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Οἱ ἀρθρογράφοι ἔχουν τήν ἀπόλυτη εὐθύνη τῶν 
ἀπόψεών τους

Ἡ ποντιακή διάλεκτος «θρη-
νεῖ» γιά τό λαμπρό μοναστή-
ρι τοῦ Πόντου καί παράλλη-
λα ἐκφράζει τήν ἐλπίδα.

Παναγία λειτουργᾶ κι 
Ἡγούμενον κοιμᾶται, 
τερέστ’ ὀμμάτια, τερέστε, 
πάω κι ἀρωθυμᾶτε.
Ἡ Παναγία λειτουργᾶ, 
τά σήμαντρα χτυποῦνε, 
βροντοῦνε τά καμπάνας 
Ἀτ’ς, τ’ ὁρμάνια ἀντιδο-
νοῦνε.
Τῆ Σουμελᾶς τό Μοναστήρ’ 
ἐσβῆεν κι ἐχαλάεν, 
ἡ Παναγία ἐπέταξεν,  
‘ς σά λίβια ἐταράεν.

Στάθη Εὐσταθιάδη, Τά τραγούδια 
τοῦ ποντιακοῦ λαοῦ. 

(ἐκδ. Κυριακίδη, Θεσσαλονίκη)
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«Ἔλαμψεν ἡ Χάρις τοῦ Παναγίου Πνεύματος»
Εἴσοδος στήν Ἁγία καί Μεγάλη Τεσσαρακοστή

Μέσα σέ μία ζοφερά κατάσταση 
παγκοσμίου ἀγωνίας, καί ὅλα 
τά ὑπόλοιπα τά ὁποῖα σημαδεύ-

ουν τή ζωή μας καθημερινά, καί μέσα στόν 
ξέφρενο ρυθμό τῆς πόλης μας, ἡ Ἐκκλησία 
μας, σάν ἕνα λιμάνι σωτήριο, τελεῖ καί εὐλο-
γεῖ τήν εἴσοδό μας στήν ἁγία καί Μεγάλη 
Τεσσαρακοστή, μέ τήν προκαταρκτική αὐτή 
τελετή τοῦ μυστηρίου τῆς συγχωρήσεως τῶν 
ἀδελφῶν μας, στόν Ἑσπερινό αὐτό τῆς συγ-
χωρήσεως. Συγχωρώντας ὁ ἕνας τόν ἄλλον 
μᾶς θωρακίζει ἡ χάρη τοῦ Ἁγίου Πνεύματος 
καί  ἐνδυόμενοι τά ὅπλα τοῦ φωτός προχω-
ροῦμε στήν ἁγία καί Μεγάλη Τεσσαρακο-
στή. Ἄς εἰσέλθουμε στό στάδιο τῶν ἀρετῶν, 
τῶν ἀγώνων τῶν πνευματικῶν, στό στάδιο 
τῆς νηστείας. Ἄς διαπλεύσουμε αὐτό τό μέγα 
πέλαγος τῆς νηστείας, τό ὁποῖο εἶναι χαρ-
μόσυνο καί φωτοφόρο. Ἡ Ἐκκλησία διά 
τῆς ὑμνολογίας μᾶς διδάσκει ὅτι «ἔλαμψεν 
ἡ Χάρις τοῦ Παναγίου Πνεύματος» διά τῆς 
ἐλεύσεως τῆς ἁγίας καί Μεγάλης Τεσσαρα-
κοστῆς, καί ἐνδυόμενοι τά ἔργα τοῦ φωτός, 
νά φωτίσουμε τήν ψυχή μας καί τόν κόσμο 
ὅλο. 
Εἶναι μία εὐλογημένη περίοδος ἡ Μεγάλη 
Τεσσαρακοστή. Χαριτωμένη καί εὐλογημέ-
νη. Διότι μᾶς καλεῖ σέ ἀγῶνες πνευματικούς, 
πού βέβαια δέν ἔπρεπε μόνο τή Μεγάλη Τεσ-
σαρακοστή ν’ ἀγωνιζόμαστε πνευματικά, 
ἀλλά ἐπειδή εἴμαστε ἄνθρωποι ἀδύνατοι καί 
μ’ ὅλα τά ἀνθρώπινα δεδομένα, ἡ Ἐκκλησία 
μᾶς ὑπενθυμίζει καί μᾶς καλεῖ σ’ αὐτό τόν 
ἀγώνα, ἰδιαίτερα κατ᾽αὐτή τήν περίοδο ἀνα-
καινίζοντας τή διάθεση καί τήν πρόθεσή μας.

 Ἔτσι, πρωτίστως ἡ νηστεία τῆς ἁγίας καί 
Μεγάλης Τεσσαρακοστῆς, εἶναι ἕνα γεγονός 
ἐκκλησιαστικό. Ὅλοι οἱ ὀρθόδοξοι χριστια-
νοί σ’ ὅλο τόν κόσμο, ἀπό τό ἕνα ἄκρο τῆς 
οἰκουμένης μέχρι τό ἄλλο, ἀπό αὔριο ἀρχί-
ζουμε τή μεγάλη νηστεία καί ἔτσι ἀποκτοῦμε 
συνείδηση ὅτι ἀνήκουμε στήν Ἐκκλησία τοῦ 
Χριστοῦ. Ἀνήκουμε σ’ αὐτό τόν εὐλογημένο 
λαό τοῦ Θεοῦ. Τόν ἐκλεκτό λαό τοῦ Θεοῦ, 
τόν νέο Ἰσραήλ, ὁ ὁποῖος καλεῖται εἰς σωτη-
ρία καί ἁγιασμό τῶν ἀνθρώπων, τούς ὁποί-
ους ἔχει μέσα στό δικό του σῶμα.
Αὐτή ἡ νηστεία μᾶς δίνει τή συνείδηση τῆς 
Ἐκκλησίας, μᾶς δίνει τή συνείδηση τῆς τά-
ξεώς μας μέσα στό εὐλογημένο σῶμα τῆς 
Ἐκκλησίας μας, πού ἁγιάζει τόν χρόνο τῆς 
ζωῆς μας. Ἀφοῦ ξέρουμε ὅτι ἡ νηστεία τῆς 
ἁγίας καί Μεγάλης Τεσσαρακοστῆς εἶναι 
τριανταεξήμισι μέρες, αὐτές δηλαδή πού δέν 
ἔχουν κατάλυση οἴνου καί ἐλαίου, ἀποτε-
λοῦν τό ἕνα δέκατο τοῦ χρόνου.
Ὅπως στήν Παλαιά Διαθήκη ὁ Θεός ζητοῦσε 
ἀπό τούς Ἰσραηλίτες νά δώσουν τό ἕνα δέ-
κατο τῶν εἰσοδημάτων τους καί τό ἕνα δέκα-
το τῶν ὑπαρχόντων τους, γιά νά εὐλογηθοῦν 
ἀπό τόν Θεό, ἔτσι κι ἐμεῖς δίνουμε τό ἕνα 
δέκατο τοῦ χρόνου μας σέ ἀγῶνες πνευμα-
τικούς, γιά νά εὐλογηθοῦμε ἀπό τόν Θεό, νά 
ἁγιάσουμε τήν ψυχή καί τό σῶμα μας καί νά 
γίνουμε τέκνα Θεοῦ φωτοφόρα. Ἡ νηστεία 
ἀφορᾶ ἐμᾶς τούς ἰδίους, δέν τό κάνουμε γιά 
τόν Θεό. Δέν παίρνει τίποτα ὁ Θεός ἀπ’ ὅλα 
αὐτά τά πράγματα, ἀλλά ἐμεῖς ὠφελούμα-
στε. Γιά ἐμᾶς νηστεύουμε· γιά τίς δικές μας 
ἁμαρτίες, γιά τά δικά μας λάθη, γιά τόν δικό 

τοῦ Πανιερωτάτου Μητροπολίτου 
Λεμεσοῦ κ. Ἀθανασίου
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μας ἁγιασμό τῆς ψυχῆς καί τοῦ  σώματος.
Ἔτσι, εἶναι πολλαπλά τά ὀφέλη τῆς ἁγίας 
νηστείας. Μᾶς θυμίζει τήν πτώση τοῦ ἀνθρώ-
που, τήν πρώτη ἐντολή τοῦ Θεοῦ, ἡ ὁποία 
ἦταν ἐντολή νηστείας. Ἡ πρώτη ἐντολή πού 
ἔδωσε ὁ Θεός στόν ἄνθρωπο ἦταν, «νά μή 
φάγης ἀπό τόν καρπό αὐτό». Ἐντολή νη-
στείας ἦταν.
Καί ὁ Κύριός μας ἄρχισε τήν ἐπίγειο δράση 
Του διά τοῦ κηρύγματος τοῦ Εὐαγγελίου 
«νηστέψας ἡμέρας τεσσαράκοντα καί νύ-
κτας τεσσαράκοντα». Ἔτσι κι ἐμεῖς κατά μί-
μηση τοῦ Κυρίου ἀγωνιζόμεθα νά νηστέψου-
με ὁ καθένας κατά τά μέτρα μας καί κατά τή 
δύναμή μας καί κατά τά δεδομένα τῆς ὑγεί-
ας μας, προπά-
ντων ὅμως 
ἀποβλέποντες, 
ὄχι τόσο στή 
σωματική νη-
στεία, ὅσο στή 
νηστεία ἐκ τῶν 
παθῶν καί 
τῆς ἁμαρτίας, 
ἡ ὁποία μᾶς 
αἰχμαλωτίζε ι 
καί τυφλώνει 
τά μάτια μας.
Αὐτή ἡ νη-
στεία, ἀδελ-
φοί μου, ἔχει 
μεγάλη ὠφέ-
λεια. Κόβει τό θέλημά μας. Αὐτό τό θέλημα 
τό ὁποῖο εἶναι ἕνα γεγονός, πού δημιουργεῖ 
προβλήματα καθημερινά στίς σχέσεις μας 
μέ τούς συνανθρώπους μας. Αὐτό πού εἶναι 
αἰτία τῶν προβλημάτων ὅλου τοῦ κόσμου. 
Τό θέλημα, τό ὁποῖο ἐκφράζει τόν ἐγωισμό 
μας καί τήν αὐταρέσκειά μας. Αὐτό τό «ἐγώ 
ἔτσι θέλω, ἔτσι τό νιώθω, ἔτσι αἰσθάνομαι, 
αὐτό μοῦ ἀρέσει καί αὐτό θεωρῶ ἐγώ καλό 
καί ὠφέλιμο». Αὐτό εἶναι ἡ αἰτία πού γίνο-
νται ὅλα τά κακά στόν κόσμο· ὁ ἐγωισμός, ἡ 
αὐταρέσκεια, ἡ φιλοδοξία. Ἡ αἰτία πάντων 
τῶν κακῶν καί πάντων τῶν πτώσεων.
Καί κτυπᾶ κατευθεῖαν σ’ αὐτή τή ρίζα τοῦ 
θελήματος, γιά νά μᾶς ὑποτάξει στόν κανό-

να τῆς νηστείας, ὅπου δέν ἐσθίουμε ὅ,τι θέ-
λουμε, ἀλλά ἐσθίουμε αὐτά πού ἡ Ἐκκλη-
σία μᾶς παραδίδει μέσα ἀπό τήν ἁγιασμένη 
μακραίωνο παράδοσή της, γιά νά μᾶς βοη-
θήσει, ἔτσι νά ὑπερβοῦμε τά θελήματά μας. 
Καί ὑπερβαίνοντας τά θελήματα ἀποκτοῦμε 
ἀνδρεία, γινόμαστε ἀνδρεῖοι ψυχῇ τε καί σώ-
ματι. Ξεπερνοῦμε τή δειλία, πού εἶναι ἕνα ση-
μεῖο ὀλιγοπιστίας καί ἀπιστίας. Δειλία εἶναι 
μία ἀσθένεια τῆς ψυχῆς. Ἐνῶ ὁ ἄνθρωπος ὁ 
γενναῖος, ὁ δυνατός, ἀποβλέπει στή δύναμη 
τοῦ Θεοῦ, καί ἐνδύεται δύναμη ἐξ ὕψους καί 
ἀναφωνεῖ μέ τόν ἀπόστολο Παῦλο «πάντα 
ἰσχύω ἐν τῷ ἐνδυναμοῦντι με Χριστῷ». Μᾶς 
θυμίζει αὐτή τή ρήση τῶν ἁγίων Πατέρων 

μέσα ἀπό τήν 
ἐμπειρία τους, 
ὅτι «δός τῷ Θεῷ 
πρόθεσιν καί 
λαμβάνεις παρ’ 
Αὐτοῦ δύνα-
μιν». Δῶσε τήν 
πρόθεσή σου 
στόν Θεό καί 
θά λάβεις ἀπ’ 
Αὐτόν τή δύνα-
μη νά ἐπιτελέ-
σεις τά ἔργα τά 
ἀγαθά, τά ἔργα 
τῆς νηστείας.
«Χωρίς Ἐμοῦ 
οὐ δύνασθαι 

ποιεῖν οὐδέν», λέει ὁ Κύριος. «Χωρίς ἐμένα 
δέν μπορεῖτε νά κάνετε τίποτα», λέει ὁ Χρι-
στός. Καί αὐτό τό ζοῦμε καί τό βιώνουμε 
κάθε μέρα στή ζωή μας, ἰδιαίτερα τόν και-
ρό τῆς νηστείας, ἡ ὁποία μᾶς ἐνδυναμώνει 
ψυχῇ τέ καί σώματι, γιά νά γίνουμε γενναῖοι 
στρατιῶτες Χριστοῦ καί νά μή φοβόμαστε τά 
πράγματα τοῦ κόσμου τούτου. Νά ἀπελευ-
θερωθοῦμε ἀπό τόν φόβο τοῦ θανάτου, ἀπό 
τόν φόβο τῆς ἀσθένειας, ἀπό τόν φόβο τῆς 
ἀδυναμίας καί νά καταλάβουμε ὅτι ἡ δύναμή 
μας προέρχεται ἀπό τόν ἀναστηθέντα Χρι-
στό, τόν Κύριο τῆς ζωῆς καί τοῦ θανάτου.
Μᾶς διδάσκει ἀκόμα ἡ νηστεία τήν ἀγάπη. 
Διότι νηστεύοντες δίδουμε ἐλεημοσύνη τά 
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περισσεύματα τῆς νηστείας. Δηλαδή αὐτά 
πού θά σπαταλούσαμε σέ ἄλλο καιρό, τά 
δίνουμε ὡς ἔργο ἐλεημοσύνης καί ἀγάπης. 
Διότι νηστεία δέν εἶναι μία ἁπλή διατροφή. 
Εἶναι ἔργο καί ἀγώνας πνευματικός, ὁ ὁποῖος 
ἀρχίζει μέ τή συγχώρηση τῶν ἀδελφῶν μας. 
Δηλαδή ἀγαπώντας ὁ ἕνας τόν ἄλλον. Καί 
ἀγαπώντας τούς ἀδελφούς μας καί τόν Κύ-
ριό μας Ἰησοῦ Χριστό, ἡ ἀγάπη αὐτή δέν μέ-
νει στά λόγια καί στή θεωρία, ἀλλά γίνεται 
πράξη καί καθημερινό βίωμα μέσα ἀπό τά 
ἔργα ἀγάπης, τά ὁποῖα μᾶς ἐνισχύουν καί 
μᾶς ἐνδυναμώνουν σ’ αὐτό τόν μεγάλο ἀγώ-
να.
Πάνω ἀπ’ ὅλα ἡ νηστεία μᾶς κάνει τέκνα 
Θεοῦ. Διότι ἐξαγνίζει τό σῶμα μας, τόν νοῦ 
καί τήν καρδιά μας. Μᾶς κάνει νά γίνουμε 
ἄνθρωποι πνευματικοί, νά φύγουμε ἀπό τά 
δεσμά τῆς ὕλης, ἀπό τά δεσμά τῶν παθῶν καί 
τῆς ἁμαρτίας, καί καθαρίζει τήν ψυχή καί τό 
σῶμα μας. Εἶναι ἀποδεδειγμένο ἀκόμα καί 
ἰατρικά ὅτι ἡ νηστεία βοηθᾶ τόν ἄνθρωπο 
καί καθαρίζει ὅλο τό εἶναι του·  καί σωματι-
κά καί πνευματικά.
Ἔτσι, σάν ἕνας ἄνθρωπος, ὅλα τά τέκνα τῆς 
Ἐκκλησίας, ἄς εἰσέλθουμε μέ πολλή χαρά 
σ’ αὐτό τόν πνευματικό ἀγώνα καί νά εἴμα-
στε βέβαιοι ὅτι ὁ Θεός θά εἶναι μαζί μας. 
Κι ἐπειδή ζοῦμε τά δύσκολα γεγονότα, σᾶς 
παρακαλῶ, ἀδελφοί μου, νά ἀφιερώσουμε 
τή νηστεία μας αὐτή, τίς προσευχές μας πού 
ἔχουμε μπροστά μας μέσα στό πέλαγος τῆς 
νηστείας, γιά τήν εἰρήνη ὅλου τοῦ κόσμου.
Γιατί βλέπουμε τούς ἀδελφούς μας νά εὑρί-
σκονται σέ κινδύνους καί πολέμους, καί ἐμᾶς 
δέν μᾶς ἀπασχολεῖ τό ποιός ἔχει δίκαιο καί 
ποιός ἔχει ἄδικο. Ὅλοι ἐν τῷ πολέμῳ εἶναι ἐν 
ἀδίκῳ· καί οἱ πολεμοῦντες καί οἱ πολεμούμε-
νοι. Διότι ὁ πόλεμος εἶναι ἁμαρτία· ὁ πόλεμος 
εἶναι κάτι πού δέν τό εὐλογεῖ ὁ Θεός. Ὁ Θεός 
θέλει τήν εἰρήνη. Ἀλλά γιά ν’ ἀποκτήσουμε 
τήν εἰρήνη τοῦ Θεοῦ στήν ψυχή μας, πρέπει 
ν’ ἀποκτήσουμε τήν ὄντως εἰρήνη, πού εἶναι 
ὁ ἴδιος ὁ Χριστός.
Ἔτσι, ἄς  σταθοῦμε μπροστά στόν Θεό ὅλοι 
μας μέ μετάνοια. Νά μετανοήσουμε ἐμεῖς γιά 
τόν κόσμο ὅλο. Νά προσφέρουμε τή νηστεία 

καί τήν προσευχή μας καί τίς ἐλεημοσύνες 
μας, ὑπέρ τῆς εἰρήνης τοῦ σύμπαντος κό-
σμου. Ἡ Ἐκκλησία καθημερινά προσεύχεται 
γιά τήν εἰρήνη ὅλου τοῦ κόσμου, καί ξέρει 
ὅτι ἡ εἰρήνη εἶναι ὁ Χριστός. «Ὁ Χριστός 
ἐστίν ἡ εἰρήνη ἡμῶν». Αὐτός εἶναι ἡ εἰρήνη 
ὁ ὁποῖος ἦρθε στόν κόσμο, γιά νά τόν σώσει.
Ἔτσι, θά κάνουμε πραγματικά ἔργα ἐλεημο-
σύνης. Μπορεῖ ἡ προσευχή καί ἡ νηστεία μας 
ν’ ἀλλάξει τά παγκόσμια δεδομένα. Μπορεῖ 
ν’ ἀλλάξει τόν ροῦν τῆς ἱστορίας, τά γεγο-
νότα ὅλου τοῦ κόσμου, διότι ὁ Θεός δέχε-
ται τήν προσευχή τῶν δούλων του ὑπέρ τῶν 
ἀδελφῶν τους, ὡς ἔκφραση τελείας ἀγάπης 
καί ὑπέρτατης θυσίας ὑπέρ αὐτῶν. Καί ἔχο-
ντας αὐτή τήν πεποίθηση ὅτι νηστεύουμε γιά 
τήν ἀγάπη τῶν ἀδελφῶν μας, καί προσευχό-
μαστε ὑπέρ ὅλου τοῦ κόσμου, ἄς ἔχουμε τήν 
βεβαία ἐλπίδα ὅτι ὁ Θεός θά ἀνατρέψει τά 
θλιβερά πράγματα τοῦ κόσμου αὐτοῦ, καί 
θά δώσει τήν εἰρήνη καί τή χαρά στίς καρ-
διές μας.
Εὔχομαι σέ ὅλους καλό στάδιο! Καλούς 
πνευματικούς ἀγῶνες! καλή Σαρακοστή! Καί 
νά εἰσέλθουμε μέ πολλή χαρά στό στάδιο 
τῆς νηστείας, καί νά προσέλθουμε στό μεγά-
λο «ἑστιατόριο» τῆς Ἐκκλησίας, πού θά μᾶς 
παραθέσει πλούσια ἐδέσματα· καθημερινές 
ἱερές ἀκολουθίες, τά Μεγάλα Ἀπόδειπνα, τίς 
Θεῖες Λειτουργίες τῶν Προηγιασμένων Δώ-
ρων, τούς Χαιρετισμούς τῆς Παναγίας μας, 
τόν Μεγάλο Κανόνα, μέ ἀποκορύφωμα τήν 
Ἁγία καί Μεγάλη Ἑβδομάδα. 
Ἄς βάλουμε στόχο αὐτή τήν Τεσσαρακοστή 
νά ζήσουμε τή λειτουργική ζωή τῆς Ἐκκλη-
σίας, ὅσο μποροῦμε πιό κοντά ὁ ἕνας στόν 
ἄλλο, προσευχόμενοι ὑπέρ ὅλου τοῦ κόσμου 
καί ὑπέρ τῶν ψυχῶν ἡμῶν. Καί θά δεῖτε ὅτι 
αὐτό θά ἔχει ἀποτέλεσμα, θά ἔχει ἀντίκρι-
σμα. Διότι δέν χάνεται τίποτε, τό ὁποῖο προ-
σφέρουμε στόν Θεό ὑπέρ τῶν ἀδελφῶν μας.
Εὔχομαι, καλή κι εὐλογημένη Τεσσαρακο-
στή! Καλή μετάνοια κι ὁ Θεός νά εἶναι πάντα 
κοντά μας. Ἀμήν!
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Μέ μιᾶς ἀνοίγει ὁ οὐρανός
τά σύννεφα μεριάζουν

οἱ κόσμοι ἐμείνανε βουβοί
παράλυτοι κοιτάζουν.

Τραγουδάει ὁ ποιητής, συνεπαρμένος ἀπό τό 
μεγαλεῖο καί τήν ὀμορφιά τῆς 25ης Μαρτίου. 
Ἀλήθεια, σπάνια, πολύ σπάνια στήν παγκό-
σμια ἱστορία, μπορεῖ νά συναντήσει κανείς 
μία τέτοια µέρα μέ τόσο ἠθικό περιεχόµενο. 
Καµμιά μέρα δέν περικλείει μέσα της τόση 
χαρά, καί δέν μπορεῖ νά σταθεῖ τόσο σταθε-
ρό ὁρόσημο ἀνάμεσα στή σκλαβιά καί τήν 
ἐλευθερία, τήν ἁμαρτία καί τή λύτρωση, τή 
γνώση καί τήν ἄγνοια. Τήν 25η Μαρτίου ἡ 
λύτρωση κι ἡ λευτεριά ἀγκαλιασμένες, τρα-
γουδοῦν μαζί τόν ὕμνο τῆς ἀνθρωπότητος. 
Στιγμές εὐαγγελικές καί πολέμων, τό ὡραῖο 
μήνυμα τῆς σωτηρίας σμίγει μέ τό «ἐλευθερία 
ἤ θάνατος» τοῦ Γερμανοῦ.
Μία Ναζαρέτ μ’ ἅγια-Λαύρα σήμερα
μ’ ἀγγέλους κι ἀρχαγγέλους κυκλωθῆκαν
πραγματικότητα γλυκειά καί ποθεινή
κι ὁ Ἅδης κι ἡ σκλαβιά νά γκρεμιστῆκαν
κι εἶν’ ὅλη γύρω ἡ πλάση φωτεινή
αἰνεῖτε ἀστροστεφάνωτοι, γλαυκοί οὐρανοί.
Κι ἔτσι ἡ 25η Μαρτίου ἔγινε γιά μᾶς τούς 
Ἕλληνες καί Χριστιανούς σύμβολο ἱερό, 
τραγούδι καί κραυγή, δόξα καί φῶς σέμνω-
μα καί χρέος. Ἡ ἱερή της μνήμη κάθε χρόνο 
σάν σήμερα χαϊδεύει τόν ἁπαλό χῶρο τῆς 
καρδιᾶς μας καί προκαλεῖ σ’ ὅλους μας τά ἱε-
ρώτερα ρίγη τῶν ἐθνικῶν καί θρησκευτικῶν 
συγκινήσεων. Καί ἡ αἰώνια φωνή τοῦ Χρι-
στοῦ καί τῆς Ἑλλάδος μᾶς καλοῦν νά τρα-
βήξουμε σήμερα τό βαρύ παραπέτασμα - τοῦ 
χρόνου - καί νά σταθοῦμε πρόσωπο μέ πρό-
σωπο, ἐνώπιοι ἐνωπίῳ μέ τήν ὀμορφιά καί 
τήν ἱστορία. Μᾶς καλοῦν νά ἀνασκάψουμε 
τούς αἰῶνες καί νά ζήσουμε σ’ ὅλο τό βάθος 
τους τούς δύο τούτους σταθμούς, τή Λαύρα 
καί τή Ναζαρέτ, τούς φορτωμένους δύναμη 

καί φῶς. Ἄς ταξιδέψουμε σέ περιοχές περα-
σμένων στιγμῶν, πού ἡ ἱστορική καί χωρι-
κή τους οὐσία καταχωνιάστηκαν μέσα στόν 
χρόνο κι ἔγιναν μνήμη ἱερή, παράδοση καί 
περιουσία. Ἄς φθάσουμε πρῶτα στήν ἤρεμη 
καί ταπεινή Ναζαρέτ, τήν ἀρχή τοῦ Χριστια-
νισμοῦ καί τοῦ πολιτισμοῦ μας.
Αἰῶνες ὁλόκληρους ἡ ἀνθρωπότητα, καρ-
φωμένη σάν ἄλλος Προμηθέας πάνω στόν 
Καύκασο τῆς εἰδωλολατρίας, χωρίς κανέ-
να προσανατολισμό, περίμενε ἐναγώνια 
Ἐκεῖνον πού θά ἐρχόταν, γιά νά τῆς λύσει 
τά δεσμά. Ἡ καρδιά της ἔπαλλε τόν παλμό 
τῆς λυτρωτικῆς προσδοκίας. Καί νά σάν σή-
μερα ἕνας ἀρχάγγελος ξεσχίζει τόν οὐρανό 
καί κατεβαίνει στή λασπωμένη γῆ μας. Κα-
τεβαίνει γιά νά φέρει τό μήνυμα τῆς σωτη-
ρίας. Σάν σήμερα ἡ γῆ ἀρραβωνιάζεται τόν 
οὐρανό, τό φῶς καί τό χῶμα σμίγουν σ’ ἕνα 
φίλημα ἀγάπης.
Καί ἡ ἀνθρωπότητα δέν παραδέρνει πιά σάν 
τό καράβι χωρίς τιμόνι, ἀλλ’ ἔχει τόν σταυ-
ρωμένο Θεό, πού μέ τήν ἀνοικτή πληγωμέ-
νη παλάμη του τῆς δείχνει τόν δρόμο γιά 
τήν ἀληθινή χαρά καί τήν αἰώνια εὐτυχία. 
Ἄς συνεχίσουμε ὅμως τό νοερό ταξίδι μας 
ἀνάμεσα στούς αἰῶνες κι ἄς φθάσουμε στήν 
ἔνδοξη μέρα τῆς 25ης Μαρτίου 1821.
Τετρακόσια ὁλόκληρα χρόνια λουλούδι χα-
μόγελου δέν ἄνθισε στά μαρμαρωμένα χείλη 
τῆς πατρίδος. Μαρμάρωσε ἡ χαρά κι ἀπέµει-
νε στυγνή καί βουβαμένη νά συντροφεύει 
τόν αἰώνιο ὕπνο τοῦ μαρμαρωμένου βασι-
λιᾶ. Τά δάκρυα τῶν ριαγιάδων γίνανε πε-
τράδια πανάκριβα πού κέντησαν τό νεκρι-
κό βελοῦδο, πού τύλιξε τό πεθαµένο σῶμα 
τοῦ Βυζαντίου. Τά τετρακόσια σήμαντρα κι 
οἱ ἑξηνταδυό καμπάνες βούλιαζαν μέσα στά 
γαληνεμένα νερά τοῦ Βοσπόρου, κι ἡ λει-
τουργία ἡ τελευταία περίμενε ἐκεῖνον πού 
θά τήν τελείωνε.

