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ΠΑΝΗΓΥΡΙΚΟΣ ΛΟΓΟΣ
ΕΙΣ ΤΟΝ ΕΝ ΑΓΙΟΙΣ ΠΑΤΕΡΑ ΗΜΩΝ

ΑΘΑΝΑΣΙΟΝ ΤΟΝ ΜΕΓΑΝ

a
Μέ αἰσθήματα βαθύτατης συγκίνησης καί τιμῆς ἀναδημοσιεύουμε 
τόν ἐμβριθέστατο καί γλαφυρότατο  λόγο τοῦ ἀοιδίμου Καθηγητοῦ 
τῆς Θεολογικῆς Σχολῆς τοῦ Πανεπιστημίου Ἀθηνῶν  Παναγιώτη  
Ν. Τρεμπέλα, τόν ὁποῖο ἐξεφώνησε στίς 18 Ἰανουαρίου 1970 
στον Μητροπολιτικό Ναό Ἀθηνῶν, ὁ ὁποῖος ἀποτελεῖ  μνημεῖο 
ἐκκλησιαστικοῦ λόγου, στόν ὁποῖο διαλάμπει τό ἀγωνιστικό φρόνη-
μα καί τό ὀρθόδοξο ἦθος τοῦ Μεγάλου Ἀνδρός τῆς Ἐκκλησίας μας. 

«Μνημονεύετε τῶν ἡγουμένων ὑμῶν..., ὧν ἀναθεωροῦντες τήν ἔκβασιν 
τῆς ἀναστροφῆς, μιμεῖσθε τήν πίστιν» (῾Εβρ. ιγ´7).

Δύο μεγάλους Πατέρας προβάλλει εἰς ἑορτασμόν σήμερον ἡ Ἐκκλησία 
τοῦ Χριστοῦ, ἀγαπητοί Χριστιανοί, δύο ἀστέρας τοῦ νοητοῦ στερεώματος τῆς 
Ἐκκλησίας πρώτου μεγέθους.

Θά ἠδυνάμην νά ὀνομάσω αὐτούς ἡλίους, ἄν δέν ὑπῆρχεν ἕνας καί μόνος 
῞Ηλιος, ὁ τῆς δικαιοσύνης, αὐτόφωτος, ἀπό τόν ὁποῖον ἀντλοῦν καί αὐτοί τό 
φῶς, τό ὁποῖον ἐκπέμπουν. Ἀλλά φῶς ἐκπέμπουν καί αὐτοί, τό ὁποῖον φωτίζει 
ὁλόκληρον, ὄχι μόνον τήν ἐποχήν των, ἀλλά τήν Ἐκκλησίαν ὁλόκληρον, ἀπό 
τῆς ἐποχῆς των μέχρι καί σήμερον, ἀσφαλῶς δέ καί μέχρι συντελείας τῶν 
αἰώνων.

Εὑρισκόμενος καί ἀτενίζων τά μεγάλα αὐτά ἀναστήματα, τούς κολοσσούς 
αὐτούς, οἱ ὁποῖοι ἐκάλυψαν ὁλόκληρον τήν ἐποχήν των, καταλαμβάνομαι 
πραγματικῶς ἀπό ἴλιγγον. Ἡ γλῶσσα καί αὐτή συγχύζεται, μή δυναμένη νά 
πλέξῃ ἐπαξίως τό ἐγκώμιον τῶν δύο μεγάλων αὐτῶν Ἱεραρχῶν. Πόθεν νά 
ἀρχίσῃ καί ποῦ νά καταλήξῃ τις; Ἀκριβῶς δι’ αὐτόν τόν λόγον, Χριστιανοί 
μου, ἐνόμισα, πιεζόμενος ἄλλωστε καί ἀπό τό βραχύ τῆς ὥρας, ὅτι ἔπρεπε 
καί ἐπεβάλλετο νά περιορισθῶ εἰς Ἐκεῖνον, τόν ὁποῖον καί οἱ ἱστορικοί ἀκόμη 
ἐχαρακτήρισαν, ὡς «τόν ἡρωϊκώτερον τῶν ἁγίων καί ὡς τόν ἁγιώτερον 
τῶν ἡρώων». Θέλω νά εἴπω τόν Μέγαν Ἀθανάσιον. Καί τοσούτῳ μᾶλλον νά 
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περιορισθῶ εἰς αὐτόν, ὅσῳ εἰς τό ἀδιέξοδον, τό ὁποῖον μοῦ δημιουργεῖ ἡ μεγάλη 
του φυσιογνωμία, μέ διευκολύνει τό ἐγκώμιον, τό ὁποῖον τοῦ πλέκουν οἱ δύο 
μεγάλοι φωστῆρες τῆς Ἐκκλησίας, Γρηγόριος ὁ Θεολόγος ὁ Ναζιανζηνός καί 
ὁ Μέγας Βασίλειος ὁ οὐρανοφάντωρ.  

