ ἄνθρωπος νά συγκατατεθεῖ 
καί νά αὐτοπροσφερθεῖ ὁλοκληρωτικά στόν 
Πατέρα καί Πλαστουργό του. Ἡ ἄρνηση 
τοῦ πρώτου ἀνθρώπου νά συνεργαστεῖ μέ 
τόν Θεό γιά τή σωτηρία τοῦ κόσμου, μετέ-
βαλε χωρίς ὅμως νά ἀκυρώσει τόν σκοπό 
τῆς Δημιουργίας. 
Ὅταν κάποιος φυτεύει ἕνα δένδρο τό κάνει, 
γιά νά ἀπολαύσει τόν καρπό τοῦ δένδρου. 
Κατά παρόμοιο τρόπο καί ὁ Θεός δημιούρ-
γησε τόν κόσμο, ἀποβλέποντας στόν καρ-
πό αὐτῆς τῆς δημιουργίας. Στόν ἄνθρωπο 
ἐκεῖνον πού θά προσέφερε σῶμα καί ψυχή 
στόν Θεό, οὕτως ὥστε νά πραγματοποιηθεῖ 
ἡ ἕνωση τῶν δυό φύσεων, τῆς ἀνθρώπινης 
καί τῆς θείας, στό ἕνα Πρόσωπο τοῦ Υἱοῦ 
καί Λόγου, τοῦ δευτέρου Προσώπου τῆς 
Ἁγίας Τριάδος. Μέ τήν ἕνωση τῶν δυό φύ-
σεων θά γινόταν ἡ ἀνταλλαγή τῶν ἰδιωμά-
των. Ὁ Θεός θά μετέδιδε τή Χάρη Του στόν 
ἄνθρωπο καί ὁ ἄνθρωπος, καί δι’ αὐτοῦ 
ὁλόκληρη ἡ δημιουργία, θά θεραπεύονταν 
ἀπό τίς συνέπειες τῆς κτιστότητος κι ἔτσι ἡ 
αἰώνια ζωή θά ἦταν ἡ μοναδική καί μόνιμη 
πραγματικότητά τους. 
Καί ὁ μοναδικός αὐτός ἄνθρωπος πού κα-
τάφερε μέ τρόπο τέλειο νά ἐνσαρκώσει τό 
πανανθρώπινο αἴτημα γιά σωτηρία εἶναι 
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ἡ Παναγία. Ὁ τρόπος ζωῆς της, ὅλη της ἡ 
ὕπαρξη ἦταν μία λατρευτική αὐτοπροσφο-
ρά στόν Θεό. Ἀγάπησε τόν Θεό μέ τέλειο γιά 
τά ἀνθρώπινα δεδομένα τρόπο. Τόν ἀγά-
πησε περισσότερο καί ἀπό τούς Ἀγγέλους. 
Γι’ αὐτό καί ἡ ἐκκλησία μας τήν ὀνομάζει 
«τιμιωτέρα τῶν Χερουβείμ, καί ἐνδοξοτέρα 
ἀσυγκρίτως τῶν Σεραφείμ». Ἀλλά ἀγάπησε 
καί τούς ἀνθρώπους στόν ὑπέρτατο βαθ-
μό. Πόθησε τή σωτηρία τοῦ κόσμου μέ τόν 
τρόπο πού τήν ποθεῖ ὁ Θεός. Ἔτσι ταύτισε 
τό φυσικό μέ τό 
γνωμικό θέλημα. 
Αὐτό τό πέτυχε 
διά τῆς νοερᾶς 
προσευχῆς. Γι’ 
αὐτό ὁ ἅγιος Σι-
λουανός ἀναφέ-
ρει μέ θαυμασμό 
ὅτι ἡ Παναγία δέν 
ἁμάρτησε ποτέ 
οὔτε κἄν μέ τόν 
λογισμό. Μέσα 
στά Ἅγια τῶν Ἁγί-
ων τοῦ ναοῦ τοῦ 
Σολομῶντος, ἡ 
Παναγία εἶχε γί-
νει κατ’ ἐντευκτής 
Θεοῦ. Ἡ μετά-
νοια καί προσευχή 
της εἶχαν οἰκουμε-
νικές διαστάσεις. 
Καί πόσο πονοῦσε 
ἄραγε, ὅταν αὐτοί 
γιά τούς ὁποίους 
μέ τόσο πόθο προ-
σευχόταν, σταύ-
ρωναν τόν Υἱό της;
Ἡ Παναγία, ὡς ὁ καρπός τῆς Δημιουργί-
ας, προσέφερε τόν ἑαυτό της ὁλοκληρωτικά 
στόν Θεό. Προσέφερε ἕναν ἀκέραιο, πάνα-
γνο καί πλήρως ἁγιασμένο ἑαυτό. Προσέ-
φερε τήν ἀνθρώπινη φύση στήν καλύτερη 
ἐκδοχή, πού θά μποροῦσε ποτέ νά ὑπάρ-
ξει. Γι’ αὐτόν ἀκριβῶς τόν λόγο καί εἶναι 
βλάσφημο καί ἀπαράδεκτο αὐτό πού λένε 
οἱ Προτεστάντες, ὅτι μετά τή γέννηση τοῦ 

Χριστοῦ ἡ Παναγία μας συνευρέθη ἐρωτι-
κά μέ τόν Ἰωσήφ κι ἔκανε καί ἄλλα παιδιά. 
Ἀκέραια ἀνθρώπινη φύση προσέφερε στόν 
Θεό, ἀκέραια ψυχή καί ἀκέραιο σῶμα. Καί 
πῶς θά μποροῦσε μετά νά χρησιμοποιήσει 
τό σῶμα της γιά σαρκική ἡδονή; Ἄπαγε τῆς 
βλασφημίας!!! Ποιός ἄνθρωπος ἀφιερώνει 
κάτι στή λατρεία τοῦ Θεοῦ καί στή συνέ-
χεια τό παίρνει πίσω καί τό χρησιμοποιεῖ γιά 
ἄλλο σκοπό;
Ἀναφέρουμε ἐπίσης σχετικά μέ τό θέμα 

αὐτό καί τήν κατα-
πληκτική προφη-
τεία τοῦ προφήτου 
Ἰεζεκιήλ: «καί ἐπέ-
στρεψέ με κατά τήν 
ὁδόν τῆς πύλης τῶν 
ἁγίων τῆς ἐξωτέ-
ρας τῆς βλεπούσης 
κατά ἀνατολάς, 
καί αὕτη ἦν κε-
κλεισμένη. Καί εἶπε 
Κύριος πρός μέ, ἡ 
πύλη αὕτη κεκλει-
σμένη ἔσται, οὐκ  
ἀνοιχθήσεται, καί 
οὐδείς μή διέλθη δι’ 
αὐτῆς, ὅτι Κύριος ὁ 
Θεός Ἰσραήλ εἰσε-
λεύσεται δι’ αὐτῆς, 
καί ἔσται κεκλει-
σμένη» (Ἰεζ.44,1-2). 
Ὅπως ἑρμηνεύουν 
οἱ Πατέρες ἡ «κατά 
ἀνατολάς» πύλη, 
γιά τήν ὁποία ὁμι-
λεῖ ἐδῶ ὁ προφήτης, 

ἡ ὁποία θά παραμείνει κλειστή καί κανένας 
ἄλλος δέν πρόκειται νά περάσει μέσα ἀπό 
αὐτήν, παρά μόνον ὁ Θεός, εἶναι ἡ Παναγία.
Ὁ Δίκαιος καί γηραιός Ἰωσήφ ἦταν κατά 
πολύ μεγαλύτερος τῆς Παναγίας. Τήν ἀρρα-
βωνιάστηκε ὡς ἐγγυητής τῆς παρθενίας 
της, διότι ἐκείνη τήν ἐποχή στίς δεδομένες 
συνθῆκες μία γυναίκα πού ἤθελε νά ἀφιε-
ρωθεῖ ψυχῇ τε καί σώματι στόν Θεό, ἔπρεπε 
νά ἔχει κάποιον ἐγγυητή τῆς ἀφιέρωσής της. 
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Ἡ Ἐκκλησία ὅπως διέσωσε τήν Ἁγία Γρα-
φή ἔχει διασώσει καί πολλά ἄλλα στοιχεῖα 
γιά τό τί συνέβη τότε. Ἄς δοῦμε λίγα στοι-
χεῖα γιά τίς συγγένειες τοῦ Ἰωσήφ, ἴσα - ἴσα 
γιά νά καταλάβουμε τί συνέβη:
• Ἰάκωβος πατέρας τοῦ Ἰωσήφ
• Κλωπᾶς, ἀδελφός του Ἰωσήφ
• Ἰωσήφ, μνηστήρας τῆς Μαρίας
• Ἰάκωβος, Ἰωσῆς, Ἰούδας, Σίμων, 
Ἐσθήρ, Μάρθα, Σαλώμη, μερικοί ἀπ’ 
αὐτούς, ἦταν παιδιά τοῦ ἡλικιωμένου Ἰω-
σήφ, ἀπό προηγούμενο γάμο.
Κάποιοι ἀπ’ αὐτούς ἦταν παιδιά τῆς Μαρί-
ας τοῦ Κλωπᾶ, (Ἰωάννης 9/θ΄ 25), ἡ ὁποία 
ἦταν γυναίκα τοῦ ἀδελφοῦ του Ἰωσήφ, τοῦ 
Κλωπᾶ. Αὐτή ἡ Μαρία ἀναφέρεται στήν 
Ἁγία Γραφή ὡς: «Μαρία ἡ τοῦ Ἰακώβου» 
(Μᾶρκος 16/ις΄ 1), καί «Μαρία ἡ τοῦ Ἰακώ-
βου τοῦ μικροῦ καί Ἰωσῆ μήτηρ» (Μᾶρκος 
15/ιε΄ 40, Ματθαῖος 27/κζ΄ 56). Ἐπίσης ἀνα-
φέρεται «Ἡ ἀδελφή τῆς μητρός αὐτοῦ, Μα-
ρία ἡ τοῦ Κλωπᾶ» (Ἰωάννης 19/ιθ΄ 25).
Σύμφωνα μέ τό παραπάνω ἐδάφιο, ἡ Μαρία 
τοῦ Κλωπᾶ εἶναι «σύννυμφος» τῆς Θεοτό-
κου, καθώς εἶναι γυναίκα τοῦ ἀδελφοῦ του 
Ἰωσήφ. Ἔτσι, καί τά παιδιά της, σύμφωνα 
μέ τόν Ἑβραϊκό ἰδιωματισμό πού εἴδαμε 
καί πρίν, θεωροῦνται ὡς «ἀδελφοί» τοῦ Ἰη-
σοῦ, ὅπως κι ἐκείνη ὡς «ἀδελφή τῆς μητρός 
αὐτοῦ».
Ὑπάρχει μαρτυρία τοῦ Ἡγησίππου, ὅτι ὁ 
Ἰούδας καί ὁ Σίμων (Συμεών δεύτερος ἐπί-
σκοπος Ἱεροσολύμων μετά τόν Ἰάκωβο τόν 
Ἀδελφόθεο), ἦταν παιδιά τοῦ Κλωπᾶ, ἀδελ-
φοῦ τοῦ Ἰωσήφ καί θείου τοῦ Ἰησοῦ. (Εὐσε-
βίου Ἐκκλησιαστική Ἱστορία βιβλίο Γ΄ κεφ. 
32. 1 – 6).
Ἡ Παναγία προσέφερε παρθένο σῶμα στόν 
Θεό καί ὁ Θεός δέν κατέστρεψε τήν παρθε-
νία. Ὁ Θεός ἔγινε ἄνθρωπος ὄχι γιά νά κα-
ταστρέψει, ἀλλά γιά νά ζωοποιήσει. Ἔτσι ἡ 
Παναγία ἦταν παρθένος καί πρίν καί κατά 
τή διάρκεια καί μετά τή γέννηση τοῦ Χρι-
στοῦ. Εἶναι ἡ Παρθένος, ἡ Ἀειπάρθενος. 
Ὁ Χριστός γεννήθηκε μέ αὐτόν τόν παρά-
δοξο τρόπο, ἄνευ ἡδονῆς, οὕτως ὥστε νά 
μήν ὀφείλει τήν ὀδύνη τοῦ θανάτου. Ἔτσι 

ὁ θάνατός Του ἀπέδειξε ἄδικο τόν δυνάστη 
διάβολο καί δι’ αὐτοῦ τοῦ τρόπου τόν κα-
τήργησε. 
Παρ’ ὅλα αὐτά ὅμως ἡ Παναγία μας δέν 
εἶναι κάτι παραπάνω ἀπό ἄνθρωπος. Ἡ περί 
«ἀσπίλου συλλήψεως (immaculata conseptio) 
τῆς Θεοτόκου», διδασκαλία τῶν Λατίνων 
δέν εὐσταθεῖ, διότι ἀκυρώνει ὅλη τή θεία 
οἰκονομία. Ἄν ἡ Παναγία μας δέν ἦταν 
ὅπως ὅλοι οἱ ἄλλοι ἄνθρωποι, ἀλλά ἦταν 
κάτι παραπάνω ἀπό ἁπλός ἄνθρωπος, τότε 
τό σῶμα καί ἡ ψυχή πού πρόσφερε στόν Θεό 
δέν ἦταν σῶμα καί ψυχή ἀνθρώπου ἀλλά 
σῶμα καί ψυχή κάποιου ἄλλου ὄντος. Οἱ 
Παπικοί, χρησιμοποιώντας τόν ἀγαπητό σ’ 
αὐτούς ὀρθολογισμό, σχολαστικισμό καί τό 
δικανικό πνεῦμα, ἰσχυρίζονται ὅτι ὁ Θεός 
θά μποροῦσε νά γεννηθεῖ καί νά σαρκω-
θεῖ μόνο ἀπό μία θεά καί ὄχι ἀπό μία κοινή 
θνητή γυναίκα. Γι’ αὐτό καί ἔχουν ἀναγάγει 
τήν Παναγία στή σφαίρα τῆς Θεότητος, τήν 
θεωροῦν θεά. Ἡ περί ἀσπίλου συλλήψεως 
τῆς Θεοτόκου διδασκαλία τῶν Παπικῶν 
εἰσήχθη τόν 12ο αἰώνα ἀπό δυό Βρετανούς 
μοναχούς, τούς Ἔντμερ καί Ὄσμπερτ καί 
περί τό 1140 στή Λυών θεσπίσθηκε σχετική 
ἑορτή. Ἡ διδασκαλία αὐτή καλλιεργήθη-
κε στούς ἑπομένους αἰῶνες καί τήν 8η -12 
- 1854 ὁ Πάπας Πίος ὁ Θ΄ τήν ἀνήγαγε σέ 
δόγμα.
Στήν Ὀρθόδοξη ὅμως Ἐκκλησία καί διδα-
σκαλία διατηροῦμε τήν ἰσορροπία ἀνάμεσα 
στίς παραπάνω δυό αἱρετικές ἀκρότητες. 
Ἔχουμε τή συνείδηση ὅτι ἡ προσφορά τοῦ 
ἀνθρωπίνου γένους ἀλλά καί ὅλης της δημι-
ουργίας πρός τόν Θεό, εἶναι ἡ Παναγία. Ὅτι 
διά μέσου αὐτῆς ἦρθε ὁ Θεός στόν κόσμο 
καί διά μέσου αὐτῆς ἔρχονται ὅλες οἱ εὐλο-
γίες τοῦ Θεοῦ. Γι’ αὐτό καί τιμητικά τήν 
προσκυνοῦμε καί τήν λατρεύουμε ὑπακούο-
ντας στήν προφητεία, πού ἡ ἴδια ἡ Παναγία 
ἀναφέρει στήν Ἁγία Γραφή:
«ἰδοὺ γὰρ ἀπὸ τοῦ νῦν μακαριοῦσί με πᾶσαι 
αἱ γενεαί».
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Μέσα ἀπό τά πολλά προβλήμα-
τα πού ἀντιμετωπίζει σήμερα 
ἡ ἀνθρωπότητα, ἄν τά ἱεραρ-