Πανηγυρικός 25ης Μαρτίου 1821

τοῦ κ. Σταύρου Ὀλύμπιου, 
Διευθυντοῦ Γραφείου Ποιμαντικῆς Διακονίας Ἱερᾶς Μητροπόλεως Λεμεσοῦ
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Μέσα στό πυκνό σκοτάδι τῆς σκλαβιᾶς 
πού πλάκωνε πέρα ὡς πέρα τόν ὁρίζοντα 
τῆς ἑλληνικῆς γῆς, ἡ ἐκκλησία τοῦ Χριστοῦ 
πρόβαλε ὁλοφώτεινο τό παράστηµά της, 
καί περιμάζεψε γύρω της τούς σκλαβωμέ-
νους Ἕλληνες, ὅπως περιμαζεύει ἡ «ὄρνις τά 
νοσσία ἑαυτῆς». Καί ὁ παπάς κάτω ἀπό τό 
τρεµάμενο φῶς τοῦ καντηλιοῦ τῆς Παναγί-
ας διατηροῦσε μέσα στίς ἁπαλές ψυχές τῶν 
Ἑλληνοπαίδων τή φλόγα τῆς λευτεριᾶς κι 
ἔκαµνε τίς καρδοῦλες τους νά κτυποῦν καί 
νά περιμένουν τήν ὥρα πού θά ᾽παιρναν κι 
αὐτοί τόν γνώριμο δρόμο γιά τούς Ἕλληνες, 
τόν δρόμο τῆς θυσίας καί τῆς τιμῆς, γιά νά χα-
ρίσουν στήν πατρί-
δα µας τήν ποθεινή 
λευτεριά της. Γέμιζε 
τίς ψυχές τους μέ τό 
μεγαλεῖο τῶν προ-
γονικῶν θριάµβων, 
ὥσπου μέ τά χρό-
νια, ἡ σπίθα, τό 
καντηλάκι, ἡ ἀπο-
σταμένη ἐλπίδα τοῦ 
γένους ἄναψε τή με-
γάλη πυρκαγιά τοῦ 
21. Ἀπό τό βάθος 
τοῦ γκρεμοῦ πού 
εἶχε κυλισθεῖ ἡ κο-
ρώνα τοῦ μεγαλεί-
ου της, σηκώθηκε ψηλά, μετέωρη μ’ ἐλπίδα, 
παρηγοριά καί δύναμη.
Σταυροκοπήθηκαν οἱ ραγιάδες ἐκεῖνο τό 
πρωί, ἤπιαν ἀπό τ’ ἀθάνατο νερό πού ἀνα-
σταίνει τούς πεθαμένους καί ὁ ἀγώνας ἄρχισε. 
Πέταξε τό αἷμα του ψηλά κι ἔβαψε κόκκινα 
τά κάτασπρα κλωνάρια τῆς ἀνθισµένης ἀµυ-
γδαλιᾶς. Ἄστραψε ἡ στεριά καί τό πέλαγος 
ἀπό τή φουρτούνα πού πλάνταξε στά στή-
θεια τῶν παλικαριῶν. Ξεχείλισε ἡ θυσία τά 
ποτάμια καί τίς θάλασσες. Καί τή φωνή τῶν 
παλικαριῶν, τό «ἐλευθερία ἤ θάνατος» τοῦ 
Γερμανοῦ, τό πῆραν τά πουλιά καί τὄκαμαν 
τραγούδι, τό πῆραν τά σύννεφα, τὄσμιξαν μέ 
τό δάκρυ τῶν ὀρφανῶν καί τῶν χαροκαμέ-
νων μανάδων καί τὄφεραν στόν θρόνο τοῦ 
Θεοῦ καί κεῖνος εἶπε: λευτεριά στούς Ἕλλη-

νες, λευτεριά σέ σᾶς Ἕλληνες, γιατί πολύ 
πονέσατε κι ἀγωνιστήκατε. Λευτεριά γιατί 
σᾶς ἄξιζε, καί τό θαῦμα ἔγινε. Ὕστερα ἀπό 
ποταμούς αἱμάτων, ὕστερα ἀπό ἑκατόμβες 
θυσιῶν, ἡ λευτεριά στεφάνωσε τό δοξασµέ-
νο κεφάλι τῆς πατρίδος. Καί ζοῦμε σήμερα 
τό θαῦμα αὐτό. Ἀναπνέουμε τόν ἀέρα τῶν 
κλεφτῶν καί τῶν ἀρματολῶν. Γευόμαστε 
τήν τραγική ἐξαίσια γεύση τοῦ Ζαλόγγου, 
τοῦ Μεσολογγιοῦ καί τῆς Χίου. Λουζόμαστε 
μέσα στ’ ἁγνά νερά τοῦ πατριωτισμοῦ τῶν 
Κολοκοτρώνηδων καί τῶν Ἀνδρούτσων. Τά 
χέρια μας ἀποθέτουν χάδι προσκυνητικό στό 
σχοινί τοῦ Πατριάρχη καί στή μύτη φθάνει ἡ 

ὀσμή τῆς καιομένης 
σάρκας τοῦ Διάκου. 
Μυρίζουµε τίς δάφ-
νες πού πλούσια 
ἀνθίσανε στίς πλα-
γιές καί στούς κά-
μπους τῆς γῆς μας. 
Μᾶς συνταράσσει 
αὐτή ἡ περιοχή τοῦ 
μαρτυρίου καί τῆς 
θυσίας, πού τά σύ-
νορά της γράφο-
νται ἀπό µίαν αἱμά-
τινη ζεστή γραµμή. 
Ἀναρριγοῦμε καί 
δακρύζουμε μά δέ 

φεύγουμε. Μία φωνή µᾶς λέει καί μᾶς προ-
στάζει:
Ἐδῶ νά μείνης, εἶν’ καλά
στήν αὐστηρή χαρά
ὅπου τά λείψανα εὐωδᾶν
ἐδῶ νά μείνης
καί στῆς μάχης τήν καρδιά ν’ ἀγωνιστῆς.
Μένουμε καθηλωμένοι µέσα στήν περιοχή 
αὐτή τή φορτωμένη θάνατο κι ἀθανασία. 
Ἀνεβαίνουµε πάνω στήν ἐθνική κορυφή τοῦ 
21, κι ἐπιχειροῦμε νά κατοπτεύσουμε ἀπό 
τήν ἔπαλξη αὐτή τήν πραγματικότητα καί τή 
μοίρα μας. Καί νά! Ἀπό τή μία ξεδιπλώνεται 
κάμπος ὁλόχρυσος κι ἀπό τό μάτι ἀτρύγητος, 
ἡ Ἑλλάδα, κι ἀπό τήν ἄλλη καταπέναντί μας 
τά περήφανα πεπρωμένα τῆς φυλῆς, ὁ δρόμος 
τῆς Ἑλλάδας πού συνεχίζεται. Ἀπάνωθέ μας 
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ὁ γαλάζιος οὐρανός μέ τά ὄνειρα τοῦ γένους 
νά φτεροκοποῦν ἀδιάκοπα. Κάτω ἀπό τά 
πόδια μας γῆ στέργει ἀκλόνητη σά βράχος ἡ 
παράδοση τῆς φυλῆς, πού ἀνανεώθηκε τό 55 
καί τό 63. Πρός αὐτή τήν κατεύθυνση, πρός 
τή μεριά τῶν πεπρωμένων καί τῶν ὀνείρων 
μας, ἄς στραφοῦμε σήμερα, ἰδιαίτερα ἐμεῖς 
οἱ Ἕλληνες τῆς Κύπρου πού παραλάβαμε 
τή σκυτάλη καί συνεχίζουμε τόν ἀγώνα γιά 
τήν ὁλοκλήρωση τῶν ἐθνικῶν μας πόθων, 
τήν καταξίωση τῶν ἰδεωδῶν τῆς ἐλευθερίας, 
τῆς δικαιοσύνης καί τῆς δημοκρατίας, μέ τά 
ὁποῖα ἡ Ἑλλάδα φώτισε στά μέσα τῶν αἰώ-
νων τόν κόσμο ὁλόκληρο.
Ἄς γεμίσουμε σήμερα τήν ψυχή μας μέ τή μυ-
ρωμένη αὔρα τῆς ἱστορίας μας, ἄς ἀρματώ-
σουμε τήν ψυχή μας μέ τό πολύτιμο δίδαγ-
μα τοῦ 21 κι ἄς συνεχίσουμε τόν ἀνήφορο, 
πού θά μᾶς φέρει ὕστερα ἀπό ἱδρώτα ἴσως 
καί αἷμα πολύ στό ξέφωτο τῆς ἐθνικῆς πο-
ρείας τῆς Κύπρου μας μέ τή μητέρα πατρίδα, 
πού δέν εἶναι γιά μᾶς μόνο ὑπέρτατη ἐθνική 
ἐπιταγή ἀλλά καί ἀπαραίτητη προϋπόθεση 
γιά τήν πρόοδο καί τήν εὐημερία μας µέσα 
στίς πολιτικές, κοινωνικές καί οἰκονομικές 
συνθῆκες πού ἐπικρατοῦν.
Πήραμε τήν ἀπόφασή μας νά ἐλευθερωθοῦμε, 
τήν ὑπογράψαμε μέ τό αἷμα μας καί καμμιά 
δύναμη δέν εἶναι ἱκανή νά μᾶς σταματήσει. 
Ἡ 25 Μαρτίου δέν εἶναι γιά μᾶς νοσταλγική 
ἀνάμνηση τοῦ παρελθόντος, ἀλλά εἶναι μία 
ζωντανή πραγµατικότητα τοῦ παρόντος. Οἱ 
ἥρωες τοῦ 21 ξαναζωντάνεψαν στήν ἐποποι-
ία τοῦ 55 καί τοῦ 63 πού συνεχίζονται. Και-
νούργιες γράφονται σελίδες ἡρωισμοῦ, και-
νούργια ὁλοκαυτώματα, καινούργιες πέτρες 
πολυτίμητες στήν κορώνα τῆς πατρίδος.
Γίγαντες, ἀκατάλυτοι ἀπό τόν χρόνο καί µέ 
τό φωτοστέφανο τῆς θυσίας, οἱ ἥρωες τῶν 
ἐθνικῶν μας ἀγώνων, σέρνουν τόν χορό τῆς 
ἑλληνικῆς λεβεντιᾶς κι ἀκολουθοῦμε μεῖς. Κι 
ἡ μάνα Ἑλλάδα μᾶς θυμίζει τόν στίχο τοῦ 
ποιητῆ:
Σέ κείνους δέν ταιριάζουν τώρα τελετές
στεφάνια δάφνης καί λαμπρά μνημεῖα
οὔτε καί λόγια ἐπίσημα καί μουσικές.
Ἡ πιό τρανή γι’ αὐτούς τιμή εἶναι μία.

Νά νοιώσεις ἴσα μέ τό βάθος τῆς καρδιᾶς
οἱ ἥρωες ἐκεῖνοι τί σημαίνουν
καί τί ἐάν σ’ αὐτούς τούς ἥρωες χρωστᾶς,
καί τί ἀπό σένα ἐκεῖνοι περιμένουν.
Ἄς μηχανεύονται οἱ ἐχθροί μας λύσεις πα-
ράνομες, ἄς ἀπειλοῦν κι ἄς ὀνειρεύονται δι-
χοτόµηση κι ὁμοσπονδία. Ἀναβαπτισμένοι 
μέσα στό πνεῦµα τῆς σημερινῆς ἐθνικῆς μας 
γιορτῆς ὑψώνουμε τόν ἀτσαλένιο μας κυμµα-
τοθραύστη ἀσάλευτο καί βεβαιώνουμε πώς 
θ’ ἀποτύχουν. Ὑψώσαμε στόν ἱστό τήν ἀπο-
φασιστικότητά μας σημαία τοῦ ἀγώνα καί 
προχωροῦμε, βέβαιοι γιά τήν ἐπιτυχία. Μᾶς 
τήν ἐγγυᾶται τό ἔθνος ὁλόκληρο, πού σύσ-
σωμο καί ἑνωμένο μάχεται μαζί μας ἀδια-
φορώντας γιά τίς θυσίες πού θά χρειασθοῦν. 
Μᾶς τήν ἐγγυᾶται ἡ ἀκλόνητη ἑνότητα τοῦ 
κυπριακοῦ λαοῦ, πού διατηρήθηκε παρά τή 
λυσσαλέα προσπάθεια τῶν ἐχθρῶν μας νά 
τήν διασπάσουν. Μᾶς τήν ἐγγυᾶται ἡ ἰσχυρή 
φυσιογνωμία τοῦ Προέδρου τῆς Δημοκρατί-
ας καί Ἐθνάρχη Μακαρίου, ὁ ὁποῖος ἐπί κε-
φαλῆς τοῦ ἀγώνα ὑπόσχεται σάν ἄλλος Μω-
ϋσῆς νά ὁδηγήσει τόν λαό ἀπό τήν ἔρημο τῆς 
δουλείας εἰς τή γῆ τῆς ἐπαγγελίας. Μᾶς τήν 
ἐγγυῶνται ἀκόμη τά στρατευμένα κυπριακά 
νειάτα, πού ἀδελφωμένα μέ τούς φαντάρους 
τῆς μητέρας πατρίδος καί μέ ἐπικεφαλῆς τόν 
ἀρχηγό τῆς ΕΟΚΑ καί δοκιμασμένο στρατη-
γό Γεώργιο Γρίβα Διγενῆ, ὑπόσχονται νά ρί-
ξουν στή θάλασσα κάθε ἕνα πού θά θελήσει 
νά πατήσει ποδάρι βέβηλο στά ἁγιασμένα 
μας χώματα.
Ἕλληνες ἀδελφοί, προνοµιούχα ἡ γενιά ἡ 
δική μας, γιατί θ’ ἀξιωθοῦμε νά χορέψου-
με στό μεγάλο πανηγύρι τῆς χαρᾶς καί τῆς 
ἐθνικῆς Ἀνάστασης, ὅταν ἐλεύθεροι κάτω 
ἀπό τούς κυματισμούς τῆς γαλανόλευκης θά 
μπορέσουµε νά συνεχίσουμε τήν ἱστορική 
καί δημιουργική πορεία μας.
Ζήτω ἡ 25η Μαρτίου 1821.
Ζήτω τό ἀθάνατο ἑλληνικόν μας Ἔθνος.

(Πανηγυρικός πού ἐκφωνήθηκε τήν 25η 
Μαρτίου 1967)
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Ὁ πνευματικός θησαυρός τῆς Μικρᾶς Ἀσίας

τοῦ Πρωτοπρεσβυτέρου Σπυρίδωνος Παπαδοπούλου  

Μέ τή συμπλήρωση τῶν ἑκατό χρό-
νων ἀπό τήν τραγική Μικρασια-
τική Καταστροφή, μᾶς δίδεται ἡ 

εὐκαιρία νά ἐντρυφήσουμε καί πάλι στόν μο-
ναδικό πνευματικό θησαυρό τῆς Μικρασίας 
πρός ψυχική ὠφέλεια, ἀφήνοντας σέ ἄλλους 
ἐπαΐοντες τήν ἀνάλυση τῶν θλιβερῶν ἱστο-
ρικῶν γεγονότων τοῦ 1922.
 Ἡ Μικρά Ἀσία καί ἰδιαίτερα τά παράλια 
τῆς Ἰωνίας, ἡ Καππαδοκία καί ὁ Πόντος (δη-
λαδή ἐδάφη πού κατέχει σήμερα ἡ Τουρκία), 
ἦταν ὁ τόπος ὅπου ἀνθοῦσε ὁ Ἑλληνισμός 
καί ἡ Ὀρθοδοξία ἀπό τήν ἀρχαιότητα ἀλλά 
καί ἀργότερα ὑπό τουρκική κατοχή.
 Ἀπό τούς πρώτους αἰῶνες τοῦ Χριστιανι-
σμοῦ, οἱ Μικρασιάτες ξεχώρισαν γιά τή βα-
θιά εὐλάβεια καί εὐσέβειά τους, γιά τή ζω-
ντανή σχέση πού εἶχαν μέ τόν Θεό καί τήν 
Ἐκκλησία, μέ ἀποτέλεσμα νά ἀναδειχθεῖ 
πλῆθος Ἁγίων ἀπό τόν χῶρο αὐτό: «Ὅλη ἡ 
οἰκογένεια (οἱ γονεῖς καί τά τρία παιδιά) 
τοῦ Ἁγίου Γρηγορίου τοῦ Θεολόγου· οἱ γο-
νεῖς καί ἄλλα πέντε ἀδέλφια τοῦ Μεγάλου 
Βασιλείου· οἱ Ἅγιοι, Γρηγόριος Νεοκαισα-
ρείας ὁ θαυματουργός, Νικόλαος Ἐπίσκοπος 
Μύρων, Ἀμφιλόχιος Ἰκονίου, Αὐτοκράτει-
ρα Θεοδώρα, Γρηγόριος Παλαμᾶς. Πολλοί 
μαρτύρησαν γιά τήν πίστη τους στόν Χρι-
στό: Μεγαλομάρτυς Γεώργιος, Χαράλαμπος, 
Παντελεήμων, Μάμας, Εὐφημία, Μαρίνα, 
Χρυσόστομος Σμύρνης καί οἱ σύν αὐτῷ.  
Ἀλλά καί ἀπό τούς τελευταίους ἀναγνωρι-
σμένους Ἁγίους, οἱ πλεῖστοι εἶναι Μικρα-
σιάτες: Ἰωάννης ὁ Νέος Ἐλεήμων, Ἀρσένιος 
Καππαδόκης, Γεώργιος Καρσλίδης, Ἰάκωβος 
Τσαλίκης, Σοφία τῆς Κλεισούρας, Παΐσιος 
Ἁγιορείτης, Ἱερώνυμος Σιμωνοπετρίτης».
 Ἕνα δεῖγμα ἀπό τό περιβάλλον στό ὁποῖο 
μεγάλωσαν, ἀνατράφηκαν καί ἐπέδρασε 
πνευματικά πάνω τους εἶναι χαρακτηριστι-
κό. Διαβάζουμε στή βιογραφία τοῦ Ἁγίου 
Ἰακώβου Τσαλίκη: «Στό Λιβίσι οἱ ἄνθρω-

ποι, ἀπό παράδοση καί ἀντίδραση πρός 
τούς Τούρκους, εἴχανε ἤ ἔδειχναν εὐσέβεια. 
Ὅλοι ἐκκλησιαζόσανε ταχτικά. Οἱ κλεψιές 
σπάνιες, τά ἐγκλήματα τελείως ἄγνωστα. 
Ὅλοι στό σπίτι, στό μεγάλο δωμάτιο, εἴχανε 
εἰκονοστάσι καί προσευχόσανε. Ἡ κυρά-Δέ-
σποινα ἰδιαίτερα ἤτανε πολύ τῆς Ἐκκλησίας 
καί τῆς προσευχῆς. Κράταγε στό σπίτι ὅλες 
τίς νηστεῖες καί ἔμαθε καί τή Θοδώρα, πού 
τήν ἀκολουθοῦσε σ’ ὅλα, νά τά κρατάει καί 
κείνη. Τρεῖς τάξεις μόνο πῆγε ἡ Θοδώρα στό 
Παρθεναγωγεῖο, μά ἤξερε καί καταλάβαινε 
πολλά γράμματα τῆς Ἐκκλησίας. Διάβαζε βί-
ους ἁγίων καί ἄκουγαν μετά καί τά παιδιά 
της. Μέ τά βάσανα πού τή βρήκανε γνώρισε 
περισσότερο τήν Ἐκκλησία καί τά Μυστή-
ριά της. Σιγά-σιγά ἔγινε σχεδόν ἀσκήτρια.
 Ὁ μακαριστός γέροντας Ἰάκωβος ἀπό τή 
γιαγιά τή Δέσποινα καί ἀπό τή μητέρα του 
πῆρε τήν πρώτη ἀγάπη στά ἱερά. Ἀπό αὐτές 
ἔμαθε νά σέβεται τούς ἱερεῖς, νά προσεύχε-
ται, νά νηστεύει, νά ἀγαπάει τούς ἀνθρώ-
πους».
 Παρόμοια καί στήν περίπτωση τοῦ Ἁγίου 
Παϊσίου Ἁγιορείτου, ὅπου «ἡ καθημερινή 
ζωή τῆς οἰκογένειας ἀπέπνεε τό ἄρωμα τῆς 
ἀνατολίτικης εὐλάβειας…».
 Αὐτή ἡ ζωντανή πνευματική παράδοση συ-
νέτεινε στό νά ἀναπτυχθεῖ μεταξύ τῶν κα-
τοίκων ἕνα γνήσιο Ὀρθόδοξο ἦθος, ἕνα βί-
ωμα ἀρετῆς, ἕνας αὐθεντικός τρόπος ζωῆς μέ 
κύρια χαρακτηριστικά τή θρησκευτικότητα, 
τήν ἀγάπη, τόν σεβασμό πρός τόν πλησίον, 
τήν τιμιότητα, καλοσύνη, φιλοξενία, ὡς ἐπί-
σης τόν πατριωτισμό, τήν ἐργατικότητα, τή 
διατήρηση τῆς παράδοσης, τόν πολιτισμό 
καί πολλά ἄλλα. Ὁ Ἀϊβαλιώτης σπουδαῖος 
ἁγιογράφος καί λογοτέχνης Φώτης Κόντο-
γλου, γράφει γιά τούς συμπατριῶτες του: 
«Ἤτανε ἀρχαῖοι Ἕλληνες μαζί κι Ἀνατολί-
τες χριστιανοί, πρᾶοι κι ἀθῶοι ἄνθρωποι. Σά 
νά τούς ἀπόκλεισε ἡ φύση σέ κεῖνο τό βλο-
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γημένο στενοθάλασσο, κι ἀπομείνανε ὅπως 
βρεθήκανε πρίν ἀπό χιλιάδες χρόνια, ἴδιοι 
καί ἀπαράλλαχτοι… Μά τό παράδοξο εἶναι 
πώς δέν ἤτανε ἄγριοι, πονηροί καί μοβόροι, 
μαχαιροβγάλτες κι ἀκοινώνητοι. Σάν παιδιά 
ἀγαπούσανε τίς ἱστορίες, ὅλα τά πιστεύανε, 
καλωσύνη εἴχανε στήν καρδιά τους. Βαστού-
σανε στό χωριό σπίτια μ’ ὅλη τήν τάξη. Κλέ-
φτες δέν ἤτανε, ψέματα δέ λέγανε, τή δου-
λειά τήν ἀγαπούσανε, τόν ξένο σάν ἀδερφό 
τους τόν εἴχανε. Καί τοῦτο, ἐπειδή ζούσανε 
μέ μεγάλη ἁπλότητα κ’ ἦταν φχαριστημένοι 
μέ λίγα πράγματα, καί δέ χρειαζόντανε μηδέ 
τό ψέμα, μηδέ τήν κλεψιά, μηδέ τό σκοτωμό, 
γιά νά πληθύνουνε τήν καλοπέρασή τους».
 Ἀλλοῦ σημειώνει: «Λέγανε γιά τά’ Ἀϊβαλί 
πώς ἔβγαζε τούς πιό μεγαλόκορμους καί τούς 
πιό καλοκανωμένους ἄντρες μαζί μέ τήν Κρή-
τη καί τόν Μοριά. Ἤτανε 
κ’ οἱ πιό μερακλῆδες στά 
ροῦχα καί στά φερσίμα-
τα. Ἐκεῖνο ὅμως πού στό-
λιζε περισσότερο ἤτανε ἡ 
σεμνότητα κ’ ἡ εὐσέβεια. 
Ἔβλεπες παλληκάρια θη-
ρία, νά στέκουνται στήν 
ἐκκλησιά μέ φόβο Θεοῦ, 
σάν τά μικρά τά παιδιά. 
Ἀθῶες ψυχές μέσα σέ 
κορμιά γερά. Καί τρία 
λόγια!».
 Αὐτό τό ξεχωριστό ἦθος φανερώθηκε ἐντο-
νώτερα, ὅταν πῆγαν πρόσφυγες στήν Ἑλλά-
δα μετά τή Μικρασιατική Καταστροφή καί 
συνάντησαν ἕνα τρόπο ζωῆς καί συνήθειες 
ἀδιανόητες γι’ αὐτούς. Μερικά ἁπλά περι-
στατικά εἶναι ἀποκαλυπτικά:
Νά δανειστοῦμε πρῶτα τήν ἐμπειρία τοῦ κύρ 
Φώτη Κόντογλου:
«Ἐμένα τό γραφτό μου ἤτανε νά γεννηθῶ 
στήν Ἀνατολή, ἀλλά ἡ ρόδα τῆς Τύχης, πού 
γυρίζει ὁλοένα, ξερρίζωσε ἀπό τά θεμέλια 
τόν τόπο μου καί μ’ ἔρριξε στήν ξενιτειά, σ’ 
ἀνθρώπους πού μιλούσανε τήν ἴδια γλώσσα 
μέ μένα, πλήν ὅμως πού εἴχανε ἄλλα συνή-
θεια. Τό πουλί τό θαλασσοδαρμένο, πῶς βρί-
σκει ἕνα βράχο μέσα στό πέλαγο καί κάθεται 

καί στεγνώνει τά φτερά του, ἔτσι βρίσκου-
μαι κ’ ἐγώ σέ τοῦτα τά χώματα».
Ὁ Ἅγιος Ἰάκωβος Τσαλίκης θυμόταν καί 
ἀφηγεῖτο τό ἀκόλουθο περιστατικό, πού ἔγι-
νε μόλις πάτησαν, ὡς πρόσφυγες, τά Ἑλληνι-
κά χώματα: «Ὅταν κατεβήκαμε στό λιμάνι 
τοῦ Πειραιᾶ, παρόλη τή νηπιακή μου ἡλικία, 
θυμᾶμαι ὅτι ἀκούσαμε γιά πρώτη φορά στή 
ζωή μας κάποιον νά βλαστημάει τά θεῖα. Τότε 
ἡ γιαγιά μοῦ εἶπε: Ποῦ ἤρθαμε ἐδῶ; Καλύτε-
ρα νά γυρίσουμε πίσω νά μᾶς σκοτώσουν οἱ 
Τοῦρκοι παρά νά ἀκοῦμε τέτοια λόγια. Στή 
Μικρά Ἀσία δέν ξέραμε τέτοια ἁμαρτία».
 Ἡ οἰκογένεια τοῦ Ἁγίου Παϊσίου τοῦ Ἁγιο-
ρείτου ἀπό τά Φάρασα τῆς Καππαδοκίας 
κατέληξε στήν Κόνιτσα, στή βορειοδυτική 
Ἑλλάδα. Ὁ πατέρας του ὁ Πρόδρομος «σύ-
ντομα ἐξελέγη πρόεδρος τοῦ ἀγροτικοῦ συ-

νεταιρισμοῦ, ἐνῶ συμμε-
τεῖχε καί στό κοινοτικό 
συμβούλιο ὡς ἐκπρόσω-
πος τῶν προσφύγων. Πα-
ραιτήθηκε ὅμως εἰς ἔνδει-
ξιν διαμαρτυρίας, ὅταν 
ὕστερα ἀπό μία ἐθνική 
ἑορτή τά μέλη τοῦ κοινο-
τικοῦ συμβουλίου μοιρά-
σθηκαν μεταξύ τους τά 
χρήματα πού περίσσεψαν 
ἀπό τό ποσόν, πού προ-

οριζόταν γιά τόν ἑορτασμό. Θά προτιμοῦσε 
νά πεινάση ἡ οἰκογένειά του παρά νά βάλη 
στό σπίτι του τέτοια χρήματα».
 Στήν Ἀττάλεια ζοῦσε ὁ Μανώλης Σταματέ-
λης μέ τή σύζυγό του Πελαγία καί τά τρία 
παιδιά τους. Ἦταν εὐκατάστατη οἰκογένεια, 
διότι εἶχαν μεγάλο παντοπωλεῖο στό κέντρο 
τῆς πόλης. Δυστυχῶς ἦλθε ὁ διωγμός καί ἡ 
προσφυγιά. Σέ ἐμπορικό μέρος τοῦ Πειραιᾶ, 
σέ μία παράγκα, ὁ Μανώλης ἄνοιξε ἕνα μπα-
κάλικο, γιά νά ζήση τήν οἰκογένειά του:
- «Κύρ-Σταματέλη, ξέρεις ἀπό ἐμπόριο; Τόν 
ρώτησε ὁ διπλανός του μαγαζάτορας.
- Αὐτή εἶναι ἡ δουλειά μου, κύρ-Ἀλέκο.
- Δηλαδή… θέλω νά πῶ… ξέρεις νά κλέβεις;
- Τί θά πεῖ ῾῾νά κλέβω᾽᾽;
- Νά… μέ τρόπο… λίγο στό ζύγι, λίγο στά ρέ-
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στα.
- Ὄχι, τέτοιο πράμα δέν μ’ ἔμαθε ὁ πατέρας 
μου.
- Τότε σίγουρα θά τό κλείσεις.
 Ἄν δέν ἤξερε νά κλέψει, ἦταν ἀπόλυτα βέ-
βαιο ὅτι θά φαλιρίσει. Ἄκου πράματα! Δέν 
τό χωροῦσε τό κεφάλι του αὐτό! Τί σόι 
ἄνθρωποι εἶναι αὐτοί ἐδῶ, πού ἔχουν ντυθεῖ 
ἀντί γιά πετσί τήν πονηριά; Ἄχ πατρίδα!
 Μέ πόσα ῾῾ἄχ᾽᾽ ἀκόμα θ’ ἀναστενάξει καί 
πόσες πατρίδες θά βγοῦν ἀπό μέσα του! Κι 
ὅταν θἄρθει ἡ ὥρα νά βγοῦν τά λόγια τοῦ 
κύρ-Ἀλέκου ἀληθινά, τότε ὁ ἀναστεναγμός 
θά γίνει ἀπελπισμένη κραυγή:
- Δέ βούλιαζε καλύτερα τό καράβι πού μᾶς 
ἔφερνε! Καί δέν τό εἶπε μόνο μία φορά».
 Πέρα ἀπό τά ἀνωτέρω νά προσθέσουμε συ-
νοπτικά ἀκόμη μερικές πτυχές τοῦ πνευματι-
κοῦ πλούτου τῆς Μικρασίας:
- Στό ὄρος Ὄλυμπος τῆς Βιθυνίας (περιοχή 
κοντά στή θάλασσα τῆς Προποντίδας) ἀνα-
πτύχθηκε μία σημαντική μοναστική πολιτεία 
μέ πέρα τῶν ἑκατό Μονῶν, ἡ ὁποία ἀναδεί-
χθηκε «ἡ λεωφόρος της Ὀρθοδοξίας στήν 
Ἀνατολή» καί τό στήριγμα τῶν Χριστιανῶν 
τῆς περιοχῆς. Διαδραμάτισε οὐσιαστικό 
ρόλο τήν περίοδο τῆς Εἰκονομαχίας, ἐνῶ 
ἀπό ἐδῶ ἀναδείχθηκαν μεγάλοι Ἅγιοι τῆς 
Ἐκκλησίας: Ἰωαννίκιος ὁ Μέγας, Θεόδωρος 
Στουδίτης, Μιχαήλ Μαλεΐνος, Ἀθανάσιος 
Ἀθωνίτης…
- Ὁ Πόντος εἶναι ἕνα ξεχωριστό κομμάτι τῆς 
Μικρασίας μέ πνευματικό κέντρο τήν Ἱερά 
Μονή Παναγίας Σουμελᾶ, ὅπου ἔβρισκε ψυ-
χικό καταφύγιο ὁ Ποντιακός ἑλληνισμός. 
Μάλιστα, ἀπό τήν Κωνσταντινούπολη ἀνα-
γνωρίστηκε ἑξαρχιακή καί πνευματική κυρι-
αρχία τῆς Μονῆς στά γύρω χωριά.
- Ἡ Καππαδοκία εἶναι ἕνας μοναδικός χῶρος 
μέ τούς ἀναρίθμητους πετρώδεις κώνους πού 
διαθέτει. Σέ αὐτούς σκάλισαν οἱ χριστιανοί 
ἐκκλησίες, μοναστήρια, ἀκόμη καί ὑπόγειες 
πόλεις καί χωριά. Μέσα στούς λαξευτούς να-
ούς λάτρευαν τόν Θεό, τιμοῦσαν τούς Ἁγί-
ους, ἑνώνονταν μεταξύ τους μέ τήν ἀγάπη, 
καλλιεργοῦσαν τίς ψυχές τους, πορεύονταν 
πρός τά αἰώνια.