«Ἀθανάσιον ἐπαινῶν», λέγει ὁ ῞Αγιος Γρηγόριος ὁ Θεολόγος, «ἀρετήν 
ἐπαινέσομαι», διά τόν λόγον ὅτι «συλλαβών τήν ἀρετήν ὁλόκληρον» ὁ Μέγας 
αὐτός ἀνήρ κατέστησε ταύτην μόνιμον κτῆμά του καί ἔσχε τήν ἱερωσύνην, 
τί νά εἴπω; ὡς ἆθλον ἤ ὡς ψυχήν καί ζωήν τῆς Ἐκκλησίας; Καί ὁμιλεῖ περί 
αὐτοῦ ὁ Μέγας ἐκεῖνος τῆς Ναζιανζοῦ φωστήρ, ὡς μεγάλης σάλπιγγος τῆς 
ἀληθείας, ὡς στύλου ἀκλονήτου τῆς Ἐκκλησίας, ὡς ἀκρογωνιαίου λίθου 
συνδέοντος, λέγει, ἡμᾶς καί πρός ἀλλήλους καί πρός ἑαυτόν, ὡς μαχαίρας 
πνευματικῆς, ἡ ὁποία τέμνει τάς ρίζας τῆς κακίας, ὡς πυρός καθαρτηρίου, τό 
ὁποῖον κατακαίει τήν κακίαν καί τήν φαύλην ὕλην, ὡς πτύου σωστικοῦ, διά 
τοῦ ὁποίου κανείς δύναται νά διακρίνῃ τό βαρύ καί τό ἐλαφρόν τοῦ δόγματος, 
τῆς πλάνης δηλαδή καί τῆς σωζούσης ἀληθείας. ̓́ Ας ἀφήσωμεν ὅμως τόν ἴδιον 
τόν ῞Αγιον Πατέρα νά ζωγραφίσῃ, διά τῶν ἰδίων του λόγων, τόν Μέγαν αὐτόν 
τῆς Ἐκκλησίας Πατέρα.

Λέγει περί αὐτοῦ: Ὑπῆρξεν ὑψηλός μέν τοῖς ἔργοις, ταπεινός δέ τῷ 
φρονήματι καί τήν μέν ἀρετήν ἀπρόσιτος, προκειμένου ὅμως νά τόν συναντήσῃ 
κανείς καί νά συνδιαλεχθῇ μετ’ αὐτοῦ ὑπῆρξε λίαν εὐπρόσιτος, πρᾶος, 
ἀόργητος, συμπαθής, ἡδύς τόν λόγον, περισσότερον γλυκύς τόν τρόπον καί 
τήν συμπεριφοράν, ἀγγελικός εἰς τό εἶδος, ἀγγελικώτερος τήν σκέψιν καί τήν 
διάνοιαν, ἐπιτιμῆσαι γαληνός, ἐλάχιστα ποιούμενος χρῆσιν τῆς ράβδου, διότι 
ὁ λόγος του ὑπῆρξε πειστικός καί λίαν δραστικός.