χήσουμε, σίγουρα  ἡ οἰκολογική κρίση, τό 
πρόβλημα δηλαδή τῆς καταστροφῆς τοῦ 
περιβάλλοντος, βρίσκεται μέσα στίς πρῶτες 
θέσεις. Τά πυρηνικά προϊόντα καί κατάλοι-
πα,  τό φαινόμενο τοῦ θερμοκηπίου, ἡ τρύ-
πα τοῦ ὄζοντος, τά βιομηχανικά, ἀστικά καί 
χημικά ἀπόβλητα στίς θάλασσες καί τούς 
ποταμούς, ἡ καταστροφή θαλάσσιου πλού-
του ἀπό πετρελαιοκηλίδες, ἡ ἐπιβάρυνση 
τῆς ἀτμόσφαιρας μέ ἐπικίνδυνους ρύπους, 
ἡ ὄξινη βροχή, ἡ ὑπερβολική χρήση λιπα-
σμάτων, ἡ ἀλόγιστη καταστροφή δασῶν μέ 
πυρκαγιές ἤ ὑλοτομία, ἡ ὑπερβολική ἁλιεία,  
εἶναι μόνο μερικά ἀπό μία σειρά πραγμα-
τικῶν κινδύνων καί ὅλα συνδέονται μέ τή 
μεταβολή τῆς σχέσεως τοῦ ἀνθρώπου μέ 
τή δημιουργία.   Χρονικά ἡ ἀρχή τῆς κατα-
στροφῆς τοῦ περιβάλλοντος μπορεῖ νά ἐντο-
πιστεῖ στή βιομηχανική ἐπανάσταση τά τέλη 
τοῦ 19ου αἰώνα. Ἡ ἔξαρση πού παρατηρή-
θηκε στό νά καλύψει ἡ βιομηχανία ὅλες τίς 
ἀνάγκες τοῦ ἀνθρώπου καί νά βελτιώσει 
τή ζωή του ἀπαίτησε τεράστιες ποσότητες 
ἐνέργειας. Ἔτσι ἄρχισε νά γίνεται κατάχρη-
ση τῶν πηγῶν πού χρησιμοποιοῦμε μέχρι 
καί σήμερα, δηλαδή τοῦ κάρβουνου καί τοῦ 
πετρελαίου, μέ ἀποτέλεσμα τήν ἐξάντλη-
ση τῶν ἀποθεμάτων τῆς γῆς. Τήν ἴδια ὥρα 
ὅμως ὡς ἀποτέλεσμα αὐτῆς τῆς ἔξαρσης 
εἴχαμε ἀφ᾽ ἑνός τήν ἀπόθεση τῶν ἀποβλή-
των στό περιβάλλον χωρίς κανένα ἔλεγχο ἤ 
μελέτη καί ἀφ᾽ ἑτέρου ἐντατικοποίηση τῆς 
βιομηχανοποίησης μέ καταστροφικές γιά τό 
περιβάλλον συνέπειες. Μέσα στά τελευταῖα 
100 περίπου χρόνια ἡ ζημιά πού ἔγινε στόν 
πλανήτη ἀπό τήν ἀσυδοσία τοῦ ἀνθρώπου 
εἶναι χωρίς προηγούμενο, καί ἄν δέν ἀλλά-
ξουμε σύντομα νοοτροπία σίγουρα καί ἀνε-
πανόρθωτη. Ἡ γῆ μολύνθηκε, ἡ θάλασσα 
μολύνθηκε, ὁ ἀέρας μολύνθηκε, μέχρι καί 

στό διάστημα ἔφτασε ὁ ἄνθρωπος καί τό 
μόλυνε καί ἐκεῖνο. Οἱ συνέπειες ἁλυσιδω-
τές τόσο γιά τό περιβάλλον ὅσο καί γιά τόν 
ἄνθρωπο. Ἄλλωστε δέν εἶναι τυχαῖο τό γε-
γονός ὅτι βάσει στατιστικῶν ἕνας στούς τέσ-
σερις ἀνθρώπους θά πεθαίνει ἀπό καρκίνο. 
 Βέβαια ὑπῆρξαν κάποιες ἀντιδράσεις. Σχη-
ματίστηκαν περιβαλλοντικές ὀργανώσεις, 
ὅπως ἡ πολύ γνωστή Greenpeace καί ἄλλες, 
καθώς καί διάφορα οἰκολογικά κινήματα. 
Ἔγιναν προσπάθειες γιά θέσπιση νόμων καί 
περιορισμῶν καί δημιουργία οἰκολογικῆς 
συνείδησης. Ἔγιναν ἀρκετές μελέτες ἀπό 
ἐπιστήμονες, οἱ ὁποῖες καί καταδεικνύουν 
τό  μέγεθος τοῦ προβλήματος, ὅπως γιά πα-
ράδειγμα τήν τεράστια τρύπα τοῦ ὄζοντος 
καθώς καί τίς συνέπειες στόν ἄνθρωπο ἀπό 
αὐτές τίς δραστηριότητες τοῦ ἀνθρώπου. 
Ὅμως ἡ σημερινή σύγχρονη καταναλωτική 
κοινωνία, μετέτρεψε τόν σκοπό τῆς ζωῆς 
στήν ἀπόκτηση πλούτου, στήν εὐδαιμονία 
καί τόν καταναλωτισμό. Ἔτσι στήν ἐποχή 
τοῦ ἄκρατου ὑλισμοῦ, ὅπου τά πάντα θυσι-
άζονται γιά τό κέρδος εἶναι πολύ δύσκολο 
νά συγκατανεύσουν ὅλοι γιά τό περιβάλλον, 
ὅταν μάλιστα τούς ζητεῖται νά περιορίσουν 
τήν παραγωγή  ἤ νά αὐξήσουν  τά μέτρα 
προστασίας καί ἄρα κατά συνέπεια νά μειώ-
σουν τά κέρδη τους. Ἀξίζει νά ἀναφέρουμε 
γιά παράδειγμα τήν πολύ γνωστή συμφω-
νία τοῦ Κιότο, τήν ὁποία δέν ὑπέγραψαν οἱ 
Ἡνωμένες Πολιτεῖες, ἡ χώρα μέ τά περισ-
σότερα ἐργοστάσια στόν κόσμο.  Βλέπομε 
βέβαια ὅλοι τά ἀκραῖα καιρικά φαινόμενα 
τῆς ἐποχῆς μας καί πιστεύω ὅτι ὅλοι ἔχουν 
πειστεῖ γιά τήν ἀνάγκη λήψης οὐσιαστικῶν 
μέτρων γιά ἀντιμετώπιση τοῦ προβλήματος. 
Αὐτό ὅμως δέν εἶναι καθόλου εὔκολο, διότι 
σέ ἀντίθεση μέ τή βιομηχανική ἐπανάσταση, 
ἡ ὁποία εἶδε τίς ἀνάγκες τῶν ἀνθρώπων καί 
προσπάθησε μέσα ἀπό μία ἔξαρση παρα-
γωγῆς νά τίς καλύψει, ἡ τεχνολογική ἐπανά-
σταση πού ἀκολούθησε, πρῶτα δημιουργεῖ 

Οἰκολογική κρίση
τοῦ κ. Κωνσταντίνου Κυριακίδη, 

Ὑποψηφίου Δρος Θεολογίας
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τό προϊόν καί ἀκολούθως προσπαθεῖ νά τό 
περάσει στόν κόσμο σάν ἀπόλυτη ἀνάγκη 
μέ σκοπό τήν κατανάλωση καί τό κέρδος. 
Πῶς φτάσαμε μέχρι ἐδῶ; Ἡ χριστιανική θε-
ολογία εἶχε πάντα ἐμπειρικό χαρακτήρα καί 
ἄμεση σχέση μέ τήν καθημερινή ζωή τῶν 
πιστῶν. Σκοπός τῆς ζωῆς εἶναι ἡ κοινωνία 
μέ τόν Χριστό. Μέτρον πάντων τῶν ἀνθρω-
πίνων καί θείων πραγμάτων εἶναι ὁ Χριστός.  
Τό πρόβλημα ἄρχισε, ὅταν στή Δύση ὁ σκο-
πός αὐτός ἀλλοτριώθηκε. Ἡ νοοτροπία τῆς 
Δύσης εἶχε ἀκολουθήσει ἀπό ἀρκετά νωρίς 
ἕνα ὀρθολογιστικό χαρακτήρα. Χαρακτηρι-
στικές εἶναι καί οἱ ἡσυχαστικές ἔριδες τοῦ 
14ου αἰώνα ὅπου ὁ Βαρλαάμ δέν μποροῦσε 
νά δεχτεῖ τίς ἄκτιστες Θεῖες ἐνέργειες καί 
κατ’ ἐπέκταση τήν παρουσία τοῦ Θεοῦ στίς 
ζωές μας, καί πού τόσο δυναμικά πολέμησε 
ἡ Ὀρθόδοξη Ἐκκλησία μέ πρωτοστάτη τόν 
ἅγιο Γρηγόριο τόν Παλαμᾶ.  Χαρακτηριστι-
κά ἀναφέρω τόν Βολτέρο, ὁ ὁποῖος καί θε-
ωρεῖται πατριάρχης τοῦ Διαφωτισμοῦ, ἑνός 
μεγάλου κινήματος στήν Εὐρώπη τόν 18ο 
αἰώνα. Ὁ Βολτέρος τοποθέτησε στή θέση 
τῆς αὐθεντίας, τῶν ἔμφυτων ἰδεῶν καί τῆς 
ἀποκαλύψεως τό λογικό, πού μπορεῖ νά τά 
ἐξηγήσει ὅλα. Διατήρησε τήν ἰδέα τοῦ Θεοῦ, 
ἀλλά ἑνός Θεοῦ ἀφηρημένου καί ἀπόμα-
κρου πού δέν ζητοῦσε τίποτε προσωπικό ἀπό 
τόν ἄνθρωπο, πού ἦταν ὁ Θεός τῆς φύσεως, 
ὁ μέγας γεωμέτρης καί ἀρχιτέκτονας τοῦ 
σύμπαντος. Ἑνός Θεοῦ πού δέν ἐνδιαφερό-
ταν γιά τόν ἄνθρωπο καί τήν τύχη του, γι’ 
αὐτό καί δέν ἀποδεχόταν τήν ἀποκάλυψη, 
τήν Ἁγία Γραφή καί τήν Ἐκκλησία. Αὐτό 
εἶχε προκύψει ἀπό τήν ἀποθέωση τῶν ἰδεῶν 
τοῦ Νεύτωνος, ἡ ὁποία ὁδήγησε στή θεοποί-
ηση τῆς φύσεως καί στήν ἀποθεοποίηση τοῦ 
Θεοῦ. Τό κίνημα τοῦτο εἶχε μεγάλη ἐπίδρα-
ση καί ἄφησε ἔκδηλα τά ἴχνη του σέ κάθε 
χώρα τῆς Δυτικῆς Εὐρώπης. Τό πνεῦμα τοῦ 
Διαφωτισμοῦ ἦταν ἐγκόσμιο καί τά ἀποτε-
λέσματα καταστρεπτικά. Κλόνισε τήν πίστη, 
ἀρνήθηκε τήν ἀποκάλυψη, εἰρωνεύτηκε τά 
θαύματα καί ἀρνήθηκε τά κυριότερα δόγ-
ματα τοῦ Χριστιανισμοῦ. Ἔτσι ἀλλοτριώθη-
κε ὁ σκοπός τῆς ζωῆς. Γιά τόν ἐκκοσμικευ-