 - Συγκινητικό καί ἀξιοθαύμαστο κομμάτι 
τοῦ πνευματικοῦ θησαυροῦ τῆς Μικρᾶς Ἀσί-
ας καί ἰδιαίτερα τοῦ Πόντου εἶναι αὐτό τῶν 
Κρυπτοχριστιανῶν. Ἐξαιτίας τῆς Τουρκικῆς 
καταπίεσης καί τοῦ βίαιου ἐξισλαμισμοῦ, 
πολλοί χριστιανοί ἀναγκάστηκαν νά ἀκο-
λουθήσουν τόν δρόμο τῶν «κρυφῶν»: Δη-
λαδή στά φανερά ἐμφανίζοντο ὡς Τοῦρκοι 
Μουσουλμάνοι, ἐνῶ στά κρυφά παρέμεναν 
Ὀρθόδοξοι Χριστιανοί καί συνέχιζαν τή 
χριστιανική ζωή, παρόλους τούς κινδύνους 
πού συνεπαγόταν αὐτή ἡ στάση τους. Λόγω 
τῶν εἰδικῶν συνθηκῶν πού ἐπικρατοῦσαν, ἡ 
Ἐκκλησία ἀποδέχτηκε αὐτή τή λύση.
 Βέβαια, παρόλα τά ἀξιοσημείωτα πού ἀνα-
φέρθηκαν, δέν μποροῦμε νά ἰσχυρισθοῦμε 
ὅτι ὅλοι οἱ Μικρασιάτες ἦταν τέλειοι, ἀλάν-
θαστοι, θρῆσκοι, ἅγιοι. Ὑπῆρχαν σίγουρα 
οἱ ἀνθρώπινες ἀδυναμίες, τά πάθη, οἱ ἐγωι-
σμοί… Φαίνεται ὅμως ὅτι ὁ πνευματικός θη-
σαυρός τοῦ τόπου τους, μπόλιαζε τούς πε-
ρισσότερους.
 Ὡς ἐπίλογο, νά προστεθοῦν ἀκόμη δύο στοι-
χεῖα:
 - Εἶναι κοινῶς ἀποδεκτό ὅτι ἡ παρουσία τῶν 
Μικρασιατῶν στόν Ἑλλαδικό χῶρο ἐπέδρα-
σε θετικά σέ μεγάλο μέρος τοῦ λαοῦ. Ο Π. 
Β. Πάσχος σημειώνει χαρακτηριστικά: «Ἀπ’ 
τό πικρό καί τό κακό τῆς μεγάλης συμφορᾶς, 
βγῆκε γιά τόν τόπο μας καί κάποιο καλό καί 
γλυκό. Μᾶς ἦρθαν ἄνθρωποι, πού μέ τή γνώ-
ση τους καί τή σοφία τους, μέ τή δυστυχία 
καί τόν πόνο τους, μέ τή φτώχεια τήν ἐξωτε-
ρική μά μέ τόν μέσα πλοῦτο τους σ’ ἑλληνι-
κές καί ὀρθόδοξες παραδόσεις, ἔδωσαν νέαν 
ὁρμή, - μέ τήν ἰκμάδα καί τούς δυνατούς 
χυμούς τοῦ δέντρου τους τοῦ πληγωμένου, - 
στόν κορμό τοῦ μητροπολιτικοῦ δένδρου τῆς 
πατρίδας μας. Αὐτό φαίνεται πολύ καθαρά 
σέ πολλούς τομεῖς τοῦ νεοελληνικοῦ βίου».
 Ὁ μακαριστός λόγιος μοναχός Μωϋσῆς 
Ἁγιορείτης, μᾶς μεταφέρει ἕνα μοναδικό λόγο 
Ἀθωνίτη Γέροντα: «Ἅμα λείψουν οἱ Μικρα-
σιάτες θά᾽ λθει τό τέλος. Ὁ νέος ἄνθρωπος 
εἶναι ψυχρός καί φαντάζεται ἕνα Θεό ψυχρό, 
εἴδωλο, ἄγαλμα, δέν ἔχει τή θερμότητα, τήν 
εὐλάβεια τῶν παλιῶν».
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Τὸ τελευταῖο χρονικὸ διάστημα νοι-
ώθουμε ὅλοι μας ἕνα ἔντονο συναί-
σθημα ἀνασφάλειας, ἀβεβαιότητος, 

ἀγωνίας γιὰ τὸ τί μέλλει γενέσθαι. Αὐτὸ τὸ 
συναίσθημα τὸ νοιώθαμε, εἶναι ἀλήθεια, ἐδῶ 
καὶ πολλὲς δεκαετίες, μπορούσαμε, ὅμως, 
νὰ τὸ διαχειριστοῦμε καλύτερα. Ἡ πανδη-
μία, ποὺ βιώσαμε τὰ τελευταῖα δύο χρόνια, 
ὡστόσο, ἦλθε νὰ ἐπιτείνει αὐτὰ τὰ ἀρνητικὰ 
συναισθήματα. Ἐὰν θελήσουμε νὰ καθορί-
σουμε τί διαπιστώσαμε μετ’ ἐπιτάσεως αὐτὰ 
τὰ δύο χρόνια, τότε αὐτὸ ἀναμφιβόλως εἶναι 
ἡ αἴσθηση ὅτι τίποτα τελικὰ δὲν εἶναι αὐτο-
νόητο σ’ αὐτὸν τὸν πρόσκαιρο κόσμο καὶ σ’ 
αὐτὴν τὴν πρόσκαιρη ζωὴ ποὺ ζοῦμε. Δεδο-
μένα ποὺ θεωρούσαμε ἀπολύτως αὐτονόητα, 
τουλάχιστον σὲ συνθῆκες εἰρήνης καὶ δημο-
κρατίας, ὅπως ἡ διαπροσωπικὴ ἐπικοινωνία, 
ἡ ἐλεύθερη διακίνηση, ἡ λατρεία τοῦ Θεοῦ 
κ.ο.κ., περιορίστηκαν ἀπὸ τὴ μιὰ στιγμὴ στὴν 
ἄλλη μὲ ὑπουργικὰ διατάγματα. Κι ἐκεῖ ποὺ 
ἀρχίσαμε νὰ βλέπουμε σημάδια ἐξόδου ἀπὸ 
αὐτὴν τὴν τραγικὴ κατάσταση καὶ ἡ αἰσιο-
δοξία μας ἄρχισε ν’ ἀναπτερώνεται, μᾶς προ-
έκυψε ὁ πόλεμος στὴν Οὐκρανία ποὺ διέλυσε 
κάθε ἴχνος αἰσιοδοξίας. Ἕνας πόλεμος ποὺ 
αὐτὴ τὴ φορὰ δὲν εἶναι μακρινός, ὅπως τό-
σοι ἄλλοι πόλεμοι ποὺ προηγήθηκαν, ἀλλὰ 
εἶναι στὴν εὐρωπαϊκὴ γειτονιά μας. Ἕνας 
πόλεμος ποὺ σ’ ἐμᾶς τοὺς Ἕλληνες τῆς Κύ-
πρου ξύπνησε τὸν φοβερὸ ἐφιάλτη τῆς Τουρ-
κικῆς εἰσβολῆς τοῦ 1974. Ἕνας πόλεμος ποὺ 
πέραν πάσης ἀμφιβολίας θὰ ἐπηρεάσει τὴ 
ζωή μας σὲ πολλὰ ἐπίπεδα. Ἤδη οἱ τιμὲς τῶν 
βασικῶν ἀγαθῶν ἄρχισαν νὰ ἀνεβαίνουν 
ἀνησυχητικά, ἐνῶ μπροστὰ στὰ μάτια μας 
ἐκτυλίσσεται μιὰ ἀνείπωτη ἀνθρώπινη τρα-
γωδία μὲ χιλιάδες νεκροὺς καὶ ἑκατομμύρια 
πρόσφυγες. Καὶ ὅλοι δικαιολογημένα διερω-
τώμαστε: εἶναι ἄραγε ἕνας πόλεμος ποὺ θὰ 
τελειώσει σύντομα ἢ ἀποτελεῖ τὴν ἀπαρχὴ 
ἄλλων μεγαλυτέρων δεινῶν; Εἶναι μήπως τὸ 
προοίμιο τοῦ διαθρυλουμένου Γ’ Παγκοσμί-
ου Πολέμου; Καὶ οἱ διάφορες σχετικὲς προ-

φητεῖες ἀρχίζουν πάλι ν’ ἀπασχολοῦν τοὺς 
ἀνθρώπους. Εἴμαστε ἄραγε στὶς ἔσχατες ἡμέ-
ρες; Ζοῦμε ἄραγε σὲ ἀποκαλυπτικὲς ἐποχές;
Ἀσφαλῶς τὸ συναίσθημα τῆς ἀνασφάλει-
ας καὶ τῆς ἀβεβαιότητος δὲν ἔχει νὰ κάνει 
μόνο μὲ τὴν πανδημία καὶ τὸν πόλεμο στὴν 
Οὐκρανία. Ἔχει νὰ κάνει καὶ μὲ ὅλα ἐκεῖνα 
ποὺ μᾶς ἀπασχολοῦσαν καὶ μᾶς προβλημάτι-
ζαν, οὕτως ἢ ἄλλως, τὶς τελευταῖες δεκαετί-
ες: μὲ τὴν ὑπὸ ἐξέλιξη παγκοσμιοποίηση καὶ 
τὶς ποικίλες συνέπειές της, μὲ τὴν παγκόσμια 
οἰκονομικὴ κρίση καὶ τὸν συνεπακόλουθο 
παγκόσμιο οἰκονομικὸ ἔλεγχο, μὲ τὸ συνεχῶς 
ἐπιδεινούμενο οἰκολογικὸ πρόβλημα, μὲ τὸν 
ὑλιστικὸ καὶ ἡδονιστικὸ τρόπο ζωῆς τῶν 
σημερινῶν ἀνθρώπων, μὲ τὸ φρικτὸ πρόσω-
πο τῆς τρομοκρατίας ὑπὸ τὶς διάφορες μορ-
φές της, μὲ τὴ θρησκευτικὴ ἀδιαφορία τῶν 
ἀνθρώπων τῆς ἐποχῆς μας, μὲ τὴν ἐπικράτη-
ση τῆς εἰδωλολατρίας σὲ πολλαπλὲς σύγχρο-
νες ἐκδοχές της, μὲ τὴν ἀμφισβήτηση πατρο-
παραδότων ἀξιῶν καὶ τόσα καὶ τόσα ἄλλα. 
Οἱ ἄνθρωποι τῆς ἐποχῆς μας, λόγω κυρί-
ως τῆς ἁλματώδους προόδου τῆς ἐπιστήμης 
καὶ τῆς τεχνολογίας κατὰ τὸν 20ο καὶ 21ο 
αἰώνα, καλλιέργησαν τὴν ψευδαίσθηση ὅτι 
μποροῦν νὰ ἐπιλύσουν ὅλα τὰ προβλήματα 
τοῦ κόσμου μὲ τὶς δικές τους μονάχα δυνά-
μεις χωρὶς τὸν Θεό. Νόμισαν ἀφελῶς ὅτι μπο-
ροῦν μόνοι τους νὰ φτιάξουν ἕναν ἐγκόσμιο 
παράδεισο. Ὅλ’ αὐτά, ὅμως, ἀποδείχθηκαν 
οὐτοπία, ἀποδείχθηκαν φροῦδες ἐλπίδες. 
Ὄχι μόνο δὲν καταφέραμε νὰ λύσουμε τὰ με-
γάλα προβλήματα τοῦ κόσμου, ἀλλὰ βλέπου-
με νὰ δημιουργοῦνται ἄλλα πολὺ μεγαλύτε-
ρα ἀπὸ αὐτὰ ποὺ εἶχαν ν’ ἀντιμετωπίσουν οἱ 
ἄνθρωποι παλαιοτέρων ἐποχῶν. Ὄχι μόνο 
δὲν καταφέραμε νὰ φτιάξουμε ἕναν ἐγκό-
σμιο παράδεισο, ἀλλὰ βλέπουμε τὸν ταλαί-
πωρο πλανήτη μας νὰ μετατρέπεται μέρα μὲ 
τὴ μέρα σὲ πραγματικὴ κόλαση.
Πρὸς τὰ ποῦ βαδίζουμε τελικά; Πλησιάζουμε 
ἄραγε πρὸς τὸ τέλος τῆς Ἱστορίας τοῦ παρό-
ντος κόσμου; Πρόκειται γιὰ ἐρωτήματα, τὰ 

τοῦ Πρωτοπρεσβυτέρου Μιχαήλ Βοσκοῦ

«Ὅτι μεθ᾽ ἡμῶν ὁ Θεός»
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ὁποῖα ἀπολύτως κανεὶς δὲν μπορεῖ ν’ ἀπα-
ντήσει. Ὁ σχετικὸς λόγος τοῦ Κυρίου μας Ἰη-
σοῦ Χριστοῦ εἶναι σαφέστατος: «Περὶ δὲ τῆς 
ἡμέρας ἐκείνης καὶ ὥρας οὐδεὶς οἶδεν, οὐδὲ 
οἱ ἄγγελοι τῶν οὐρανῶν, εἰ μὴ ὁ πατήρ μου 
μόνος» (Ματθ. κδ’ 36).  Ἡ ἐνασχόληση μὲ 
ἐρωτήματα, γιὰ τὰ ὁποῖα δὲν ὑπάρχει ἀπά-
ντηση, ἀποτελεῖ μεγάλη παγίδα. Δὲν εἶναι, 
ἄλλωστε, ἡ πρώτη φορὰ στὴν Ἱστορία ποὺ 
οἱ ἄνθρωποι αἰσθάνονται ὅτι πλησιάζει τὸ 
τέλος τοῦ κόσμου. Ἐξίσου μεγάλη παγίδα 
ἀποτελεῖ καὶ ἡ ἐνασχόληση μὲ τὶς διάφορες 
προφητεῖες – παλαιότερες καὶ νεώτερες – ποὺ 
κυκλοφοροῦν. Ὅταν ὁ ἄνθρωπος πέφτει σ’ 
αὐτὲς τὶς παγίδες, τότε ἀντὶ νὰ δεῖ τὴν οὐσία 
τοῦ προβλήματος, ἀσχολεῖται μὲ ἀνούσια 
ἐρωτήματα· ἀντὶ νὰ μετανοήσει, ν’ ἀλλάξει 
δηλαδὴ τρόπο σκέψεως καὶ τρόπο ζωῆς, ἐξα-
ντλεῖ τὴν ἐνεργητικότητά του σὲ πράγματα, 
ποὺ σὲ τίποτα δὲν τὸν ὠφελοῦν. 
Ποῦ ἔγγειται ἡ οὐσία τοῦ προβλήματος; Στὸ 
γεγονὸς ὅτι ὁ ἄνθρωπος ἀπολυτοποίησε τὸν 
ἑαυτό του καὶ σχετικοποίησε τὸν Θεό. Στὸ 
γεγονὸς ὅτι ὁ ἄνθρωπος ἐγκατέλειψε τὸν 
Θεὸ καὶ στηρίχθηκε ἀποκλειστικὰ καὶ μόνο 
στὶς δικές του δυνάμεις. Ὁτιδήποτε, ὅμως, 
στερεῖται τῆς ζωντανῆς παρουσίας τοῦ Θεοῦ 
κινεῖται ἀναπόφευκτα «ἐντὸς τοῦ φαύλου 
κύκλου τοῦ θανάτου καὶ τῆς θνητότητος, 
μέσα εἰς τὸν ὁποῖον ἔχει διασπασθῇ ἀπὸ τὴν 
ἁμαρτίαν καὶ ἡ αἴσθησις καὶ ἡ συνείδησις 
τοῦ ἀνθρώπου» (Ἅγ. Ἰουστῖνος ἐν Σερβίᾳ). 
Ἄρα, λοιπόν, ἡ μοναδικὴ λύση τοῦ προβλή-
ματος εἶναι νὰ ξαναβάλει ὁ ἄνθρωπος τὸν 
Θεὸ στὴ ζωή του, ν’ ἀποκτήσει καὶ πάλιν τὸ 
«γνῶθι σαυτόν», ποὺ σημαίνει ν’ ἀντιληφθεῖ 
τὰ πραγματικά του ὅρια καὶ τὶς πραγματικές 
του δυνατότητες.
Μέσα σ’ αὐτὸ τὸ ζοφερὸ κλίμα ἀνασφάλειας 
καὶ ἀβεβαιότητος ἐμεῖς οἱ Ὀρθόδοξοι Χρι-
στιανοὶ δὲν ἔχουμε καμιὰ ἀπολύτως ἀγωνία 
καὶ κανέναν ἀπολύτως φόβο, γιατὶ βιώνουμε 
τὴ μεγάλη ἀλήθεια «ὅτι μεθ’ ἡμῶν ὁ Θεός», 
ὅτι ὁ Θεὸς εἶναι μαζί μας, ὅπως τόσο ὄμορ-
φα ψάλλουμε στὸ Μέγα Ἀπόδειπνο κατὰ τὴ 
διάρκεια τῆς Ἁγίας καὶ Μεγάλης Τεσσαρα-
κοστῆς. Μιλώντας ὁ Κύριος πρὸς τοὺς Μα-
θητές Του λίγο πρὶν ἀπὸ τὴν Ἀνάληψή Του 
στοὺς οὐρανοὺς - καὶ διὰ τῶν Μαθητῶν 

Του καὶ πρὸς ὅσους διὰ μέσου τῶν αἰώνων 
θὰ Τὸν ἀκολουθήσουν - τοὺς διαβεβαίωσε: 
«Καὶ ἰδοὺ ἐγὼ μεθ᾿ ὑμῶν εἰμι πάσας τὰς ἡμέ-
ρας ἕως τῆς συντελείας τοῦ αἰῶνος» (Ματθ. 
κη’ 20). Θὰ εἶμαι μαζί σας πάντοτε μέχρι τὴ 
συντέλεια τοῦ κόσμου. Ὅταν ὁ ἄνθρωπος 
βιώνει τὴν παρουσία τοῦ Θεοῦ, δὲν ὑπάρχει 
κανένα περιθώριο ἀγωνίας καὶ κανένα πε-
ριθώριο φόβου. «Τὸν δὲ φόβον ὑμῶν οὐ μὴ 
φοβηθῶμεν, οὐδ’ οὐ μὴ ταραχθῶμεν». Ἀκό-
μη καὶ ἐνώπιον τοῦ ἐνδεχομένου τοῦ θανά-
του ὁ ἄνθρωπος δὲν ἀφήνει τὴν ἀγωνία καὶ 
τὸν φόβο νὰ τὸν καταβάλει, ἀφοῦ πιστεύει 
ἀκράδαντα ὅτι «ἐάν τε οὖν ζῶμεν ἐάν τε ἀπο-
θνήσκωμεν, τοῦ Κυρίου ἐσμὲν» (Ρωμ. ιδ’ 8). 
Ὅταν ὁ ἄνθρωπος βιώνει τὴν παρουσία τοῦ 
Παναγάθου Θεοῦ, ἀφήνεται ἐξ ὁλοκλήρου 
στὰ χέρια Του, ἔχει ἀπόλυτη ἐμπιστοσύνη σ’ 
Αὐτόν, ὅλες οἱ ἐλπίδες του ἐναποτίθενται σ’ 
Αὐτόν, ὁ Ὁποῖος εἶναι ὁ μοναδικὸς Σωτήρας 
μας. «Καὶ πεποιθὼς ἔσομαι ἐπ’ αὐτῷ, καὶ σω-
θήσομαι δι’ αὐτοῦ». 
Τὰ ὅσα τραγικὰ βιώνουμε στὶς μέρες μας, 
πρέπει νὰ γίνουν εὐκαιρία εἰλικρινοῦς με-
τανοίας. Κι ὅταν μιλοῦμε γιὰ μετάνοια, δὲν 
ἐννοοῦμε ἁπλῶς καὶ μόνο τὴ συνειδητοποί-
ηση κάποιων λαθῶν μας καὶ κάποιων ἀστο-
χιῶν μας. Ἐννοοῦμε, ὅπως ἀναφέραμε καὶ 
πιὸ πάνω, τὴν οὐσιαστικὴ ἀλλαγὴ τρόπου 
σκέψεως καὶ τρόπου ζωῆς, ἐννοοῦμε τὴν 
ἀπάρνηση τοῦ ἁμαρτωλοῦ μας ἑαυτοῦ, ποὺ 
ἀποτελεῖ τὴν ἀπαράβατη προϋπόθεση, γιὰ 
νὰ μπορέσουμε ν’ ἀκολουθήσουμε τὸν Κύ-
ριο. «Ὅστις θέλει ὀπίσω μου ἀκολουθεῖν,
ἀπαρνησάσθω ἑαυτὸν καὶ ἀράτω τὸν 
σταυρὸν αὐτοῦ, καὶ ἀκολουθείτω μοι» 
(Μάρκ. η’ 34). Ἀληθινὴ μετάνοια σημαίνει 
διαρκὴ καὶ ἔντονο πνευματικὸ ἀγώνα, δι-
αρκὴ πνευματικὴ ἐγρήγορση, ἀλλὰ καὶ πιὸ 
ζωντανὴ συμμετοχή μας στὴ ζωὴ καὶ τὰ Μυ-
στήρια τῆς Ἐκκλησίας. Ἔχουμε τὴ μεγάλη 
εὐλογία νὰ μὴν εἴμαστε μεμονωμένα ἄτομα 
μπροστὰ σ’ αὐτὴν τὴ λαίλαπα τῶν παγκο-
σμίων ἐξελίξεων, ἀλλὰ μέλη μιᾶς μεγάλης 
οἰκογενείας, μέλη τοῦ ζῶντος Σώματος τοῦ 
Χριστοῦ, μέλη τῆς Ἁγίας Ὀρθοδόξου Ἐκκλη-
σίας. «Στῶμεν καλῶς», λοιπόν. «Στῶμεν μετὰ 
φόβου Θεοῦ». 
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Στίς 2 Μαΐου 1919 ὁ ἑλληνικός στρατός 
ἀποβιβάσθηκε στό λιμάνι τῆς Σμύρ-
νης, ἀφοῦ πρῶτα ὁ Βενιζέλος πέτυ-

χε τήν ἔγκριση τῶν νικητῶν συμμάχων τῆς 
Entente τοῦ Α´ Παγκοσμίου Πολέμου. Τοῦτο 
συνέβη στή Διάσκεψη τῆς Εἰρήνης στό Παρί-
σι, ὡς συνέχεια, τρόπον τινά, τῆς ἀνακωχῆς 
τοῦ Μούδρου (17/30 Ὀκτωβρίου 1918), κατά 
τήν ὁποία οἱ σύμμαχοι ἐπέβαλαν στήν Ὀθω-
μανική Αὐτοκρατορία τοῦ Σουλτάνου Μεχ-
μέτ ΣΤ’ ταπεινωτικούς ὅρους.
 Ἡ ἀλήθεια, πάντως, εἶναι ὅτι ὁ ἑλληνικός 
στρατός ἀποβιβάσθηκε στήν Σμύρνη ὡς προ-
στάτης τῶν συμφερόντων τῶν Συμμάχων 
στήν Ἀνατολή, κι ἄς πίστευε ὁ Μικρασιατι-
κός Ἑλληνισμός μαζί κι ὁ ἑλληνικός λαός, ὅτι 
ἦλθε ὡς ἐλευθερωτής. Ἤδη ἀπό τήν πρώτη 
μέρα τῆς ἀποβίβασης μέ τά θλιβερά ἐπεισό-
δια σέ βάρος τοῦ ἑλληνικοῦ στρατοῦ κι ἡ 
φιλοτουρκική στάση τῶν Συμμάχων τά δύο 
ἑπόμενα χρόνια προοιώνιζαν τήν Καταστρο-
φή τοῦ 1922.
 Κι ἄς μή κρυβόμαστε, ἡ Ἑλλάδα πήγαινε στή 
Μ. Ἀσία μέ χαίνουσες τίς πληγές τοῦ Ἐθνικοῦ 
Διχασμοῦ, πού συνέχισαν νά αἱμορραγοῦν 
καθόλη τήν Μικρασιατική Ἐκστρατεία, ἰδι-
αίτερα μάλιστα μετά τίς ἐκλογές τοῦ Νοεμ-
βρίου 1920 καί τήν ἐπιστροφή τοῦ βασιλέα 
Κωνσταντίνου, προσώπου μισητοῦ στούς 
Συμμάχους ἀπό τόν Α´ Παγκόσμιο Πόλεμο. 
Ὁ ἑλληνικός στρατός ἐνεργοῦσε, ὡς τό καλο-
καίρι τοῦ 1920, πάντα ὑπό τήν ἔγκριση τοῦ 
Ἀνωτάτου Συμβουλίου τῶν Συμμάχων καί 
τοῦ ἐκπροσώπου τοῦ ναυάρχου Κάλθορπ. 
Χαρακτηριστικό παράδειγμα ἀποτελεῖ τό 
μειονέκτημα νά μή μπορεῖ νά ἐνεργεῖ πέρα 
τῶν 1.000-1.500 μέτρων ἀπό τίς ζῶνες κα-
τοχῆς του. Ὡστόσο, καί πάντα μέ τήν ἔγκρι-

ση τῶν Συμμάχων καί τοῦ θλιβεροῦ ἁρμοστῆ 
Στεργιάδη, ὡς τά τέλη Μαΐου 1919, μέσα σέ 
ἕνα μήνα δηλαδή, κατέλαβε τό Ἀϊδίνι, τό 
Ὀδεμήσι, τά Θείρα, τό Βαϊνδήρι, τήν Μαγνη-
σία, τήν Πέργαμο, τό Ἀξάρι, τά Σόμα. Τούς 
ἑπόμενους μῆνες κι ὡς τόν Ἰούνιο τοῦ 1920, 
καί πάντα μέ τήν ἔγκριση τῶν Συμμάχων, ὁ 
στρατός μας κατέλαβε τήν Φιλαδέλφεια, τό 
Μπαλικεσίρ, τήν Πανόρμο, τά Κοῦλα, φθά-
νοντας ὡς τήν Προῦσα (Ἰούνιος 1920).
 Ἡ γιγάντωση τοῦ ἐθνικιστικοῦ κινήματος 
τοῦ Κεμάλ, μέ τήν ἐκλογή του ὡς Προέδρου 
τῆς Μεγάλης Ἐθνοσυνέλευσης τῆς Ἄγκυρας 
(10 Ἀπριλίου 1920), ἀνησύχησε τούς Συμμά-
χους καί γιά τοῦτο ἐπέτρεψαν ὡς ἐκεῖ τήν 
προέλαση τοῦ ἑλληνικοῦ στρατοῦ. Στίς 10 
Αὐγούστου 1920 ὑπογράφηκε ἡ περιώνυ-
μη συνθήκη τῶν Σεβρῶν, πού σήμαινε τήν 
Ἑλλάδα τῶν πέντε ἠπείρων καί τῶν πέντε 
θαλασσῶν κι ὁ ἑλληνικός λαός πανηγύριζε 
μέ γιορτές σέ ὅλη τήν ἐπικράτεια. Ἡ πραγμα-
τικότητα ἦταν, ὅμως, ἄλλη, καθώς εὐθύς ἀμέ-
σως οἱ Σύμμαχοι ἄρχισαν τήν ὑπονόμευσή 
της καί στήν Τουρκία αὐξανόταν τό κεμα-
λιστικό ἐθνικιστικό κίνημα. Ἀκολούθησαν ἡ 
ἀπόπειρα δολοφονίας τοῦ Βενιζέλου στό Πα-
ρίσι (12 Αὐγούστου 1920), ὁ περίεργος, κατά 
πολλούς, θάνατος τοῦ βασιλέα Ἀλεξάνδρου 
(12 Ὀκτωβρίου), ἡ ἀπροσδόκητη ἥττα τοῦ 
Βενιζέλου στίς ἐκλογές τοῦ Νοεμβρίου.  Εἶχε 
προηγηθεῖ ἡ δολοφονία τοῦ Ἴωνος Δραγού-
μη ἀπό τούς βενιζελικούς τοῦ Γρυπάρη (31 
Ἰουλίου 1920). Ἡ νικήτρια τῶν ἐκλογῶν 
ἀντιβενιζελική Ἀντιπολίτευση ἀναγκάστηκε, 
παρά τίς προεκλογικές ὑποσχέσεις της περί 
τερματισμοῦ τοῦ μικρασιατικοῦ πολέμου, 
νά τόν συνεχίσει στό πλαίσιο τῆς Συνθήκης 
τῶν Σεβρῶν. Δυστυχῶς, ὁ Ἐθνικός Διχα-

Ἡ Μικρασιατική Ἐκστρατεία καί ἡ καταστροφή

τοῦ κ. Ἀθανασίου Ε. Καραθανάση
Ὁμοτίμου Καθηγητοῦ Α.Π.Θ., Καθηγητοῦ Πανεπιστημίου Λευκωσίας
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σμός ἦταν παρών δύσκολες ὧρες: Ἀμυνίτες 
ἀξιωματικοί, μπαρουτοκαπνισμένοι ἀπό τό 
1897, τόν Μακεδονικό Ἀγώνα, τούς βαλκα-
νικούς πολέμους, τόν Α´ Παγκόσμιο Πόλεμο, 
τήν Οὐκρανική Ἐκστρατεία, παραιτήθηκαν 
μετά τίς ἐκλογές τοῦ Νοεμβρίου καί στήν 
θέση τους ἦλθαν ἀξιωματικοί ἀπότακτοι τοῦ 
1917, πού ἀγνοοῦσαν τίς συνθῆκες τοῦ μι-
κρασιατικοῦ πολέμου, ἀναμφισβήτητα ἔντι-
μοι καί γενναῖοι, ἀλλά καί ἄλλοι πού ὡς τότε 
ὑπηρετοῦσαν σέ διοικητικές θέσεις, προα-
χθέντες σέ βάρος τῶν πολεμιστῶν συναδέλ-
φων τους. Τό 1921 ἦταν νικηφόρο, ἀλλά καί 
δραματικό γιά τόν στρατό μας, μέ ἀποκο-
ρύφωμα τίς μάχες τοῦ Τουμπλοῦ Μπουνάρ 
(Μάρτιος 1921), τήν κατάληψη τῆς Κιουτά-
χειας, τοῦ Ἐσκί Σεχίρ, τοῦ Ἀφιόν Καραχι-
σάρ (Ἰούλιος 
1921).
 Θά εἶναι 
πάνω ἀπό 
ἑκατό οἱ τό-
ποι θυσίας 
ἑ κ α τ ο ν τ ά -
δων ἀξιωμα-
τικῶν, ὑπα-
ξιωματικῶν 
καί ὁπλιτῶν 
τοῦ στρατοῦ 
μας, ὅπου 
ἀντιμετώπι-
σαν, σέ μικρές καί μεγάλες αἱματηρές μάχες 
τόν ἐθνικά καί θρησκευτικά φανατισμένο 
κεμαλικό στρατό. Κι οἱ «Σύμμαχοι» Γάλλοι, 
Ἰταλοί, μαζί κι οἱ μπολσεβίκοι, νά στηρίζουν 
ποικιλοτρόπως, φανερά καί κρυφά, τόν Κε-
μάλ ἤδη ἀπό τόν Μάρτιο τοῦ 1920. Τέτοιες 
ἦσαν οἱ συμφωνίες Γαλλίας-Τουρκίας (21 
Μαρτίου 1921), Ρωσίας-Τουρκίας (3 Μαρτί-
ου 1921).
 Κι ὅσο συνεχιζόταν ὁ πόλεμος γινόταν φα-
νερή ἡ μεγάλη ἔλλειψη σέ ἐφεδρεῖες, ἡ στέ-
ρηση τῶν οἰκονομικῶν, οἱ ἀστείρευτες ἐφε-
δρεῖες τοῦ Κεμάλ, ἡ φιλοτουρκική στάση τῆς 
διεθνοῦς διπλωματίας (Διάσκεψη τοῦ Λονδί-
νου, Φεβρ. 1921, μέ τήν συμμετοχή ἑλληνικῆς 
καί κεμαλικῆς ἀντιπροσωπίας).