Ὁ δέ ἕτερος τῶν Πατέρων, ὁ οὐρανοφάντωρ Βασίλειος γράφων εἰς 
μίαν ἐπιστολήν του πρός τόν Μέγαν τοῦτον τῆς Ἐκκλησίας ἀθλητήν, τί τοῦ 
λέγει; Ὁποίαν ὑπόληψιν εἴχομεν περί σοῦ, ἀπό πα λαιοῦ χρόνου, τήν αὐτήν 
ἐπερχόμενος ὁ χρόνος καί παρερχό με νος, ὄχι μόνον τήν ἐπικυρώνει καί τήν 
ἐπιβεβαιώνει, ἀλλά καί τήν ἐπαυξάνει, διά τόν λόγον, ὅτι καί νέαι προστίθενται 
ἀφορμαί, διά νά σέ ἐκτιμῶμεν καί νά σέ σεβώμεθα. Καί περιγράφων εἰς αὐτόν τό 
κατάντημα, εἰς τό ὁποῖον ἡ Ἐκκλησία εἶχε περιέλθει, λέγει: ̔́ Οταν βλέπωμεν τό 
κατάντημα αὐτό, τότε ἀπελπιζόμεθα καί καταλαμβανόμεθα ὑπό ἀπογνώσεως. 
Ἀλλά ὅταν ἐνθυμούμεθα, ὅτι ὁ Θεός σέ ἔστειλεν ἰατρόν ὅλων αὐτῶν, τά 
ὁποῖα συμβαίνουν εἰς τήν Ἐκκλησίαν, ἀναλαμβάνομεν ἀμέσως, γεμίζομεν 
ἀπό θάρρος καί προχωροῦμεν. Καί ὅταν βλέπωμεν ὅλον αὐτόν τόν κλύδωνα, 



7ΜΕΓΑΣ  ΑΘΑΝΑΣ ΙΟΣ

καί ὅλην αὐτήν τήν τρικυμίαν, ἡ ὁποία συμβαίνει εἰς τήν Ἐκκλησίαν καί ἡ ὁποία 
ἐπαπειλεῖ τό ναυάγιον, λέγομεν, ποῖος ἄλλος ὑπάρχει ὁ ὁποῖος εἶναι ἱκανός, 
διά νά διεγείρῃ τόν Κυβερνήτην, ὁ ὁποῖος κοιμᾶται, τόν Ἰησοῦν, ὁ ὁποῖος 
φαίνεται καθεύδων, ποῖος ἄλλος ἀπό σέ, τόν ὁποῖον γνωρίζομεν, ὅτι ἀπό τῆς 
παιδικῆς ἀκόμη ἡλικίας ὁ Θεός ἀνέδειξεν ἀθλητήν κατά τῆς αἱρέσεως καί κατά 
τῆς πλάνης; Ἀναγνωρίζει τόν μέγαν αὐτόν τῆς Ἐκκλησίας διδάσκαλον, πατέρα 
του. Ποῖος; Ὁ οὐρανοφάντωρ Βασίλειος. Τί τοῦ λέγει; ῎Αχ, λέγει, πνευματικέ 
μας πατέρα, ὅταν σέ ἐνθυμοῦμαι, παρακαλῶ τόν Θεόν νά μέ ἀξιώσῃ νά σέ 
ἴδω, διότι ἄν ἀξιωθῶ νά σέ ἴδω, νομίζω τόσην εὐτυχίαν τό πρᾶγμα, ὥστε 
δι’ ὅλα ἐκεῖνα, τά ὁποῖα ὑπέφερα εἰς τήν ζωήν μου, διά τάς θλίψεις καί τάς 
δοκιμασίας, θεωρῶ ὅτι ὅταν, ἀξιωθῶ νά σέ ἴδω, εἶναι ἀντίρροπον, τό ὁποῖον θά 
μέ παρηγορήσῃ διά πάντα, δι’ ὅλα αὐτά τά ὁποῖα ὑπέστην.

Εἶναι ἀρκετά αὐτά, ἀγαπητοί μου ἀδελφοί, διά νά σχηματίσετε μίαν ἰδέαν 
περί τοῦ μεγάλου αὐτοῦ Ἁγίου, ὁ ὁποῖος πραγματικῶς εἶναι ὁ «Πατήρ τῶν 
πατέρων».