μένο Χριστιανό, δέν ὑπάρχουν μυστήρια, 
δέν ὑπάρχει συνεργία Θεοῦ καί ἀνθρώπου, 
δέν ὑπάρχει οὔτε πόθος οὔτε καί περίπτωση 
ἁγιότητας. Ἡ σημερινή σύγχρονη κατανα-
λωτική κοινωνία, μετέτρεψε τόν σκοπό τῆς 
ζωῆς στήν ἀπόκτηση πλούτου, στήν εὐδαι-
μονία καί τόν καταναλωτισμό. Ὁ σημερινός 
ἐκκοσμικευμένος ἄνθρωπος φαντάζεται 
τόν Θεό ἀπόμακρο, πού κατοικεῖ ψηλά στόν 
οὐρανό, χωρίς νά ἔχει ἄμεση σχέση μέ τόν 
ἄνθρωπο. Μέ τή θεώρηση αὐτή πῶς μπορεῖ 
κάποιος νά πιστέψει στή Θεία ἐνανθρώπη-
ση; Πῶς μπορεῖ νά πιστέψει ὅτι ὁ Θεός ἔγινε 
ἄνθρωπος γιά τή σωτηρία τῶν ἀνθρώπων; 
Ἤ πῶς μπορεῖ νά πιστέψει στήν ἐπέμβαση 
τοῦ Θεοῦ στή ζωή τῶν ἀνθρώπων μέσω τῶν 
ἄκτιστων μέν ἀλλά μεθεκτῶν Θείων ἐνερ-
γειῶν; Ἡ  θεώρηση αὐτή γιά τόν Θεό εἶναι 
παντελῶς λανθασμένη καί ἔχει ὀλέθριες 
συνέπειες, τόσο σέ δογματικό ἐπίπεδο, κα-
θότι στήν οὐσία ὅλη ἡ διδασκαλία τοῦ Χρι-
στιανισμοῦ καταρρέει, ὅσο καί σέ πρακτικό 
ἐπίπεδο μέ ἀποτέλεσμα ἀντί ὁ ἄνθρωπος νά 
ζητᾶ νά ἱκανοποιεῖ τό δικαίωμα τοῦ Θεοῦ 
ζητᾶ νά ἱκανοποιήσει τό δικό του θέλημα. 
Σέ αὐτή τήν ἐκκοσμικευμένη κοινωνία, ὁ 
χρόνος θεωρεῖται ὡς πορεία ὁριζόντιας 
προόδου, ἀφοῦ δέν μπορεῖ ἡ κοινωνία νά 
ἀντιληφθεῖ τήν κατακόρυφη πρόοδο. Ἀφοῦ 
δηλαδή στήν κοινωνία αὐτή δέν ὑπάρχει 
ἐπικοινωνία μέ τόν Θεό, τό μόνο πού ἀπο-
μένει εἶναι πρόοδος στόν κόσμο. Ἔτσι τό 
ἐνδιαφέρον τοῦ κόσμου ἐξαντλεῖται στήν 
οἰκονομική ἀνάπτυξη καί τήν εὐμάρεια. Χα-
ρακτηριστικό παράδειγμα εἶναι ἡ ἑρμηνεία 
– ἤ παρερμηνεία γιά νά ἀκριβολογοῦμε - τῆς 
παραβολῆς τῶν ταλάντων ἀπό τούς προτε-
στάντες, οἱ ὁποῖοι μή μπορώντας νά ἀντιλη-
φθοῦν τό νόημα τῆς παραβολῆς καί τό γε-
γονός ὅτι ὁ Χριστός μιλοῦσε γιά ἀξιοποίηση 
τῶν χαρισμάτων τοῦ ἀνθρώπου, αὐτοί τό 
ἑρμήνευσαν στήν ἀνάπτυξη πλούτου καί πι-
στεύουν ὅτι τό νά ἔχεις σκοπό τῆς ζωῆς τήν 
αὔξηση τοῦ πλούτου καί τόν πλουτισμό εἶναι 
μέ τίς εὐλογίες τῆς Ἐκκλησίας σύμφωνα μέ 
τήν παραβολή αὐτή. Ἔτσι, κάτω ἀπό αὐτές 
τίς προϋποθέσεις, φτάσαμε στήν ἀλόγιστη 
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χρήση ἤ καλύτερα κατάχρηση τοῦ πλανήτη 
καί κατ’ ἐπέκταση στήν καταστροφή του. 
Σέ αὐτό τό σημεῖο, καί προτοῦ προχωρήσου-
με μέ τρόπους ἀντιμετώπισης τοῦ προβλή-
ματος, πρέπει νά δοῦμε καί τήν Ὀρθόδοξη 
διδασκαλία τῶν Πατέρων τῆς Ἐκκλησίας 
σέ σχέση μέ τόν κόσμο. Εἶναι ἄραγε δικός 
μας νά τόν κάνουμε ὅ,τι θέλουμε; Οἱ Πατέ-
ρες τονίζουν τά πιό κάτω σχετικά. 
Ὁ Θεός δέν τοποθέτησε τόν ἄνθρωπο σέ 
ἕνα ἐχθρικό ἤ ἀνοίκειο περιβάλλον. Ὁ Θεός 
τοποθέτησε τόν ἄνθρωπο στόν παράδεισο. 
Ὁ ἄνθρωπος ὅμως ἀντί νά δεῖ τή φύση ὡς 
δωρεά τοῦ Θεοῦ, τήν εἶδε ὡς ἀντικείμενο 
πού ἱκανοποιεῖ τίς ἐπιθυμίες του. Ἀντί νά 
τήν ἀντιμετωπίσει ὡς ἐκπρόσωπος τοῦ Δη-
μιουργοῦ καί προστάτης της, τήν ἀντιμετώ-
πισε ὡς ἐκμεταλλευτής καί δυνάστης της. 
Μποροῦμε νά δοῦμε ὅτι ἡ οἰκολογική κρί-
ση, ὅπως καί ἡ πηγή τοῦ κάθε κακοῦ ἔχει τίς 
ρίζες της στήν ἀλλοτρίωση τοῦ ἀνθρώπου 
ἀπό τόν Θεό. Ὅπως γράφει ὁ Μέγας Βα-
σίλειος «τοῦτο ἐστί τό κακόν, ἡ τοῦ Θεοῦ 
ἀλλοτρίωσις». Αὐτή φέρνει τόν ἄνθρωπο σέ 
ἀντίθεση μέ τόν κόσμο ἀλλά καί πρός τόν 
ἴδιο τόν ἑαυτό του. Καί εἶναι ἑπόμενο, για-
τί ὁ ἄνθρωπος δέν ὑπάρχει ἀπό μόνος του. 
Δέν εἶναι ὁ ἴδιος αἴτιος τῆς ὕπαρξής του, 
ἀλλά ἔχει «τό εἶναι δεδανεισμένον» κατά 
τόν ἅγιο Μάξιμο τόν ὁμολογητή. Ὁ μόνος 
πού ἔχει ἀπόλυτη ὕπαρξη, πού εἶναι ὁ Ὤν, 
εἶναι ὁ ἴδιος ὁ  Θεός. Ἔτσι, ὅταν ὁ σκοπός 
τῆς ὕπαρξης τοῦ ἀνθρώπου εἶναι ἀπό τό 
κατ’ εἰκόνα ὅπου δημιουργήθηκε, νά προ-
χωρήσει πρός τό καθ’ ὁμοίωση μέσα σέ μία 
δυναμική πορεία, τότε κακό εἶναι μόνο ὅτι 
ἐμποδίζει τήν πορεία ἐπίτευξης αὐτοῦ τοῦ 
στόχου, πού εἶναι καί ὁ σκοπός τῆς ζωῆς. 
Ἄν ὅμως ὁ ἄνθρωπος βλέπει τόν κόσμο 
αὐτόνομα, τότε δέν μπορεῖ νά ἀντιληφθεῖ 
τό κακό στήν ἀλλοτρίωσή του ἀπό τόν Θεό. 
Δηλαδή μέ πιό ἁπλά λόγια, ἄν σκοπός τῆς 
ζωῆς τοῦ ἀνθρώπου εἶναι ἡ ἁγιότητα, τότε 
θά προχωρεῖ σέ ὅλη του τή ζωή μέ σκοπό νά 
τό πετύχει, καί κακό θά εἶναι ὅτι βρίσκεται 
ἐμπόδιο σέ αὐτή τήν πορεία κοινωνίας τοῦ 
ἀνθρώπου μέ τόν Θεό. Ἄν ὅμως ὁ ἄνθρωπος 

δέν ἔχει σκοπό τῆς ζωῆς του αὐτή τή σχέ-
ση μέ τόν Θεό, ἄν ὁ ἄνθρωπος βρίσκεται σέ 
μία ἀλλοτριωμένη κατάσταση μακριά τοῦ 
Θεοῦ, τότε ὄχι μόνο δέν ἀντιλαμβάνεται τήν 
ἔλλειψη αὐτή, ἀλλά δέν μπορεῖ οὔτε νά ἀντι-
ληφθεῖ ὅτι εἶναι κακό ἤ λανθασμένο. 
Ὁ δεύτερος παράγοντας εἶναι ἡ εὐθύγραμ-
μη θεώρηση τοῦ χρόνου. Ἡ βασιλεία τοῦ 
Θεοῦ βιώνεται ἀπό αὐτή τή ζωή. Ἡ ζωή βρί-
σκει νόημα καί πληρότητα, ὅταν ἐντάσσεται 
στήν ἐσχατολογική προοπτική τῆς Ἐκκλη-
σίας. Ὁ ἀλλοιωμένος ὅμως ἄνθρωπος δέν 
ἔχει στή ζωή του ἐσχατολογική προοπτική – 
καί αὐτό εἶναι πολύ σημαντικό – δηλαδή δέν 
μπορεῖ νά ἀντιληφθεῖ τήν αἰωνιότητα, ἀλλά 
ζεῖ γιά τό σήμερα, ἀντιμετωπίζει δηλαδή τόν 
χρόνο σάν μία εὐθεία γραμμή μέ ἀρχή καί 
τέλος. Ἀντιλαμβάνεστε ὅμως τίς συνέπειες 
στόν τρόπο δράσης τοῦ ἀνθρώπου, ὅταν 
ἀπουσιάζει ἡ ἐσχατολογική προοπτική ἀπό 
τή ζωή του. 
Τέλος, ὁ τρίτος παράγοντας εἶναι ἡ διδα-
σκαλία γιά τήν ὑπεροχή τοῦ ἀνθρώπου στήν 
κτίση. Ὁ Θεός ὅμως δέν ἔφτιαξε ἕνα δυνά-
στη, πού νά καταδυναστεύει ὅλη τήν κτίση 
καί ἡ ὑπεροχή του ἔγκειται ἀκριβῶς στήν 
ἀνωτερότητά του ἀπό τά ζῶα. Ὁ ἄνθρωπος 
εἶναι φτιαγμένος κατ’ εἰκόνα καί καθ’ ὁμοί-
ωση Θεοῦ, ἔχει ἐξουσία στόν κόσμο μέ ἀνα-
φορά πρός τόν Δημιουργό Θεό. Ἡ  ἐξουσία 
τοῦ ἀνθρώπου ἔχει ἀναφορά στόν Δημιουρ-
γό Θεό, καί συνεπάγεται καί εὐθύνες. Μπο-
ρεῖ βέβαια ὁ ἄνθρωπος νά καταχραστεῖ τήν 
ἐξουσία αὐτή καί νά χρησιμοποιήσει τόν κό-
σμο αὐθαίρετα καί ἐγωιστικά. Αὐτό ὅμως 
εἶναι ἀποτέλεσμα τῆς ἀπομάκρυνσης ἀπό 
τόν Θεό καί παραβαίνει τήν ἐντολή Του. 
Κάτω ἀπό αὐτές τίς προϋποθέσεις ὁ ἄνθρω-
πος γίνεται ἀντί διαχειριστής, δυνάστης τοῦ 
κόσμου, μέ καταστρεπτικά ἀποτελέσματα 
τόσο γιά τόν ἑαυτό του ὅσο καί γιά τήν κτί-
ση ὁλόκληρη, προκαλώντας τήν οἰκολογική 
κρίση, πού δέν ὀφείλεται ἀλλοῦ παρά στόν 
ἐγωκεντρισμό, τήν πλεονεξία, τή χλιδή, τή 
σπατάλη, τή φιλαυτία του.  

(ἀπόσπασμα ὁμιλίας)
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Ὑπάρχει Θεός;
τοῦ Ἁγίου Νικολάου Βελιμίροβιτς

Τί νά ἀπαντήσουμε, ὅταν κάποιος μᾶς 
λέει ὅτι δέν ὑπάρχει Θεός;

Ἕνας συνάδελφός σου, σοῦ ἐπαναλαμβάνει 
συνεχῶς: «Δέν ὑπάρχει Θεός!». Καί αἰσθά-
νεσαι σά νά σέ χτυπᾶ μέ μαστίγιο. Κι ἐσύ 
ἀγωνιᾶς γιά τήν ψυχή του καί τή ζωή του. 
Καί καλά σκέφτεσαι.
Ἄν δέν ὑπάρχει ὁ Ζῶν κι ὁ Παντοδύναμος 
Θεός κι ἄν δέν εἶναι ἰσχυρότερος ἀπό τό 
θάνατο, τότε ὁ θάνατος εἶναι ὁ μοναδικός 
κυρίαρχος. Καί ἡ κάθε ζωντανή ὕπαρξη δέν 
εἶναι παρά ἕνα κλωτσοσκούφι τοῦ θανάτου. 
Ἕνα ποντικάκι στό στόμα τῆς γάτας.
Μία φορά, ἀντικρούοντάς τον, τοῦ εἶπες: 
«Ὁ Θεός ὑπάρχει. Γιά σένα δέν ὑπάρχει». 
Καί δέν ἔσφαλες. Γιατί ἐκεῖνοι πού ἀποκό-
πτονται ἀπό τόν Αἰώνιο καί Ζωοδότη Κύριο 
ἐδῶ στή γῆ, ἀποκόπτονται ἀπό τή ζωή τήν 
πραγματική. Καί ἔτσι οὔτε ἐδῶ, οὔτε στήν 
ἄλλη ζωή θά γευθοῦν τό μεγαλεῖο τοῦ Θεοῦ 
καί τῆς πλάσης Του. Καί καλύτερα νά μήν 
εἴχαμε γεννηθεῖ, παρά νά εἴμαστε ἀποκομ-
μένοι ἀπό τόν Θεό.
Ἄν ἤμουν στή θέση σου, θά τοῦ ἔλεγα τά 
ἑξῆς:
- Κάνεις λάθος, φίλε μου! Ὀρθότερο θά 
ἦταν, ἄν ἔλεγες: «Ἐγώ δέν ἔχω Θεό». Διό-
τι τό βλέπεις ὅτι ὑπάρχουν τόσοι ἄνθρωποι 
γύρω σου, πού ἔχουν Θεό καί γι’ αὐτό δι-
ακηρύττουν ὅτι ὑπάρχει Θεός. Λοιπόν, μή 
λές: «Δέν ὑπάρχει Θεός»! Περιορίσου νά 
λές: «Ἐγώ δέν ἔχω Θεό»!
- Κάνεις λάθος! Μιλᾶς σάν τόν ἄρρωστο, 
πού λέει ὅτι δέν ὑπάρχει πουθενά ὑγεία!
- Κάνεις λάθος! Μοιάζεις μέ τόν τυφλό πού 
λέει: «Δέν ὑπάρχει φῶς στόν κόσμο». Ὅμως 
φῶς ὑπάρχει. Καί εἶναι διάχυτο παντοῦ. 
Αὐτός ὁ δυστυχής δέν ἔχει τό φῶς του. Καί 
θά μιλοῦσε σωστά ἄν ἔλεγε: «Ἐγώ δέν ἔχω 
μάτια καί δέν βλέπω φῶς».

- Κάνεις λάθος! Μιλᾶς σάν τόν ζητιάνο, 
πού λέει: «Δέν ὑπάρχει χρυσάφι στή γῆ». 
Μά χρυσάφι ὑπάρχει! Καί ἐπάνω στή γῆ! 
Καί μέσα στή γῆ! Αὐτός δέν ἔχει χρυσάφι! 
Τό σωστό θά ἦταν νά ἔλεγε: «Ἐγώ δέν ἔχω 
χρυσό»!
- Κάνεις λάθος! Μοιάζεις μέ τόν παλιάν-
θρωπο πού λέει: «Δέν ὑπάρχει καλωσύνη 
στόν κόσμο». Ἐνῶ θά ἔπρεπε νά πεῖ: «Ἐγώ 
δέν ἔχω ἴχνος καλοσύνης μέσα μου».
Αὐτό νά τοῦ πεῖς κι ἐσύ: Συνάδελφε, κάνεις 
λάθος! Λάθος διακηρύττεις ὅτι δέν ὑπάρχει 
Θεός! Γιατί, ὅταν κάτι δέν τό ἔχεις ἐσύ καί 
δέν τό γνωρίζεις ἐσύ, δέν σημαίνει ὅτι δέν 
ὑπάρχει πουθενά κι ὅτι δέν τό ἔχει κανείς!
Ποιός σοῦ ἔδωσε τό δικαίωμα νά μιλᾶς ἐκ 
μέρους ὅλου τοῦ κόσμου;
Ποιός σοῦ ἔδωσε τήν ἄδεια νά διακηρύττεις 
ὅτι τή δική σου ἀρρώστια τήν ἔχουν ὅλοι; 
Ὅτι ὅλοι ἔχουν τή δική σου πλάνη;
Φωνάζεις ὅτι δέν ὑπάρχει Θεός! Τό διακη-
ρύττεις σέ ὅλον τόν κόσμο! Πολεμᾶς τήν 
ἀλήθεια!
Ἐκεῖνοι πού δέν θέλουν νά ζοῦν μέ τόν Θεό 
εἶναι ἐλάχιστοι. Ἀλλά καί γι’ αὐτούς ὁ Θεός 
ὑπάρχει! Τούς περιμένει. Μέχρι τήν τελευ-
ταία πνοή σ’ αὐτή τή γῆ!
Καί μόνο ἄν δέν φροντίσουν νά μετανο-
ήσουν, ἔστω στήν τελευταία τους στιγμή, 
μόνο τότε ὁ Θεός στήν ἄλλη ζωή θά πάψει 
νά ὑπάρχει γι’ αὐτούς. Καί θά τούς διαγρά-
ψει ἀπό τό βιβλίο τῆς ζωῆς.
Γι’ αὐτό πές του, σέ παρακαλῶ φίλε μου. 
Γιά τό καλό τῆς ψυχῆς σου. Γιά τά ἐπουρά-
νια ἀγαθά. Γιά τά δάκρυα πού ἔχυσε ὁ Χρι-
στός καί τίς πληγές πού δέχθηκε γιά ὅλους 
μας. Ἄλλαξε μυαλό! Μετανόησε! Διορθώ-
σου! Καί γύρισε στήν Ἐκκλησία μας!
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Ἕνας ἀπό τούς ἑπτά σοφούς τῆς 
ἀρχαιότητας ἦταν ὁ γιός τοῦ Τε-
νταμίδη ἀπό τήν Πριήνη τῆς Κα-