 Σιγά-σιγά ἐπερχόταν ἡ κόπωση τοῦ στρατοῦ 
μας, πού ἀκόμη κι οἱ νίκες στό Ἐσκί Σεχίρ, 
τήν Κιουτάχεια, τό Ἀφιόν Καραχισάρ δέν 
τόνωσαν τό ἠθικό του. Οὔτε οἱ παρασημο-
φορήσεις τῶν σημαιῶν τῶν ἡρωικῶν συνταγ-
μάτων στό Ἐσκί Σεχίρ (Ἰούλιος 1921) ἀπό 
τόν βασιλέα Κωνσταντῖνο, πού ἔφθασε στό 
μέτωπο, μολονότι ἀσθενής, γιά τήν τόνωση 
τοῦ ἠθικοῦ τοῦ στρατοῦ μας. Οἱ ἐπιχειρήσεις 
ὡς τό θέρος τοῦ 1921 ἦσαν ἀναμφισβήτητα 
νικηφόρες, ἀλλά δέν ἔφεραν τό ἐπιθυμητό 
ἀποτέλεσμα, ἤτοι τή διάλυση τοῦ κεμαλικοῦ 
στρατοῦ, πού, στό μεταξύ, εἶχε βελτιωθεῖ θε-
αματικά σέ ὀργάνωση, σύνθεση, ἐνισχύσεις. 
Ἀντίθετα, ἡ ἑλληνική στρατιά εἶχε ἀνάγκη 
ἐνισχύσεων, ἀναγκασμένη νά καλύψει τό μέ-
τωπο τῶν 700 χιλιομέτρων, ἀπό βορρᾶ (Κίος, 

Μουδανιά) 
ὡς νότο, τήν 
κοιλάδα τοῦ 
Μαιάνδρου. 
Ἀ π έ λ π ι δ α 
ἦταν ὁμολο-
γουμένως ἡ 
προσπάθεια 
τῆς προέ-
λασης ὅλης 
τῆς Στρατιᾶς 
«πέραν» τοῦ 
Σαγγαρίου, 
ὅπου θά συ-

ναντοῦσε στούς ὀχυρωμένους λόφους, ἔξω 
ἀπό τήν Ἄγκυρα, τόν Κεμάλ καί τόν στρα-
τό του, νά τόν νικήσει καί νά φθάσει ὡς τήν 
Ἄγκυρα καί τήν Κόκκινη Μηλιά τῶν θρύλων 
καί τῶν παραδόσεων τοῦ λαοῦ μας. Στούς 
γρανιτένιους αὐτούς λόφους τοῦ Κάλε Γκρό-
το, τοῦ Ἀρντίζ Ντάγ, τοῦ Κανλί Γκιόλ, τοῦ 
Μαγκάλ, τοῦ Ταμπούρ Ὀγλοῦ κ.ἄ., ἀπό τίς 
10-28 Αὐγούστου 1921, δόθηκαν σκληρές 
μάχες μέ τεράστιες ἀπώλειες ἑκατέρωθεν, 
κατά τίς ὁποῖες ὁ ἑλληνικός στρατός ἀπώλε-
σε τό 1/3 σέ ἐμπειροπόλεμους ἀξιωματικούς 
καί ὁπλίτες. Κανείς δέν μπορεῖ νά περιγράψει 
τόν ἡρωισμό καί τήν αὐτοθυσία τοῦ στρατοῦ 
μας στίς μάχες αὐτές τοῦ Σαγγαρίου, ὅπου 
πολεμοῦσε νηστικός, ἄυπνος, μέ τρεῖς Με-
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ραρχίες, καταπονημένος ἀπό τήν διέλευση 
τῆς ἄνυδρης καί ἄξυλης Ἁλμυρᾶς Ἐρήμου. 
Κι ἦταν ὁ νικητής! Ἀναγκάστηκε, ὅμως, νά 
ἐγκαταλείψει τούς αἱματοβαμμένους αὐτούς 
λόφους, γιατί ἔλειπαν οἱ ἐφεδρεῖες, ἡ τρο-
φοδοσία, τά πυρομαχικά καί νά ἐπιστρέψει 
στούς χώρους ἐξόρμησής του, τό Ἐσκί Σεχίρ, 
τό Οὐσάκ, τήν Προῦσα. Κι ὅμως, ἀπό τούς 
λόφους αὐτούς οἱ στρατιῶτες μας ἔβλεπαν 
τά φῶτα τῆς Ἄγκυρας καί τίς στέγες τῶν σπι-
τιῶν της. Στήν Ἄγκυρα, ὅπου οἱ κάτοικοί της 
ἀγωνιοῦσαν, περιμένοντας ἀπό ὥρα σέ ὥρα 
μέ δέος τόν ἑλληνικό στρατό.
 Ἦταν ὀδυνηρή, πράγματι, ἡ ἐπιστροφή τοῦ 
στρατοῦ μας πάλιν πίσω, δυτικά τοῦ Σαγ-
γαρίου, ὅπου ἔλαβε ἐπί ἕνα χρόνο θέσεις 
ἐνεργητικῆς ἄμυνας. Ὅσο γιά τήν κυβέρνη-
ση, αὐτή βρισκόταν μπρός στό δίλημμα ἀπο-
στράτευση καί 
ἐγκατάλειψη 
τῆς Μ. Ἀσίας 
ἤ ἀναγκαστικό 
δάνειο, καθό-
σον οἱ πρώην 
« Σ ύ μ μ α χ ο ι » 
ἀ ρ ν ο ῦ ν τ α ν 
τήν χορήγη-
ση νέου. Τόν 
Μάρτιο τοῦ 
1922 ἡ κυβέρνηση Γούναρη ὑποχρεώθηκε νά 
συνάψει ἐσωτερικό δάνειο, διχοτομώντας 
τό τρέχον νόμισμα, πράξη πού δήλωνε τήν 
βούλησή της νά συνεχίσει τόν πόλεμο στήν 
Μ.Ἀσία. Στό μεταξύ, ὁ Κεμάλ ἐνισχυόταν 
οἰκονομικά καί στρατιωτικά ἀπό τούς πρώ-
ην «Συμμάχους», ἀκόμη καί τήν Σοβιετική 
Ἕνωση, μέ τήν ὁποία εἶχε συνάψει σχετική 
συμφωνία τήν 3η Μαρτίου 1922. Τόν μήνα 
αὐτό στήν Διάσκεψη τῶν Παρισίων ζήτησαν 
ἀπό τήν Ἑλλάδα νά συνθηκολογήσει μέ τόν 
Κεμάλ καί νά ἐκκενώσει τήν Μ. Ἀσία, πράγ-
μα πού προκάλεσε τήν ἀγανάκτηση καί τήν 
ὀργή τοῦ ἑλληνικοῦ λαοῦ.
 Τό στρατιωτικό καί διπλωματικό ἀδιέξοδο 
προσπάθησαν, μέ τήν Μικρασιατική Ἄμυνα, 
νά λύσουν ἐπιφανεῖς Σμυρναῖοι μέ ἐπικε-
φαλῆς τόν Μητροπολίτη Σμύρνης ἱεροεθνο-

μάρτυρα Χρυσόστομο Καλαφάτη (Φεβρουά-
ριος – Ἀπρίλιος 1922), πού βρῆκε ἀντίθετη 
τήν κυβέρνηση τῶν Ἀθηνῶν καί τόν ὕπατο 
ἁρμοστή Στεργιάδη. Τόν Μάιο 1922 παραι-
τήθηκε ὁ ἀρχιστράτηγος Παπούλας, πού εἶχε 
διαδεχθεῖ τόν Λεωνίδα Παρασκευόπουλο 
τόν Νοέμβριο τοῦ 1920. Ἦταν γενναῖος καί 
ἔντιμος, ἀλλά ἄμοιρος τῆς σύγχρονής του 
στρατιωτικῆς τέχνης. Τόν Παπούλα ἀντικα-
τέστησε ὁ μοιραῖος Χατζανέστης. Πλησίαζε 
ἡ ὥρα τῆς καταστροφῆς.
Ἡ Καταστροφή
 Τό πρωί τῆς 13ης Αὐγούστου 1922 ὁ Κεμάλ 
ἄρχισε σφοδρό βομβαρδισμό μέ ὅλες σχεδόν 
τίς δυνάμεις τοῦ πυροβολικοῦ του. Ὁ ἴδι-
ος καί οἱ ἐπιτελεῖς του εἶχαν ἐπισημάνει τό 
ἀδύνατο σημεῖο τῆς «ἐξέχουσας» τοῦ Ἀφιόν 
Καραχισάρ κι ἐκεῖ ἔστρεψαν τά πυρά τους. 

Ἡ «ἐξέχουσα» 
ἦταν μία γωνία 
τῆς ἀμυντικῆς 
διάταξης τοῦ 
ἑ λ λ η ν ι κ ο ῦ 
στρατοῦ. Οἱ 
δύο ἑλληνικές 
μεραρχίες, ἡ I 
τοῦ Φράγκου 
καί ἡ IV τοῦ 
Δημαρᾶ δέν 

ἄντεξαν τήν πίεση τῶν δέκα ἐπιτιθέμενων 
τουρκικῶν μεραρχιῶν καί τοῦ συνόλου τοῦ 
πυροβολικοῦ τους. Τήν ἑπομένη, 14 Αὐγού-
στου, ὁ διοικητής τοῦ Α’ Σ.Σ. στρατηγός Τρι-
κούπης, πού εἶχε τήν εὐθύνη τοῦ νότιου το-
μέα τῆς Στρατιᾶς, διέταξε τήν ἐκκένωση τοῦ 
Ἀφιόν Καραχισάρ. Ἀπό ἐκείνη τήν στιγμή 
ἄρχισε ὁ Γολγοθάς τῶν ἀνδρῶν τοῦ Α’ καί 
Β’ Σ.Σ. τῶν στρατηγῶν Τρικούπη καί Διγενῆ. 
Εἶναι δύσκολο νά παρακολουθήσει κανείς 
τήν συνεχῆ ὑποχώρηση τῶν δύο Σωμάτων, 
τίς ἀλλεπάλληλες διαταγές τῆς Στρατιᾶς, 
πού πληροφορήθηκε στήν Σμύρνη τήν τουρ-
κική ἐπίθεση τρεῖς ὧρες ἀργότερα. Τό τρα-
γικό ἦταν ὅτι τά δύο Σώματα, τό Α’ καί τό 
Β’, ἀδυνατοῦσαν νά ἐπικοινωνήσουν καθώς 
ὁ κεντρικός ἀσύρματος εἶχε χαθεῖ μεταξύ τῆς 
ἕδρας τοῦ Α’ Σ.Σ. καί τοῦ Ἐσκί Σεχίρ. Πέρα 
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τούτων, ἡ Στρατιά εἶχε ἀμελήσει νά ὀργανώ-
σει ζῶνες ἄμυνας, διαύλους ἐπικοινωνίας, δέν 
εἶχε προσέξει τά ἀδύνατα σημεῖα τῆς «ἐξέ-
χουσας», ἀπό τά ὁποῖα εἰσέδυε τό ἐχθρικό 
ἱππικό στά νῶτα τοῦ στρατοῦ. Εἶχε, ἀκόμη, 
διασπείρει τίς δυνάμεις της καί τό πυροβο-
λικό της σέ ὅλο τό μῆκος τῶν 700 χιλιομέ-
τρων, ἀπό τά Μουδανιά ὡς τόν Μαίανδρο. 
Δέν εἶχε, ἄραγε, προσέξει τήν παρουσία τοῦ 
Κεμάλ καί τῶν ἐπιτελῶν του στά παρατηρη-
τήρια 5-6 χιλιόμετρα ἀπό τό Ἀφιόν κι εἶχε 
ἀδιαφορήσει γιά τήν κατάσταση πού ἐπι-
κρατοῦσε στό Ἀφιόν, πού θύμιζε ξένοιαστη 
ἐποχή. Ἐπέτρεψε νά λειτουργοῦν ἐκεῖ τά νο-
σοκομεῖα τοῦ Γ’ Σ.Σ., τά κέντρα ἐφοδιασμοῦ, 
ὄρχων αὐτοκινήτων, ποικίλες ἀποθῆκες κι 
ἐπιπλέον δημόσια θεάματα, ἀρκετοί οἶκοι 
ἀνοχῆς μέ ὕποπτες γυναῖκες, πού μερικές 
τους λειτουργοῦσαν ὡς κατάσκοποι τοῦ 
Κεμάλ. Στό στράτευμα ὁ Ἐθνικός Διχασμός 
συνεχιζόταν, οἱ λιποταξίες αὐξάνονταν, οἱ 
ἀδειοῦχοι δέν ἐπέστρεφαν, ἡ πειθαρχία ἀκό-
μη καί στίς τάξεις τῶν ἀξιωματικῶν εἶχε κλο-
νισθεῖ. Οἱ κομμουνιστικές καί σοσιαλιστικές 
θεωρίες πού κυκλοφοροῦσαν μεταξύ τῶν 
μορφωμένων στρατιωτῶν εἶχαν ἐπηρεάσει, 
κατά ἕνα τρόπο, τό ἠθικό τοῦ στρατεύματος. 
Κι ὁ δυστυχής στρατός ἄυπνος, διψασμένος, 
πεινασμένος, ὑποχωροῦσε ἄτακτα. Τόν εἶχαν 
προδώσει, ἀκόμη, κι οἱ ἀξιωματικοί του. Καί 
πολεμοῦσε ἀσταμάτητα. Ὁ Κεμάλ, μέρα μέ 
τήν μέρα προσπαθοῦσε νά τόν περικυκλώ-
σει. Κύρια φροντίδα τοῦ Α’ καί Β’ Σ.Σ. Τρι-
κούπη καί Διγενῆ ἦταν νά φθάσουν στό ὀχυ-
ρωμένο Τουμπλού Μπουνάρ κι ἑνωμένοι νά 
τόν ἀντιμετωπίσουν. Δέν ἔφθασαν ποτέ.
 Ἀπό τό Ἀφιόν ὁ Τρικούπης μέ τά ὑπολείμ-
ματα τῶν Μεραρχιῶν του ἔφθασε στό χωριό 
Οὐλουτζάκ, ὅπου τόν συνάντησε ὁ διοικη-
τής τοῦ Β’ Σ.Σ. Διγενής, πού σκοπό εἶχαν νά 
συναντήσουν κι ἄλλες μεραρχίες στό Του-
μπλού Μπουνάρ, λίγα χιλιόμετρα νότια τοῦ 
Οὐλουτζάκ. Κι ὁ Κεμάλ στένευε κάθε μέρα 
τόν κλοιό. Οἱ διοικητές τῶν VII, V καί II Με-
ραρχιῶν Κουρουσόπουλος, Ρόκας καί Γο-
νατᾶς τόν διέσπασαν καί τράβηξαν πρός τήν 
Σμύρνη καί τόν Τσεσμέ. Ὁ διοικητής τῆς Ἰ 

Μεραρχίας Ἀθ. Φράγκου καί ὁ θρυλικός Ν. 
Πλαστήρας μέ τό 5/42 Σύνταγμα Εὐζώνων, 
περιμένοντας τόν Τρικούπη μέ τόν Διγενῆ 
καί τόν Συνταγματάρχη Καϊμακλή, διοικη-
τή τῆς XΙΙΙ Μεραρχίας, μάχονταν στήν πε-
ριοχή τοῦ Τουμπλού Μπουνάρ. Οἱ Μέραρ-
χοι Δημαρᾶς τῆς IV καί Καλλιδόπουλος τῆς 
XII ἔδωσαν σκληρές μάχες στά κοντινά στό 
Τουμπλού Μπουνάρ χωριά Χαμούρκιοϊ καί 
Ἰλμπουλάκ (16 Αὐγούστου 1922), κι ἀφοῦ 
περιπλανήθηκαν στό δασῶδες Μουράτ 
Ντάγ, ἀναγκάστηκαν, ἐξαντλημένοι, νά πα-
ραδοθοῦν τό ἀπόγευμα τῆς 18ης Αὐγούστου. 
Μαζί τους ἦσαν 84 ἀξιωματικοί καί 1.600 
στρατιῶτες. Ἦλθε ὕστερα, ἡ ὑπέρτατη θυσία 
τοῦ στρατοῦ μας στήν μάχη τοῦ Ἀλῆ Βεράν 
τῆς 17 Αὐγούστου 1922. Ἐλάχιστοι, πιά, πο-
λέμησαν, βαλλόμενοι ἀπό παντοῦ. Ἀδύνατη 
εἶναι ἡ περιγραφή τῆς μάχης αὐτῆς, κατά τήν 
ὁποία ἀξιωματικοί, ὁπλίτες, τραυματίες στά 
νοσοκομειακά, ἁπλοί χωρικοί, Ἕλληνες κι 
Ἀρμένιοι, πού ἀκολουθοῦσαν τόν Τρικού-
πη, ἔβαψαν μέ τό αἷμα τους τίς χαράδρες 
τοῦ Ἀλῆ Βεράν. Οἱ δύο στρατηγοί, Τρι-
κούπης καί Διγενής φεύγοντας ἀπό τό Ἀλή 
Βεράν, συνειδητοποίησαν ὅτι περικυκλώ-
θηκαν καί τότε, δακρυσμένοι ζήτησαν ἀπό 
τούς στρατιῶτες τους νά παραδοθοῦν κάτω 
ἀπό τίς ὕβρεις καί τό ἀνάθεμα τῶν ἀνδρῶν 
τους. Ἦταν ἀπόγευμα τῆς 20ης Αὐγούστου 
1922. Μαζί τους αἰχμαλωτίσθηκαν 190 ἀξι-
ωματικοί καί 4.000 ὁπλίτες. Οἱ τραυματίες 
πού ἐγκαταλείφθηκαν στίς αἱματοβαμμένες 
αὐτές χαράδρες, εἴτε ἐσφάγησαν ἀπό τόν 
τουρκικό στρατό, τούς τσέτες,  τούς χωρι-
κούς, εἴτε κατά κάποια ἐκδοχή, ἀφοῦ ρίχθη-
καν σέ μία χαράδρα, κάηκαν περιχυμένοι μέ 
πετρέλαιο! Τιμή καί δόξα ἀνήκει στούς πολε-
μιστές τοῦ Ἀλῆ Βεράν, σέ αὐτά τά ἀνώνυμα 
Ἑλληνόπουλα, τά λαμπρά παλληκάρια. Καί 
ντροπή σέ αὐτούς πού λιποτάκτησαν, ἀξιω-
ματικοί καί στρατιῶτες. Σέ αὐτές τίς μέρες 
πολέμησαν γενναῖα οἱ ἀξιωματικοί Ματσού-
κας, Τσάκαλος, Λούφας, οἱ ὑποψήφιοι ἔφε-
δροι ἀξιωματικοί τοῦ οὐλαμοῦ τοῦ Ἀφιόν 
Καραχισάρ, πού ἔπεσαν στό Ἀλή Βεράν, ὁ 
ἐπιτελῇς τῆς XIII Μεραρχίας Σακέτας, οἱ Βε-
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ντήρης, Διάμεσης, Νικολοδῆμος, Παναγάκος 
κ.ἄ. Ὁ στρατηγός Φράγκου κι ὁ Πλαστήρας, 
μετά συνεχεῖς μάχες, ἔφθασαν στόν Τσεσμέ 
κι ἀπό ἐκεῖ στή Μυτιλήνη. Τό Γ’ Σ.Σ. μέ τόν 
στρατηγό Σουμίλα δέχθηκε μικρή πίεση καί 
μέ ἀπόλυτη τάξη καί μέ ὅλο τό ὑλικό του 
ἔφθασε στήν Προῦσα κι ἀπό ἐκεῖ στά Μου-
δανιά καί τήν Ρεδαιστό. Ἐξαίρεση ἀποτε-
λεῖ ἡ αἰχμαλωσία τῆς ΧΙ Μεραρχίας Κλαδᾶ. 
Ἆθλος θεωρεῖται ἡ ἔξοδος τῆς Ἀνεξάρτητης 
Μεραρχίας τοῦ Θεοτόκη πού, καλύπτοντας 
600 χιλιόμετρα, ἀπό τό Ἀφιόν ὡς τό Δικε-
λί τῆς Περγάμου ἀπό 13 Αὐγούστου – 1 Σε-
πτεμβρίου, ἐπιβιβάσθηκε σέ ἑλληνικά πολε-
μικά μέ 6.000 πρόσφυγες.
 Στήν Σμύρνη ἐξελίχθηκε ἡ μεγάλη τραγω-
δία τοῦ Μι-
κρασιατικοῦ 
Ἑλληνισμοῦ 
μέ πρῶτο 
θύμα τόν 
Μητροπολί-
τη Χρυσό-
στομο Καλα-
φάτη. Ξένοι 
παρατηρητές 
μιλοῦν γιά 
τήν μανία 
τῶν τούρ-
κων νά τήν 
δοῦν σέ ἐρεί-
πια. Ἔτσι 
τελείωσε ἡ Μικρασιατική Ἐκστρατεία κι ἡ 
Καταστροφή. Ἦλθε ἔπειτα ἡ κάθαρση μέ τήν 
Ἐπανάσταση Πλαστήρα – Γονατᾶ (13 Σε-
πτεμβρίου 1922) κι ἡ δίκη τῶν Ἕξι (Νοέμ-
βριος 1922).

Τά αἴτια τῆς Μικρασιατικῆς Καταστροφῆς 
μποροῦν νά συνοψισθοῦν ὡς ἀκολούθως:
α. Ὁ Ἐθνικός Διχασμός στρατοῦ καί λαοῦ,
β. ἡ κόπωση τοῦ λαοῦ ἀπό τούς πολέμους τῆς 
περιόδου 1912-1922,
γ. ἡ προδοτική στάση τῶν «Συμμάχων»,
δ. ἡ ἀνεπάρκεια τῶν μετανοεμβριανῶν κυ-
βερνήσεων, παρά τόν πατριωτισμό τῶν 
ἡγετῶν τους,

ε. τό εὖρος τῶν 700 χιλιομέτρων ἀπό τά Μου-
δανιά ὡς τόν Μαίανδρο,
στ. ἡ ἔλλειψη ἐναλλακτικοῦ σχεδίου γιά τήν 
προστασία τῶν ἑλληνικῶν πληθυσμῶν.
Ὅποιος εὐτύχησε νά γνωρίσει στά βαθιά 
γεράματα τούς μαχητές τοῦ Μικρασιατικοῦ 
ἔπους, θά διαπίστωνε ὅτι ζοῦσαν ἀκόμη τόν 
θρίαμβο τῶν νικῶν, μέ τόν ἦχο τῶν σαλπίγ-
γων, τόν κυματισμό τῶν σημαιῶν, τήν κλαγ-
γή τῶν ὅπλων, τά ἀέρααα! Μά πάνω ἀπό 
ὅλα ὅτι ζοῦσαν μέ τήν συνείδησή τους: Ἐμεῖς 
δέν νικηθήκαμε!
 Πολλοί στίς ἡμέρες μας ἐρευνητές καί προ-
βληματισμένοι Ἕλληνες ἀναζητοῦν τά αἴτια 
τῆς Μικρασιατικῆς Καταστροφῆς. Ὅλοι, 
τώρα πού τά πράγματα ἔγιναν, ἄν ἔγιναν 

σαφῆ, μπο-
ροῦμε νά 
ποῦμε ὅτι 
αὐτή ὀφείλε-
ται: πρῶτον 
στόν Ἐθνι-
κό Διχασμό, 
ἀπό τήν μία 
οἱ βενιζελι-
κοί, ἀπό τήν 
ἄλλη οἱ βα-
σιλόφρονες 
πού εἶχε δη-
λητηριάσει 
τό στράτευ-
μα, δεύτερον 

ἡ κούραση τῶν στρατιωτῶν ἀπό τούς βαλ-
κανικούς πολέμους ὡς τήν Μικρασιατική 
Ἐκστρατεία, τρίτον ἡ κακή ἐκτίμηση πολι-
τικῶν καί στρατιωτικῶν γιά τήν δυναμική 
πού ἐξέπεμπε ὁ Κεμάλ, τέταρτον ἡ διασπορά 
τῶν ἑλληνικῶν δυνάμεων σέ μῆκος 700 χιλιο-
μέτρων, πού ἀδυνατοῦσε νά ὑπερασπισθεῖ ὁ 
ἑλληνικός στρατός, τελευταῖο καί κύριον, ἡ 
ἐχθρική ἔναντι τῆς Ἑλλάδας στάση τῶν Δυ-
τικῶν, πρώην «Συμμάχων» της καί ἡ συνα-
κόλουθη οἰκονομική καί στρατιωτική στήρι-
ξή τους στόν Κεμάλ.
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Ὁ Σύνδεσμος Μικρασιατῶν Κύπρου (2010-2022)
 καί τά ἑκατό χρόνια 

ἀπό τή Μικρασιατική καταστροφ´ή (1922-2022)

τοῦ κ. Μόνας Σαββίδου Θεοδούλου 
Προέδρου τοῦ Συνδέσμου Μικρασιατῶν Κύπρου

Εἶναι ἑκατοντάδες χιλιάδες οἱ σελίδες 
πού ἔχουν γραφτεῖ γιά τή Μικρα-
σιατική Ἐκστρατεία {1919-1922), τή 

Μικρασιατική Καταστροφή (1922) καί τίς 
δραματικές  συνέπειές τους, τόν ρόλο τῶν 
«συμμάχων», τόν ρόλο τῶν πολιτικῶν καί 
στρατιωτικῶν ἡγεσιῶν τῆς ἐποχῆς, τή δίκη 
τῶν ὀκτώ καί τήν καταδίκη καί ἐκτέλεση 
τῶν ἕξι, τή Συνθήκη τῆς Λωζάνης καί τήν 
ὑποχρεωτική ἀνταλλαγή τῶν πληθυσμῶν 
τό 1923: Τό πιό τραγικό, ὅσο παράδοξο κι 
ἄν ἀκούγεται, εἶναι οἱ ἀριθμοί: Τά ἑκατομ-
μύρια τῶν βιαίως ξεριζωμένων προσφύγων 
(1.500.000), οἱ ἑκατοντάδες χιλιάδες τῶν 
νεκρῶν (700.000), στρατιωτῶν (400.000) καί 
ἀμάχων, 55.000 στρατιωτῶν αἰχμαλώτων 
ἀπό τούς ὁποίους ἐπέστρεψαν μόνον 25.000, 
οἱ χιλιάδες τῶν ἀγνοουμένων (85.000) χωρίς 
νά ξεχνοῦμε, σύν τοῖς ἄλλοις, τήν ἐκμετάλ-
λευση τῶν ὀστῶν ὅλων αὐτῶν τῶν νεκρῶν, 
ἀπό τήν πώληση τῶν ὁποίων κερδοσκόπησε 
τό Κεμαλικό καθεστώς, πώληση 400 τόνων 
ἀνθρώπινων ὀστῶν γιά βιομηχανική «χρή-
ση» σέ συμμαχική χώρα! 
«Εἴτε τό θέλουμε εἴτε ὄχι, ὅσοι ζοῦμε στήν 
Εὐρώπη ἤ σέ μέρη ἐπηρεασμένα ἀπό Εὐρω-
παϊκές ἀξίες, παραμένουμε παιδιά τῆς Λω-
ζάνης, τῆς συνθήκης δηλαδή πού ὑπογρά-
φηκε στήν ὄχθη μίας ἑλβετικῆς λίμνης μετά 
τό τέλος τοῦ Α´ Παγκοσμίου Πολέμου, ὅπου 
ἀποφασίστηκε μία μαζική, ἀναγκαστική με-
τανάστευση κατοίκων μεταξύ Τουρκίας καί 
Ἑλλάδας... Σάν ἀποτέλεσμα τότε, περίπου 
400.000 μουσουλμάνοι ἐξαναγκάστηκαν 
νά μεταναστεύσουν ἀπό τήν Ἑλλάδα στήν 
Τουρκία, ἐνῶ τουλάχιστον 1,2 ἑκατομμύριο 
Ἕλληνες χριστιανοί ὀρθόδοξοι εἴτε μετοί-
κησαν ἀπό τήν Τουρκία στήν Ἑλλάδα εἴτε, 
ἄν τό εἶχαν ἤδη κάνει, πληροφορήθηκαν ὅτι 

δέν μποροῦσαν ποτέ πιά νά ἐπιστρέψουν 
στά σπίτια τους, ἀναφέρει ὁ δημοσιογράφος 
Bruce Clark στό βιβλίο του Δύο φορές ξένος.
Τό ρῆμα ῾῾μετοίκησαν᾽᾽ βεβαίως χρειάζεται 
περαιτέρω ἑρμηνεία . Ἤ σφαγή ἤ φυγή ἦταν 
οἱ ἐπιλογές τους πρίν τή Συνθήκη τῆς Λωζά-
νης. Οἱ προοδευτικοί ὅλου τοῦ δυτικοῦ κό-
σμου ἔφριξαν μέ τήν ἰδέα ὅτι ἡ ἐξορία τῶν 
χριστιανῶν ὑπηκόων τῆς Τουρκίας θά ἦταν 
ποτέ δυνατόν νά γίνει ἀποδεκτή καί μάλιστα 
νά ἐπισημοποιηθεῖ μέ διεθνῆ συνθήκη . Ἡ 
ἐφημερίδα New York Times σέ ἀνταπόκρισή 
της ἀπό τή Λωζάvη ἔγραψε ὅτι ῾῾μία μαύρη 
σελίδα τῆς ἱστορίας᾽᾽ γράφτηκε τήν 1η Δε-
κεμβρίου. Τήν ἑπόμενη μέρα, ἕνα ἄρθρο στήν 
πρώτη σελίδα τῆς ἐφημερίδας ἔθετε τή ρητο-
ρική ἐρώτηση: Αὐτό λοιπόν θά εἶναι τό τέλος 
τῶν χριστιανικῶν μειονοτήτων τῆς Μικρᾶς 
Ἀσίας, - αὐτῆς τῆς γῆς τήν ὁποία, πάνω ἀπό 
δεκατρεῖς αἰῶνες προτοῦ ὁ Τοῦρκος τήν κα-
τακτήσει, ὁ Ἀπόστολος Παῦλος περπάτησε 
ἀπό ἄκρο σέ ἄκρο καί ὅπου ὀρθώνονταν ῾῾οἱ 
ἑπτά ἐκκλησίες τῆς Ἀσίας᾽᾽, πού ἔλαβαν τά 
μηνύματα τῆς Ἀποκάλυψης».
Οἱ Κύπριοι ἀπόγονοι τοῦ μικρασιατικοῦ 
ἑλληνισμοῦ πού βιώσαμε ῾῾τό ὑπέρτατο 
τραῦμα τῆς ἐξόδου᾽᾽, ῾῾τό μεγάλο ἱστορικό 
τραῦμα τοῦ ξεριζωμοῦ᾽᾽, μέσῳ τῆς συνείδη-
σης καί τῆς μνήμης τῆς πρώτης γενιᾶς προ-
σφύγων, γονιῶν καί προγόνων μας, ὅταν 
ἀποφασίσαμε νά ἱδρύσουμε τόν Σύνδεσμο 
Μικρασιατῶν Κύπρου τό 2010, πρώτιστο μέ-
λημά μας ἦταν νά ἀποκτήσει φωνή ἡ ἄδηλος 
ταυτότητα τῶν ξεριζωμένων. Ν’ ἀναδυθεῖ 
ἀπό τή σιωπή καί τήν ἀφάvεια, αὐτή πού 
δήλωνε ὅτι ἦταν «uncertain» ὑπηκοότητας 
κατά τήν Ἀγγλική Διοίκηση, πού ἄλλαζε τά 
ὀνόματά τους ἀφομοιώνοντάς τους πλήρως 
μέ τό γηγενές στοιχεῖο τοῦ νησιοῦ. Χρέος μας 
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ἦταν νά διασώσουμε ῾῾τήν τελευταία σελίδα 
τῆς ἱστορικῆς ὕπαρξης τοῦ μικρασιατικοῦ 
ἑλληνισμοῦ στίς ἀρχαῖες τους ἑστίες᾽᾽ καί τήν 
τραγική ἀνθρώπινη ἐμπειρία στή νέα τους 
πορεία στήν Κύπρο. Νά παύσει νά ἀγνοεῖται 
ἡ τύχη τους. Ἔφθασαν ἐπί Ἀγγλοκρατίας σ’ 
ἕνα ἑλληνικό νησί, ξένοι σ’ ἕνα ξένο μέρος. Τί 
βίωσαν; Ἡ ἀπάντηση ἀνῆκε στό Διοικητικό 
Συμβούλιο τοῦ Συνδέσμου, πού μέ τά δέκα 
συλλεκτικά Ἡμερολόγιά του, ἀρχῆς γενο-
μένης ἀπό τό 2014 κατέγραψε μέχρι σήμερα 
165 μαρτυρίες μελῶν του.
Ἐπιδιώξαμε νά ἐντοπίσουμε καί νά κατα-
γράψουμε τίς μικρασιατικές οἰκογένειες, νά 
καταγράψουμε, νά διασώσουμε καί νά προ-
βάλουμε τά μικρασιατικά κειμήλια, ἔγγρα-
φα, ἐργόχειρα, ἔργα τέχνης, παλαίτυπα βι-
βλία κ.ἄ., νά συσπειρώσουμε κοινωνικά καί 
νά ἀναζωπυρώσουμε τίς συγγένειες καί τίς 
κοινές καταγωγές, νά προβάλουμε τά πνευ-
ματικά καί ἄλλα ἐπιτεύγματά τους καί νά 
ἐκδώσουμε μαρτυρίες γι’ αὐτά. Πάντοτε σέ 
σχέση καί ἀναφορά μέ τήν κυπριακή πραγ-
ματικότητα, διότι ἔχουμε καί δύο φορές πρό-
σφυγες γιά ὅσους εἶχαν ἐγκατασταθεῖ στήν 
κατεχόμενη σήμερα Κύπρο.
Ἀπό τή Μικρά Ἀσία στήν Κύπρο, λοιπόν, 
ὅπου οἱ σημερινοί ἀπόγονοι τῶν προσφύγων 
τοῦ 1922 ἔθεσαν στόχο τῆς ὀργάνωσής τους 
τή διάσωση καί διατήρηση τῆς μνήμης, πα-
ρουσιάζουμε ἕνα συνοπτικό ἱστορικό ἀφιέ-
ρωμα γιά τή δράση τοῦ Συνδέσμου:
Ὁ Σύνδεσμος Μικρασιατῶν Κύπρου καί Φί-
λων ἱδρύθηκε τόν Νοέμβριο τοῦ 2010 καί 
εἶναι μέλος τῆς Ὁμοσπονδίας Προσφυγικῶν 
Σωματείων Ἑλλάδος. Στόχοι του, μεταξύ 
ἄλλων, εἶναι ἡ περισυλλογή, μελέτη, διάσω-
ση, ἀνάδειξη καί διαφύλαξη τῶν μικρασια-
τικῶν στοιχείων καί μνημείων καί ἡ διατή-
ρηση καί ἀναζωογόνηση τῆς μικρασιατικῆς 
παράδοσης στήν Κύπρο. Ἡ ἀντιμετώπιση, 
προάσπιση καί προαγωγή τῶν ἐν γένει θε-
μάτων πού ἀφοροῦν τούς Μικρασιάτες, ἡ 
σύσφιγξη σχέσεων μέ ἄλλους συνδέσμους 
Μικρασιατῶν, ἐντός καί ἐκτός Κύπρου· ἡ 
προβολή τῶν πνευματικῶν καί ἐν γένει πο-
λιτισμικῶν ἐπιτευγμάτων τῶν Μικρασιατῶν.