Ἀλλ᾽ ἄς ἔλθωμεν τώρα νά ἴδωμεν τί ἔχομεν ἐκ τῆς ἀναστροφῆς νά 
ὠφεληθῶμεν ἡμεῖς σήμερον. Σύγχυσιν ἐθεώρει τήν κατάστασιν τῆς Ἐκκλησίας 
τότε ὁ μέγας Βασίλειος καί πρός τήν σύγχυσιν αὐτήν νά φέρῃ τήν εἰρήνην 
ἐπεκαλεῖτο τήν ἐπέμβασιν τοῦ μεγάλου Ἀθανασίου. Θά ἠδυνάμην νά εἴπω, 
ὅτι τήν αὐτήν σύγχυσιν παρατηροῦμεν σήμερον, ὄχι εἰς τήν Ὀρθόδοξον 
Ἐκκλησίαν, ἀλλά εἰς τήν Δύσιν, ἀγαπητοί μου Χριστιανοί. Τότε εἰς τήν 
Ἀνατολήν ὑπῆρξεν ἡ σύγχυσις λόγῳ τῆς αἱρέσεως, ἡ ὁποία ἐν τῷ προσώπῳ 
τοῦ Ἀρείου τήν στιγμήν ἐκείνην συνετάρασσε τήν Ἐκκλησίαν. Καί ἀντέστη 
τότε ὁ Ἀθανάσιος, ὁ ὁποῖος, διάκονος ὤν ἀκόμη, ἀντέταξεν ἐρρωμένην καί 
δραστικήν τήν ἀντίστασιν. Ἀλλά καί μετά τήν νίκην, τήν ὁποίαν ἤγαγε καί ὅταν 
ὁ μέγας Κωνσταντῖνος μεταπεισθείς ὑπό τῶν αἱρετικῶν, εἰς μίαν περίοδον τῆς 
ζωῆς τοῦ μεγάλου Πατριάρχου τῆς Ἀλεξανδρείας, ἀπηύθυνε πρός αὐτόν μίαν 
ἀπειλήν, τήν ὁποίαν θέλω νά ἀκούσετε, ὅπως ἀκριβῶς ἔχει γραφῆ ἀπό τήν 
γραφίδα τοῦ αὐτοκράτορα ἐκείνου, ὁ μέγας Πατριάρχης παρέμεινεν ἄκαμπτος. 
Γράφει πρός αὐτόν ὁ βασιλεύς: Νά δεχθεῖς τόν Ἄρειον εἰς τήν Ἐκκλησίαν καί ἄν 
κωλύσῃς τινάς ἐξ ἐκείνων, οἱ ὁποῖοι θέλουν νά προσέλθουν εἰς τήν Ἐκκλησίαν, 
«παραχρῆμα ἀποστελῶ τόν καί καθαιρέσοντά σε ἐξ ἐμῆς αἱρέσεως καί τόν 
τόπον μεταστήσοντα». Ἀπειλή ἑνός μονάρχου, ὁ ὁποῖος ἦτο παντοδύναμος.

Ὁ Ἀθανάσιος δέν ἦτο ἐξ ἐκείνων, οἱ ὁποῖοι δύνανται νά πτοηθοῦν ἀπό 
τούς ἄρχοντας τοῦ αἰῶνος τούτου. ̓͂ Ητο ἀπό ἐκείνους, οἱ ὁποῖοι εἶχον ἀναλάβει 
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τόν ὀνειδισμόν τοῦ Χριστοῦ. Ὁ ὁποῖος εἶχεν ἐξέλθει ἔξω τῆς παρεμβολῆς φέρων 
τόν ὀνειδισμόν τοῦ Χριστοῦ καί ὁ ὁποῖος ἦτο ἕτοιμος νά ὑποστῇ ὅ,τιδήποτε 
διά τήν ἀγάπην τοῦ Χριστοῦ, ὁ ὁποῖος δέν ἐλογάριαζε τίποτε ἐμπρός εἰς τόν 
ἀγῶνα, ἀλλ’ ἦτο ἕτοιμος νά χύσῃ ἀκόμη καί τό αἷμα του.