ρίας ἀπό ὅπου πῆρε καί τό ὄνομα Πριηνεύς. 
Ὅταν ὁ Βίας ἀπέτυχε νά ἀποτρέψει τούς 
Πέρσες ἀπό τοῦ νά ἐκστρατεύσουν ἐναντί-
ον τῶν ἑλληνικῶν νησιῶν, συμβούλευε τούς 
Ἴωνες νά ἐγκαταλείψουν τίς πόλεις τους στήν 
Ἀσία καί νά ἐγκατασταθοῦν στή Σαρδηνία. 
Ὁ ἴδιος, ὅταν οἱ Πέρσες πολιορκοῦσαν τήν 
πατρίδα του ἔφυγε ἀπό τό σπίτι του, χωρίς 
νά πάρει τίποτε μαζί του. Ὅταν οἱ φίλοι του 
τόν ρώτησαν, γιατί δέν ἔπαιρνε τίποτε μαζί 
του ἀπάντησε: «Ἔχω πάρει μαζί μου ὅ,τι μοῦ 
χρειάζεται, τή σοφία μου καί αὐτό μοῦ εἶναι 
ἀρκετό».
Τόν σοφό Βίαντα θυμηθήκαμε προχτές, ὅταν 
ἄθελά μας ἀκούσαμε τή συνομιλία δυό γυ-
ναικῶν προσφύγων πού θυμήθηκαν – ὅπως 
ὅλοι μας αὐτές εἰδικά τίς μέρες – τά χωριά 
τους, τά σπίτια καί τίς περιουσίες τους καί τά 
σχολίαζαν, μέ τήν πικρία ἐκείνη τοῦ ἀνθρώ-
που, πού καταδικάζεται καί τιμωρεῖται, χω-
ρίς ποτέ νά τοῦ ἔχει ἀπαγγελθεῖ ἡ αἰτία καί τό 
φταίξιμό του.
Ἔλεγε λοιπόν ἡ μία ἀπό αὐτές: «Κι ἐμεῖς ἔτσι 
ἐφύγαμε, γειτόνισσα, ὅπως κι ἐσεῖς μέ τά 
ροῦχα πού φορούσαμε. Τίποτε δέν πήραμε 
ἀπό τό σπίτι μας. Μαζί μας φέραμε μόνο τήν 
τιμή μας καί τήν ἀξιοπρέπειά μας. Ἀφήσαμε 
τά πλούτη μας στόν Ἀττίλα, φέραμε ὅμως 
μαζί μας τήν ἀρχοντιά τῆς ψυχῆς μας. Ὅπως 
τό λέει καί ἡ παροιμία. «Τί κι ἄν τά πλούτη 
χάθηκαν; Ἡ ἀρχοντιά ἀπομένει».
Τιμή, Ἀξιοπρέπεια, Ἀρχοντιά, ἀρετές πού 
γεννήθηκαν μαζί μέ τόν λαό μας ἀπό τά βάθη 
τῶν αἰώνων, καί μεγάλωσαν μαζί μέ τόν λαό 
μας, μέσα στόν λαό μας. Ἀρετές πού καί στίς 
πιό κρίσιμες στιγμές τῆς ἱστορίας μας, δέν μᾶς 
ἐγκατέλειψαν ποτέ.
Ἦταν λοιπόν, πολύ φυσικό οἱ ἀρετές αὐτές 
νά ἀκολουθήσουν τόν λαό μας καί στή νέα 
του δοκιμασία, στήν προσφυγιά. Καί ἦταν 
ἀρκετές – ὅπως ἡ σοφία στόν Βίαντα – νά βο-
ηθήσουν τόν λαό μας νά ὀρθοποδήσει, νά ἐπι-

βιώσει, νά δημιουργήσει καί τό σπουδαιότερο 
νά κρατηθεῖ ἀκμαῖος καί ἀνυποχώρητος στίς 
ἐπάλξεις τοῦ ἀγώνα γιά ἐπιστροφή καί δικαί-
ωση. Ἡ πρόσκληση ἦταν μεγάλη, ἰδιαίτερα 
τούς πρώτους μῆνες τῆς προσφυγιᾶς, ἡ ἀξι-
οπρέπεια ὅμως δέν ἐπέτρεψε ποτέ ἐκτροπή. 
Κι ὁ προσφυγικός μας κόσμος δέν ἐπέστρεψε 
ποτέ, οὔτε ἄφησε νά διασυρθεῖ στό πεζοδρό-
μιο ἡ τιμή του καί ἡ ἀξιοπρέπειά του. Κοιμό-
ταν στά κουρέλια καί στό ὕπαιθρο νηστικός, 
ἀλλά ἀξιοπρεπής.
Λίγους μῆνες μετά τήν προσφυγοποίησή μας 
ἀντιπροσωπεία τοῦ Σωματείου «Ἀδούλωτη 
Κερύνεια», ἐπισκεφθήκαμε μεταξύ ἄλλων καί 
πλούσιο μεγαλέμπορο στήν ὁδό ἁγίου Ἀνδρέ-
ου στή Λεμεσό, γιά νά τοῦ ζητήσουμε συμπα-
ράσταση στό ἔργο τοῦ σωματείου μας. Ἡ 
πρώτη του κουβέντα ξέρετε ποιά ἦταν; «Σᾶς 
θαυμάζω. Θαυμάζω τήν ἀξιοπρέπεια ὅλων 
σας». Καί συνέχισε μέ ὕφος ἀνθρώπου, πού 
ἤθελε περισσότερο νά ἐξομολογηθεῖ παρά νά 
δικαιολογηθεῖ.
«Ἀπό τήν ἡμέρα πού ἤρθατε πρόσφυγες στή 
Λεμεσό κοιμοῦμαι καί συντρομάσσομαι. Ὄχι 
γιατί φοβοῦμαι, οὔτε καί γιατί σᾶς λυποῦμαι. 
Ὄχι, ὄχι. Νομίζω πώς ἀπό στιγμή σέ στιγμή 
κάποια οἰκογένεια προσφύγων θά κτυπήσει 
τήν πόρτα μου καί θά μοῦ πεῖ: Κύριε, τάδε, 
οἱ Τοῦρκοι στήν Κύπρο δέν ἦρθαν εἰδικά γιά 
μένα. Ἑπομένως πρέπει ὅλοι νά μοιραστοῦμε 
τίς ταλαιπωρίες. Τό σπίτι σου – μοῦ – ἔχει τέσ-
σερα ὑπνοδωμάτια καί ὅλες τίς ἀνέσεις. Ἀπό 
σήμερα θά τά μοιραζόμαστε, ὥσπου νά δοῦμε 
τί θά γίνει. Καί ἐβασάνιζα τό μυαλό μου καί 
στριφογύριζα στό κρεβάτι, γιά νά βρῶ πῶς 
θά ἀντιδροῦσα σέ τέτοια περίπτωση, πού δέν 
τήν ἐθεωροῦσα καθόλου παράλογη οὔτε καί 
ἀδύνατη. Καί ὅμως κάτι τέτοιο δέν συνέβη 
ποτέ, γιατί ἐσεῖς οἱ πρόσφυγες, ἀποδειχτήκετε 
ἄνθρωποι κατ’ ἐξοχήν ἀξιοπρεπεῖς. Μπράβο 
σας, ἄλλη μία φορά».
Τιμή, λοιπόν, Ἀξιοπρέπεια καί Ἀρχοντιά, 
ἀρετές πού ἐγγυῶνται ὄχι μόνο τήν ἐπιβίωση 
ἀλλά καί τή λύτρωση τοῦ λαοῦ μας.
Ἀπό τό βιβλίο «Προσφυγιᾶς Μαργαριτάρια»

Τιμή καί Ἀρχοντιά
τοῦ κ. Χριστάκη Χριστοδουλίδη

πρώην Ἐπιθεωρητοῦ Δημοτικῆς Ἐκπαίδευσης
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Ἕνας χρόνος μετά τήν κοίμησή του

Ὅποτε τά βήματά μου μέ παίρνουν 
στό ἐκκλησάκι τῆς ἁγίας Μαρίνας, 
τό βλέμμα μου σταματᾶ στό σπί-

τι σου, πού ἦταν ἐκεῖ κοντά. Ἕνα σπίτι μ’ 
ἕνα πανέμορφο κῆπο μέ λουλούδια, ἀλλά 
καί πέτρες πού εἶχαν πάνω χωρία ἀπό τήν 
Ἁγία Γραφή. 
Θυμᾶμαι χρό-
νια πίσω, γύρω 
στά 23 μου, πού 
ἄνοιγα τό κά-
γκελο τοῦ σπι-
τιοῦ σου, γιά νά 
σοῦ φωνάξω, νά 
σοῦ πῶ ὅτι ἦρθα 
γιά ἐξομολόγη-
ση. Καρδιοχτύ-
πι, ἀγωνία, φό-
βος στίς πρῶτες 
σ υ ν α ν τ ή σ ε ι ς 
πού εἴχαμε. 
Ὅμως σιγά σιγά 
μέ τή δοτική σου ἀγάπη, τήν ὑπομονή σου, 
τίς εὔστοχές σου συμβουλές, τά παραδείγ-
ματά σου ἀπό τήν Ἁγία Γραφή, ἀλλά καί 
ἀπό τήν καθημερινότητα, μέ τό μελίχιο τοῦ 
λόγου σου καί τήν εὐγένειά σου, συνέβαλες 
τά μέγιστα στόν πνευματικό μου καταρτι-
σμό, ἀλλά καί στό φτιάξιμο τῆς οἰκογένειάς 
μου.
Ἤσουν πάντα δίπλα μας. Ἤσουν καί ὁ 
πρῶτος ἐξομολόγος τῶν παιδιῶν μου. Σέ 
εὐχαριστῶ ἀπό τά βάθη τῆς καρδιᾶς μου γιά 
ὅσα μᾶς πρόσφερες ὡς πνευματικός πατέ-
ρας. Ἀλλά καί  μετά τήν ἀφυπηρέτησή σου, 
συνέχιζες νά ἐνδιαφέρεσαι γιά μᾶς. Ρω-
τοῦσες κοινούς γνωστούς γιά μᾶς, ἀνταλ-

λάσσαμε εὐχές σέ γιορτές, ἀνταλλάσσαμε 
εὐχετήριες κάρτες. Χαιρόσουν μέ τήν πρό-
οδο τῶν παιδιῶν μου, πού τά ἔνιωθες δικά 
σου παιδιά.
Φέτος τόν Δεκαπενταύγουστο, παρακολού-
θησα τήν πρωτελευταία παράκληση στήν 
Παναγία μας, στόν Ἱερό ναό τῆς ἁγίας 
Τριάδας, πού ἤσουν γιά χρόνια ἐφημέριος. 

Ἐκεῖ πού πη-
γαίναμε ὅλη ἡ 
οἰκογένειά μου 
γιά νά λειτουρ-
γηθοῦμε, ἀλλά 
καί ν’ ἀκούσου-
με τό κήρυγμά 
σου. Καί πόσα 
δέν παίρναμε 
ἀπ’ ὅσα ἔλεγες... 
Εἶχες ἕνα μο-
ναδικό τρόπο 
νά τά λές, νά 
τά ἐξηγᾶς, νά 
τά ἐνσταλάζεις 
στήν ψυχή μας. 

Ποτέ μου δέν κοίταξα τό ρολόι ὅταν μι-
λοῦσες, ἀκόμα καί στίς πολύωρες ἀκολου-
θίες τῆς Ἁγίας Ἑβδομάδας.
“Ὁ γερο-Δῆμος πέθανε, ὁ γερο-Δῆμος 
πάει”. Πάντα τραγουδοῦσες αὐτό τό δημο-
τικό τραγούδι στίς συνεστιάσεις πού ἔκανε 
τό σωματεῖο “Ταμεῖο Ἀγάπης”, πού ἵδρυσες 
γιά βοήθεια τῶν συνανθρώπων μας. Ἕνα 
τραγούδι πού τό ταύτισα μέ σένα.
“Γερο-Δῆμο, πάτερ Νικόλαε, κι ἄν ἔφυγες 
ἀπ’ αὐτόν τόν κόσμο, να’ σαι σίγουρος ὅτι 
ἔχεις μία ξεχωριστή θέση στήν καρδιά μου. 
Νά εὔχεσαι καί νά προσεύχεσαι γιά μᾶς, 
ἀλλά καί γιά ὅλους ὅσοι σ’ ἀγάπησαν.
Αἰωνία σου ἡ μνήμη! Καλή Ἀνάσταση!

Μνήμη   μακαριστοῦ 
Ἀρχιμανδρίτου Νικολάου Σιδερᾶ

τῆς κας Μαρίας Σφῆκα-Ἰακώβου
Ἐκπαιδευτικοῦ
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 ΝΙΚΟΔΗΜΟΣ ΜΥΛΩΝΑΣ (1918-1937)

Τόν Μελέτιο Μεταξάκη πού τό 1918 
ἔγινε Μητροπολίτης Ἀθηνῶν, διαδέ-
χθηκε ὁ Χωρεπίσκοπος Σαλαμῖνος 

Νικόδημος Μυλωνᾶς, ὁ ὁποῖος ἀνεδείχθη 
μιά ἀπό τίς πιό σημαντικές μορφές μεταξύ 
τῶν Μητροπολιτῶν Κιτίου.
Ὁ Νικόδημος Μυλωνᾶς γεννήθηκε τό 1889 
στό χωριό Λιμνιά τῆς Ἀμμοχώστου, ἀπό 
εὐσεβεῖς γονεῖς, τούς 
Ζαχαρία Μυλωνᾶ καί 
Χρυσταλλένη Χατζη-
αναστασίου, καί ἦταν 
γόνος οἰκογένειας κλη-
ρικῶν. Ὁ ἐκ πατρός πάπ-
πος του Νεόφυτος – τοῦ 
ὁποίου ἔλαβε καί τό ὄνο-
μα κατά τή βάπτισή του - 
ἦταν ἱερέας στά Λιμνιά, 
ἐνῶ ὁ Ἀρχιεπίσκοπος 
Κύριλλος Γ΄ ἦταν θεῖος 
του, ἐξάδελφος τῆς μη-
τέρας του.
Τό 1902 ὁ Κύριλλος, 
Μητροπολίτης τότε Κυ-
ρηνείας, προσέλαβε τον 
μικρό Νεόφυτο κοντά 
του, στήν ὑπηρεσία τῆς 
Μητροπόλεως Κυρηνεί-
ας, ἐξ αἰτίας τῆς ἐξαιρε-
τικῆς ἀντίληψης καί φι-
λομάθειάς του. Τό 1903 
τόν ἔστειλε στό Παγκύπριο Γυμνάσιο καί, 
ὕστερα ἀπό διετή φοίτηση, στά Ἱεροσόλυμα 
γιά σπουδές στήν ἐκεῖ Θεολογική Σχολή τοῦ 
Τιμίου Σταυροῦ. Λόγῳ ἀσθένειάς του ὅμως 
ἀναγκάστηκε, ὕστερα ἀπό διετή φοίτηση, 
νά ἐπανέλθει στήν Κύπρο, ὅπου συνέχισε 
τή φοίτησή του στό Παγκύπριο Γυμνάσιο 
ἀπό τό ὁποῖο ἀπεφοίτησε τό 1910 μέ ἄριστα. 
Τότε ὁ θεῖος του Κυρηνείας Κύριλλος τόν 