Τό 2013 ἵδρυσε τή Μόνιμη Συλλογή Μικρα-
σιατικῶν Κειμηλίων, πού ἀριθμεῖ πλέον πέρα 
τῶν 500 ἐκθεμάτων, δωρεῶν ἀπό τά μέλη του 
καί φιλοξενεῖται στό Βυζαντινό Μουσεῖο - 
Πινακοθήκη τοῦ Ἱδρύματος Ἀρχ. Μακαρίου 
Γ’ στή Λευκωσία. Στό ἴδιο Μουσεῖο φιλοξε-
νεῖται καί ἡ Πινακοθήκη τοῦ Συνδέσμου μέ 
27 εἰκαστικά ἔργα Κυπρίων καλλιτεχνῶν γιά 
τή Μικρά Ἀσία. Ἐπίσης ὁ Σύνδεσμος ἵδρυσε 
Βιβλιοθήκη, ἡ ὁποία φιλοξενεῖται στή Στέγη 
Γραμμάτων καί Τεχνῶν στή Λεμεσό.
Ἡ δράση καί προσφορά τοῦ Συνδέσμου Μι-
κρασιατῶν Κύπρου στά πολιτιστικά δρώμε-
να τοῦ νησιοῦ μας εἶναι πολύ πλούσια. 
Τό ἐκδοτικό ἔργο τοῦ Συνδέσμου σηματο-
δοτεῖται ἀπό τήν ἐτήσια ἔκδοση τῶν συλλε-
κτικῶν Ἡμερολογίων Μνήμης (δέκα μέχρι 
στιγμῆς), τά ὁποῖα περιλαμβάνουν Μαρτυρί-
ες προσφύγων τοῦ 1922 ἀπό τή Μικρά Ἀσία 
στήν Κύπρο, μελέτες- ἔρευνες, Ἀφιερώματα, 
κ.ἄ. Ἐπίσης, περιλαμβάνουν σπάνιο ἀδη-
μοσίευτο φωτογραφικό ὑλικό, ὀθωμανικά 
ἔγγραφα, ἐπιστολές τῆς ἐποχῆς, ὁμολογίες 
τῆς Ἐθνικῆς Τράπεζας τῆς Ἑλλάδος καί χα-
ρακτικά τοῦ 19ου αἰώνα.
Τό Ἡμερολόγιο 2014 ἔχει βραβευτεῖ ἀπό τόν 
ΕΠΟΚ (Ἑλληνικός Πολιτιστικός Ὅμιλος 
Κυπρίων). Ἔχει, ἐπίσης, ἐκδώσει τά Πρα-
κτικά τοῦ Α΄, Β΄ καί Γ΄ Ἐπιστημονικοῦ τοῦ 
Συμποσίου, Κατάλογο τῆς Ἔκθεσης Κειμη-
λίων, πού περιλαμβάνει κείμενα, ἔγγραφα 
καί ἔργα τέχνης, γιά τά 90 χρόνια Μνήμης, 
Κατάλογο δύο Εἰκαστικῶν Ἐκθέσεων καί 
τά Διηγήματα Διαγωνισμοῦ Λογοτεχνίας, 
σύνολο δεκαέξι βιβλία στά δέκα χρόνια ζωῆς 
καί δράσης του.
Ὁ Σύνδεσμος Μικρασιατῶν Κύπρου, ὡς 
Παγκύπριο Σωματεῖο, μέ τό ἐπιστημονι-
κό, καλλιτεχνικό, ἐκδοτικό καί πολιτιστικό 
του ἔργο, πιστοποιεῖ τήν ἱστορική ἀλήθεια, 
ἐμπλουτίζει τίς πηγές τῆς ἱστορίας πρωτογε-
νεῖς καί δευτερογενεῖς καί καταθέτει τή δική 
του ἰδιαίτερη συμβολή στήν ἀπόδοση τιμῆς 
στή γενιά πού ξεριζώθηκε βίαια ἀπό τίς τρι-
σχιλιετεῖς πατρογονικές της ἑστίες καί στούς 
ἀπογόνους τους, ἐξαίροντας τό ἦθος, τό σθέ-
νος καί τή δημιουργικότητά τους.
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Ὁ ἄνθρωπος προβάλλει στήν ὀρθό-
δοξη πατερική Θεολογία μας ὡς 
τό ὄν ἐκεῖνο, πού εἶναι προορι-

σμένο γιά τή θέωση καί τόν ἁγιασμό. Ὁ Μ. 
Βασίλειος μᾶς διδάσκει σχετικά μέ αὐτό: «Ὁ 
ἄνθρωπος κεκελευσμένος θεός ἐστιν».
Γιά τήν ὀρθόδοξη Θεολογία, ἡ θέωση ἀφορᾶ 
τόν ὅλο ἄνθρωπο ὡς ἑνιαία ψυχοσωματική 
ὁλότητα. Ὁ ἅγιος Συμεών ὁ Νέος Θεολόγος 
μᾶς παραθέτει τήν ἑξῆς ἐξήγηση: «Ὅπως 
ἀκριβῶς μέ τόν Πατέρα, μέ τόν Υἱό καί τό 
Ἅγιο Πνεῦμα, τήν Ἁγία Τριάδα, ἕνας εἶναι ὁ 
Θεός, ἔτσι λοιπόν μέ τή χάρη τοῦ Τριαδικοῦ 
Θεοῦ ὁ ἄνθρωπος γίνεται ψυχῇ τέ καί σώμα-
τι κατά χάριν θεός, δηλαδή ἅγιος».
Ὅπως καταλαβαίνουμε, ὁ κόσμος τῶν 
ἀρετῶν εἶναι συνδεδεμένος μέ τό διφυές τοῦ 
ἀνθρωπίνου προσώπου, δηλαδή μέ τό γεγο-
νός ὅτι ὁ ἄνθρωπος εἶναι σῶμα καί ψυχή. 
Αὐτό σημαίνει ὅτι ἔχουμε δύο εἴδη ἀρετῶν: 
τίς σωματικές καί τίς ψυχικές. Στίς σωματι-
κές ἀρετές συγκαταλέγονται, μεταξύ ἄλλων, 
ἡ νηστεία, ἡ ἀγρυπνία, ἡ σιωπή, ἡ χαμαικοι-
τία, ἡ ἀκτημοσύνη. Στίς ψυχικές ἀνήκουν ἡ 
ταπείνωση, ἡ ἀγάπη, ἡ ἐλπίδα, ἡ πίστη.
Ὁ κόσμος τῶν ἀρετῶν προβάλλει ὡς τό 
ἐργαλεῖο ἐκεῖνο πού βοηθᾶ τόν ἄνθρωπο νά 
καταφέρει τόν στόχο του, πού εἶναι ἡ ἐνχρί-
στωση καί ἡ θέωσή του. Ὁ ἅγιος Γρηγόριος ὁ 
Παλαμᾶς, παρουσιάζοντας τίς σωτηριολογι-
κές προεκτάσεις τῆς ἀρετῆς, πού σχετίζονται 
μέ τήν ὀντολογική καί ὄχι ἁπλά τήν ἠθική 
διάσταση τῆς ἁγιότητας, παρατηρεῖ: «Ἀρε-
τή ἐστι θεοῦ μίμησις πρός θείαν ἕνωσιν». 
Ἀκριβῶς στό ἴδιο πνεῦμα κινούμενος καί 
ὁ ἅγιος Συμεών ὁ νέος Θεολόγος ἐπισημαί-
νει: «Ἡ ἀρετή εἶναι σπουδαῖο πρᾶγμα, γιατί 
εἶναι ἱκανή νά ἀνεβάσει τόν ἀνθρώπινο νοῦ 
ἀπό τή γῆ στά οὐράνια καί νά καταστήσει 
τόν ὅλο ἄνθρωπο θέσει καί ἐνεργείᾳ θεό». Ὁ 

ἅγιος Συμεών ὁ νέος Θεολόγος ἀκόμη ἀκρι-
βέστερα ὁρίζει τήν ἀρετή ὡς ἑξῆς: «Πᾶσα 
καλή πρᾶξις διά τήν τοῦ Χριστοῦ ἐντολήν 
γινομένη, ἀρετή λέγεται».
Ὁ ἅγιος Μακάριος ὁ Αἰγύπτιος ἀναφέρει 
πώς οἱ ἀρετές, ψυχικές καί σωματικές, εἶναι 
ἀλληλένδετες καί μποροῦν νά ὁδηγήσουν 
ἡ μία στήν ἄλλη. Ἀπό τήν ἄλλη πλευρά, οἱ 
κακίες καί οἱ μικρότητες εἶναι ἐπίσης μετα-
ξύ τους ἀλληλένδετες: «Αἱ ἀρεταί ἐκδέδενται 
καί ἀλλήλων ἔχονται, καθάπερ ἱερά τις σει-
ρά μία τῆς μιᾶς ἠρτημένη, ὥσπερ καί τά μέρη 
τῆς κακίας εἰσίν ἐχόμενα ἀλλήλοις».
Στήν ὀρθόδοξη πατερική Θεολογία οἱ σω-
ματικές ἀρετές στόχο ἔχουν νά συνδράμουν 
στήν ἄρση τοῦ ὀντολογικοῦ δυϊσμοῦ. Ὁ 
ὀντολογικός δυισμός ὁρίζεται ἀπό τούς θεο-
φόρους πατέρες ὡς ἡ μεταπτωτική τάση τῆς 
ψυχῆς, ἀφ’ ἑνός, νά αἴρεται πρός τά ἄνω καί 
τοῦ σώματος, ἀφ’ ἑτέρου, διά τῶν αἰσθήσεων 
νά ἕλκεται πρός τά ὑλικά καί γήινα. Αὐτή ἡ 
ἀντίθεση ἀτονεῖ, ὅταν ὁ ἄνθρωπος ἀσκεῖ τίς 
σωματικές ἀρετές. Ἔτσι, κατά τόν ἅγιο Πέ-
τρο τόν Δαμασκηνό, «μέ τή νηστεία καί τήν 
ἀγρυπνία τό σῶμα ὑπακούει στήν ψυχή καί 
συνεργάζεται μαζί της γιά τόν κοινό στόχο, 
τή θέωση».
Ὁ ἅγιος Θαλάσσιος ὁ Λίβυος ἀπό τήν πλευ-
ρά του ἐπισημαίνει πώς ἡ σωματική ἀρετή 
τῆς ἡσυχίας σέ συνδυασμό μέ τήν ψυχική 
ἀρετή τῆς προσευχῆς ἐκκαθαίρουν τόν νοῦ 
ἀπό τά πάθη καί τόν καθιστοῦν διορατι-
κό: «Ἡσυχία καί προσευχή μέγιστα ὅπλα 
ἀρετῆς. Αὗται γάρ καθαίρουσι τόν νοῦν καί 
ἀπεργάζονται αὐτόν διορατικόν».
Ἀξίζει νά ἀναφερθεῖ πώς, κατά τούς θεοφό-
ρους πατέρες, κορυφαῖες ψυχικές ἀρετές εἶναι 
οἱ ἀρετές τῆς ταπείνωσης καί τῆς ἀγάπης. Ὁ 
ὅσιος Ποιμήν, μεγάλος νηπτικός πατέρας, 
καταγράφοντας τόν ὁρισμό τῆς πίστης, ἐπι-

Ὁ κόσμος τῶν ἀρετῶν: μία ὀρθόδοξη θεώρηση

τοῦ κ. Σάββα Ἀλεξάνδρου
Διευθυντοῦ Γραφείου Ὀρθοδόξου Ὁμολογίας Ἱερᾶς Μητροπόλεως Λεμεσοῦ  
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σημαίνει: «Πίστις ἐστί τό ἐν ταπεινοφροσύνῃ 
διάγειν καί ποιεῖν ἔλεος τοῖς πᾶσι». Δηλαδή, 
πίστη εἶναι τό νά ἔχει κανείς ταπείνωση καί 
ἀγάπη πρός ὅλους.  
Ὁ ἅγιος Ἰωάννης τῆς Κλίμακος ἀναλύοντας 
θεολογικά τήν ψυχική ἀρετή τῆς ἀγάπης ἀπο-
φαίνεται: «Ἡ ἀγάπη ὡς πρός τήν ποιότητά 
της εἶναι ὁ τρόπος μέ τόν ὁποῖο ὁ ἄνθρωπος 
συγγενεύει καί μοιάζει μέ τόν Θεό, ὡς πρός 
τήν ἐνέργειά της εἶναι ἕνα πνευματικό μεθύ-
σι τῆς ψυχῆς καί ὡς πρός τήν ἰδιότητά της 
εἶναι ἡ αἰτία τῆς πίστης. Σέ τελευταία ἀνάλυ-
ση εἶναι ὁ τρόπος ζωῆς τῶν ἁγίων ἀγγέλων». 
Ἡ ταπείνωση πάλι, κατά τή διδασκαλία τοῦ 
ἁγίου Γρηγορίου τοῦ Παλαμᾶ, «ὄχημά ἐστι 
τῆς πρός τόν θεόν ἀναβάσεως».
Τέλος, σπουδαία ψυχική ἀρετή πού βοηθᾶ 
τόν ἄνθρωπο στήν ἀπόκτηση τῆς ταπείνω-
σης καί τῆς ἀγάπης εἶναι ἡ προσευχή. Ὁ 
ἅγιος Νεῖλος, καταγράφοντας στό βιβλίο 

τῆς Φιλοκαλίας τήν πνευματική διάσταση 
τῆς ἀρετῆς αὐτῆς, ἐξηγεῖ: «Προσευχή εἶναι 
τό ἀνέβασμα τοῦ νοῦ πρός τόν Θεό, πού τόν 
καθιστᾶ ὄντως φιλόσοφο». Ἐξάλλου, σύμ-
φωνα μέ τόν ἅγιο Μάξιμο τόν ὁμολογητή, ἡ 
ψυχική ἀρετή τῆς προσευχῆς ἐξανθρωπίζει 
τό ἀνθρώπινο πρόσωπο, ὅπως καί ἡ ἀπου-
σία της συμβάλλει στόν ἐκβαρβαρισμό του. 
Γράφει συγκεκριμένα: «Νοῦς τῷ θεῷ συνα-
πτόμενος διά προσευχῆς καί ἀγάπης, σοφός 
γίνεται καί ἀγαθός. […] ἀναχωρῶν δέ [ἐκ 
θεοῦ], ἤ κτηνώδης γίνεται φιλήδονος γεγο-
νώς, ἤ θηριώδης».
Ἀξίζει λοιπόν νά ἀγωνίζεται ὁ ἄνθρωπος, 
ὥστε νά κάνει κτῆμα του τόν κόσμο τῶν 
ἀρετῶν. Ὅπως ἐνθαρρυντικά μᾶς πληροφο-
ρεῖ καί ὁ ἅγιος Νικήτας ὁ Στηθᾶτος, «οἱ τῷ 
ὕψει τῶν ἀρετῶν διαπρέποντες, ἐνθέου δό-
ξης καταξιοῦνται».
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Ἡ Καππαδοκία διαδραμάτισε καί-
ριο ρόλο στή διαμόρφωση τῶν 
δογμάτων, τῆς λειτουργικῆς ζωῆς, 

τοῦ μοναχισμοῦ καί τοῦ ἤθους τῆς Ἐκκλη-
σίας. Ὁ Χριστιανισμός ἔφτασε ἐδῶ ἀπό τήν 
ἀποστολική ἐποχή, ἀφοῦ οἱ ἀπ. Παῦλος, 
Βαρνάβας καί Ἀνδρέας περιόδευσαν τίς γει-
τονικές περιοχές Λυκαονίας, Γαλατίας, Συρί-
ας, Κιλικίας καί Πόντου. Ἐνῶ ὁ ἀπ. Πέτρος 
ἀπηύθυνε τήν Α΄ Καθολική ἐπιστολή του 
πρός τούς χριστιανούς «Πόντου, Γαλατίας, 
Καππαδοκίας, Ἀσίας, καί Βιθυνίας». Καπ-
παδόκης ἦταν καί ὁ ἅγ. Λογγῖνος ὁ Ἑκατό-
νταρχος, ὁ ὁποῖος τήν ὥρα τῆς Σταύρωσης 
τοῦ Χριστοῦ, ὁμολόγησε: «ἀληθῶς Θεοῦ 
Υἱός ἦν οὗτος». Μετά τήν ἀνάσταση τοῦ Κυ-
ρίου κατέφυγε στήν πατρίδα του, ὅπου καί 
μαρτύρησε.
Ἀπό τούς πρώτους μεγάλους ἱεράρχες ἦταν 
ὁ ἅγ. Ἀλέξανδρος (+251). Ὄντας ὁμολογητής 
καί ἐπίσκοπος στήν Καππαδοκία, μέ θεϊκή 
παρέμβαση ἐξελέγη ἐπίσκοπος Ἱεροσολύ-
μων, ὅπου ἵδρυσε μεγάλη ἐκκλησιαστική βι-
βλιοθήκη. Κοιμήθηκε στή φυλακή ὁμολογώ-
ντας γιά δεύτερη φορά τόν Χριστό.
Σταθμός στήν ἱστορία τῆς Καππαδοκίας 
ὑπῆρξε ὁ ἅγ. Φιρμιλιανός. Ὡς μητροπολί-
της Καισαρείας (230-269) ἀγωνίστηκε γιά 
τή διατήρηση τῆς ἐκκλησιαστικῆς ἑνότη-
τας ἀνά τήν οἰκουμένη, καί κατέστησε τήν 
πόλη του κέντρο ἐκκλησιαστικῆς παιδείας. 
Ἀντιμετώπισε τό σχίσμα τῶν Νοβατιανῶν 
(ἤ Καθαρῶν), καί τό σχίσμα μεταξύ τοῦ ἁγ. 
Κυπριανοῦ Καρχηδόνος καί τοῦ Πάπα ἁγ. 
Στεφάνου Α΄. Ὁ Πάπας δεχόταν ὡς ἔγκυρο 
τό βάπτισμα τῶν αἱρετικῶν, ἐνῶ ὁ Κυπρι-
ανός (συνοδικῶς) καταδίκασε τή θέση τοῦ 
Πάπα καί μέ ἐπιστολή ζήτησε τήν ἄποψη 
τοῦ Φιρμιλιανοῦ, πράγμα πού μαρτυρεῖ τό 

κύρος του. Στήν ἀπαντητική ἐπιστολή του, 
τό ἀρχαιότερο σωζόμενο κείμενο Καππα-
δόκου πατέρα, ὁ Φιρμιλιανός ἐπαινεῖ τήν 
«πίστη καί σοφία» τοῦ Κυπριανοῦ, χαρα-
κτηρίζοντας τό βάπτισμα τῶν αἱρετικῶν ὡς 
«παράνομο καί ἀνίερο βρέξιμο»· ἀναιρεῖ 
ἐπίσης καί τό παπικό πρωτεῖο: «τῇ συνηθείᾳ 
τῶν Ρωμαίων ἀντιτάσσομεν τήν συνήθειαν 
τῆς ἀληθείας, ἀπ’ ἀρχῆς τοῦτο κατέχοντες, 
ὅπερ ὑπό τοῦ Χριστοῦ καί τῶν ἀποστόλων 
παρεδόθη». Πολέμησε καί τόν αἱρεσιάρχη 
Παῦλο τόν Σαμοσατέα, ὁ ὁποῖος ἀπέρριπτε 
τήν ὑπόσταση τοῦ Θεοῦ Λόγου, προήδρευ-
σε μάλιστα σέ δύο συνόδους στήν Ἀντιόχεια 
κατά τοῦ Σαμοσατέα.
Ἀπό τήν ἐποχή τῶν διωγμῶν, ἡ Καππαδο-
κία ἀπέκτησε πλῆθος Μαρτύρων, μεταξύ 
τῶν ὁποίων εἶναι οἱ Ἅγιοι: Ὑάκινθος (+108), 
θαλαμηπόλος τοῦ Αὐτοκράτορα, ὁ Καισα-
ρεύς Ἀθηνογένης, ἐπίσκοπος Πηδαχθόης 
(+303/5) ἀπό τή Σεβάστεια, σέ αὐτόν ἀποδί-
δεται ὁ ὕμνος «Φῶς ἱλαρόν», οἱ πέντε μάρτυ-
ρες τῆς Σεβαστείας (Εὐστράτιος, Αὐξέντιος, 
Εὐγένιος, Μαρδάριος καί Ὀρέστης +296), ὁ 
Ἀγαθόδωρος ὁ ὁποῖος μαρτύρησε στά Τύα-
να, Γεώργιος ὁ Μεγαλομάρτυς (+296/303), 
ὁ ὁποῖος γεννήθηκε στήν Καππαδοκία, ἀπ’ 
ὅπου καταγόταν καί ὁ πατέρας του, Ἀκάκι-
ος ὁ Καππαδόκης (+305) ὁ Ἑκατόνταρχος, 
οἱ Τεσσαράκοντα Μάρτυρες τῆς Σεβαστείας 
(+320), στρατιῶτες τῆς ΙΒ΄ ρωμαϊκῆς λεγεώ-
νας, καί ὁ Εὐψύχιος ὁ ἐν Καισαρείᾳ (+362), 
ὁ ὁποῖος ἤλεγξε τήν ἀποστασία τοῦ Ἰουλια-
νοῦ.
Ἡ Καππαδοκία πρωτοστάτησε καί στήν ἱε-
ραποστολική διάδοση τοῦ Χριστιανισμοῦ: 
Ὁ ἅγ. Γρηγόριος ὁ Φωτιστής (240-325) ἦταν 
Παρθο-Ἀρμένιος, ὁ ὁποῖος σέ νεαρή ἡλικία 
κατέφυγε στήν Καππαδοκία. Ἐκεῖ, ἀνα-

Ἡγιασμένες μορφές τῆς ἁγίας Καππαδοκίας

τοῦ Πρωτοπρεσβυτέρου Μιχαήλ Σπανοῦ 
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τράφηκε ὡς χριστιανός καί χειροτονήθηκε 
ἐπίσκοπος ἀπό τόν ἐπίσκοπο Καισαρείας. 
Ἐπέστρεψε στήν Ἀρμενία, ὅπου μετά ἀπό 
πολλά βασανιστήρια ἔπεισε τόν πρώην διώ-
κτη βασιλιά νά δεχθεῖ τό Βάπτισμα. Ἡ ἰσα-
πόστολος ἁγ. Νίνα (296-335) γεννήθηκε στήν 
Καππαδοκία, ὁ πατέρας της, ἀξιωματικός 
τοῦ στρατοῦ, ἦταν συγγενής τοῦ ἁγ. Γεωρ-
γίου. Μέ ἐντολή τῆς Θεοτόκου κήρυξε στήν 
Ἰβηρία (Γεωργία), τήν ὁποία ἐκχριστιάνισε 
ἐξ ὁλοκλήρου.
Στήν Α΄ Οἰκουμενική Σύνοδο συμμετεῖχε ὁ 
Καισαρείας ἅγ. Λεόντιος (+337), ἐνῶ κατε-
ξοχήν ὑπέρμαχοι τῆς Ὀρθοδοξίας ἀνεδεί-
χθησαν οἱ Καππαδόκες Βασίλειος ὁ Μέγας 
(330-379), ἀρχι-
επίσκοπος Και-
σαρείας καί 
Γρηγόριος ὁ 
Θεολόγος (328-
390), ὁ ὁποῖος 
ὡς ἀρχιεπίσκο-
πος Κωνστα-
ντινουπόλεως 
προήδρευσε τῆς 
Β΄ Οἰκουμενικῆς 
Συνόδου. Ὑπε-
ρ α μυ ν ό μ ε ν ο ι 
τῆς πίστεως τῶν 
Προφητῶν καί 
Ἀποστόλων ὅτι 
«εἷς οὖν Θεός 
ἐν τρισί. Καί τά 
τρία ἕν» (Γρηγόριος), μᾶς παρέδωσαν καί 
τήν ἀπαραίτητη θεολογική ὁρολογία, ὥστε 
νά διατυπώνεται ἡ ἀλήθεια μέ σαφήνεια. Ὁ 
Βασίλειος μεταρρύθμισε καί τόν μοναχικό 
βίο, ἐνῶ καί οἱ δύο ἀναθεώρησαν τίς ἀρχαῖες 
Λειτουργίες τῆς Καππαδοκίας, οἱ ὁποῖες φέ-
ρουν καί τά ὀνόματά τους. Ἅγιες ἦσαν καί οἱ 
οἰκογένειές τους. Τοῦ Βασιλείου ὁ παππούς 
(ἀνώνυμος μάρτυρας), ἡ γιαγιά Μακρίνα, οἱ 
γονεῖς Βασίλειος ὁ ρήτωρ καί ἡ Ἐμμέλεια, 
τά ἀδέλφια του Γρηγόριος ἐπίσκοπος Νύσ-
σης, Μακρίνα, Πέτρος ἐπίσκοπος Σεβαστεί-
ας, Θεοσεβία ἡ Διακόνισσα (κατ’ ἄλλους 
σύζυγος τοῦ Νύσσης) καί Ναυκράτιος, εἶναι 

ὅλοι ἅγιοι. Οἱ γονεῖς τοῦ Γρηγορίου ἦσαν 
οἱ ἅγιοι Γρηγόριος ἐπίσκοπος Ναζιανζού 
καί Νόννα, ἀδέλφια του οἱ ἅγιοι Γοργονία 
καί Καισάριος, ἰατρός τῶν ἀνακτόρων, καί 
ὁ ἐξάδελφός του ὁ ἅγ. Ἀμφιλόχιος ἐπίσκο-
πος Ἰκονίου (+400). Ὡς κόρη ἐξαδέλφης τοῦ 
Γρηγορίου ἀναφέρεται καί ἡ ἁγ. Ὀλυμπιάς 
ἡ Διακόνισσα (+408). Σημαντική κατά τῶν 
αἱρέσεων ἦταν καί ἡ συνδρομή τοῦ Κωνστα-
ντινουπόλεως ἁγ. Ἰωάννου τοῦ Καππαδόκου 
(+520). Ὅταν οἱ μονοφυσίτες προκάλεσαν 
τό «ἀκακιανό σχίσμα», ὁ Ἰωάννης ἀναθε-
μάτισε τόν αἱρεσιάρχη Σεβῆρο, ἀναγνώρισε 
τήν Δ΄ Οἰκουμενική Σύνοδο καί μέ ἐπιστολή 
του στόν Πάπα Ρώμης ἅγ. Ὀρμίσδα πέτυχε 

τήν ἐπανένωση 
τῶν Ἐκκλησιῶν 
Ἀνατολῆς καί 
Δύσεως (519). 
Ἦταν ὁ πρῶτος 
πατριάρχης πού 
ὀ ν ο μ ά σ τ η κ ε 
«οἰκουμενικός».
Ἀπό τόν Δ΄ αἰώ-
να ἄνθισε ὁ μο-
ναχισμός στήν 
Καππαδοκία . 
Μεγάλες ἀσκη-
τικές μορφές μέ 
Καππαδοκική 
καταγωγή ἦταν 
οἱ Ἅγιοι: Ζήνων 
ὁ Ταχυδρόμος 

ἐκ Καισαρείας (Δ΄ αἰ.), Θεοδόσιος ὁ κοινοβι-
άρχης (423-529) ἀπό τή Μογαρισσό καί Σάβ-
βας ὁ Ἡγιασμένος (439-532) ἀπό τή Μουτα-
λάσκη τῆς Καισαρείας. Ἡ ἴδια ἡ γεωγραφία 
τῆς Καππαδοκίας μέ τά ἀπρόσιτα βραχώ-
δη ἐδάφη ἦταν ἰδανική γιά τούς μοναχούς. 
Παγκοσμίου φήμης εἶναι οἱ λαξευτές μονές/
ἐκκλησίες τῶν περιοχῶν Ihlara (κοιλάδα 
τοῦ Περιστρέμματος), Soğanlı, Mustafapaşa 
(Σινασός), Göreme (Προκόπι), Hallaç (Πο-
ταμία), Gümüşler (Νίγδη), και η Çanlı Kilise 
(Ἀκσαράι), πού χρονολογοῦνται στόν Θ’-ΙΑ΄ 
αἰ. Τήν ἴδια ἐποχή ἔχουμε καί τή μεγάλη ὁσι-
ακή μορφή τοῦ ἁγ. Μελετίου τοῦ Νέου (1035 
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- 1105) ἀπό τή Μουταλάσκη τῆς Καισαρείας.
Τόν Ζ΄ αἰώνα ἡ Καππαδοκία πλήττεται ἀπό 
τίς Ἀραβικές ἐπιδρομές, ὅπως μαρτυροῦν οἱ 
ὑπόγειες πόλεις/καταφύγια τῶν χριστιανῶν 
Özkonak, Kaymaklı καί Derinkuyu, ἐνῶ μετά 
τή μάχη τοῦ Μαντζικέρτ (1071) σταδιακά 
κατακτᾶται ἀπό τούς Τούρκους. Ὅπως ὁ 
ὑπόλοιπος ὑπόδουλος ἑλληνισμός, ἔτσι καί ἡ 
Καππαδοκία ἔχει νά καυχηθεῖ γιά τήν ὁμο-
λογία πού ἔδωσαν οἱ νεομάρτυρές της, ἐξ ὧν 
οἱ ἅγιοι: Σάββας Νιγδελής (ἀπό τή Νίγδη) ὁ 
Σαμολαδᾶς (+1726), Θεοχάρης ὁ Νεαπολίτης 
(Nevsehir) (+1740), Παναγιώτης ὁ Καισα-
ρεύς (+1765/7) καί Προκόπιος Μητροπολί-
της Ἰκονίου ἀπό τά Τύανα (+1923).
Σημαντικοί ἱεράρχες πού δέν εἶναι ἀναγνωρι-
σμένοι ἐπίσημα ὡς ἅγιοι εἶναι: οἱ Καισαρείας 
Ἀνδρέας (Ζ΄ αἰ.) καί Ἀρέθας (+932/944), πού 
ἄφησαν σημαντικά ἑρμηνευτικά συγγράμ-
ματα. Ὁ Καισαρείας Ἀρσένιος, ὁ ὁποῖος σέ 
σύνοδο στήν Ἱερουσαλήμ (1443), στήν ὁποία 
συμμετεῖχαν καί οἱ πατριάρχες Ἀλεξανδρεί-
ας, Ἀντιοχείας καί Ἱεροσολύμων, καθήρεσε 
τόν πατριάρχη Κωνσταντινουπόλεως Μη-
τροφάνη Β΄, ὁ ὁποῖος ἀνεξέλεγκτα χειροτο-
νοῦσε «μητροπολιτίδια καί ἐπισκοπίδια», 
γιά νά ἐπιβάλει τήν ψευδο-ἕνωση τῆς Φλω-
ρεντίας. Ταυτόχρονα δόθηκε στόν Ἀρσένιο 
τό δικαίωμα νά κηρύττει «πανταχοῦ τήν 