χειροτόνησε διάκονο, ἐνῶ βρισκόταν στό 
χωριό Βασίλεια κατά τή διάρκεια περιοδεί-
ας του, μετονομάζοντάς τον σέ Νικόδημο. 
Τό 1911 τόν ἔστειλε γιά σπουδές στή Θεο-
λογική Σχολή τοῦ Πανεπιστημίου Ἀθηνῶν, 
κατά τή διάρκεια τῶν ὁποίων ὑπηρετοῦσε 
ὡς διάκονος στόν ἱ. ναό Ἁγίας Μαρίνης Πε-
τραλώνων, καί τό 1915 ἀπεφοίτησε μέ ἄρι-
στα.
Λόγῳ τῆς ἐμπολέμου καταστάσεως δέν μπό-
ρεσε νά ἐπανέλθει στήν Κύπρο παρά στά 

μέσα τοῦ 1916, ὁπότε 
τοποθετήθηκε ὡς ἱερο-
κήρυξ τῆς Μητροπόλεως 
Κυρηνείας, κοντά στό 
θεῖο του. Ὅταν στίς 11 
Νοεμβρίου 1916 ὁ Κυ-
ρηνείας Κύριλλος ἔγινε 
Ἀρχιεπίσκοπος, ὁ διά-
κονος Νικόδημος ὁρί-
σθηκε Τοποτηρητής τῆς 
Μητροπόλεως ἐνῶ, ταυ-
τόχρονα, ἐκτελοῦσε καί 
χρέη Γραμματέως τῆς 
Συνόδου. Κατά τό διά-
στημα αὐτό διακρίθηκε 
ἰδιαίτερα γιά τήν ἐξαιρε-
τική εὐγλωττία του.
Μέ τά προτερήματα πού 
τόν διέκριναν ἐπεβλήθη 
πολύ σύντομα στή συ-
νείδηση τοῦ λαοῦ, καί 
εἵλκυσε τήν προσοχή τοῦ 
Κιτίου Μελετίου Με-

ταξάκη, ὕστερα ἀπό εἰσήγηση τοῦ ὁποίου 
ἡ ἱ. Σύνοδος χειροτόνησε τό νεαρό διάκο-
νο σέ Χωρεπίσκοπο τῆς Ἀρχιεπισκοπῆς, μέ 
τόν τίτλο τοῦ Σαλαμῖνος· ἦταν τότε μόλις 
28 χρονῶν. Στίς 21 Μαρτίου 1917 χειροτο-
νήθηκε πρεσβύτερος ἀπό τόν Μητροπολίτη 
Πάφου Ἰάκωβο, στόν καθεδρικό ναό Ἁγίου 
Ἰωάννου Λευκωσίας, καί στίς 25 Μαρτίου 
1917 (γιορτή τοῦ Εὐαγγελισμοῦ καί, ταυ-

Ἱστορία τῆς Ἐκκλησίας τῆς Λεμεσοῦ
τοῦ Ἀρχιμανδρίτου Σωφρόνιου Μιχαηλίδη
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τόχρονα, Σάββατο τοῦ Λαζάρου), χειροτο-
νήθηκε Ἐπίσκοπος ἀπό τόν Ἀρχιεπίσκοπο 
Κύριλλο Γ΄ καί τούς Πάφου Ἰάκωβο καί 
Κιτίου Μελέτιο, στόν ἱ. ναό Φανερωμένης 
Λευκωσίας. Στό τέλος τῆς ἀκολουθίας τόν 
προσφώνησε μέ ἐμπνευσμένο λόγο του ὁ 
Κιτίου Μελέτιος καί ἀντιφώνησε μέ ἐξ ἴσου 
ἐμπνευσμένο λόγο ὁ Νικόδημος Μυλωνᾶς.
Ὁ Σαλαμῖνος Νικόδημος ἐπεδόθη μέ ζῆλο 
στό ἔργο του, ἀρχίζοντας ποιμαντορικές πε-
ριοδεῖες στήν ἀρχιεπισκοπική περιφέρεια, οἱ 
ὁποῖες τοῦ ἔδωσαν τήν εὐκαιρία καί τή δυ-
νατότητα νά γνωρίσει καί νά μελετήσει ἀπό 
κοντά τήν κατάσταση καί τίς ἀνάγκες τοῦ 
λαοῦ. Προϊόν τῆς βαθειᾶς αὐτῆς ἐμπειρίας 
ὑπῆρξε τό σημαντικό ἄρθρο του Ἡ  κ α -
τ ά σ τ α σ ι ς  τ ο ῦ  λ α ο ῦ , τό ὁποῖο δημο-
σιεύθηκε στό περιοδικό τῆς Μητροπόλεως 
Κιτίου Ἐκκλησιαστικός Κήρυξ (Ζ΄, 15 Ὀκτ. 
1917), καί τό ὁποῖο προξένησε μεγάλη ἐντύ-
πωση, δυνάμενο νά χαρακτηρισθῆ «ὡς τό 
πρῶτον ἐγερτήριον τῆς Ἑλληνικῆς Κύπρου, 
ὡς τό πρῶτον σύνθημα τῶν νέων ἡγετῶν τῆς 
νέας γενεᾶς τῆς Κύπρου». Τό ἄρθρο ἐκεῖνο 
ἀποτελοῦσε μιά ἄνευ προηγουμένου τολμη-
ρή, εἰλικρινή καί θαρραλέα τομή τῶν κοι-
νωνικῶν, θρησκευτικῶν καί πολιτικῶν συν-
θηκῶν πού ἐπικρατοῦσαν τότε στήν Κύπρο, 
καί ἀποκτᾶ ἀκόμη μεγαλύτερη σημασία ἀπό 
τό γεγονός ὅτι ὁ συντάκτης του ἦταν ἀνώ-
τερος κληρικός, καί γι᾽αὐτό ἦταν μέλος τῆς 
ἡγετικῆς τάξης τοῦ λαοῦ. 
Οἱ ἀντιδράσεις ὑπῆρξαν ποικίλες: Ὁ Κιτίου 
Μελέτιος Μεταξάκης ἔγραψε στόν Ἐκκλη-
σιαστικόν Κήρυκα (15 Νοεμβρίου 1917) 
πολύ εὐνοϊκά καί ἐπαινετικά σχόλια γιά τό 
ἄρθρο καί τόν νεαρό Ἐπίσκοπο. Ἀντίθετα, 
διάφοροι ἐκπρόσωποι τοῦ κυπριακοῦ κα-
τεστημένου θίγηκαν καί παρέμειναν ἐχθροί 
τοῦ Νικοδήμου Μυλωνᾶ καθ᾽ὅλο τό διά-
στημα τῆς σχετικά σύντομης ζωῆς του. 
Μερικά χαρακτηριστικά θέματα πού ἔθιγε, 
ταράζοντας τά λιμνάζοντα νερά τῆς κυπρι-
ακῆς κοινωνίας, εἶναι μεταξύ ἄλλων καί τά 
ἑξῆς:
— ἡ ἀμάθεια καί ἡ ἐκμετάλλευση τοῦ λαοῦ · 
ἔγραφε σχετικά:

«Ἡ ἀμάθεια ἐν συνδυασμῷ μετά πελωρίου 
μοιρολατρισμοῦ τίκτουσι τήν ὀκνηρίαν ἐφ’ 
ἧς ἑδράζεται τό εἰδεχθές τοῦ νέου Μολώχ 
ἄγαλμα – τῆς τοκογλυφίας – καί οὕτω ὁ δυ-
στυχής Κύπριος μεταβάλλεται κατά φαντα-
σμαγορικήν ἐναλλαγήν τόπου καί χρόνου 
εἰς ὑπομονητικόν μουζίκον τῆς Ἀνατολῆς, 
ἀδυνατοῦντα νά διαμαρτυρηθῇ κατά τῆς 
φαύλης καί αἰσχρᾶς ἐκμεταλλεύσεως τῶν 
κόπων του ὑπό τῶν πέντε-δέκα Βογιάρων 
τοῦ τόπου εἰς χεῖρας τῶν ὁποίων, ἄν δέν 
ὑπάρχη τό κνοῦτο, δίδεται ἀντί χρυσίου ἡ 
δικηγορική γραφίς, ἑτοίμη νά ὑπηρετήσῃ 
σκότια συμφέροντα…».
— ἡ «ξηρότης» τοῦ ἐκπαιδευτικοῦ προ-
γράμματος · ἔγραφε:
 «Αἰτία τούτου ἡ ψυχρά καί ἄνευ 
ἐνθουσιασμοῦ διδασκαλία ἡ πλανωμένη 
εἰς τά νεφελώματα τῶν ἰδεῶν καί μή κα-
ταδεχομένη νά προσγειωθῇ ἐπί τοῦ ἐδά-
φους τῆς θετικότητος. Οἱ διδάσκαλοί μας, 
κατά πάντα ἀξιέπαινοι νέοι, ὀνειρευόμενοι 
τήν διάπλασιν τοῦ λαοῦ κατά τό πρότυπον 
τῶν προηγμένων τοιούτων λαῶν, συντόμως 
ἀφομοιοῦνται μέ τό περιβάλλον αὐτῶν, διό-
τι δέν ἐπλάσθησαν οὗτοι καταλλήλως ὥστε 
νά γίνουν ἡ ζύμη ἥτις θά ἀφομοιώση τό πε-
λώριον φύραμα τοῦ λαοῦ…».
— ὁ σατραπισμός τῶν κοινοτικῶν ἀρχό-
ντων οἱ ὁποῖοι κατεπολέμουν τήν ἀνάπτυξη 
προοδευτικῶν θεσμῶν:
«Ἀλλαχοῦ οἱ διδάσκαλοι εἶνε οἱ κοινωνικοί 
μοχλοί πού δίδουν τήν ὤθησιν εἰς τάς μάζας 
τῶν λαῶν. Ἐδῶ οἱ διδάσκαλοι κρατοῦνται 
μακράν τῆς ζωῆς καί ἄν ποτε εἰσέλθουν εἰς 
αὐτήν θά εἰσέλθουν κατόπιν ἀδείας τῶν 
κατά τόπους κομματαρχῶν δουλώσαντες 
πρότερον τήν ὀντότητά των εἰς τόν ὀκτά-
πουν τοῦ κοινοτικοῦ ἄρχοντος, ὁ ὁποῖος 
εἶνε ἕτοιμος νά ἐξακοντίση τόν δυστυχῆ 
διδάσκαλον εἰς τό ἄλλο ἄκρον τῆς Νήσου 
εὐθύς ὡς ἀντιληφθῇ τοῦτον διδάσκοντα 
καινά δαιμόνια (ταμιευτήρια, συνεταιρι-
σμούς, γεωργικάς τραπέζας κλπ.) εἰς τούς 
εὐτυχεῖς δουλοπαροίκους τῆς χωροδεσπο-
τείας του…».
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Πανιερωτάτου Μητροπολίτου Λεμεσοῦ κ. Ἀθανασίου

ΚΥΡΙΑΚΗ 2 ΑΠΡΙΛΙΟΥ: Ὁ Πανιερώτα-
τος Μητροπολίτης Λεμεσοῦ κ. Ἀθανάσιος 
τέλεσε τή Θεία Λειτουργία στόν ἱ. ναό Ἁγί-
ου Σάββα Ὕψωνα.
Χοροστάτησε κατά τήν ἀκολουθία τοῦ κα-
τανυκτικοῦ ἑσπερινοῦ στόν Μητροπολιτικό 
ναό Παναγίας Παντανάσσης Καθολικῆς.
ΣΑΒΒΑΤΟ 8 ΑΠΡΙΛΙΟΥ:  Τέλεσε τή Θεία 
Λειτουργία στόν ἱ. ναό Ἁγίου Νικολάου Λε-
μεσοῦ.
ΚΥΡΙΑΚΗ 9 ΑΠΡΙΛΙΟΥ:  Τέλεσε τή Θεία 
Λειτουργία στόν ἱ. ναό Ἁγίου Ἰωάννου τοῦ 
Ἐλεήμονος.
Χοροστάτησε κατά τήν Ἀκολουθία τοῦ 
Νυμφίου στόν ἱ.ναό Ἁγίων Παϊσίου Ἁγιο-
ρείτου καί Ἀρσενίου Καππαδόκου.
ΜΕΓΑΛΗ ΔΕΥΤΕΡΑ 10 ΑΠΡΙΛΙΟΥ: Χο-
ροστάτησε κατά τήν Ἀκολουθία τοῦ Νυμφί-
ου στόν ἱ.ναό Ἁγίου Στυλιανοῦ Συνοικισμοῦ 
Λινόπετρας.
ΜΕΓΑΛΗ ΤΡΙΤΗ 11 ΑΠΡΙΛΙΟΥ: Χορο-
στάτησε κατά τήν Ἀκολουθία τοῦ Νυμφίου 
στόν ἱ.ναό Ἀποστόλων Πέτρου καί Παύλου.
ΜΕΓΑΛΗ ΤΕΤΑΡΤΗ 12 ΑΠΡΙΛΙΟΥ: Χο-
ροστάτησε κατά τήν Ἀκολουθία τοῦ Ἱεροῦ 
Νιπτῆρος στόν ἱ.ναό Ἁγίου Νεκταρίου.
ΜΕΓΑΛΗ ΠΕΜΠΤΗ 13 ΑΠΡΙΛΙΟΥ: Τέ-
λεσε τή Θεία Λειτουργία στόν ἱ.ναό Ἀπο-
στόλου Βαρνάβα Συνοικισμοῦ Ἁγ. Ἰωάννη.
Χοροστάτησε κατά τήν Ἀκολουθία τῶν Ἁγί-
ων Παθῶν στόν Μητροπολιτικό ναό Πανα-
γίας Παντανάσσης Καθολικῆς.
ΜΕΓΑΛΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 14 ΑΠΡΙΛΙΟΥ: 
Χοροστάτησε κατά τήν Ἀκολουθία τῶν Με-
γάλων Ὡρῶν, τοῦ Ἑσπερινοῦ καί τῆς Ἀπο-
καθηλώσεως στόν ἱ.ναό Ἁγίας Μαρίνας Συ-
νοικισμοῦ Καψάλου.
Χοροστάτησε κατά τήν Ἀκολουθία τοῦ 
Ἐπιταφίου στόν Καθεδρικό ναό Ἁγίας Νά-
πας.
ΜΕΓΑ ΣΑΒΒΑΤΟ 15 ΑΠΡΙΛΙΟΥ: Τέλεσε 
τή Θεία Λειτουργία στόν ἱ.ναό Ἁγίας Βαρ-
βάρας Ζακακίου.

ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΟΥ ΠΑΣΧΑ 16 ΑΠΡΙΛΙΟΥ: 
Τέλεσε  τή Θεία Λειτουργία στόν  ἱ. ναό Ἁγί-
ου Νικολάου Κλωναρίου. 
Κατά τήν ἀκολουθία τοῦ Μεγάλου Ἑσπερι-
νοῦ τοῦ Πάσχα χοροστάτησε στόν Μητρο-
πολιτικό ναό Παναγίας Παντανάσσης Κα-
θολικῆς.
ΤΡΙΤΗ 18 ΑΠΡΙΛΙΟΥ: Προεξῆρχε Ἀρχιε-
ρατικοῦ Συλλείτουργου μετά τῶν Θεοφιλε-
στάτων Ἐπισκόπων Ἀμαθοῦντος κ. Νικο-
λάου, Λήδρας κ.Ἐπιφανίου καί Νεαπόλεως 
κ. Πορφυρίου στήν ἱ. μονή Παναγίας τοῦ 
Μαχαιρᾶ.
ΠΕΜΠΤΗ 20 ΑΠΡΙΛΙΟΥ: Τέλεσε τή Θεία 
Λειτουργία στήν ἱ. Σκήτη Ἀναστάσεως τοῦ 
Σωτῆρος τῆς κοινότητας Βουνίου.
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 21 ΑΠΡΙΛΙΟΥ: Συμμετέσχε 
σέ Ἀρχιερατικό Συλλείτουργο, προεξάρ-
χοντος τοῦ Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου 
Ἀχαΐας κ. Ἀθανασίου, στόν ἱ.ναό Ζωοδό-
χου Πηγῆς τῆς κοινότητας Ζωοπηγῆς.
ΣΑΒΒΑΤΟ 22 ΑΠΡΙΛΙΟΥ: Τέλεσε τή Θεία 
Λειτουργία στόν ἱερό ναό Ἁγίου Νικολάου 
Κ. Πολεμιδιῶν κατά τή διάρκεια τῆς ὁποίας 
χειροτόνησε σέ διάκονο τόν κ.Μαρῖνο Κά-
σια.
Χοροστάτησε κατά τήν ἀκολουθία τοῦ 
ἑσπερινοῦ στόν ἱ.ναό Ἁγίου Γεωργίου Χα-
βούζας.
ΚΥΡΙΑΚΗ 23 ΑΠΡΙΛΙΟΥ: Τέλεσε τή Θεία 
Λειτουργία στόν ἱ.ναό Ἁγίου Γεωργίου τῆς 
κοινότητας Γεράσας.
ΔΕΥΤΕΡΑ 24 ΑΠΡΙΛΙΟΥ: Τέλεσε τή Θεία 
Λειτουργία κατά τή διάρκεια ἀγρυπνί-
ας στήν ἱ. μονή Συμβούλου Χριστοῦ Ἐπι-
σκοπῆς.
ΚΥΡΙΑΚΗ 30 ΑΠΡΙΛΙΟΥ: Τέλεσε τή Θεία 
Λειτουργία στήν ἱ. μονή Ἁγίου Νικολάου 
τῶν Γάτων.
ΚΥΡΙΑΚΗ 2 ΜΑΪΟΥ: Συμμετέσχε σέ Ἀρχι-
ερατικό Συλλείτουργο κατά τή διάρκεια 
τῶν ἐγκαινίων τοῦ ἱ. ναοῦ Ἁγίου Ἀνδρέα 
καί πάντων τῶν Ρώσων Ἁγίων στήν Ἱερά 

Θεῖες Λειτουργίες καί Χοροστασίες
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Μητρόπολη Ταμασοῦ καί Ὀρεινῆς.
ΣΑΒΒΑΤΟ 6 ΜΑΪΟΥ: Τέλεσε τή Θεία Λει-
τουργία εἰδικά γιά τούς τελειόφοιτους μα-
θητές καί μαθήτριες τῶν Λυκείων καί Τε-
χνικῶν Σχολῶν τῆς ἐπαρχίας Λεμεσοῦ στόν 
Μητροπολιτικό ναό Παναγίας Παντανάσ-
σης Καθολικῆς. 
ΚΥΡΙΑΚΗ 7 ΜΑΪΟΥ: Τέλεσε τή Θεία Λει-
τουργία στήν ἱ. μονή Συμβούλου Χριστοῦ 
στήν Ἐπισκοπή.
ΠΕΜΠΤΗ 11 ΜΑΪΟΥ: Χοροστάτησε κατά 
τήν ἀκολουθία τοῦ Ἑσπερινοῦ στόν ἱ. ναό 
Ἁγίου Ἐπιφανίου τῆς κοινότητας Δωροῦ.
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 12 ΜΑΪΟΥ: Τέλεσε τή Θεία 
Λειτουργία στόν ἱ.ναό Ἁγίου Ἐπιφανίου 
τῆς κοινότητας Ἀψιοῦ.
ΚΥΡΙΑΚΗ 14 ΜΑΪΟΥ: Τέλεσε τή Θεία 
Λειτουργία στόν ἱ. ναό Ἀποστόλου Λουκᾶ, 
Ἁγίας Μαρίνας καί Ἁγίου Θύρσου τοῦ Συ-
νοικισμοῦ Ἁγίου Ἀθανασίου.
ΣΑΒΒΑΤΟ 20 ΜΑΪΟΥ: Χοροστάτησε 
κατά τήν ἀκολουθία τοῦ ἑσπερινοῦ στόν ἱ. 
ναό Ἁγίων Κωνσταντίνου καί Ἑλένης τῆς 
κοινότητας Καντοῦ.
ΚΥΡΙΑΚΗ 21 ΜΑΪΟΥ: Τέλεσε τή Θεία 
Λειτουργία στόν ἱ. ναό Ἁγίων Κωνσταντί-
νου καί Ἑλένης τῆς κοινότητας Ἁγίου Κων-
σταντίνου.
ΔΕΥΤΕΡΑ 22 ΜΑΪΟΥ: Ὑποδέχθηκε στόν 
Μητροπολιτικό ναό Παναγίας Παντανάσ-
σης Καθολικῆς, ἀντίγραφο τῆς ἱερᾶς εἰκό-
νας τῆς Παναγίας τῆς Βηματάρισσας, τήν 
ὁποία μετέφερε στήν Κύπρο ὁ Πανοσιολο-
γιώτατος Καθηγούμενος  τῆς Ἱερᾶς Μεγί-
στης Μονῆς Βατοπαιδίου Ἀρχιμ. Ἐφραίμ.
ΚΥΡΙΑΚΗ 4 ΙΟΥΝΙΟΥ: Τέλεσε τή Θεία 
Λειτουργία στόν ἱ.ναό Ἁγίου Νικολάου 
Κ. Πολεμιδιῶν. Ἀκολούθως χοροστάτησε 
κατά τήν ἀκολουθία τοῦ ἑσπερινοῦ τοῦ Ἁγί-
ου Πνεύματος καί ἀνέγνωσε τίς εὐχές τῆς 
γονυκλησίας στόν ἴδιο ἱ.ναό.
ΔΕΥΤΕΡΑ 5 ΙΟΥΝΙΟΥ: Τέλεσε τή Θεία 
Λειτουργία στόν ἱ. ναό Ἁγίας Τριάδος Λε-
μεσοῦ.
Χοροστάτησε κατά τήν ἀκολουθία τοῦ 

ἑσπερινοῦ στήν ἱ. μονή Παναγίας Ἀμασγούς 
στήν κοινότητα Μοναγρίου.
ΤΡΙΤΗ 6 ΙΟΥΝΙΟΥ: Τέλεσε τή Θεία Λει-
τουργία στήν ἱ. σκήτη τοῦ Ἁγίου Ἰωάννη 
τοῦ Μοναγρίτη τῆς ἱ. μονῆς Παναγίας Ἀμα-
σγούς.
ΣΑΒΒΑΤΟ 10 ΙΟΥΝΙΟΥ: Χοροστάτησε 
κατά τήν ἀκολουθία τοῦ ἑσπερινοῦ στόν 
πανηγυρίζοντα ἱ. ναό Ἀποστόλου Βαρνάβα 
τοῦ Συνοικισμοῦ Ἁγίου Ἰωάννη.
ΚΥΡΙΑΚΗ 11 ΙΟΥΝΙΟΥ: Συμμετέσχε σέ 
Πολυαρχιερατικό Συλλείτουργο στόν πα-
νηγυρίζοντα ἱ. ναό Ἀποστόλου Βαρνάβα 
Δασουπόλεως, προεξάρχοντος τοῦ Μακα-
ριωτάτου Ἀρχιεπισκόπου Κύπρου κ.κ.Χρυ-
σοστόμου.
ΠΕΜΠΤΗ  15 ΙΟΥΝΙΟΥ: Συμμετέσχε στήν 
ἀκολουθία τοῦ ἑσπερινοῦ στόν πανηγυρί-
ζοντα ἱ. ναό Ἁγίου Τύχωνος τῆς ὁμώνυμης 
κοινότητας, προεξάρχοντος τοῦ Σεβασμιω-
τάτου Μητροπολίτου Νέας Κρήνης καί 
Καλαμαριᾶς κ.Ἰουστίνου καί συγχοροστα-
τοῦντος τοῦ Θεοφιλεστάτου Ἐπισκόπου 
Ἀμαθοῦντος κ.Νικολάου.
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 16 ΙΟΥΝΙΟΥ: Τέλεσε τή 
Θεία Λειτουργία κατά τή διάρκεια ἀγρυ-
πνίας στήν ἱ. μονή Τιμίου Προδρόμου Μέσα 
Ποταμοῦ.
ΚΥΡΙΑΚΗ 18 ΙΟΥΝΙΟΥ: Τέλεσε τή Θεία 
Λειτουργία στόν ἱ. ναό Τιμίου Προδρόμου 
τῆς κοινότητας Λουβαρᾶ.
ΣΑΒΒΑΤΟ  24 ΙΟΥΝΙΟΥ: Προεξῆρχε 
Ἀρχιερατικοῦ Συλλείτουργου στόν ἱ. ναό 
Ἁγίου Λουκᾶ Κριμαίας τῆς ἱ. μονῆς Πανα-
γίας Δοβρᾶ στή Βέροια Ἑλλάδας.
ΚΥΡΙΑΚΗ 25 ΙΟΥΝΙΟΥ: Συμμετέσχε σέ 
Ἀρχιερατικό Συλλείτουργο στόν Μητρο-
πολιτικό ναό Κοιμήσεως Θεοτόκου Ἀλε-
ξανδρείας στή Βέροια, προεξάρχοντος τοῦ 
Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Ἱεραπύτνης 
καί Σητείας κ.Κυρίλλου καί συλλειτουργού-
ντων Ἀρχιερέων, ἐκπροσώπων Πατριαρχεί-
ων καί Αὐτοκεφάλων Ἐκκλησιῶν.
ΤΕΤΑΡΤΗ 28 ΙΟΥΝΙΟΥ: Συμμετέσχε σέ 
Πολυαρχιερατικό ἑσπερινό στήν παλαιά 

Ἀπριλίου, Μαΐου καί Ἰουνίου
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Μητρόπολη Βεροίας, χοροστατοῦντος 
τοῦ Θεοφιλεστάτου Ἐπισκόπου Νύσσης 
κ.Ἀρσενίου καί συγχοροστατούντων Ἀρχι-
ερέων, ἐκπροσώπων Πατριαρχείων καί 
Αὐτοκεφάλων Ἐκκλησιῶν.
ΠΕΜΠΤΗ 29 ΙΟΥΝΙΟΥ: Συμμετέσχε σέ 
πολυαρχιερατικό Συλλείτουργο στήν πα-
λαιά Μητρόπολη Βεροίας, προεξάρχοντος 
τοῦ Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Ἱερα-
πύτνης καί Σητείας κ.Κυρίλλου καί συλλει-

τουργούντων Ἀρχιερέων, ἐκπροσώπων Πα-
τριαρχείων καί Αὐτοκεφάλων Ἐκκλησιῶν.
Συμμετέσχε σέ Πολυαρχιερατικό ἑσπερινό 
στό «Βῆμα» τοῦ Ἀποστόλου Παύλου στή 
Βέροια, χοροστατοῦντος τοῦ Σεβασμιωτά-
του Μητροπολίτου Βεροίας κ.Παντελεή-
μονος καί συγχοροστατούντων Ἀρχιερέων, 
ἐκπροσώπων Πατριαρχείων καί Αὐτοκεφά-
λων Ἐκκλησιῶν.

Θεοφιλεστάτου Ἐπισκόπου Ἀμαθοῦντος κ. Νικολάου

ΚΥΡΙΑΚΗ 2 ΑΠΡΙΛΙΟΥ: Ὁ Θεοφιλέστα-
τος Ἐπίσκοπος Ἀμαθοῦντος κ. Νικόλαος 
τέλεσε τή Θεία Λειτουργία στόν ἱ.ναό Ἁγίου 
Ἰωσήφ τοῦ Μνήστορος.
ΣΑΒΒΑΤΟ 8 ΑΠΡΙΛΙΟΥ: Τέλεσε τή Θεία 
Λειτουργία στόν ἱ. ναό Ἁγίου Κοσμᾶ Αἰτω-
λοῦ.
ΚΥΡΙΑΚΗ 9 ΑΠΡΙΛΙΟΥ: Τέλεσε τή Θεία 
Λειτουργία στόν  ἱ. ναό Ἁγίας Ζώνης Λεμε-
σοῦ.
Χοροστάτησε κατά τήν Ἀκολουθία τοῦ 
Νυμφίου στόν ἱ.ναό Προφήτη Ἠλία Ποτ. 
Γερμασόγειας.
ΜΕΓΑΛΗ ΔΕΥΤΕΡΑ 10 ΑΠΡΙΛΙΟΥ: Χο-
ροστάτησε κατά τήν Ἀκολουθία τοῦ Νυμφί-
ου στόν ἱ.ναό Ἀπ. Λουκᾶ καί Ἁγ.Μαρίνας, 
Συν. Ἁγ. Ἀθανασίου.
ΜΕΓΑΛΗ ΤΡΙΤΗ 11 ΑΠΡΙΛΙΟΥ: Χορο-
στάτησε κατά τήν Ἀκολουθία τοῦ Νυμφίου 
στόν ἱ.ναό Ἀπ. Ἀνδρέα καί Ὁσίας Φωτεινῆς, 
Συν. Κολοσσίου.
ΜΕΓΑΛΗ ΤΕΤΑΡΤΗ 12 ΑΠΡΙΛΙΟΥ: 
Χοροστάτησε κατά τήν Ἀκολουθία τοῦ Ἱ. 
Νιπτῆρος στόν ἱ. ναό Ἁγίου Σπυρίδωνα.
ΜΕΓΑΛΗ ΠΕΜΠΤΗ 13 ΑΠΡΙΛΙΟΥ: Τέ-
λεσε τή Θεία Λειτουργία στόν ἱ. ναό  Ἁγίου 
Νεοφύτου,  Συν. Μακαρίου Γ’.
Χοροστάτησε κατά τήν Ἀκολουθία τῶν Ἁγί-
ων Παθῶν στόν ἱ. ναό  Ἀποστόλου Ἀνδρέα 
Χαράκη.
ΜΕΓΑΛΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 14 ΑΠΡΙΛΙΟΥ: 
Χοροστάτησε κατά τήν Ἀκολουθία τῶν 

Μεγάλων Ὡρῶν, τοῦ Ἑσπερινοῦ καί τῆς 
Ἀποκαθηλώσεως στόν ἱ. ναό Ἀποστόλου 
Ἀνδρέα Μέσα Γειτονιᾶς. 
Χοροστάτησε κατά τήν Ἀκολουθία τοῦ 
Ἐπιταφίου στόν ἱ.ναό Ἁγίου Μηνᾶ, ἐνορίας 
Ἁγίου Ἀθανασίου.
ΜΕΓΑ ΣΑΒΒΑΤΟ 15 ΑΠΡΙΛΙΟΥ: Τέλεσε 
τή Θεία Λειτουργία στόν ἱ. ναό Ἀρχαγγέλου 
Μιχαήλ Παρεκκλησιᾶς.
ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΟΥ ΠΑΣΧΑ 16 ΑΠΡΙΛΙΟΥ: 
Τέλεσε τή Θεία Λειτουργία στόν Προσκυ-
νηματικό ἱ. ναό  Θεοπατόρων Ἰωακείμ καί 
Ἄννης παρά τόν Ἅγιο Τύχωνα.
Κατά τήν Ἀκολουθία τοῦ Μεγάλου Ἑσπε-
ρινοῦ τοῦ Πάσχα συγχοροστάτησε στόν 
Μητροπολιτικό ναό Παναγίας Παντανάσ-
σης Καθολικῆς μετά τοῦ Πανιερωτάτου 
Μητροπολίτου Λεμεσοῦ κ.Ἀθανασίου.
ΣΑΒΒΑΤΟ 22 ΑΠΡΙΛΙΟΥ: Χοροστάτησε 
κατά τήν ἀκολουθία τοῦ ἑσπερινοῦ στόν 
ἱ.ναό Ἁγίου Γεωργίου Φραγκούδη.
ΚΥΡΙΑΚΗ 23 ΑΠΡΙΛΙΟΥ: Τέλεσε τή Θεία 
Λειτουργία στόν ἱ.ναό  Παναγίας Σαϊτιώτισ-
σας (Σαϊττάς)
ΚΥΡΙΑΚΗ 7 ΜΑΪΟΥ: Τέλεσε τή Θεία Λει-
τουργία στόν ἱ.ναό τῆς τοῦ Χριστοῦ Γεννή-
σεως τῆς κοινότητας Ἀσωμάτου.
ΚΥΡΙΑΚΗ 14 ΜΑΪΟΥ: Τέλεσε τή Θεία 
Λειτουργία στόν ἱ. ναό Ἁγίου Νικολάου τῆς 
κοινότητας Παλώδιας.
ΤΡΙΤΗ 16 ΜΑΪΟΥ: Τέλεσε τή Θεία Λει-
τουργία κατά τή διάρκεια ἀγρυπνίας στήν 