εὐσέβειαν». Ὁ Καισαρείας Παΐσιος Β΄ (1777-
1871), ὁ ὁποῖος ἀποκαλεῖτο «Μέγας», ἦταν 
Φαρασιώτης γνωστός γιά τήν ἀσκητικότητα 
καί τόν ζῆλο του, ἐπιτέλεσε μεγάλο φιλαν-
θρωπικό καί ἐκπαιδευτικό ἔργο. Φρόντισε 
γιά τήν ἐπιδιόρθωση ναῶν, ἵδρυση σχολείων 
καί τήν ἔκδοση ὀρθοδόξων βιβλίων. Συνέ-
βαλε στήν ἐπίλυση τῶν προβλημάτων, πού 
ἀντιμετώπιζε τό Πατριαρχεῖο καί πολέμη-
σε τίς προσηλυτιστικές δράσεις τῶν Προτε-
σταντῶν. Εἶχε τόν σεβασμό καί τῶν Τούρ-
κων, ἀκόμη, λέγεται, καί τοῦ σουλτάνου.
Ὁ ἐλλιπής αὐτός κατάλογος θά ἦταν κο-
λοβός χωρίς τούς συγχρόνους Καππαδόκες 
πατέρες: Ὁ ἅγ. Ἀρσένιος ὁ Καππαδόκης 
(χειροτονία τοῦ Παϊσίου Β΄), ὁ τελευταῖος 
ποιμένας τῶν Φαράσων, διδάσκαλος τοῦ 
γένους, πολέμιος τῶν αἱρέσεων καί θαυμα-
τουργός. Ὁ ἅγ. Παΐσιος ὁ Ἁγιορείτης, φέρει 
τό ὄνομα τοῦ Παϊσίου Β΄, πνευματικός διά-
δοχος τοῦ ἁγ. Ἀρσενίου, ἀποτελεῖ τό καύ-
χημα τοῦ σύγχρονου ἑλληνισμοῦ, ἕνας ἀπό 
τούς μεγαλύτερους Ἁγίους τῆς ἐποχῆς μας. 
Καί οἱ δύο ὡς πρόσφυγες μετέφεραν στήν 
Ἑλλάδα τήν πατρώα εὐσέβεια τῆς Καππα-
δοκίας. Μαζί μέ τούς παλαιότερους Ἁγίους, 
ἀποτελοῦν τούς καλύτερους πρεσβευτές τῆς 
χριστιανικῆς Καππαδοκίας, ὥστε ἡ μνήμη 
της νά διατηρηθεῖ ἀλησμόνητη.
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Ἕνα ἀπό τά κύρια χαρακτηριστι-
κά τῆς Ὀρθόδοξης Ἐκκλησίας 
μας εἶναι ἡ κυριαρχία τῆς εἰκό-

νας, ὄχι ὡς διακοσμητικοῦ στοιχείου, ἀλλά 
ὡς ἔκφραση αὐτῆς τῆς ἴδιας τῆς πίστης μας 
στό πρόσωπο τοῦ Ἰησοῦ Χριστοῦ. 
Ἀναμφισβήτητα ἡ εἰκόνα εἶναι ἀναπόσπα-
στο στοιχεῖο τῆς ὅρασής μας, γιατί, ὅταν 
βλέπουμε, τά πάντα γύρω μας ἀποτελοῦν 
ζωντανές εἰκόνες λουσμένες μέσα στό φῶς. 
Αὐτή ἡ βασική αἴσθηση μᾶς κάνει νά ἔχουμε 
ἐπικοινωνία μέ τό περιβάλλον μας, μᾶς χα-
ρίζει χαρά καί ἐλευθερία. Μᾶς ἀποκαλύπτει 
πώς ἡ ὕπαρξή μας εἶναι μία σχέση πρός τόν 
κόσμο καί πώς δέν εἴμαστε μοναχικά αὐτο-
νομημένα ἄτομα. Ἡ ἁρμονική σχέση μέ τόν 
Θεό εἶναι καθοριστική τῆς σχέσης μέ τόν ἑαυ-
τό μας, μέ τόν πλησίον καί τό περιβάλλον, τό 
ὁποῖον ὡς φυσική ἀποκάλυψη, μᾶς εἰκονίζει 
(φανερώνει) τόν δημιουργό της. Ὡς εἰκόνα, 
ὁ οὐρανός καί ἡ γῆ, μᾶς «διηγοῦνται δόξαν 
Θεοῦ· ποίησιν δέ χειρῶν αὐτοῦ ἀναγγέλλει τό 
στερέωμα».
Αὐτή ἡ σχέση δηλώνεται μέ τό «κατ’ εἰκό-
να» τῆς δημιουργίας μας ἀπό τόν Τριαδικό 
Θεό καί ἐκδηλώνεται μέ τό «καθ’ ὁμοίω-
σιν». Ἐφόσον ὁ Θεός μᾶς ἔπλασε «κατ’ εἰκό-
να» Του, τότε ὁ ἴδιος εἶναι ἡ ὄντως εἰκόνα 
καί μάλιστα εἶναι τό ἀρχέτυπό μας πρός τό 
ὁποῖο καλούμαστε νά ὁμοιάσουμε κατά τήν 
ἀνιδιοτελῆ ἀγάπη καί τήν ἁγιότητα· «ἅγιοι 
γίνεσθε, ὅτι ἐγώ ἅγιός εἰμι» (Α΄Πέτρ.1,16). 
Κατά συνέπεια ὁ Κύριος πού εἶπε, «ποιή-
σωμεν ἄνθρωπον κατ’ εἰκόνα ἡμετέραν καί 
καθ’ὁμοίωσιν» (Γέν. 1,26) φανέρωσε πώς τά 
πρόσωπα τῆς Θεότητας ἀποτελοῦν ἑνιαία 
εἰκόνα. Πατέρας, Υἱός καί Ἅγιον Πνεῦμα 
ἀντιστοιχοῦν κατά τούς θεοφόρους Πατέρες 
πρός τόν νοῦν, τόν λόγον καί τό πνεῦμα τῆς 
ἑνιαίας εἰκόνας, πού ὀνομάζεται ἄνθρωπος.
Μέ τήν ἔκπτωση τοῦ Ἀδάμ, τό ἀρχέγονο 

κάλλος τοῦ «κατ’ εἰκόνα» ἀμαυρώθηκε καί 
ἡ κοινωνία μέ τόν Θεό ἀναστάληκε. Σκοτί-
στηκε ὁ ἡγεμόνας νοῦς, τό λογικό μετατρά-
πηκε σέ ἄλογο καί τό πνεῦμα ἔπεσε σέ ἀργία. 
Ὁ ἄνθρωπος ἔγινε σαρκικός, «ὡμοιώθη τοῖς 
κτήνεσι τοῖς ἀνοήτοις» (ψ.48,13), δουλώθη-
κε στήν κτίση, τήν ὁποία λάτρευσε ἀντί τοῦ 
Κτίστη. Ἡ κακή του προαίρεση τοῦ προξέ-
νησε ἀνυπέρβλητες ὀντολογικές συνέπειες 
μέ ἀποκορύφωμα τή διάσπασή του σέ σῶμα 
καί ψυχή καί τήν κατοίκησή του στόν τάφο 
καί στόν σκοτεινό ἅδη. Ὁ ἀγαθός Θεός ἀπό 
εὐσπλαγχνία σχεδιάζει τόν τρόπο τῆς σωτη-
ρίας του. Θέτει σέ ἐφαρμογή τή δικαιοσύνη 
του. Ἀνοίγει τούς οὐρανούς καί κατεβαίνει 
μέχρι τή γῆ καί τόν ἅδη, γιά νά τόν συνα-
ντήσει.
Ἡ Παλαιά Διαθήκη δείχνει πώς δρομολο-
γεῖται ἡ προαιώνια βουλή τοῦ Θεοῦ γιά μᾶς, 
καί προετοιμάζει τήν ἀνθρωπότητα μέσω 
τῆς ἱστορίας τοῦ ἐκλεκτοῦ λαοῦ του καί τῶν 
Προφητῶν. Μέ πολλές προτυπώσεις (συμ-
βολικές εἰκόνες, πρόσωπα καί γεγονότα) ὁ 
Θεός Λόγος ἐνεργεῖ καί σκιωδῶς προδηλώνει 
αὐτά πού θά ἀκολουθήσουν στήν Καινή Δι-
αθήκη, ὅταν θά ἔλθει ὡς Μεσσίας ἀνάμεσα 
στόν λαό του. Χωρίς αὐτή τήν προοπτική τῆς 
ἐκπλήρωσης ὅλα παραμένουν ἀνερμήνευτα. 
Ἀπεικονίζεται γιά παράδειγμα ἡ Μητέρα 
τοῦ Θεοῦ ὡς κλίμακα (σκάλα) στόν Ἰακώβ, 
ὡς φλεγόμενη Βάτος στόν Μωυσῆ, ὡς Σκη-
νή τοῦ Μαρτυρίου καί Κιβωτός τῆς Διαθή-
κης, ὡς Στάμνα τοῦ μάννα, ὡς ἡ Ράβδος τοῦ 
Ἀαρών πού βλάστησε καί ἄνθισε κλπ. Στήν 
πραγματικότητα ἡ Παναγία Θεοτόκος εἶναι 
ἡ Σκάλα πού τήν ὑμνοῦν οἱ ἄγγελοι, γιατί 
δι᾽ αὐτῆς κατέβει ὁ Θεός στή γῆ καί ἀνέβει ὁ 
ἄνθρωπος στόν οὐρανό. Ὡς ἄλλη φλεγόμενη 
Βάτος δέχτηκε τό πῦρ ὅλης τῆς Θεότητας καί 
δέν κατακάηκε καί μέσα ἀπό αὐτήν μᾶς ὁμί-
λησε ὁ Θεός. Ὡς ἄλλη Κιβωτός χρυσωμένη μέ 

Ὀρθόδοξη Πίστη καί Εἰκονομαχική αἵρεση
τοῦ κ. Γεωργίου Κυριάκου
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Πνεῦμα Ἅγιο, φέρει στά σπλάχνα της κατα-
σκηνούμενον τόν Θεό Λόγο. Ὡς ἄλλη Ράβδος 
τοῦ Ἀαρών βλάστησε τό ἄνθος τῆς ἀφθαρσί-
ας, τόν Ἰησοῦ Χριστό. 
Ὁ τίμιος καί ζωοποιός Σταυρός, τό κραταιό 
ὅπλο τῆς νίκης κατά τῶν δυνάμεων τοῦ κα-
κοῦ, ἐνεργεῖ ὡς κραταιός τύπος τήν προστα-
σία τοῦ λαοῦ τοῦ Θεοῦ. Ὡς ράβδος στά χέ-
ρια τοῦ Μωυσῆ ἐνεργεῖ σημεῖα καί τέρατα 
ἐνώπιον τῶν Αἰγυπτίων, καταποντίζουσα 
τόν Φαραώ καί σώζουσα τόν Ἰσραήλ. Οἱ 
Ἀμαληκίτες ἐπίσης νικήθηκαν μέ τό σημεῖο 
τοῦ Σταυροῦ.  Ὁ ὑψωμένος χάλκινος ὄφις 
ἔσωζε τόν λαό τοῦ Θεοῦ ἀπό τά φαρμακερά 
φίδια. Αὐτό ἀναφέρει ὡς εἰκόνα ὁ Χριστός, 
γιά νά δείξει τό πάθος, τήν ὕψωσή του στόν 
Σταυρό: «καθώς Μωυσῆς ὕψωσε τόν ὄφιν ἐν 
τῇ ἐρήμῳ, οὕτως ὑψωθῆναι δεῖ τόν υἱόν τοῦ 
ἀνθρώπου» (Ἰωάν. 3,14). Ἄλλωστε ὁ θάνα-
τος καί ἡ ἀνάσταση τοῦ Χριστοῦ εἰκονίζο-
νται ἀπό τήν τριήμερη παραμονή τοῦ Προ-
φήτη Ἰωνᾶ στήν κοιλία τοῦ κήτους, γι᾽αὐτό 
καί ὁ Κύριος λέγει πάλι «...οὕτως ἔσται καί 
ὁ υἱός τοῦ ἀνθρώπου ἐν τῇ καρδίᾳ τῆς γῆς 
τρεῖς ἡμέρας καί τρεῖς νύκτας» (Μτθ.ιβ, 40). 
Ἀλλά καί στόν Μωυσῆ  καί στούς Προφῆτες 
«ἐπλήθυνε τάς ὁράσεις» του ὁ Θεός μέ πα-
ραστάσεις καί σχήματα, τά ὁποῖα, ἀφοῦ 
διαβάσουμε, ἀπεικονίζονται στό μυαλό μας 
καί μποροῦμε νά τά ζωγραφίζουμε καί νά τά 
ἀναπαριστοῦμε. Π.χ. ἡ εἰκόνα τῆς Ἁγίας Τρι-
άδος ἱστορικά ἀναφέρεται ὡς παράσταση 
ἀπό τό γεγονός τῆς φιλοξενίας  τοῦ Ἀβραάμ.
Μέ βάση ὅμως τήν 2η ἐντολή τοῦ Δεκαλό-
γου ὁ Θεός ἀπαγορεύει ρητά τήν παρομοί-
ωσή του μέ ὁποιοδήποτε πράγμα ἤ σχῆμα, 
πού ὑπάρχει σέ ὅλη τήν ὑλική δημιουργία. 
Ὁ Ἰσραηλίτης δέν ἐπιτρέπεται νά ἀπεικονί-
σει τό Θεῖον ὅπως κάνουν οἱ εἰδωλολάτρες, 
διότι κανένας δέν εἶδε ποτέ τόν Θεό μέ κά-
ποιο σχῆμα ἤ μορφή, ὥστε νά μπορεῖ νά τόν 
περιγράψει. Ὁ Θεός Λόγος παραμένει ἀπερί-
γραπτος στήν Παλαιά Διαθήκη, γιατί εἶναι 
ἄσαρκος. Ὡστόσο ὅμως, ἱερές παραστάσεις 
κατασκευάζονται ἀπό τόν Μωυσῆ στή Σκη-
νή τοῦ Μαρτυρίου καί ἀργότερα ἀπό τόν Σο-
λομώντα, ὅταν ἔκτισε τόν ναό. Αὐτό δείχνει 

πώς ἡ ἀπαγόρευση ἀναφέρεται στά εἴδωλα 
καί τή λατρεία τους. Ἐξάλλου καί αὐτή ἡ 
ἴδια ἡ Σκηνή τοῦ Μαρτυρίου ἦταν τύπος τῆς 
εἰκόνας πού ἔδειξε ὁ Θεός στόν Μωυσῆ «ἐν 
τῷ ὄρει» πού, κατά τούς θεόπνευστους ἑρμη-
νευτές, εἰκονίζει τήν Ἐκκλησία.
Ἡ ἀπαγόρευση τῆς Παλαιᾶς Διαθήκης ὅσον 
ἀφορᾶ τήν εἰδωλολατρία εἶναι διαχρονική, 
ἰσχύει καί στήν Καινή Διαθήκη ἀλλά καί 
στή ζωή τῆς Ἐκκλησίας. Αὐτό ὅμως πού 
καταργεῖται στήν Καινή Διαθήκη καί μέχρι 
συντέλειας τοῦ αἰῶνος, εἶναι ἡ ἀπαγόρευση 
τῆς ἀπεικόνισης τοῦ Θεοῦ Λόγου ὡς τοῦ δευ-
τέρου προσώπου τῆς Ἁγίας Τριάδος. Αὐτή ἡ 
ἀπεικόνιση δέν ἀποτελεῖ εἰδωλολατρία. Ὁ 
πρώην ἄσαρκος Λόγος σαρκοῦται «ἐκ Πνεύ-
ματος Ἁγίου καί Μαρίας τῆς Παρθένου». Ὁ 
ἀόρατος ὁρᾶται καί ὁ ἀπερίγραπτος περι-
γράφεται μέ ἀνθρώπινο σχῆμα καί ἑπομένως 
μπορεῖ νά ἀπεικονίζεται. Ὅποιοι ἐπιμένουν 
στήν ἄρνηση τῆς ἀπεικόνισης τοῦ Θεοῦ Λό-
γου παραμένουν ἀκόμα στήν Παλαιά Δι-
αθήκη καί συμμετέχουν στήν ἀπιστία τῶν 
Ἰουδαίων, πού σταύρωσαν τόν Σωτήρα καί 
περιμένουν τόν υἱό τῆς ἀπωλείας. 
Στό γεγονός τῆς ἐνανθρώπησης στηριζόμε-
νη ἡ Ἐκκλησία ἀπό τήν ἀποστολική ἐποχή, 
εἰκονίζει τό πρόσωπο τοῦ σαρκωθέντος Θεοῦ 
Λόγου καί ἐν σχέσει πρός αὐτή τήν εἰκόνα 
ἀπεικονίζονται ἡ Μητέρα τοῦ Θεοῦ, ὁ Τίμιος 
Πρόδρομος, οἱ θεοειδεῖς Ἄγγελοι, οἱ Πατρι-
άρχες καί οἱ Προφῆτες, οἱ Ἀπόστολοι καί οἱ 
χοροί τῶν ἁγίων Μαρτύρων, τῶν Ὁσίων καί 
Ἱεραρχῶν, Πατέρων καί Διδασκάλων τῆς 
Ἐκκλησίας. Ὅλων τῶν Ἁγίων ἡ προσκύνηση 
εἶναι τιμητική γιά τή σχέση ἁγιότητας μέ τό 
πρόσωπο τοῦ ὄντος Ἁγίου, τοῦ Ἰησοῦ Χρι-
στοῦ. Ἡ ἄρνηση τῶν ἱερῶν εἰκόνων καί τῆς 
τιμητικῆς τους προσκύνησης ἀποτελεῖ σοβα-
ρή πνευματική νόσηση ἀπό τήν ἀσθένεια τῆς 
χριστολογικῆς αἵρεσης ἀλλά καί ἔκπτωση 
στόν ἰουδαϊσμό, γεγονός πού ὁδηγεῖ στήν 
ἀποκοπή ἀπό τό σῶμα τῆς Ἐκκλησίας καί 
τήν αἰώνια σωτηρία. 
Ἐκτός ἀπό τήν Ἁγία Γραφή πλῆθος μαρ-
τυριῶν γιά τίς εἰκόνες ἔχουμε καί ἀπό τήν 
Ἀποστολική Παράδοση.
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Ἡ πρώτη ἀπεικόνιση τοῦ Χριστοῦ, καί μά-
λιστα ἀχειροποίητη, εἶναι τό Ἅγιο Μανδή-
λιο, στό ὁποῖο ὁ ἴδιος ὁ Κύριος ἀποτύπωσε 
τή Θεία του μορφή καί τήν ἔστειλε στόν το-
πάρχη τῆς Ἔδεσσας (τῆς Συρίας), Αὔγαρο, 
πού ἦταν ἄρρωστος καί ζήτησε θεραπεία. Τό 
Ἅγιο Μανδήλιο ἀποτέλεσε ἱστορικά τή βάση 
γιά τόν χαρακτήρα τῆς εἰκονογράφησης τοῦ 
προσώπου τοῦ Κυρίου.
Οἱ εἰκόνες τῆς Θεοτόκου, πού ἀποδίδο-
νται στόν Εὐαγγελιστή Λουκᾶ, τόν ὁποῖο ἡ 
Ἐκκλησία ἔχει ὡς πρῶτον ἁγιογράφο της. Οἱ 
εἰκόνες αὐτές ἀποτελοῦν ἐπίσης τόν ἀρχικό 
τύπο τῆς εἰκονογράφησης τῆς Παρθένου. Ὁ 
Συμεών ὁ Μεταφραστής καί ὁ ἅγιος Ἀνδρέας 
ὁ Κρήτης ἀναφέρουν καί εἰκόνα τοῦ Ἰησοῦ 
Χριστοῦ, ὡς βρέφους μᾶλλον στήν ἀγκα-
λιά τῆς Παναγίας, τήν ὁποία ζωγράφισε ὁ 
Λουκᾶς, γεγονός πού φανερώνει τή μεγάλη 
ἀγάπη του πρός αὐτήν. Ὄντας πλησίον τῆς 
Θεοτόκου ὁ Λουκᾶς, πῆρε τίς σχετικές πληρο-
φορίες τίς ὁποῖες μόνο αὐτή γνώριζε (Γέννη-
ση τοῦ Προδρόμου, Εὐαγγελισμός, ἐπίσκεψη 
στήν Ἐλισάβετ, ἀπογραφή στή Βηθλεέμ καί 
γέννηση τοῦ Ἰησοῦ). 
Ἐπίσης ὁ ἱστορικός Εὐσέβιος μαρτυρεῖ τήν 
ὕπαρξη ὀρυχάλκινου ἀνδριάντα τοῦ Ἰησοῦ 
Χριστοῦ, τόν ὁποῖον εἶδε ὁ ἴδιος στήν αὐλή 
τοῦ σπιτιοῦ τῆς αἱμορροούσας γυναίκας 
στήν Καισάρεια τοῦ Φιλίππου, τήν ὁποία θε-
ράπευσε ὁ Κύριος. Στή βάση τοῦ ἀνδριάντα 
ὑπῆρχε ἕνα σπάνιο βότανο μέ θεραπευτικές 
ἰδιότητες. Στό κάτω μέρος του ὑπῆρχε ἡ ἐπι-
γραφή «στόν Θεό, τόν σωτῆρα τοῦ κόσμου». 
Ἀργότερα ὁ  Ἰουλιανός ὁ Παραβάτης κατά-
στρεψε τόν ἀνδριάντα τοῦ Ἰησοῦ καί τοπο-
θέτησε τόν δικό του, ὁ ὁποῖος καταστράφηκε 
ἀπό πτώση κεραυνοῦ.
Πολλές ἱστορικές ἀναφορές ἔχουμε ἀπό τά 
διασωζόμενα ὡς σήμερα συμβολικά σχήμα-
τα στίς ἀρχαῖες κατακόμβες, πού δείχνουν τή 
σημασία πού εἶχαν αὐτά τά σύμβολα γιά τήν 
πρώιμη χριστιανική λατρεία.
Ἀπό τόν Μ. Κωνσταντῖνο καί μετά οἱ εἰκόνες 
τῶν Εὐκτήριων Οἴκων καί οἱ τοιχογραφίες 
τῶν Κατακομβῶν μεταφέρθηκαν πλέον στούς 
ἐλεύθερους χριστιανικούς ναούς. 

Ὁ εἰκονογραφικός διάκοσμος τῶν ἱερῶν 
ναῶν συνεχίζεται πλέον ὡς ἀδιάκοπη ἐκκλη-
σιαστική παράδοση μέχρι τό πρῶτο μισό τοῦ 
8ου αἰώνα, ὅταν ξεσπᾶ ἡ εἰκονομαχική ἔριδα 
ἐξαιτίας τῶν χριστολογικῶν αἱρέσεων τῶν 
προηγούμενων αἰώνων, πού ἐπηρέασαν τούς 
αὐτοκράτορες τῆς δυναστείας τῶν Ἰσαύρων, 
οἱ ὁποῖοι μέ τήν ἀνεικονική ρητορική τους 
καί τήν πολιτική πού ἀκολούθησαν ἐναντί-
ον τῶν ἱερῶν εἰκόνων, προκάλεσαν διχασμό 
καί ἐμφύλιες διαμάχες ἀνάμεσα στόν λαό καί 
τήν ἐξουσία. Ἡ ἀπομάκρυνση τῶν εἰκόνων μέ 
αὐτοκρατορικά διατάγματα προκάλεσε ἀκα-
τάσχετο πόνο ἀλλά καί δόξα στήν Ἐκκλησία 
μέ νέα αἵματα μαρτύρων καί ὁμολογητῶν τῆς 
πίστεως, μέ διώξεις μοναχῶν, καταστροφή 
ἱερῶν μονῶν καί ἐκκλησιαστικῶν κειμηλίων, 
δημεύσεις περιουσιῶν τους κ.ο.κ. Ἐπαληθεύ-
εται γιά ἀκόμη μία φορά ἡ διαπίστωση τοῦ 
ἱεροῦ Χρυσοστόμου ὅτι ἡ Ἐκκλησία πολε-
μουμένη νικᾶ, διότι «πύλαι ἅδου οὐ κατισχύ-
σουσιν αὐτῆς» (Μτθ. 16,18).
Γιά τήν αἵρεση τῆς Εἰκονομαχίας συνῆλθε 
τό 787 ἡ Ζ’ Οἰκ. Σύνοδος, ἡ ὁποία διακήρυξε 
τήν ἀξία τῶν ἱερῶν εἰκόνων γιά τούς πιστούς 
καί τήν ὀρθόδοξη λατρεία. Διατύπωσε τήν 
ἀρχαία ἐκκλησιαστική παράδοση περί τῆς 
τιμητικῆς προσκύνησης τῶν εἰκόνων καί τό 
ὅτι ἡ προσκύνηση διαβαίνει στό εἰκονιζόμενο 
πρόσωπο τοῦ Χριστοῦ, τῆς Θεοτόκου ἤ τῶν 
Ἁγίων μας καί ὄχι στό ὑλικό τῆς εἰκόνας. Στό 
Συνοδικόν τῆς Ὀρθοδοξίας διαβάζουμε:
«Οἱ Προφῆται ὡς εἶδον, οἱ Ἀπόστολοι ὡς 
ἐδίδαξαν, ἡ Ἐκκλησία ὡς παρέλαβεν, οἱ Δι-
δάσκαλοι ὡς ἐδογμάτισαν, ἡ Οἰκουμένη ὡς 
συμπεφρόνηκεν, ἡ χάρις ὡς ἔλαμψεν, ἡ ἀλή-
θεια ὡς ἀποδέδεικται, τό ψεῦδος ὡς ἀπελή-
λαται, ἡ σοφία ὡς ἐπαρρησιάσατο, ὁ Χριστός 
ὡς ἐβράβευσεν· οὕτω φρονοῦμεν, οὕτω λα-
λοῦμεν, οὕτω κηρύσσομεν, Χριστόν τόν ἀλη-
θινόν Θεόν ἡμῶν, καί τούς αὐτοῦ Ἁγίους ἐν 
λόγοις τιμῶντες, ἐν συγγραφαῖς, ἐν νοήμασιν, 
ἐν θυσίαις, ἐν ναοῖς, ἐν εἰκονίσμασι, τόν μέν 
ὡς Θεόν καί Δεσπότην προσκυνοῦντες καί 
σέβοντες, τούς δέ διά τόν κοινόν Δεσπότην ὡς 
αὐτοῦ γνησίους θεράποντας τιμῶντες, καί τήν 
κατά σχέσιν προσκύνησιν ἀπονέμοντες. Αὕτη 
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ἡ πίστις τῶν Ἀποστόλων, αὕτη ἡ πίστις τῶν 
Πατέρων, αὕτη ἡ πίστις τῶν Ὀρθοδόξων, 
αὕτη ἡ πίστις τήν Οἰκουμένην ἐστήριξεν».
Τό Συνοδικόν τῆς Ὀρθοδοξίας ἀναγινώ-
σκεται μέ τήν περιφορά τῶν ἱερῶν εἰκόνων 
κατά τήν πρώτη Κυριακή τῶν νηστειῶν (τῆς 
Ὀρθοδοξίας) κάθε χρόνο. Αὐτή ἡ ἐτήσια 
ἀναφορά σχετίζεται μέ τήν Ζ’ Οἰκουμενι-
κή Σύνοδο (787), ἀλλά καί μέ τήν ὁριστική 
ἀναστήλωση τῶν εἰκόνων τό 843 μ.Χ. μέ τίς 
θεοφιλεῖς ἐνέργειες τῆς εὐσεβεστάτης βασί-
λισσας Θεοδώρας καί τοῦ ἁγίου πατριάρχη 
Μεθοδίου (843-847). Ἡ ἐκκλησιαστική πα-
ράδοση ἦταν τόσο βαθιά μέσα στόν λαό, πού 
100 χρόνια εἰκονομαχίας δέν κατάφεραν νά 
τήν ἀνακόψουν. 
Κατά τήν εἰκονομαχική περίοδο (726-843μ.χ.) 
διακρίθηκαν μέ τόν ἀγώνα καί τά συγγράμ-
ματά τους οἱ ἅγιοι, Ἰωάννης ὁ Δαμασκηνός 
καί  Θεόδωρος ὁ Στουδίτης. Στοῦ πρώτου τά 
συγγράμματα στηρίχθηκε γιά τή διατύπωση 
τοῦ ὅρου της ἡ Ζ’ Οἰκ. Σύνοδος. 
Γιά τόν Ι. Δαμασκηνό, ὅπως ἡ Ἁγία Γραφή 
εἶναι βιβλίο πού μποροῦν νά διαβάζουν ὅσοι 
ξέρουν γράμματα, οἱ εἰκόνες εἶναι τό βιβλίο 
τῶν ἀγραμμάτων. Τονίζει πώς «μέ τή σωμα-
τική θεωρία ἐρχόμαστε στήν πνευματική θε-
ωρία, καί «Ἐπειδή εἶμαι ἄνθρωπος καί ἔχω 
σῶμα, ποθῶ μέ τό σῶμα μου νά μιλῶ καί νά 
βλέπω τά ἅγια». Παράλληλα περισυνέλεξε 
στούς γραπτούς λόγους του πολλές μαρτυρίες 
προηγούμενων μεγάλων Πατέρων λέγοντας: 
«δέν εἶναι καινούργια ἐφεύρεση οἱ εἰκόνες, 
ἀλλά ἀρχαῖο καί γνωστό καί συνηθισμένο 
στούς ἁγίους καί διακεκριμένους πατέρες». 
Ἐνδεικτικά ἀναφέρω τήν περίπτωση τοῦ 
ἀββᾶ Θεόδωρου τοῦ Αηλιώτη, τόν ὁποῖο πο-
λεμοῦσε ἀπό καιρό ὁ διάβολος μέ τόν πειρα-
σμό τῆς πορνείας. Ὁ ἀββάς κουράστηκε νά 
ἀντιστέκεται καί ὀδυρόμενος εἶπε: «ὡς πότε 
θά μένεις ἀνυποχώρητος; Φύγε λοιπόν ἀπό 
κοντά μου, γέρασες μαζί μου». Φανερώνεται 
τότε ὁ πειράζων καί τοῦ λέει: «σταμάτα νά 
προσκυνᾶς αὐτή τήν εἰκόνα καί δέ θά σέ πο-
λεμήσω ξανά». Ὁ ἀββάς εἶχε στό κελί του τή 
μορφή τῆς Δέσποινάς μας τῆς Θεοτόκου, πού 
κρατοῦσε στήν ἀγκαλιά της τόν  Κύριό μας, 

τόν Ἰησοῦ Χριστό. Ὅταν ἐξομολογήθηκε τό 
περιστατικό στόν γέροντα, ἐκεῖνος τοῦ εἶπε: 
«εἶναι προτιμότερο γιά σένα νά μήν ἀφήσεις 
στήν  πόλη πορνεῖο στό ὁποῖο νά μήν μπεῖς, 
παρά νά ἀρνηθεῖς τήν προσκύνηση τοῦ Κυ-
ρίου μας μέ τή Μητέρα του». 
Ἀναφέρει ἐπίσης ὁ Ἅγιος τήν περίπτωση 
τῆς ὁσίας Μαρίας τῆς Αἰγυπτίας, ἡ ὁποία 
μή μπορώντας νά μπεῖ στόν ναό τῶν Ἱερο-
σολύμων, ἀντίκρισε στό ἐσωτερικό του τήν 
εἰκόνα τῆς Θεοτόκου. Ἡ ὁσία ζήτησε ἀπό τή 
Μητέρα τοῦ Θεοῦ νά γίνει ἐγγυήτρια στόν 
Υἱό της, γιά νά εἰσέλθει στόν ναό.
Ὁ Ἅγιος Θεόδωρος ὁ Στουδίτης ἀναφέρεται 
στή διαφορά πού ἔχει τό εἴδωλο ἀπό τήν 
εἰκόνα: «ἡ εἰκόνα εἶναι ὁμοίωση μέ τό ὑπαρ-
κτό, ἐνῶ τό εἴδωλο εἶναι ὁμοίωση μέ τό ἀνύ-
παρκτο. Τά εἴδωλα εἶναι δημιούργημα τῆς 
φαντασίας. Αὐτή δημιουργεῖ ἀνύπαρκτους 
Θεούς, τούς ὁποίους φέρνει στήν ὕπαρξη 
μέ τίς εἰδωλικές ἀπεικονίσεις καί οἱ ὁποῖοι 
ἐξαφανίζονται, μόλις καταστραφοῦν τά 
ἀγάλματα ἤ τά ξόανά τους. Τό ἀρχέτυπο τοῦ 
εἰδώλου εἶναι ἀνύπαρκτο, εἶναι φανταστικό 
εἴδωλο, δέν εἶναι πραγματικό πρόσωπο». «Ἡ 
εἰκόνα ἀπεικονίζει αὐτό πού ὑπάρχει πραγ-
ματικά, ἐνῶ τό εἴδωλο δέν ἔχει αὐτή τή δυνα-
τότητα, δηλ. δέν ἀπεικονίζει μία πραγματι-
κή θεότητα. Ἐνῶ π.χ. ἡ εἰκόνα τοῦ Χριστοῦ 
ἀπεικονίζει τό πρωτότυπο, τόν Σαρκωμένο 
Υἱό καί Λόγο τοῦ Θεοῦ, τό ἄγαλμα τοῦ Δία 
τί ἀπεικονίζει; Γι’ αὐτό τόν λόγο τά εἴδωλα 
ἀπαγορεύονταν στήν Παλαιά Διαθήκη».
Ἐν τέλει, διά τῆς πίστεώς μας διακηρύττουμε 
πώς ὁ Υἱός καί Λόγος τοῦ Θεοῦ φόρεσε τή 
δική μας εἰκόνα, γιά νά τήν ἀναπλάσει, γι᾽ 
αὐτό καί μεῖς περιφέρουμε τή δική του εἰκό-
να στήν ψυχή, στά μάτια καί στήν καρδιά 
μας καί τήν φοροῦμε κατάσαρκα ὡς ἔνδυμα 
μέ τό βάπτισμά μας.