Θεῖες Λειτουργίες καί Χοροστασίες
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ἱ.μονή Τιμίου Προδρόμου Μέσα Ποταμοῦ.
ΣΑΒΒΑΤΟ 20 ΜΑΪΟΥ: Τέλεσε τή Θεία 
Λειτουργία στόν ἱ.ναό Ἁγίων Παϊσίου τοῦ 
Ἁγιορείτου καί Ἀρσενίου τοῦ Καππαδόκου 
κατά τή διάρκεια τῆς ὁποίας χειροτόνησε σέ 
πρεσβύτερο τόν Εὐλαβέστατο Διάκ. Πανα-
γιώτη Ἐλπιδοφόρου.
Χοροστάτησε κατά τήν ἀκολουθία τοῦ 
ἑσπερινοῦ στόν ἱ.ναό Ἁγίων Κωνσταντίνου 
καί Ἑλένης στό Τσέρι.
ΚΥΡΙΑΚΗ 21 ΜΑΪΟΥ: Τέλεσε τή Θεία 
Λειτουργία στόν ἱ.ναό Ἁγ. Κωνσταντίνου 
καί Ἑλένης τῆς κοινότητας Καντοῦ.
ΤΕΤΑΡΤΗ 24 ΜΑΪΟΥ: Συλλειτούργησε 
μετά τοῦ Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου 
Προικοννήσου κ.Ἰωσήφ κατά τή διάρκεια 
ἀγρυπνίας στόν Καθεδρικό ναό Ἁγίας Νά-
πας Λεμεσοῦ.
ΚΥΡΙΑΚΗ 28 ΜΑΪΟΥ: Συλλειτούργησε 
μετά τοῦ Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου 
Ξάνθης καί Περιθεωρίου κ.Παντελεήμονος 
στόν ἱερό ναό Ἀρχαγγέλου Μιχαήλ τῆς κοι-
νότητας Παρεκκλησιᾶς.
ΚΥΡΙΑΚΗ 4 ΙΟΥΝΙΟΥ: Τέλεσε τή Θεία 
Λειτουργία στόν ἱερό ναό Ἀρχαγγέλου Μι-
χαήλ Μονοβόλικου καί ἀκολούθως χορο-
στάτησε κατά τήν ἀκολουθία τοῦ ἑσπερινοῦ 
τοῦ Ἁγίου Πνεύματος (Γονυκλισίας).
ΠΕΜΠΤΗ 8 ΙΟΥΝΙΟΥ: Ὑποδέχθηκε τήν 
εἰκόνα τῆς Παναγίας Ἁγιοταφίτισσας στόν 
ἱερό ναό Ἁγίου Τύχωνος τῆς ὁμώνυμης κοι-
νότητας. Τήν ἱερή εἰκόνα συνόδευσε ὁ Σε-
βασμιώτατος Μητροπολίτης Βόστρων κ.Τι-
μόθεος.
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 9 ΙΟΥΝΙΟΥ: Τέλεσε τά 
ἐγκαίνια κατά τή διάρκεια ἀγρυπνίας στόν 
ἱερό ναό Ἁγίου Τύχωνος τῆς ὁμώνυμης κοι-
νότητας.
ΚΥΡΙΑΚΗ 11 ΙΟΥΝΙΟΥ: Τέλεσε τή Θεία 
Λειτουργία στόν ἱερό ναό Ἁγίου Τύχωνος 
τῆς ὁμώνυμης κοινότητας. Στή Θεία Λει-
τουργία ἔλαβε μέρος ὁ Πανοσιολογιώτατος 
Καθηγούμενος τῆς ἱερᾶς Μεγίστης Μονῆς 
Βατοπαιδίου Ἀρχιμανδρίτης Ἐφραίμ, ὁ 

ὁποῖος κήρυξε τόν θεῖο λόγο.
ΠΕΜΠΤΗ 15 ΙΟΥΝΙΟΥ: Συγχοροστάτη-
σε κατά τήν ἀκολουθία τοῦ ἑσπερινοῦ στόν 
ἱερό ναό Ἁγίου Τύχωνος τῆς ὁμώνυμης 
κοινότητας, μετά τοῦ Σεβασμιωτάτου Μη-
τροπολίτου Νέας Κρήνης καί Καλαμαριᾶς 
κ.Ἰουστίνου καί τοῦ Πανιερωτάτου Μητρο-
πολίτου Λεμεσοῦ κ. Ἀθανασίου.
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 16 ΙΟΥΝΙΟΥ: Συμμετέσχε 
σέ Ἀρχιερατικό Συλλείτουργο στόν ἱερό ναό 
Ἁγίου Τύχωνος τῆς ὁμώνυμης κοινότητας, 
προεξάρχοντος τοῦ Σεβασμιώτατου Μη-
τροπολίτου Βόστρων κ. Τιμοθέου καί συλ-
λειτουργοῦντος τοῦ Σεβασμιωτάτου Μη-
τροπολίτου Νέας Κρήνης καί Καλαμαριᾶς 
κ. Ἰουστίνου.
Συμμετέσχε σέ Ἀρχιερατικό Συλλείτουργο 
κατά τή διάρκεια ἀγρυπνίας, προεξάρχο-
ντος τοῦ Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου 
Νέας Κρήνης καί Καλαμαριᾶς κ. Ἰουστί-
νου, στά ἐρείπια τῆς Βασιλικῆς στήν ἀρχαία 
Ἀμαθούντα.
ΚΥΡΙΑΚΗ 18 ΙΟΥΝΙΟΥ: Τέλεσε τή Θεία 
Λειτουργία στήν ἱερά Μονή Ἁγίου Νικολά-
ου τῶν Γάτων.
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 23 ΙΟΥΝΙΟΥ: Τέλεσε τή 
Θεία Λειτουργία κατά τή διάρκεια ἀγρυ-
πνίας στήν ἱερά Μονή Τιμίου Προδρόμου 
Μέσα Ποταμοῦ.
ΚΥΡΙΑΚΗ 25 ΙΟΥΝΙΟΥ: Τέλεσε τή Θεία 
Λειτουργία στόν ἱερό ναό Ἀποστόλου 
Ἀνδρέου τῆς κοινότητας Κάτω Ἀμιάντου.
ΤΕΤΑΡΤΗ 28 ΙΟΥΝΙΟΥ: Χοροστάτησε 
κατά τήν ἀκολουθία τοῦ ἑσπερινοῦ στόν πα-
νηγυρίζοντα ἱερό ναό Ἀποστόλων Πέτρου 
καί Παύλου.
ΠΕΜΠΤΗ 29 ΙΟΥΝΙΟΥ: Τέλεσε τή Θεία 
Λειτουργία στόν πανηγυρίζοντα ἱερό ναό 
Ἀποστόλων Πέτρου καί Παύλου στήν κοι-
νότητα Ἁγίου Παύλου.
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 30 ΙΟΥΝΙΟΥ: Τέλεσε τή 
Θεία Λειτουργία στόν ἱερό ναό Ἀποστόλων 
Πέτρου καί Παύλου Ἀσγάτας.

Ἀπριλίου, Μαΐου καί Ἰουνίου
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Μέσα στήν πανευφρόσυνη ἀτμόσφαιρα 
τῆς Πασχαλινῆς περιόδου τελέστηκε ἡ εἰς 
διάκονο χειροτονία ἀκόμα ἑνός νέου στή 
Μητρόπολή μας. Τό Σάββατο 22 Ἀπριλίου 
2017, ὁ Πανιερώτατος Μητροπολίτης μας κ. 
Ἀθανάσιος λειτούργησε στόν ἱερό ναό ἁγί-
ου Νικολάου Κ. Πολεμιδιῶν καί τέλεσε τήν 
εἰς διάκονο χειροτονία τοῦ κ. Μαρίνου Κά-
σια. 

Ὁ Πανιερώτατος Μητροπολίτης μας κ. Ἀθανάσιος ἀνέγνωσε τόν «Καλό Λόγο» καί τέλε-
σε τήν Ἀναστάσιμη Θεία Λειτουργία στόν ἱερό ναό ἁγίου Νικολάου στήν κοινότητα Κλω-
ναρίου. Ὁ Θεοφιλέστατος Ἐπίσκοπος Ἀμαθοῦντος κ. Νικόλαος, τό ἴδιο βράδυ προεξῆρχε 
τῆς Ἀναστάσιμης Ἀκολουθίας, στόν Προσκυνηματικό ἱερό ναό Θεοπατόρων Ἰωακείμ καί 
Ἄννης. Τό πρωί τῆς Κυριακῆς τοῦ Πάσχα στόν Μητροπολιτικό ναό τελέστηκε ὁ Μέγας 
Ἑσπερινός τοῦ Πάσχα προεξάρχοντος τοῦ Πανιερωτάτου Μητροπολίτου μας καί συγχο-
ροστατοῦντος τοῦ Θεοφιλεστάτου Ἐπισκόπου Ἀμαθοῦντος κ. Νικολάου, μέ τή συμμετοχή 
ἱερέων τῆς Μητροπολιτικῆς μας περιφέρειας. Τό Ἀναστάσιμο Εὐαγγέλιο ἀνεγνώσθη σέ δι-
άφορες γλῶσσες. Μετά τό πέρας τοῦ Ἑσπερινοῦ ἀκολούθησε λιτανεία καί στή συνέχεια ὁ 
Πανιερώτατος διένειμε κόκκινα αὐγά στούς πιστούς.
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Μέ τήν εὐκαιρία τῆς λήξης τῶν σχολικῶν μαθημάτων ἡ Ἱερά Μητρόπολή μας προσκάλεσε 
τούς τελειόφοιτους μαθητές ὅλων τῶν δημοσίων καί ἰδιωτικῶν σχολείων τῆς πόλεως καί 
ἐπαρχίας Λεμεσοῦ, γιά νά συμμετάσχουν σέ Θεία Λειτουργία, πού πραγματοποιήθηκε τό 
Σάββατο  6 Μαΐου 2017, στόν Μητροπολιτικό ἱερό ναό Παναγίας Παντανάσσης Καθολικῆς 
καί προεξῆρχε ὁ Πανιερώτατος Μητροπολίτης μας κ. Ἀθανάσιος. Στό ψαλτήρι βρίσκονταν 
μαθητές τοῦ Μουσικοῦ Σχολείου ὑπό τή διεύθυνση τοῦ κ. Σωτήρη Νικηφόρου. Στή Θεία 
Λειτουργία ἐκτός ἀπό τούς μαθητές, συμμετεῖχαν καθηγητές καί διευθυντές τῶν σχολείων, 
καθώς καί γονεῖς τῶν τελειοφοίτων. Μετά τό πέρας τῆς Θείας Λειτουργίας ὁ Πανιερώτατος 
εὐχήθηκε στούς μαθητές νά ἔχουν Θεῖο φωτισμό καί νά ἐπιτύχουν στίς ἐξετάσεις τους. Τέ-
λος, μαζί μέ τό ἀντίδωρο ἔδωσε σέ ὅλους μία μικρή εὐλογία.  

Μέ παιδικά χαμόγελα, χαρούμενες φωνές, παιχνίδια, τραγούδια καί χορούς γέμισε ὁ Δημό-
σιος Κῆπος Λεμεσοῦ τήν Κυριακή 7 Μαΐου 2017, ἀπό τό πρωί μέχρι ἀργά τό ἀπόγευμα. Στόν 
χῶρο αὐτό πραγματοποιήθηκε τό πανηγύρι χαρᾶς καί ἀγάπης τῶν Κατηχητικῶν Συνάξεων 
τῆς Μητροπόλεώς μας, μία ἐκδήλωση ἡ ὁποία ἔχει καταστεῖ θεσμός γιά τήν πόλη μας. Τήν 
ὅλη ἐκδήλωση τίμησε μέ τήν παρουσία του ὁ Πανιερώτατος Μητροπολίτης καί Ποιμενάρ-
χης μας, κ. Ἀθανάσιος καί ὁ Θεοφιλέστατος Ἐπίσκοπος Ἀμαθοῦντος κ. Νικόλαος, οἱ ὁποῖοι 
συνομίλησαν μέ τά παιδιά καί ἀπηύθυναν τόν πατρικό τους λόγο. Ἐπίσης παρέστη ὁ ἔντιμος 
Δήμαρχος Λεμεσοῦ κ. Νίκος Νικολαΐδης. Τά παιδιά εἶχαν τήν εὐκαιρία νά παίξουν στήν 
παιχνιδούπολη, σέ διάφορα παιχνίδια, νά ἀπολαύσουν τή βόλτα τους μέ τό τρενάκι καί νά 
ζωγραφίσουν.Τό ἀπόγευμα παρουσιάστηκε μουσικό καί καλλιτεχνικό πρόγραμμα ἀπό τά 
παιδιά τῶν Κατηχητικῶν Συνάξεων τῶν ἐνοριῶν τῆς Μητροπόλεώς μας. Τήν παρουσίαση 
ἔκλεισε μέ παραδοσιακούς χορούς ὁ Πολιτιστικός Ὅμιλος «Διόνυσος».Στήν ἐκδήλωση συμ-
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Μέσα σέ κλίμα κατανύξεως καί πνευμα-
τικῆς χαρᾶς τελέστηκε στίς 20 Μαΐου 2017, 
ἀπό τόν Θεοφιλέστατο Ἐπίσκοπο Ἀμα-
θοῦντος κ. Νικόλαο συλλειτουργοῦντος τοῦ 
Θεοφιλεστάτου Ἐπισκόπου Νεαπόλεως κ. 
Πορφυρίου, ἡ εἰς πρεσβύτερο χειροτονία 
τοῦ π. Παναγιώτη Ἐλπιδοφόρου. Ὁ νέος 
ἱερέας τῆς Μητροπόλεώς μας θά ἱερουργεῖ 
στόν ἱερό ναό Ἀρχαγγέλου Μιχαήλ στόν 
Μονοβόλικο.