30

Ἐπανερχόμενος ἀπό τήν περιοδεία 
του στήν Ἑλλάδα, εἰσηγήθηκε τή 
διενέργεια στήν Κύπρο Ἑνωτικοῦ 

Δημοψηφίσματος, σκέψη πού ἔγινε δεκτή 
μέ ἐνθουσιασμό ἀπό τήν ἱ. Σύνοδο καί τόν 
Κυπριακό λαό. Ὅταν ἡ Ἀγγλική Κυβέρνη-
ση ἀρνήθηκε νά τό ἀναλάβει, διενεργήθηκε 
ἀπό τήν ἴδια τήν ἐθναρχοῦσα Ἐκκλησία στίς 
15 Ἰανουαρίου 1950. Τό αἴτημα τῆς Ἑνώσε-
ως ψηφίστηκε πανηγυρικά ἀπό τό 96% τοῦ 
ἑλληνικοῦ Κυπριακοῦ λαοῦ (215,108 ψηφί-
σαντες ἔναντι 224,747 δικαιουμένων ψήφου· 
οἱ ὑπόλοιποι, κυρίως κυβερνητικοί ὑπάλλη-
λοι, τήρησαν ὑποχρεωτικά ἀποχή ὕστερα 
ἀπό ἐντολές τῆς ἀποικιακῆς Κυβέρνησης). 
Τά τρία ἀντίγραφα τῶν ὑπογραφῶν τοῦ 
Δημοψηφίσματος, δέθηκαν σέ τόμους, τούς 
ὁποίους κυπριακή «Πρεσβεία» μέ ἐπικε-
φαλῆς τόν Μητροπολίτη Κυρηνείας Κυπρια-
νό πῆγε στήν Ἀθήνα, στήν Ἀγγλία καί στά 
Ἡνωμένα Ἔθνη, γιά νά ἐπιδώσει στούς ἐκεῖ 
ἁρμοδίους.
Στίς 26 Ἰουνίου 1950 ὁ γηραιός ἀγωνιστής 
Ἀρχιεπίσκοπος Μακάριος Β’ Μυριανθεύς, ὁ 
ἀπό Κυρηνείας, πέθανε, ἀφοῦ στά δυόμισι 
χρόνια πού διετέλεσε Ἀρχιεπίσκοπος, εἶχεν 
ἐπιβάλει πλήρως τήν ἀδιάλλακτη ἑνωτική 
καί ἀντικομμουνιστική πολιτική του.
Διάδοχός του ἐξελέγη παμψηφεί, στίς 20 
Ὀκτωβρίου 1950, ὁ Κιτίου Μακάριος, ὡς 
Ἀρχιεπίσκοπος Μακάριος Γ΄, σέ ἡλικία 37 
μόλις χρονῶν. Ἡ ἐνθρόνισή του ἔγινε τήν 
ἴδια μέρα στόν καθεδρικό ναό τοῦ Ἁγίου 
Ἰωάννου Λευκωσίας, μέσα σέ ἐκδηλώσεις 
ἀπεριγράπτου ἐνθουσιασμοῦ ἐκ μέρους χι-
λιάδων λαοῦ. Στόν ἐνθρονιστήριο λόγο του 
ὁ νέος Ἀρχιεπίσκοπος ἔλεγε μεταξύ ἄλλων 
καί τά ἑξῆς, ἐν πολλοῖς προφητικά: 
«Εἴη εὐλογημένον τό ὄνομα τοῦ Κυρίου, 
ὅστις ἔδειξεν ἐν τῇ ἀδυναμίᾳ μου τόν ἄμε-
τρον τῆς χάριτός του πλοῦτον, ἀναγαγών 
ἐμέ τόν ἐλάχιστον ἐν τοῖς ἀδελφοῖς Ἱεράρ-
χαις εἰς τό περίοπτον καί τηλεφανές ὕψος 

τῆς κατά Κύπρον Ἁγιωτάτης Ἀρχιεπισκο-
πικῆς ταύτης σκοπιᾶς καί ἀναδείξας με τοῦ 
Ἀποστόλου Βαρνάβα διάδοχον ... [...]. Μέ 
γόνατα ὅμως λυγίζοντα τάς βαθμίδας ἀνελ-
θών καί ἐπί τῆς ὑψηλῆς ταύτης Ἀναβάθρας 
νῦν ἱστάμενος, ἴλιγγον αἰσθάνομαι καί βί-
αιον κλονισμόν ἀνασαλεύοντα ἐκ βάθρων 
τήν ὕπαρξίν μου. Τί τά περί ἐμέ σήμερον 
τελούμενα; Ἀποσπῶμαι τοῦ λαχόντος μοι 
ποιμνίου ἐν τῇ Κιτιέων Ἐκκλησίᾳ, μετά τοῦ 
ὁποίου ἐπί διετίαν καί πλέον συνηυτύχησα, 
πατρικῶς τοῦτο φιλῶν καί υἱϊκῶς ἀντιφι-
λούμενος, ἐν λύπῃ δέ πολλῇ τούτου νῦν ἀπο-
χωρίζομαι. Ἐν θάμβει οἱ ὀφθαλμοί μου βλέ-
πουσι τά περί τό ταπεινόν μου πρόσωπον 
τήν στιγμήν ταύτην συντελούμενα τῆς θείας 
βουλῆς κελεύσματα...[...]. Ὑπέρ τάς δυνάμεις 
μου βαρύν αἰσθάνομαι τῆς ἀποστολῆς τόν 
κλῆρον, ὅν ψῆφος θεοκίνητος κλήρου καί 
λαοῦ ἀπό τοῦ τραχήλου μου ἐξήρτησεν. Ὑπό 
τό βάρος τοιούτου κλήρου σώματα εὐσταλῆ 
ἐκύρτωσαν καί πρόσωπα νεάζοντα ρυτίδες 
πρόωροι ηὐλάκωσαν. Ἐπιβεβαρημένην ἔχει 
ὁ Θρόνος οὗτος τήν κληρονομίαν μέ ἀπαιτή-
σεις πολλάς καί ποικίλας.
»Ἀλλ’ οὕτως ἔταξεν ὁ Κύριος ἐπ΄ ἐμέ γενέ-
σθαι. Ἰδού δέ αἰχμάλωτος ἐγώ θεοκινήτου 
ψήφου ἐν ταπεινώσει κλίνω τόν αὐχένα ἀπο-
δεχόμενος τοῦ Θεοῦ τό κέλευσμα. Γνωρίζω 
καλῶς ὅτι ὁ Θρόνος οὗτος ὁ δι΄ ἐμέ σήμερον 
ὑψούμενος ὡς τό Θαβώρ τῆς δόξης εἰς Γολ-
γοθᾶν τοῦ Μαρτυρίου αὔριον γενήσεται. 
Μόχθοι πανημέριοι καί παννύχιοι ἀγρυπνί-
αι, ἀγῶνες καί θυσίαι εἶναι τοῦ Ἀρχιεπι-
σκοπικοῦ ὑπουργήματος ἡ κληρονομία. Τάς 
ἰδίας αὐτάς βαθμίδας ἐπάτησαν μάρτυρες 
προκάτοχοι διά νά ὑψωθῶσιν εἰς ἀγχόνην, 
δι᾽ αὐτῶν ἄλλοι ἐβάδισαν εἰς γῆν ἐξορίας 
καί δι᾽ αὐτῶν ἄλλοι προώρως κατῆλθον εἰς 
τόν τάφον... [...]. Περί τοῦ ἐμπιστευθέντος 
μοι ποιμνίου τοῦτο μόνον λέγω: Μετά φρο-
ντίδος ἀνυστάκτου “ἐκζητήσω τά πρόβατά 
μου καί ἐν νομῇ ἀγαθῇ βοσκήσω αὐτά. Τό 

Ἱστορία τῆς Ἐκκλησίας τῆς Λεμεσοῦ
τοῦ Ἀρχιμανδρίτου Σωφρόνιου Μιχαηλίδη
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ἀπολωλός ἐκζητήσω καί τό πεπλανημένον 
ἐπιστρέψω καί τό συντετριμμένον καταδή-
σω καί τό ἐκλεῖπον ἐνισχύσω καί τό πῖον 
καί ἰσχυρόν φυλάξω καί βοσκήσω αὐτά 
μετά κρίματος᾽᾽. Ἔτι δέ πλεῖον τούτου λέγω 
“καί τήν ψυχήν μου θύσω ὑπέρ τῶν προβά-
των᾽᾽...».
Λεπτομερής βιογράφηση τοῦ Κιτίου Μα-
καρίου ὡς Ἀρχιεπισκόπου καί Ἐθνάρχου 
ἐκφεύγει τοῦ σκοποῦ τῆς παρούσης μελέτης. 
Ὑπάρχει, ἐξ  ἄλλου, σήμερα σημαντική βι-
βλιογραφία πάνω στό θέμα αὐτό. Μερικές 
μόνο γενικές γραμμές θά προστεθοῦν ἐδῶ ὡς 
συμπλήρωμα τοῦ κεφαλαίου.
Ἀρκεῖ νά λεχθεῖ ὅτι γιά τρεῖς σχεδόν δεκα-
ετίες ὑπῆρξεν ὁ ρωμαλαῖος 
ἐνσαρκωτής τῶν ἀγώνων 
τοῦ Κυπριακοῦ λαοῦ, φλο-
γισμένο ράσο πού ἀνέμιζε 
σ’ ὅλα τά πλάτη τῆς γῆς καί 
κρατοῦσε τούς λαούς σέ δι-
αρκή θύμηση γιά τά δίκαια 
τοῦ Κυπριακοῦ Ἑλληνι-
σμοῦ.
Τήν 1η Ἀπριλίου 1955 ἄρχι-
ζε, ὑπό τήν ἡγεσίαν του 
καί μέ τίς εὐλογίες του, ὁ 
ἐπικός καί ἀνεπανάληπτος 
ἀπελευθερωτικός Ἀγώνας 
τοῦ Κυπριακοῦ λαοῦ. Στίς 
9 Μαρτίου 1956 οἱ Ἄγγλοι 
τόν συνέλαβαν καί τόν ἐξό-
ρισαν στίς μακρινές Σεϋχέλ-
λες. Ἡ ἐκεῖ ἐξορία τερματίστηκε ὕστερα ἀπό 
13 μῆνες (28/3/1957), ἀλλά ἡ ἐκτός Κύπρου 
ἐξορία συνεχίστηκε μέχρι καί τήν ὑπογρα-
φή τῶν συμφωνιῶν Ζυρίχης-Λονδίνου, μέ 
τίς ὁποῖες δημιουργήθηκε ἡ ἀνεξάρτητη Κυ-
πριακή Δημοκρατία (19/2/1959). (Οἱ συμφω-
νίες αὐτές, ἄν καί δέν ἱκανοποιοῦσαν πλή-
ρως τούς ἐθνικούς στόχους τοῦ Κυπριακοῦ 
Ἑλληνισμοῦ, ἔγιναν τελικά δεκτές ἀπό τόν 
Μακάριο κάτω ἀπό τήν πίεση τῆς ἀδήριτης 
πραγματικότητας, ἀλλά καί γιά νά ἀποφευ-
χθεῖ ἡ ἐπιβολή τοῦ ὀλεθρίου «Σχεδίου Μακ-
μίλλαν», τό ὁποῖο συνίστατο στήν Τριχοτό-
μηση (Τριπλή Κυριαρχία: Tri-Dominion) τῆς 

Κύπρου μεταξύ Βρεττανίας, Ἑλλάδος καί 
Τουρκίας, Σχέδιο τό ὁποῖο εἶχε ἑτοιμαστεῖ 
καί ἐξαγγελθεῖ στίς 19/6/1958 στή Βουλή τῶν 
Κοινοτήτων ἀπό τόν Ἄγγλο Πρωθυπουργό 
Μακμίλλαν).
Ὁ Μακάριος ἐπέστρεψε τήν 1η Μαρτίου 
1959, ἐνῶ ὁ Κυπριακός λαός τοῦ ἐπεφύλασσε 
ἀποθεωτικήν ὑποδοχή. Στίς 13 Δεκεμβρίου 
1959, γενομένων τῶν πρώτων προεδρικῶν 
ἐκλογῶν, ἐξελέγη πρῶτος Πρόεδρος τῆς Κυ-
πριακῆς Δημοκρατίας, ἀξίωμα τό ὁποῖο δια-
τήρησε μέχρι τό θάνατό του (3/8/1977), ἐκλε-
γόμενος σ’ αὐτό πανηγυρικά ἀπό τήν ψῆφο 
τοῦ λαοῦ.
Μέ τήν ἀνακήρυξη τῆς ἀνεξαρτησίας ὅμως 

καί τήν ἀνάληψη τῆς Προ-
εδρίας τῆς Δημοκρατίας, 
οἱ ἀγῶνες του ὄχι μόνο δέν 
τέλειωσαν, ἀλλά ἀντίθε-
τα, ἐντάθηκαν. Ἀγωνίστηκε 
ὑπεράνθρωπα νά διαφυλά-
ξει καί περιφρουρήσει τήν 
ἀνεξαρτησία, τήν ὁποία 
κέρδισε ὁ Κυπριακός λαός 
ὕστερα ἀπό τόσους ἀγῶνες 
καί θυσίες, ἀνεξαρτησία 
τήν ὁποία ἐπιβουλεύονταν 
ποικιλώνυμοι ἐχθροί καί 
ξένα συμφέροντα. Μέ τούς 
ἐχθρούς αὐτούς τοῦ λαοῦ 
του καί τά ἄνομα αὐτά συμ-
φέροντα ὁ Μακάριος Γ΄ δέν 
συμβιβάστηκε ποτέ.

Ὁ Μακάριος ἀγαπήθηκε ὅσο κανένας ἄλλος 
ἡγέτης στήν Κυπριακή ἱστορία. Ταυτίστηκε 
ἄμεσα μέ τόν ἁπλό λαό ἀντικρίζοντας μέ 
πολλή ἀγάπη καί εἰλικρίνεια τά κάθε εἴδους 
προβλήματά του, ἀκόμα καί τά πιό ἁπλά, τά 
πιό ἰδιωτικά... Ὁ λαός αὐτός, μέ τήν ἀλάνθα-
στη διαίσθηση πού τόν διακρίνει σέ τέτοιες 
περιπτώσεις, τόν ἀγάπησε ἀπό τίς πρῶτες 
στιγμές. Ἀποτελεῖ μιά πραγματικότητα, ὅτι 
κανένας δέν μπόρεσε νά ἐξουδετερώσει τήν 
ἀκαταμάχητη γοητεία πού ἀσκοῦσε στόν 
Κυπριακό λαό, κι οὔτε τά τριάντα θυελλώδη 
χρόνια τῆς δημόσιας ζωῆς του τόν ἔφθειραν 
στή συνείδηση τοῦ ποιμνίου του.
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Πανιερωτάτου Μητροπολίτου Λεμεσοῦ κ. Ἀθανασίου

ΠΕΜΠΤΗ 6 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ: Τέλεσε τή Θεία 
Λειτουργία τῶν Θεοφανείων στόν Καθεδρι-
κό ναό Ἁγίας Νάπας Λεμεσοῦ. Μέ τό πέ-
ρας τοῦ Ἁγιασμοῦ ἐν πομπῇ κατευθύνθηκε 
στήν ἀποβάθρα τοῦ παλαιοῦ λιμανιοῦ  τῆς 
Λεμεσοῦ, ὅπου ἔγινε ὁ καθιερωμένος ἁγια-
σμός τῶν ὑδάτων καί ἡ κατάδυση τοῦ Τιμίου 
Σταυροῦ.
ΚΥΡΙΑΚΗ 9 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ: Τέλεσε τή Θεία 
Λειτουργία στόν ἱερό ναό Ἀποστόλου Βαρ-
νάβα στίς Καμάρες Λάρνακας.
ΚΥΡΙΑΚΗ 16 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ: Τέλεσε τή Θεία 
Λειτουργία στόν ἱερό ναό Ἁγίου Γεωργίου 
Φραγκούδη.
Χοροστάτησε κατά τήν ἀκολουθία τοῦ ἑσπε-
ρινοῦ στόν πανηγυρίζοντα ἱερό ναό Ἁγίου 
Ἀντωνίου Λεμεσοῦ.
ΔΕΥΤΕΡΑ 17 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ: Χοροστάτη-
σε κατά τήν ἀκολουθία τοῦ ἑσπερινοῦ στόν 
Μητροπολιτικό ναό Παναγίας Παντανάσ-
σης Καθολικῆς, συγχοροστατούντων τῶν Σε-
βασμιωτάτων Μητροπολιτῶν Βόστρων κ.Τι-
μοθέου, Ταμασοῦ καί Ὀρεινῆς κ.Ἠσαΐα καί 
τῶν Θεοφιλεστάτων Ἐπισκόπων Μεσαορίας 
κ.Γρηγορίου καί Ἀμαθοῦντος κ.Νικολάου.
ΤΡΙΤΗ 18 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ: Τήν ἡμέρα αὐτή, 
κατά τήν ὁποία ἄγει τά ὀνομαστήριά του, 
προεξῆρχε Ἀρχιερατικοῦ Συλλείτουργου 
στόν Μητροπολιτικό ναό Παναγίας Παντα-
νάσσης Καθολικῆς. Στό Ἱερό Βῆμα παρέστη-
σαν συμπροσευχόμενοι οἱ Θεοφιλέστατοι 
Ἐπίσκοποι Ἀμαθοῦντος κ.Νικόλαος καί Νε-
απόλεως κ. Πορφύριος.
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 21 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ: Συγχορο-
στάτησε κατά τήν ἀκολουθία τοῦ Πολυαρχι-
ερατικοῦ ἑσπερινοῦ στόν ἱερό ναό τοῦ Ἁγί-
ου Φιλουμένου τῆς Ἐξαρχίας τοῦ Παναγίου 
Τάφου στή Λευκωσία ἐπί τοῖς ὀνομαστηρί-
οις τοῦ Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Βό-
στρων κ.Τιμοθέου.
ΣΑΒΒΑΤΟ 22 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ: Τέλεσε τή 

Θεία Λειτουργία στόν Μητροπολιτικό ναό 
Παναγίας Παντανάσσης Καθολικῆς, κατά 
τή διάρκεια τῆς ὁποίας χειροτόνησε εἰς διά-
κονον τόν κ. Μνάσωνα Ὀρφανό.
ΚΥΡΙΑΚΗ 23 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ: Τέλεσε τή Θεία 
Λειτουργία στόν ἱερό ναό Ἁγίου Νικολάου 
Λεμεσοῦ.  Ἀκολούθως τέλεσε τό μνημόσυνο 
τοῦ στρατηγοῦ Γεωργίου Γρίβα Διγενῆ.
ΣΑΒΒΑΤΟ 29 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ: Τέλεσε τή 
Θεία Λειτουργία κατά τή διάρκεια ἀγρυπνί-
ας στόν Μητροπολιτικό ναό Παναγίας Πα-
ντανάσσης Καθολικῆς ἐπί τῇ εὐκαιρίᾳ τῆς 
ἑορτῆς τοῦ Ἁγίου Ἐφραίμ τοῦ Κατουνακιώ-
του.
ΚΥΡΙΑΚΗ 30 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ: Τέλεσε τή Θεία 
Λειτουργία στόν Μητροπολιτικό ναό Πανα-
γίας Παντανάσσης Καθολικῆς. Ἀκολούθως 
τέλεσε τό μνημόσυνο τοῦ μακαριστοῦ Μη-
τροπολίτου τέως Λεμεσοῦ κυροῦ Χρυσάν-
θου καί τῶν εὐεργετῶν τοῦ ναοῦ.
ΣΑΒΒΑΤΟ 5 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ: Τέλεσε τή 
Θεία Λειτουργία στόν Μητροπολιτικό ναό 
Παναγίας Παντανάσσης Καθολικῆς, κατά 
τή διάρκεια τῆς ὁποίας χειροτονήθηκε ἀπό 
τόν Θεοφιλέστατο διάκονος ὁ κ. Σόλων Χρή-
στου.
ΚΥΡΙΑΚΗ 6 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ: Τέλεσε τή 
Θεία Λειτουργία στόν ἱερό ναό Ἀποστόλου 
Ἀνδρέου καί Ὁσίας Φωτεινῆς τοῦ συνοικι-
σμοῦ Κολοσσίου.
ΤΡΙΤΗ 8 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ: Τέλεσε τή Θεία 
Λειτουργία στόν Μητροπολιτικό ναό Πανα-
γίας Παντανάσσης Καθολικῆς.
ΣΑΒΒΑΤΟ 12 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ: Τέλεσε τή 
Θεία Λειτουργία στόν ἱερό ναό Ἁγίου Σάββα 
Ὕψωνα, κατά τή διάρκεια τῆς ὁποίας χειρο-
τόνησε εἰς διάκονον τόν κ. Ἀββακούμ Ἐλπι-
δοφόρου.
ΚΥΡΙΑΚΗ 13 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ: Τέλεσε τή 
Θεία Λειτουργία στήν ἱερά μονή Παναγίας 
Σφαλαγγιωτίσσης.

Θεῖες Λειτουργίες καί Χοροστασίες
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ΣΑΒΒΑΤΟ 19 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ: Συμμετέσχε 
σέ Ἀρχιερατικό Συλλείτουργο στήν ἱερά 
μονή Ἀρχαγγέλου Μιχαήλ στήν κοινότητα 
Μοναγρίου προεξάρχοντος τοῦ Σεβασμιω-
τάτου Μητροπολίτου Βόστρων κ.Τιμοθέου 
καί συλλειτουργούντων τῶν Θεοφιλεστάτων 
Ἐπισκόπων Ἀμαθοῦντος κ.Νικολάου, Λή-
δρας κ. Ἐπιφανίου καί Νεαπόλεως κ.Πορ-
φυρίου. Κατά τή διάρκεια τῆς ἱερᾶς ἀκο-
λουθίας τελέστηκαν τά ἐγκαίνια τοῦ νέου 
καθολικοῦ τῆς μονῆς καί ἡ εἰς πρεσβύτερον 
χειροτονία τοῦ εὐλαβεστάτου ἱεροδιακόνου 
τῆς μονῆς, π. Ἰωσήφ.
ΚΥΡΙΑΚΗ 27 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ: Τέλεσε τή 
Θεία Λειτουργία στόν ἱερό ναό Παναγίας 
Γλυκιωτίσσης τοῦ ὁμώνυμου οἰκισμοῦ.
ΚΥΡΙΑΚΗ 6 ΜΑΡΤΙΟΥ: Τέλεσε τή Θεία Λει-
τουργία στόν ἱερό ναό Ἁγίου Γεωργίου τῆς 
κοινότητας Ἀκρούντας.
Χοροστάτησε κατά τήν ἀκολουθία τοῦ ἑσπε-
ρινοῦ τῆς συγχωρήσεως στόν Μητροπολιτι-
κό ναό Παναγίας Παντανάσσης Καθολικῆς.
ΤΕΤΑΡΤΗ 9 ΜΑΡΤΙΟΥ: Τέλεσε τή Θεία Λει-
τουργία τῶν Προηγιασμένων Τιμίων Δώρων 
στήν ἱερά μονή Παναγίας Τρικουκκιωτίσσης.
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 11 ΜΑΡΤΙΟΥ: Χοροστάτη-
σε καί ἀνέγνωσε τήν Α’ Στάση τῶν Χαιρε-
τισμῶν πρός τήν Ὑπεραγία Θεοτόκο στόν 
ἱερό ναό Παναγίας Τριχερούσης.
ΚΥΡΙΑΚΗ 13 ΜΑΡΤΙΟΥ: Τέλεσε τή Θεία 
Λειτουργία στόν ἱερό ναό Παναγίας Ὕψω-
να.
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 18 ΜΑΡΤΙΟΥ: Χοροστάτησε 
καί ἀνέγνωσε τή Β’ Στάση τῶν Χαιρετισμῶν 
πρός τήν Ὑπεραγία Θεοτόκο στόν ἱερό ναό 
Παναγίας Πυργωτίσσης τῆς κοινότητας 
Πύργου.
ΚΥΡΙΑΚΗ 20 ΜΑΡΤΙΟΥ: Τέλεσε τή Θεία 
Λειτουργία στόν ἱερό ναό Ἀποστόλου Βαρ-
νάβα Λεμεσοῦ.
ΠΕΜΠΤΗ 24 ΜΑΡΤΙΟΥ: Χοροστάτησε κατά 
τήν ἀκολουθία τοῦ ἑσπερινοῦ τῆς ἑορτῆς τοῦ 
Εὐαγγελισμοῦ τῆς Θεοτόκου στόν πανηγυρί-

ζοντα ἱερό ναό τῆς κοινότητας Λόφου.
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 25 ΜΑΡΤΙΟΥ: Τέλεσε τή Θεία 
Λειτουργία στόν πανηγυρίζοντα καθεδρικό 
ναό Ἁγίας Νάπας Λεμεσοῦ καί ἀκολούθως 
προεξῆρχε Δοξολογίας μέ τήν εὐκαιρία τῆς 
ἐπετείου τῆς Ἐθνικῆς Παλιγγενεσίας τῆς 
25ης Μαρτίου 1821.
Χοροστάτησε καί ἀνέγνωσε τήν Γ’ Στάση 
τῶν Χαιρετισμῶν πρός τήν Ὑπεραγία Θεο-
τόκο στόν ἱερό ναό Προφήτου Ἠλιοῦ Ποτα-
μοῦ Γερμασόγειας.
ΚΥΡΙΑΚΗ 27 ΜΑΡΤΙΟΥ: Τέλεσε τή Θεία 
Λειτουργία στόν ἱερό ναό Τιμίου Σταυροῦ 
Πάνω Πολεμιδιῶν.

Ἰανουαρίου - Μαρτίου
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Θεοφιλεστάτου Ἐπισκόπου Ἀμαθοῦντος κ. Νικολάου

ΣΑΒΒΑΤΟ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ: Τέλεσε τή Θεία 
Λειτουργία στόν ἱερό ναό Ἁγίας Τριάδος.
ΚΥΡΙΑΚΗ 2 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ: Τέλεσε τή Θεία 
Λειτουργία στόν ἱερό ναό Ἁγίου Ἰωάννου 
Ἐλεήμονος.
ΠΕΜΠΤΗ 6 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ: Τέλεσε τή Θεία 
Λειτουργία καί τόν Μεγάλο Ἁγιασμό τῶν Θε-
οφανείων στόν ἱερό ναό Ἁγίων Θεοπατόρων 
Ἰωακείμ καί Ἄννης παρά τόν Ἅγιο Τύχωνα 
καί ἀκολούθως ἐν πομπῇ  κατευθύνθηκε μετά 
τῶν πιστῶν σέ παραλιακή περιοχή τῆς Ἀμα-
θοῦντος, ὅπου ἔγινε ἡ κατάδυση τοῦ Τιμίου 
Σταυροῦ στή θάλασσα.
ΚΥΡΙΑΚΗ 9 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ: Τέλεσε τή Θεία 
Λειτουργία στόν ἱερό ναό Παναγίας Γλυκιω-
τίσσης.
ΤΡΙΤΗ 11 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ: Τέλεσε τή Θεία Λει-
τουργία κατά τή διάρκεια Ἀγρυπνίας στόν 
ἱερό ναό Τιμίου Προδρόμου τῆς κοινότητας 
Βουνίου.
ΚΥΡΙΑΚΗ  16 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ: Τέλεσε τή Θεία 
Λειτουργία στόν ἱερό ναό Ἁγίου Μάμαντος 
τῆς ὁμώνυμης κοινότητας.
ΔΕΥΤΕΡΑ  17 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ: Τέλεσε τή Θεία 
Λειτουργία στόν πανηγυρίζοντα ἱερό ναό Ἁγί-
ου Ἀντωνίου.
Συγχοροστάτησε μέ ἄλλους Ἀρχιερεῖς κατά τή 
διάρκεια τοῦ ἑσπερινοῦ στόν Μητροπολιτικό 
ναό Παναγίας Παντανάσσης Καθολικῆς, χο-
ροστατοῦντος τοῦ Πανιερωτάτου Μητροπολί-
του Λεμεσοῦ κ.Ἀθανασίου.
ΤΡΙΤΗ 18 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ: Παρέστη συμπρο-
σευχόμενος σέ Ἀρχιερατικό Συλλείτουργο 
στόν Μητροπολιτικό ναό Παναγίας Παντα-
νάσσης Καθολικῆς, μέ τήν εὐκαιρία τῶν ὀνο-
μαστηρίων τοῦ Πανιερωτάτου Μητροπολίτου 
Λεμεσοῦ κ.Ἀθανασίου.
ΣΑΒΒΑΤΟ 22 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ: Συμμετέσχε σέ 
Ἀρχιερατικό Συλλείτουργο στόν Μητροπολι-
τικό ναό Παναγίας Παντανάσσης Καθολικῆς, 
κατά τή διάρκεια τῆς ὁποίας ὁ Πανιερώτατος 
Μητροπολίτης Λεμεσοῦ κ. Ἀθανάσιος χειροτό-

νησε εἰς διάκονον τόν κ. Μνάσωνα Ὀρφανό.
ΚΥΡΙΑΚΗ  23 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ: Τέλεσε τή Θεία 
Λειτουργία στόν ἱερό ναό Παναγίας Χρυσο-
πλατυτέρας τῆς κοινότητας Παραμύθας.
ΔΕΥΤΕΡΑ  24 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ: Τέλεσε τή Θεία 
Λειτουργία στόν πανηγυρίζοντα ἱερό ναό Ἁγί-
ου Νεοφύτου.
ΤΡΙΤΗ 25 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ: Συμμετέσχε σέ Ἀρχι-
ερατικό Συλλείτουργο καί κήρυξε τόν θεῖο 
λόγο στόν Καθεδρικό ναό  Ἀποστόλου Βαρ-
νάβα στή Λευκωσία, μέ τήν εὐκαιρία τῶν ὀνο-
μαστηρίων τοῦ Θεοφιλεστάτου Ἐπισκόπου 
Μεσαορίας κ.Γρηγορίου.
ΚΥΡΙΑΚΗ 30 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ: Τέλεσε τή Θεία 
Λειτουργία στόν ἱερό ναό Ἀποστόλων Πέτρου 
καί Παύλου καί Ἁγίου Ἀρτεμίου.
ΤΡΙΤΗ 1 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ: Χοροστάτησε κατά 
τήν ἀκολουθία τοῦ ἑσπερινοῦ στόν πανηγυ-
ρίζοντα ἱερό ναό Ὑπαπαντῆς τῆς κοινότητας 
Πεντακώμου.
ΤΕΤΑΡΤΗ 2 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ: Τέλεσε τή Θεία 
Λειτουργία στόν πανηγυρίζοντα ἱερό ναό 
Ὑπαπαντῆς τῆς κοινότητας Πεντακώμου.
ΣΑΒΒΑΤΟ 5 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ: Συμμετέσχε σέ 
Ἀρχιερατικό Συλλείτουργο στόν Μητροπολι-
τικό ναό Παναγίας Παντανάσσης Καθολικῆς, 
κατά τή διάρκεια τῆς ὁποίας χειροτόνησε εἰς 
διάκονον τόν κ. Σόλωνα Χρήστου.
Χοροστάτησε κατά τήν ἀκολουθία τοῦ ἑσπε-
ρινοῦ στό πανηγυρίζον παρεκκλήσιο Ἁγίου 
Φωτίου.
ΚΥΡΙΑΚΗ 6 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ: Τέλεσε τή Θεία 
Λειτουργία στόν ἱερό ναό Ἁγίου Νικολάου τῆς 
κοινότητας Ἄλασσας.
ΠΕΜΠΤΗ 10 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ: Τέλεσε τή Θεία 
Λειτουργία στόν πανηγυρίζοντα ἱερό ναό Ἁγί-
ου Χαραλάμπους τῆς κοινότητας Ἐρήμης.
ΣΑΒΒΑΤΟ 12 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ: Συμμετέσχε σέ 
Ἀρχιερατικό Συλλείτουργο στόν ἱερό ναό Ἁγί-
ου Σάββα Ὕψωνα, κατά τή διάρκεια τοῦ ὁποί-
ου ὁ Πανιερώτατος Μητροπολίτης Λεμεσοῦ κ. 
Ἀθανάσιος χειροτόνησε εἰς διάκονον τόν κ. 
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Ἀββακούμ Ἐλπιδοφόρου.
ΚΥΡΙΑΚΗ 13 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ: Τέλεσε τή Θεία 
Λειτουργία στόν ἱερό ναό Ἀποστόλου Ἀνδρέ-
ου Χαράκη.
ΠΕΜΠΤΗ 17 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ: Τέλεσε τή Θεία 
Λειτουργία στόν πανηγυρίζοντα ἱερό ναό Ἁγί-
ου Θεοδώρου τοῦ Τήρωνος τῆς  κοινότητας 
Μοναγρουλλίου.
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 18 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ: Χοροστά-
τησε κατά τήν ἀκολουθία τοῦ ἑσπερινοῦ τῶν 
ἐγκαινίων τοῦ νέου καθολικοῦ της ἱερᾶς μονῆς 
Ἀρχαγγέλου Μιχαήλ τῆς κοινότητας Μοναγρί-
ου.
ΣΑΒΒΑΤΟ 19 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ: Συμμετέσχε 
σέ Ἀρχιερατικό Συλλείτουργο στήν ἱερά μονή 
Ἀρχαγγέλου Μιχαήλ τῆς κοινότητας Μονα-
γρίου, προεξάρχοντος τοῦ Σεβασμιωτάτου 
Μητροπολίτου Βόστρων κ. Τιμοθέου καί συλ-
λειτουργούντων τοῦ Πανιερωτάτου Μητροπο-
λίτου Λεμεσοῦ κ.Ἀθανασίου καί τῶν Θεοφιλε-
στάτων Ἐπισκόπων Λήδρας κ. Ἐπιφανίου καί 
Νεαπόλεως κ. Πορφυρίου. Κατά τή διάρκεια 
τῆς ἱερᾶς ἀκολουθίας τελέστηκαν τά ἐγκαίνια 
τοῦ νέου καθολικοῦ τῆς μονῆς καί ἡ εἰς πρε-
σβύτερον χειροτονία τοῦ εὐλαβεστάτου ἱερο-
διακόνου τῆς μονῆς, π. Ἰωσήφ.
ΚΥΡΙΑΚΗ 20 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ: Τέλεσε τή Θεία 
Λειτουργία στόν ἱερό ναό Ἁγίου Δημητρίου 
τῆς κοινότητας Συκόπετρας.
ΠΕΜΠΤΗ 24 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ: Τέλεσε τή Θεία 
Λειτουργία κατά τή διάρκεια ἀγρυπνίας στήν 
ἱερά μονή Τιμίου Προδρόμου Μέσα Ποταμοῦ.
ΚΥΡΙΑΚΗ 27 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ: Τέλεσε τή Θεία 
Λειτουργία στόν ἱερό ναό Ἁγίων Ἀνδρονίκου 
καί Ἀθανασίας.
ΠΕΜΠΤΗ 3 ΜΑΡΤΙΟΥ: Τέλεσε τή Θεία Λει-
τουργία κατά τή διάρκεια ἀγρυπνίας στήν 
Ἱερά Μονή Συμβούλου Χριστοῦ.
ΣΑΒΒΑΤΟ 5 ΜΑΡΤΙΟΥ: Τέλεσε τή Θεία Λει-
τουργία κατά τή διάρκεια ἀγρυπνίας στόν 
ἱερό ναό Ἀποστόλου Ἀνδρέου Χαράκη.
ΚΥΡΙΑΚΗ 6 ΜΑΡΤΙΟΥ: Τέλεσε τή Θεία Λει-
τουργία στόν ἱερό ναό  Παναγίας Χρυσελεού-

σης τῆς κοινότητας Φασούλας.
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 11 ΜΑΡΤΙΟΥ: Χοροστάτησε 
καί ἀνέγνωσε τήν Α’ Στάση τῶν Χαιρετισμῶν 
πρός τήν Ὑπεραγία Θεοτόκο στόν ἱερό ναό 
Παναγίας Ἰαματικῆς τῆς κοινότητας Ἀρα-
καπᾶ.
ΚΥΡΙΑΚΗ 13 ΜΑΡΤΙΟΥ: Τέλεσε τή Θεία Λει-
τουργία στόν ἱερό ναό Ἁγίου Νικολάου Κάτω 
Πολεμιδιῶν.
Χοροστάτησε κατά τήν ἀκολουθία τοῦ Κατα-
νυκτικοῦ ἑσπερινοῦ στόν Μητροπολιτικό ναό 
Παναγίας Παντανάσσης Καθολικῆς.
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 18 ΜΑΡΤΙΟΥ: Χοροστάτησε 
καί ἀνέγνωσε τή Β’ Στάση τῶν Χαιρετισμῶν 
πρός τήν Ὑπεραγία Θεοτόκο στόν ἱερό ναό 
Παναγίας Γλυκιωτίσσης.
ΚΥΡΙΑΚΗ 20 ΜΑΡΤΙΟΥ: Τέλεσε τή Θεία 
Λειτουργία στόν ἱερό ναό Ἁγίου Κοσμᾶ τοῦ 
Αἰτωλοῦ.
Χοροστάτησε κατά τήν ἀκολουθία τοῦ Κατα-
νυκτικοῦ ἑσπερινοῦ στόν Μητροπολιτικό ναό 
Παναγίας Παντανάσσης Καθολικῆς.
ΠΕΜΠΤΗ 24 ΜΑΡΤΙΟΥ: Χοροστάτησε κατά 
τήν ἀκολουθία τοῦ ἑσπερινοῦ στόν ἱερό Καθε-
δρικό ναό Ἁγίας Νάπας Λεμεσοῦ.
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 25 ΜΑΡΤΙΟΥ: Τέλεσε τή Θεία 
Λειτουργία στόν πανηγυρίζοντα ἱερό ναό Πα-
ναγίας Εὐαγγελίστριας Κάτω Πολεμιδιῶν.
Χοροστάτησε καί ἀνέγνωσε τήν Γ’ Στάση τῶν 
Χαιρετισμῶν πρός τήν Ὑπεραγία Θεοτόκο 
στόν ἱερό ναό Παναγίας Γαλακτοτροφούσης 
τῆς κοινότητας Δωροῦ.
ΚΥΡΙΑΚΗ 27 ΜΑΡΤΙΟΥ: Τέλεσε τή Θεία Λει-
τουργία στόν ἱερό ναό Τιμίου Σταυροῦ τῆς 
κοινότητας Ἀκρωτηρίου.
Χοροστάτησε κατά τήν ἀκολουθία τοῦ Κατα-
νυκτικοῦ ἑσπερινοῦ στόν Μητροπολιτικό ναό 
Παναγίας Παντανάσσης Καθολικῆς.



,
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Μέ τή δέουσα ἐκκλησιαστική μεγαλοπρέπεια καί λαμπρότητα ἑορτάσθηκε ἡ μεγάλη Δεσποτι-
κή ἑορτή τῶν Θεοφανείων στή Μητρόπολή μας. Ὁ Πανιερώτατος Μητροπολίτης μας κ. Ἀθα-
νάσιος προεξῆρχε τῆς Ἀρχιερατικῆς Θείας Λειτουργίας καί τέλεσε τόν Μέγα Ἁγιασμό στόν 

ἱερό Καθεδρικό ναό Ἁγίας Νάπας. Στή συνέχεια, κλῆρος καί λαός πορεύθηκαν στήν ἀπο-
βάθρα τοῦ παλιοῦ λιμανιοῦ, ὅπου πραγματοποιήθηκε ἡ κατάδυση τοῦ Τιμίου Σταυροῦ στή 
θάλασσα.  Στούς ἑορτασμούς τῶν Θεοφανείων στήν πόλη μας παρέστησαν μεταξύ ἄλλων ὁ 

Δήμαρχος Λεμεσοῦ κ. Νίκος Νικολαΐδης, βουλευτές, ἐκπρόσωποι τῶν στρατιωτικῶν, ἀστυνο-
μικῶν καί δημοτικῶν Ἀρχῶν τῆς πόλεώς μας. 
Ὁ Θεοφιλέστατος Ἐπίσκοπος Ἀμαθοῦντος κ. Νικόλαος τέλεσε τή Θεία Λειτουργία καί τήν 
ἀκολουθία τοῦ Μεγάλου Ἁγιασμοῦ στόν ἱερό ναό Θεοπατόρων Ἰωακείμ καί Ἄννης, στόν 
Ἅγιο Τύχωνα. Στή συνέχεια πραγματοποιήθηκε ἡ κατάδυση τοῦ Τιμίου Σταυροῦ στή θάλασ-
σα παρά τό Ξενοδοχεῖο Four Seasons.



,
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Τό βράδυ τῆς 6ης Ἰανουαρίου τελέστηκε ἱερά Ἀγρυπνία γιά τήν ἑορτή τῶν Χριστουγέννων, μέ 
τό ἰουλιανό ἡμερολόγιο, στό ἱερό παρεκκλήσιο τοῦ Φιλανθρώπου Χριστοῦ, ὅπου προσωρινά 
ἡ ρωσική κοινότητα τῆς Λεμεσοῦ χρησιμοποιεῖ γιά τίς λατρευτικές της ἀνάγκες. Ὁ πρωτοσύ-
γκελλος τῆς Μητροπόλεώς μας Ἀρχιμανδρίτης Ἰσαάκ προΐστατο τῆς Ἀγρυπνίας ἐκπροσωπώ-
ντας τόν Πανιερώτατο Μητροπολίτη μας. Στήν Ἀγρυπνία συμμετεῖχαν ἐκτός τῶν Ρώσων καί 
ἄλλοι ἀδελφοί μας ἀπό διάφορες σλαβικές χῶρες.

Πανηγυρικῶς ἑορτάσθηκε ἡ μνήμη τοῦ Ἁγίου Ἀθανασίου τοῦ Μεγάλου, κατά τήν ὁποία ἄγει 
τά ὀνομαστήριά του ὁ Πανιερώτατος Μητροπολίτης μας κ. Ἀθανάσιος.  Τοῦ πανηγυρικοῦ 



38

Τήν Κυριακή 30 Ἰανουαρίου, πού ἡ ἐκκλησία μας ἑορτάζει τούς τρεῖς μεγίστους Φωστῆρες τῆς 
Τρισηλίου Θεότητος, τούς Οἰκουμενικούς Διδασκάλους Βασίλειο τόν Μέγα,  Γρηγόριο τόν 
Θεολόγο καί  Ἰωάννη τόν Χρυσόστομο, ὁ Πανιερώτατος Μητροπολίτης μας κ. Ἀθανάσιος 
προεξῆρχε τῆς Θείας Λειτουργίας στόν Μητροπολιτικό ναό Παναγίας Παντανάσσης. Στό τέ-
λος τῆς Θείας Λειτουργίας ὁ Πανιερώτατος τέλεσε  τό 16ο  ἐτήσιο μνημόσυνο τοῦ μακαριστοῦ 
Μητροπολίτου Λεμεσοῦ κυροῦ Χρυσάνθου. 

Σέ ἐπίδοση 24 ὑποτροφιῶν σέ φοιτητές τοῦ Τεπάκ προχώρησε ἡ Ἱερά Μητρόπολη Λεμεσοῦ 
στίς 18 Φεβρουαρίου. Ἡ ἐπίδοση τῶν ὑποτροφιῶν πραγματοποιήθηκε στήν αἴθουσα τῆς 
Ἱερᾶς Μητροπόλεως Λεμεσοῦ  ἀπό τόν Πανιερώτατο Μητροπολίτη μας στούς 24 φοιτητές καί 

ἑσπερινοῦ προεξῆρχε ὁ Πανιερώτατος Μητροπολίτης μας συγχοροστατούντων τῶν Σεβα-
σμιωτάτων Μητροπολιτῶν Βόστρων κ. Τιμοθέου καί Ταμασοῦ κ. Ἠσαΐου καί  τῶν Θεοφιλε-
στάτων Ἐπισκόπων Μεσαορίας κ. Γρηγορίου καί Ἀμαθοῦντος κ. Νικολάου.  Τήν κυριώνυμο 
ἡμέρα, τελέστηκε Πανηγυρική Θεία Λειτουργία ἱερουργοῦντος τοῦ ἑορτάζοντος Μητροπολί-
του μας κ. Ἀθανασίου. Στό ἱερό βῆμα παρέστησαν συμπροσευχόμενοι οἱ Θεοφιλέστατοι Ἐπί-

σκοποι Ἀμαθοῦντος κ. Νικόλαος καί Νεαπόλεως κ. Πορφύριος. Τόν πανηγυρικό τῆς ἡμέρας 
ἐκφώνησε ὁ Πρωτ. Παντελεήμων Δαλίτης, ἐφημέριος τοῦ Μητροπολιτικοῦ Ναοῦ. Τά ἀναλό-
για κόσμησε ἐπαξίως τόσο στόν ἑσπερινό ὅσο καί στή Θεία Λειτουργία ἡ χορωδία τῆς Μητρο-
πόλεώς μας «Ρωμανός ὁ Μελωδός», ὑπό τή διεύθυνση τοῦ Πρωτ. Νικολάου Λυμπουρίδη. Στή 
Θεία Λειτουργία παρευρέθηκαν ὁ Δήμαρχος τῆς πόλεως, κ. Νίκος Νικολαΐδης, Ἡγούμενοι καί 
Ἡγουμένισσες,  ἄλλοι ἐπίσημοι καί εὐσεβεῖς πιστοί.
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φοιτήτριες τοῦ Τεχνολογικοῦ Πανεπιστημί-
ου Κύπρου. Στήν τελετή παρευρέθηκαν καί 
μίλησαν ὁ  Πρύτανης τοῦ Τεχνολογικοῦ 
Πανεπιστημίου κ. Παναγιώτης Ζαφείρης, 
ὁ Πρόεδρος τοῦ Σωματείου Εὐημερίας Φοι-
τητῶν καί Ἀντιπρόεδρος τοῦ Συμβουλίου 
τοῦ Πανεπιστημίου κ. Νικόλας Ἰορδάνου 
καί ὁ Προϊστάμενος τῆς Φοιτητικῆς Μέρι-
μνας κ. Βασίλης Πρωτοπαπάς. Στήν τελετή 
παρέστησαν ὁ Θεοφιλέστατος Ἐπίσκοπος 
Ἀμαθοῦντος κ. Νικόλαος, ὁ Ἀρχιμανδρίτης 
Φιλόθεος Μαχαιριώτης καί ἄλλοι Διοικητι-
κοί Λειτουργοί τοῦ Πανεπιστημίου.

Στίς 24 Μαρτίου ἡ Ὑφυπουργός Κοινωνικῆς Πρόνοιας κ. Ἀναστασία Ἀνθούση ἐπισκέφθηκε 
τή Μητρόπολή μας. Σκοπός τῆς ἐπίσκεψης ἦταν νά ἐνημερωθεῖ γιά τά προγράμματα κοινω-
νικῶν παροχῶν τῆς Μητροπόλεώς μας. Τό 2003 μέ πρωτοβουλία τοῦ Πανιερωτάτου Μητρο-
πολίτου μας ἱδρύθηκε τό Πολυδύναμο Κέντρο Παροχῆς Κοινωνικῶν Ὑπηρεσιῶν “Ἅγιος Ἰω-
άννης ὁ Ἐλεήμων”, μέ σκοπό τήν παροχή κοινωνικῶν καί ψυχολογικῶν ὑποστηρικτικῶν καί 
θεραπευτικῶν ὑπηρεσιῶν σέ εὐάλωτες ὁμάδες τοῦ πληθυσμοῦ. Λειτουργοῦν κέντρο στήριξης 

Μέ λαμπρότητα ἑορτάσθηκε ἡ ἑορτή τοῦ Εὐαγγελισμοῦ τῆς Θεοτόκου καί ἡ ἐθνική ἑορτή τῆς 
25ης Μαρτίου 1821. Ὁ Πανιερώτατος Μητροπολίτης μας κ. Ἀθανάσιος τό ἀπόγευμα τῆς Πέ-
μπτης 24 Μαρτίου, χοροστάτησε στόν πανηγυρικό Ἑσπερινό στόν ἱερό ναό Παναγίας Εὐαγ-
γελιστρίας στήν κοινότητα τῆς Λόφου. Ἀνήμερα τῆς ἑορτῆς προεξῆρχε τῆς πανηγυρικῆς Θείας 
Λειτουργίας στόν ἱερό Καθεδρικό ναό Ἁγίας Νάπας. Μετά τό πέρας τῆς Θείας Λειτουργίας ὁ 
Πανιερώτατος χοροστάτησε τῆς πανηγυρικῆς Δοξολογίας γιά τήν Ἐθνική Ἐπέτειο τῆς Ἑλλη-
νικῆς Ἐπανάστασης τοῦ 1821. Τόν πανηγυρικό τῆς ἡμέρας ἐκφώνησε ὁ κ. Γενέθλιος Γενεθλίου 
Α’ λειτουργός Δημοτικῆς Ἐκπαίδευσης. Μεταξύ ἄλλων, παρέστησαν στήν πανηγυρική Δο-
ξολογία ὁ Ὑφυπουργός Ἔρευνας, Καινοτομίας καί Ψηφιακῆς Πολιτικῆς κ. Κυριάκος Κόκκι-
νος, ὁ Δήμαρχος Λεμεσοῦ κ. Νίκος Νικολαΐδης, Δήμαρχοι τῆς μείζονος Λεμεσοῦ, Βουλευτές, 

παιδιῶν καί ἐφήβων, κέντρο προστασίας καί ἀπασχόλησης παιδιῶν μονογονεϊκῶν οἰκογε-
νειῶν “Ἀμάλθεια”, κέντρο οἰκογενειακῆς καθοδήγησης καί παροχή δωρεάν γεύματος σέ ἀπό-
ρους καί φοιτητές τοῦ ΤΕΠΑΚ. Ἐπίσης ἡ κ. Ἀνθούση εἶχε συνάντηση καί μέ τόν Πανιερώτατο 
Μητροπολίτη μας κ. Ἀθανάσιο στά γραφεῖα τῆς Μητροπόλεως.
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ἐκπρόσωποι τοῦ Στρατοῦ καί τῆς Ἀστυνομίας, ἄλλοι ἐπίσημοι καί πλῆθος κόσμου.  Μετά τό 
τέλος τῆς Δοξολογίας ὁ Πανιερώτατος Μητροπολίτης μας παρευρέθηκε μαζί μέ τούς ἄλλους 
ἐπισήμους στό μνημεῖο Ἡρώων, ὅπου κατέθεσαν στεφάνι στή μνήμη τῶν πεσόντων. Ἀκολού-
θως χαιρέτισε τή μαθητική καί στρατιωτική παρέλαση ἀπό τήν ἐξέδρα τῶν ἐπισήμων, στήν 
ὁποία παρέστη καί ὁ Θεοφιλέστατος Ἐπίσκοπος Ἀμαθοῦντος κ. Νικόλαος. 

Τήν παραμονή τῆς 25ης Μαρτίου ὁ  Θεοφιλέστατος παρευρέθηκε στόν ἑορτασμό τῆς Ἐθνικῆς 
ἐπετείου στό Λανίτειο Λύκειο Λεμεσοῦ. Τό ἀπόγευμα χοροστάτησε τῆς ἀκολουθίας τοῦ Ἑσπε-
ρινοῦ γιά τήν ἑορτή τοῦ Εὐαγγελισμοῦ τῆς Θεοτόκου στόν ἱερό Καθεδρικό ναό Ἁγίας Νάπας. 
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Τό Σάββατο 22 Ἰανουαρίου, ἑορτάσθηκε μέ λαμπρότητα στόν Μητροπολιτικό Ναό Παναγίας 
Παντανάσσης Καθολικῆς, τό ὑπερφυές θαῦμα τῆς Ὑπεραγίας Θεοτόκου τῆς ἐπονομαζομένης 
“Παραμυθίας”.  Τοῦ ὄρθρου καί τῆς πανηγυρικῆς Ἀρχιερατικῆς Θείας Λειτουργίας προεξῆρχε 
ὁ Πανιερώτατος Μητροπολίτης μας κ. Ἀθανάσιος συλλειτουργοῦντος τοῦ Θεοφιλεστάτου 
Ἐπισκόπου Ἀμαθοῦντος κ. Νικολάου. Κατά τή διάρκεια τῆς Θείας Λειτουργίας, ὁ Πανιε-
ρώτατος χειροτόνησε εἰς διάκονο τόν Μνάσωνα Ὀρφανό.  Ὁ π. Μνάσωνας εἶναι ἔγγαμος,  
ἀπόφοιτος τῆς Θεολογικῆς Σχολῆς Ἁγίας Πετρούπολης, γόνος ἱερατικῆς οἰκογένειας καί ὁ 
δεύτερος ἀπό τά πέντε παιδιά τῆς οἰκογένειάς του, πού ἔχει χειροτονηθεῖ κληρικός στή Μη-
τρόπολή μας.

Τό Σάββατο 5 Φεβρουαρίου, ὁ Πανιερώτατος Μητροπολίτης μας κ. Ἀθανάσιος προεξῆρχε 
τῆς Θείας Λειτουργίας στόν ἱερό Μητροπολιτικό ναό Παναγίας Παντανάσσης συλλειτουρ-
γοῦντος τοῦ Θεοφιλεστάτου Ἐπισκόπου Ἀμαθοῦντος κ. Νικολάου. Κατά τή διάρκεια τῆς Θεί-
ας Λειτουργίας ὁ Θεοφιλέστατος τέλεσε τήν εἰς διάκονο χειροτονία, τοῦ π. Σόλωνα Χρήστου.

ΝΕΕΣ ΧΕΙΡΟΤΟΝΙΕΣ



Τό Σάββατο 12 Φεβρουαρίου, τελέστηκε Ἀρχιερατικό Συλλείτουργο στόν ἱερό ναό Ἁγίου 
Σάββα στόν Ὕψωνα.  Τοῦ ὄρθρου καί τῆς Θείας Λειτουργίας προεξῆρχε ὁ Πανιερώτατος Μη-
τροπολίτης μας κ. Ἀθανάσιος συλλειτουργούντων τῶν Θεοφιλεστάτων Ἐπισκόπων Νεαπόλε-
ως κ.Πορφυρίου καί Ἀμαθοῦντος κ. Νικολάου. Πρό τῆς Δοξολογίας, ὁ Θεοφιλέστατος Ἐπί-
σκοπος Νεαπόλεως κ. Πορφύριος χειροθέτησε σέ ὑποδιάκονο τόν εὐλαβέστατο κ. Ἀββακούμ 
Ἐλπιδοφόρου, ἐνῶ κατά τή διάρκεια τῆς Θείας Λειτουργίας, ὁ Πανιερώτατος Μητροπολίτης 
μας κ. Ἀθανάσιος χειροτόνησε εἰς διάκονον τόν π. Ἀββακούμ.  Τή διακονία τοῦ θείου λόγου 
ἀνέλαβε ὁ Πρόεδρος τοῦ Τμήματος Θεολογίας τοῦ Πανεπιστημίου Λευκωσίας Καθηγητής κ. 
Χρῆστος Οἰκονόμου. Ὁ π. Ἀββακούμ εἶναι ἔγγαμος,  ἀπόφοιτος τῆς Θεολογικῆς Σχολῆς τοῦ 
Ἀριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, γόνος ἱερατικῆς οἰκογένειας καί ὁ τρίτος ἀπό 
τά ἕξι ἀδέλφια τῆς οἰκογένειάς του, πού ἔχει χειροτονηθεῖ κληρικός στή Μητρόπολή μας.

Τήν ἡμέρα τῆς ἑορτῆς προεξῆρχε τῆς Θείας Λειτουργίας στόν ἱερό ναό Παναγίας Εὐαγγελί-
στριας Κάτω Πολεμιδιῶν. Κατά τή διάρκεια τῆς Θείας Λειτουργίας τέλεσε τή χειροτονία εἰς 
πρεσβύτερο τοῦ διακόνου τοῦ ναοῦ, π. Στυλιανοῦ Φιλίππου.
Μετά τό πέρας τῆς Θείας Λειτουργίας ὁ Θεοφιλέστατος χοροστάτησε τῆς πανηγυρικῆς Δοξο-
λογίας γιά τήν Ἐθνική Ἐπέτειο τῆς Ἑλληνικῆς Ἐπανάστασης τοῦ 1821. Τόν πανηγυρικό τῆς 
ἡμέρας ἐκφώνησε ὁ κ. Σάββας Στούπας, μέλος τοῦ διοικητικοῦ συμβουλίου τοῦ ΤΕΠΑΚ. 
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Γέρων Ἰωσήφ Βατοπαιδινός
Ὁ κορυφαῖος τῆς ἀγάπης
Ἔλεγε ὁ ἴδιος: “Τό φῶς δέν γεννᾶται μέ λόγια, μέ σχήματα, μέ ὑποκρίσεις. 
Τό φῶς εἶναι φῶς. Εἶναι ἀρετή. Εἶναι καλοσύνη. Εἶναι πίστις. Εἶναι ἀγάπη. 
Ἅμα αὐτά εἶναι πάνω μας, τότε καί σιωποῦντες λαλοῦμε”. Τό μεγαλύτερο 
χάρισμα τοῦ Γέροντος ἦταν ὅτι γνώριζε ἄριστα τό πῶς νά ἀποκρύβει τήν 
ἁγιότητά του. Τόν πρόδιδε, ὅμως, ἡ παρουσία, ἡ ὁμιλία, ὁ λυγμός, τό βά-
θος τῆς ὀρθόδοξης θεολογίας καί τό συναίσθημά του.
Ἀγάπησε πολύ. Ἔκλαψε πολύ. Πέρασε πολλά. Εἶναι ὁ Γέρων Ἰωσήφ ὁ Βα-
τοπαιδινός, ὁ κορυφαῖος τῆς ἀγάπης, ὁ σπουδαῖος τῆς ἄσκησης, ὁ μεγά-
λος τῆς ὑπομονῆς ἀπέναντι στίς θλίψεις μέσα στόν βίο τῆς ἔμπρακτης 
ταπείνωσης καί τῆς διά βίου ἀφανοῦς ὑπερπροσφορᾶς μέσα σέ κάθε μο-
ναδικῆς ἀξίας συμβολή του. 
(Ἀπό τήν παρουσίαση στό ὀπισθό-
φυλλο τοῦ βιβλίου)

Παρά τούς πόδας τῶν ἁγίων
Συγγραφέας: Ἰωσήφ Μοναχός Διονυσιάτης
Ἐκδόσεις: Ὀρθόδοξος Κόσμος
Ἱερόν Ἡσυχαστήριον Παναγίας Γλυκοφιλούσης Ραψάνης
…Διαβάζοντας τούς ἄθλους τῶν δύο ἀδελφῶν, μᾶς καταλαμβάνει 
ἔκπληξη καί ἐνθουσιασμός νά τούς μιμηθοῦμε. Τί νά πρωτοθαυμάσου-
με! Τό ἄπλαστο τοῦ ἤθους; Τή θεοειδῆ ταπείνωσή τους; Τήν πηγαία 
ἀγάπη τους πρός ὅλους; Τήν πρόθυμη φιλοξενία τους; Τό ἀγόγγυστο 
τῶν κόπων τους; Τήν ὑπομονή στίς δοκιμασίες; Τήν ἐν συνειδήσει ὑπα-
κοή τους; Τήν ἄσβεστη φλόγα τους νά ἐντρυφήσουν στά θεῖα μυστήρια; 
Τήν ἀδιάλειπτη προσευχή τους;
… Αἰτούμενοι τίς εὐχές τοῦ ἁγίου Γέροντος Ἰωσήφ καί τῶν ὁσίων πα-
τέρων τῆς συνοδείας του, τοῦ ἁγίου Γέροντός μας Ἐφραίμ, τῆς ἁγίας 
Μητρός ἡμῶν Μακρίνης καί τῶν ἁγιασμένων ἀδελφῶν, ταπεινά εὐχό-
μαστε τό βιβλίο αὐτό νά παρακινήσει ὅλους μας σέ ἀγώνα κατ’ ἐπίγνω-
ση, γιά νά κερδίσουμε τήν οὐράνια Βασιλεία καί νά ἀπολαμβάνουμε 
τήν ἀτελεύτητη μακαριότητα μέσα στήν τρυφή τῆς θείας παρουσίας. 
Ἀμήν Γένοιτο!
(Ἀπόσπασμα ἀπό τόν Ἐπίλογο τοῦ Πανοσιολογιωτάτου Ἀρχιμανδρίτου 
Θεοφάνους Ἀσημακοπούλου, Πνευματικοῦ τοῦ Ἱεροῦ Ἡσυχαστηρίου.)

Μαρία ἡ ψηλή
Φάρος ἀγάπης στό πέλαγος τοῦ πόνου
Ἐπιμέλεια ἔκδοσης: Ἱερά Μονή Τιμίου Προδρόμου Μέσα Ποταμοῦ
Ἐκδόσεις: Ἄθως
Μία ἀληθινά σύγχρονη Ταβιθά, ἡ Μαρία ἀνάλωσε ὅλες τίς δυνάμεις τῆς 
ψυχῆς καί τοῦ καταπονημένου σώματός της στή διακονία τῶν συνανθρώ-
πων της. Ἕνα πλῆθος ἀνθρώπων, κληρικῶν καί λαϊκῶν, μέ τή μητρική συμ-
βολή καί βοήθεια τῆς Μαρίας μπόρεσαν νά βροῦν καί νά πραγματώσουν 
τήν κλήση τους σέ αὐτή τή ζωή. Ὁ βίος τῆς Μαρίας δέν ὑστερεῖ ἀπό τούς 
βίους τῶν Ἁγίων τῆς Ἐκκλησίας μας. Διῆλθε τήν ὁδό τοῦ μαρτυρίου μέ 
ἀπόλυτη παράδοση στό θέλημα τοῦ Θεοῦ, ὄχι μόνο χωρίς ποτέ νά γογγύ-
σει, ἀλλά διατηρώντας πάντοτε πρόσχαρη διάθεση, μέ χαρά καί χαμόγελο, 
ἀποδίδοντας δόξα στόν Θεό κάθε ὥρα καί στιγμή. 
(Ἀπό τόν “Πρόλογο” τοῦ Μητροπολίτη Λεμεσοῦ κ. Ἀθανασίου)
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