Μέ αἰσθήματα χαρᾶς καί συγκίνησης,  πολλοί κληρικοί τῆς Μητροπόλεώς μας καί πλῆθος 
κόσμου  ὑποδέχθηκαν τό ἀπόγευμα τῆς Δευτέρας 22 Μαΐου, πιστό ἀντίγραφο τῆς Παναγίας 
Βηματάρισσας ἀπό τήν ἱερά Μεγίστη Μονή Βατοπαιδίου. Τήν ἱερά εἰκόνα μετέφερε ὁ Πα-
νοσιολ. Καθηγούμενος τῆς Μονῆς, Ἀρχιμ. Ἐφραίμ, καί τήν ὑποδέχθηκε ὁ Πανιερώτατος 
Μητροπολίτης μας κ. Ἀθανάσιος. Μετά τήν ὑποδοχή ἀκολούθησε δέηση στόν Μητροπολι-

μετεῖχαν ἐκτός ἀπό τίς Κατηχητικές Συνάξεις, οἱ Ἐπιτροπές Ὀρθοδόξων Ἐνοριακῶν Συν-
δέσμων Γυναικῶν, τά Πολυδύναμα Κέντρα Νεολαίας τῆς Μητροπόλεώς μας, ἡ Φιλόπτωχος 
Ἀδελφότητα καί ἡ Κοινότητα Νέων.
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Πραγματοποιήθηκε καί φέτος μέ μεγάλη ἐπιτυχία ἡ καθιερωμένη πλέον ἐκδήλωση τῆς Φιλο-
πτώχου Ἀδελφότητας τῆς Μητροπόλεώς μας, τή Δευτέρα 29 Μαΐου 2017, στό Κηποθέατρο 
Λεμεσοῦ καί εἶχε ὡς γενικό θέμα: «Σμιλεύοντας τίς Μνῆμες». Ἡ ἐκδήλωση ἄρχισε μέ σύντο-
μους χαιρετισμούς ἀπό τόν Πρωτοσύγκελλο καί πρόεδρο τῆς Φιλοπτώχου Ἀδελφότητας τῆς 

τικό ναό Παναγίας Παντανάσσης Καθολικῆς. Ὁ Μητροπολίτης μας εὐχαρίστησε ἐκ βάθους 
καρδίας τόν Γέροντα Ἐφραίμ καί τοῦ δώρησε μία εἰκόνα τοῦ Ἁγίου Ἰωάννου τοῦ Ἐλεήμο-
νος, Πολιούχου τῆς πόλεώς μας, ὅπως ἐπίσης καί στόν δωρητή τῆς εἰκόνας κ. Κωνσταντῖνο 
Shavel ἐκ Λευκορωσίας, τόν ὁποῖο καί παρασημοφόρησε μέ τόν Χρυσό Σταυρό τοῦ Ἁγίου 
Ἰωάννη τοῦ Ἐλεήμονος.  Ἀκολούθησε σύντομη ὁμιλία ἀπό τόν Γέροντα Ἐφραίμ, ὁ ὁποῖος 
μέσα ἀπό τόν λόγο του ἔδωσε ἐλπίδα, πνευματική στήριξη καί παρηγοριά στό πλῆθος τοῦ 
κόσμου, πού κατέκλυσε τόν Μητροπολιτικό ναό γιά νά τόν ἀκούσει.  Στό τέλος  ὁ Γέροντας 
Ἐφραίμ, χαιρέτησε ὑπομονετικά τόν κόσμο πού περίμενε, γιά νά λάβει τήν εὐλογία του. 
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Μέ τήν ἔλευση τῆς ἱερᾶς εἰκόνας τῆς Παναγίας Ἁγιοταφίτισσας ἀπό τά Ἱεροσόλυμα, ἄρχι-
σαν οἱ ἑορταστικές ἐκδηλώσεις γιά τά ἐγκαίνια τοῦ ἱεροῦ ναοῦ τοῦ ἁγίου Τύχωνα στήν ὁμώ-
νυμη κοινότητα, τήν Πέμπτη 8 Ἰουνίου 2017. Τήν εἰκόνα προσκόμισε ὁ Σεβ. Μητροπολίτης 
Βόστρων καί Ἔξαρχος τοῦ Παναγίου Τάφου στήν Κύπρο κ. Τιμόθεος καί τήν ὑποδέχθηκε 
ὁ Θεοφ. Ἐπίσκοπος Ἀμαθοῦντος κ. Νικόλαος πλαισιούμενος ἀπό ἱερεῖς τῆς Μητροπόλε-
ώς μας. Ἀκολούθησε Παρακλητικός Κανόνας πρός τήν Παναγία Ἁγιοταφίτισσα καί  τόν 
Θεῖο λόγο κήρυξε ὁ Σεβ. Μητροπολίτης Βόστρων. Ὁ Θεοφιλέστατος ἀφοῦ εὐχαρίστησε τόν 
Σεβασμιώτατο γιά τή μεγάλη εὐλογία πού προσκόμισε στούς πιστούς, τήν εἰκόνα τῆς Πα-
ναγίας μας, τοῦ δώρισε εἰκόνα τοῦ ἁγίου Τύχωνα. Τό βράδυ τῆς Παρασκευῆς 9 Ἰουνίου, 
τελέστηκαν μέ λαμπρότητα τά ἐγκαίνια τοῦ ἱεροῦ ναοῦ Ἁγίου Τύχωνα. Τά ἐγκαίνια τέλεσε 
ὁ Ἐπίσκοπος Ἀμαθοῦντος κ. Νικόλαος, ὁ ὁποῖος ἀνήμερα τῶν ἐγκαινίων συμπλήρωσε δέκα 
χρόνια ἐπισκοπικῆς διακονίας. Τόν Θεοφιλέστατο πλαισίωναν ἱερεῖς τῆς Μητροπόλεώς μας, 
ἐνῶ τό ψαλτήρι κόσμησε ὁ Ἰωάννης Χασα-
νίδης, πρωτοψάλτης τῆς ἱερᾶς μονῆς ἁγίας 
Θεοδώρας Θεσσαλονίκης. Τήν Κυριακή 
11 Ἰουνίου, τελέστηκε Ἀρχιερατική Θεία 
Λειτουργία στόν ἱερό ναό ἁγίου Τύχωνα 
στήν ὁμώνυμη κοινότητα. Τῆς Θ. Λειτουρ-
γίας προεξῆρχε ὁ Θεοφ. Ἐπίσκοπος Ἀμα-
θοῦντος κ. Νικόλαος, ἐνῶ συλλειτούργησε 
καί ὁ Ἡγούμενος τῆς Ἱερᾶς Μονῆς Βατο-
παιδίου Ἀρχιμ. Ἐφραίμ, ὁ ὁποῖος καί κή-
ρυξε τόν Θεῖο λόγο.

Μητροπόλεώς μας, Ἀρχιμ. Ἰσαάκ καί ἀπό τόν ἔντιμο Δήμαρχο τῆς πόλεως κ. Νίκο Νικολα-
ΐδη. Στή συνέχεια ἀκολούθησε πλούσιο καλλιτεχνικό πρόγραμμα μέ χορούς καί τραγούδια 
ἐμπνευσμένα ἀπό τήν παράδοση τῆς Κύπρου, τῆς Κρήτης, τῆς Κωνσταντινούπολης καί τῆς 
Μ. Ἀσίας. Στήν ἐκδήλωση συμμετεῖχαν ὁ Θωμάς Κωνσταντίνου, ἡ Σοφία Παπάζογλου, ἡ 
βυζαντινή χορωδία «Ρωμανός ὁ Μελωδός», ἡ Παραδοσιακή χορωδία «Ἀνατολή», τό μου-
σικό σχῆμα τῆς Μητροπόλεώς μας καί τό ἐργαστήρι παραδοσιακῶν χορῶν «Ἀλεξάνδρα». 
Στήν ἐκδήλωση παρέστησαν μεταξύ ἄλλων ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Βόστρων κ.Τι-
μόθεος, ὁ Θεοφιλέστατος Ἐπίσκοπος Ἀμαθοῦντος κ. Νικόλαος, ὁ Δήμαρχος Λεμεσοῦ κ. Νί-
κος Νικολαΐδης, ἄλλοι Δήμαρχοι τῆς μείζονος Λεμεσοῦ, Βουλευτές, Δημοτικοί Σύμβουλοι, 
ἱερεῖς καί πλῆθος κόσμου.
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Μέ ἐκκλησιαστική λαμπρότητα καί μεγαλοπρέπεια ἑορτάστηκε ἡ μνήμη τοῦ Ἁγίου ἐνδό-
ξου καί πανευφήμου Ἀποστόλου Βαρνάβα, ἱδρυτῆ τῆς Ἐκκλησίας τῆς Κύπρου. Ἐπίκεντρο 
τῶν λατρευτικῶν ἐκδηλώσεων στή Λεμεσό ἦταν ὁ ἱερός ναός Ἀποστόλου Βαρνάβα στόν 
ὁμώνυμο συνοικισμό τῆς πόλης μας. Στόν ἑσπερινό τῆς ἑορτῆς χοροστάτησε ὁ Πανιερώτα-
τος Μητροπολίτης μας κ. Ἀθανάσιος, ἐνῶ συμμετεῖχε ὁ σεβαστός Καθηγούμενος τῆς Ι.Μ. 
Μονῆς Βατοπαιδίου Ἀρχιμ. Ἐφραίμ. Ὁ Γέροντας Ἐφραίμ κατά τή διάρκεια τοῦ ἑσπερινοῦ 
ἀπηύθυνε σύντομο πνευματικό λόγο πρός τό πολυπληθές ἐκκλησίασμα.

Μέ τήν εὐκαιρία τῆς μνήμης τοῦ ἁγίου Τύ-
χωνα τελέστηκαν καί φέτος ἑορταστικές 
ἐκδηλώσεις στόν ἱερό ναό του στήν ὁμώνυ-
μη κοινότητα. Τήν παραμονή 15 Ἰουνίου, 
τελέστηκε Πανηγυρικός Ἑσπερινός χορο-
στατοῦντος τοῦ Σεβασμιωτάτου Μητρο-
πολίτου Νέας Κρήνης καί Καλαμαριᾶς κ. 
Ἰουστίνου καί συγχοροστατούντων τοῦ 
Πανιερωτάτου Μητροπολίτου μας κ. Ἀθα-
νασίου καί τοῦ Θεοφιλεστάτου Ἐπισκό-
που Ἀμαθοῦντος κ. Νικολάου καί τή συμ-
μετοχή πλειάδας ἱερέων  καί διακόνων τῆς 
Μητροπόλεώς μας. Τήν ἡμέρα τῆς ἑορτῆς 
τελέστηκε Ἀρχιερατικό Συλλείτουργο προεξάρχοντος τοῦ Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου 
Βόστρων κ. Τιμοθέου, Ἐξάρχου τοῦ Παναγίου Τάφου, καί συλλειτουργούντων τοῦ Σεβα-
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Προσκεκλημένος τοῦ Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Βεροίας κ. Παντελεήμονος ἦταν ὁ 
Πανιερώτατος Μητροπολίτης μας κ. Ἀθανάσιος, γιά νά συμμετάσχει στά ΚΓ’ Παύλεια. Στό 
ἐπιστημονικό Συνέδριο τό ὁποῖο πραγματοποιήθηκε μέ γενικό τίτλο «Πόλεμος καί Εἰρήνη 
κατά τόν Ἀπόστολο Παῦλο», ὁ Πανιερώτατος συμμετεῖχε σέ συζήτηση Στρογγυλῆς Τραπέ-
ζης  μέ θέμα : «Οἱ ἀνθρωπολογικές καί Ἐκκλησιολογικές συνέπειες τοῦ πολέμου στίς σύγ-
χρονες Ἐκκλησίες». Κατά τή διάρκεια τῆς ἐκεῖ παρουσίας του ὁ Πανιερώτατος συμμετεῖχε 
καί στίς λατρευτικές ἀκολουθίες ἐπί τῇ μνήμῃ τοῦ Ἀποστόλου τῶν Ἐθνῶν, Παύλου. 

Πανηγυρική Ἀρχιερατική ἀγρυπνία τελέστηκε τό βράδυ τῆς Παρασκευῆς 6 Ἰουνίου, κατά 
τήν ὁποία ἑορτάστηκε ἡ σύναξη πάντων τῶν ἁγίων Ἱεραρχῶν τῆς Ἐπισκοπῆς Ἀμαθοῦντος. 
Ἡ ἀγρυπνία τελέστηκε στά ἐρείπια τῆς Βασιλικῆς τοῦ ἁγίου Τύχωνα στήν ἀρχαία Ἀμαθού-
ντα, ἡ ὁποία ἀνάγεται ὡς κτίσμα τόν 4ο αἰ., καί εἶναι ὁ ἀρχαιότερος χριστιανικός λατρευ-
τικός χῶρος στήν Κύπρο. Τῆς ἱερᾶς ἀγρυπνίας προεξῆρχε ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης 
Νέας Κρήνης καί Καλαμαριᾶς κ. Ἰουστῖνος καί συλλειτούργησε ὁ Θεοφιλέστατος Ἐπίσκο-
πος Ἀμαθοῦντος κ. Νικόλαος πλαισιούμενοι ἀπό ἱερεῖς καί διακόνους τῆς Μητροπόλεώς 
μας. Στήν ἀγρυπνία ἔψαλλε ἡ χορωδία τῆς Μητροπόλεώς μας «Ρωμανός ὁ Μελωδός».

σμιωτάτου Μητροπολίτου Νέας Κρήνης καί Καλαμαριᾶς κ. Ἰουστίνου καί τοῦ Θεοφιλε-
στάτου Ἐπισκόπου Ἀμαθοῦντος κ. Νικολάου καί τή συμμετοχή ἱερέων τῆς Μητροπολιτικῆς 
μας περιφέρειας. Πλῆθος κόσμου συνέρρευσε κατά τή διάρκεια τῶν ἱερῶν ἀκολουθιῶν, γιά 
νά συνεορτάσει καί νά συμπροσευχηθεῖ στόν Πολιοῦχο Ἅγιο τῆς Ἐπισκοπῆς Ἀμαθοῦντος.
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Ὁ ἱερός Χρυσόστομος

Ἱερομονάχου Γρηγορίου

Ἡ ζωή τοῦ ἱεροῦ Χρυσοστόμου ἦταν ἕνα διαρκές βίωμα 
ἀγάπης πρός τόν Θεό καί πρός τούς ἀδελφούς του. Ἡ 
ἀγάπη αὐτή τόν ἀνέδειξε διάκονο τοῦ Θεοῦ καί διάκονο 
τῶν ἀνθρώπων στό ἔργο τῆς σωτηρίας τους. Ὁλόκληρη 
ἡ ζωή τοῦ ἁγίου Ἰωάννου ἦταν ταυτόχρονα ζωή δοξο-
λογίας καί εὐχαριστίας τοῦ Θεοῦ.  Εἴτε πορευόταν στή 
γαλήνη εἴτε στήν τρικυμία τῶν διωγμῶν, στήν καρδιά του 
ὑπῆρχε πάντοτε ἡ δοξολογία καί ἡ εὐχαριστία τοῦ Θεοῦ. 
Ἕνα βιβλίο σκιαγράφησης τῆς ἁγίας ζωῆς τοῦ ἱεροῦ πα-
τρός, ζωῆς διακονίας, μαρτυρίου καί δοξολογίας.

Γέρων Θαδδαῖος
Ἕνας πνευματικός τῆς ἐποχῆς μας

Ἕνα βιβλίο μέ πολύτιμο πνευματικό σχολιασμό γιά τήν 
πτώση καί τή θεία χάρη, τήν επικοινωνία μέ τόν Θεό, τίς 
σκέψεις καί τούς λογισμούς, τό θεῖο καί ἀνθρώπινο θέ-
λημα, τόν παράδεισο καί τήν κόλαση, τήν ταπεινοφρο-
σύνη καί τήν ὑπακοή, τήν ψυχή, τήν πνευματική πρόο-
δο, τά μυστήρια καί πολλά ἄλλα θέματα, πού ἀφοροῦν 
στήν ἐν Χριστῷ ζωή μας.
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