Ἀλλ’ οἱ ἀντίπαλοι ἦσαν πλέον πονηροί καί πλέον πανοῦργοι ἀπό ὅ,τι ἦτο 
ὁ ἄδολος Ἀθανάσιος. Εἶχαν κατορθώσει τήν πλάνην νά τήν περιαγάγουν εἰς 
μερικάς συλλαβάς, εἰς ὀλίγα λεξίδια. Τό  ὁμοούσιον, περί τοῦ ὁποίου ἐγένετο 
ὁ ἀγών, τό εἶχαν περιστείλει εἰς τό ὁμοιούσιον. Τό ὁμοιούσιον! Τί θά εἰπῇ τό 
ὁμοιούσιον καί τί θά πῇ τό ὁμοούσιον; Νά δυσαρεστήσωμεν τόν Αὐτοκράτορα, 
διά δύο-τρεῖς λέξεις μόνον; Ὁμοούσιος καί ὁμοιούσιος δέν εἶναι παρά δυό-
τρία λεξίδια, διά τά ὁποῖα θά συνταραχθῇ ἡ Ἐκκλησία καί θά δυσαρεστηθῇ 
ὁ Αὐτοκράτωρ. Ἀλλά ὁ Ἀθανάσιος, δεινός καί περί τήν θεολογίαν ὅσον οὐδείς 
ἄλλος, εἶπε τοῦτο: Εἶναι καί πόλεμος εὐαγής καί ἱερός, καθώς καί εἰρήνη πάσης 
ἀσπόνδου μάχης ἀργαλεωτέρα – καί λησταί πρός ἀλλήλους σπένδονται καί 
ἐκεῖνος, ὁ ὁποῖος ἀθετεῖ τήν συζυγικήν πίστιν εἰρηνεύει πρός ἐκείνην τήν 
γυναῖκα, ἡ ὁποία ἀθετεῖ τήν πίστιν αὐτῆς πρός τόν ἄνδρα της. Δέν εἶναι, λοιπόν, 
πάντοτε ἡ εἰρήνη εὐλογημένη καί δέν μέ ἐνδιαφέρει ποσῶς, ἄν πρόκειται καί 
πάλιν νά ταραχθῇ ἡ εἰρήνη τῆς Ἐκκλησίας. Μά διά τάς ὀλίγας αὐτάς λέξεις 
θά πικράνωμεν τόν Αὐτοκράτορα; Ὀλίγαι εἶναι αἱ λέξεις. Μάλιστα. Ἀλλά ἡ 
σημασία τους εἶναι βαρεῖα, διά τόν λόγον ὅτι καί ὁ κασσίτερος ὅμοιος ἐστί τῷ 
ἀργύρῳ καί ὁ χαλκός χρυσίζων ὅμοιος τῷ ἀληθινῷ χρυσῷ καί ὁ λύκος φαίνεται 
ὅμοιος τῷ κυνί. Ἀλλ’ οὔτε ὁ κασσίτερος εἶναι ὁ αὐτός πρός τόν ἄργυρον, οὔτε 
ὁ χρυσός εἶναι ὁ αὐτός πρός τόν χαλκόν τόν χρυσίζοντα, οὔτε ὁ λύκος δύναται 
νά λεχθῇ ὅτι εἶναι γνήσιος ἀπόγονος τοῦ κυνός.

Συνεπῶς αὐτό, τό ὁποῖον μοῦ λέγετε νά παραδεχθῶ, τόν Υἱόν, τόν 
Χριστόν μόνον ὡς ὅμοιον πρός τόν Πατέρα καί ὄχι ὡς ὁμοούσιον πρός 
τόν Πατέρα δέν εἶναι ἀληθές. Ἐτάραξε τήν Ἐκκλησίαν τήν στιγμήν ἐκείνην. 
Καί κατώρθωσε νά πείσῃ τόν Αὐτοκράτορα. Ἀλλά μετ’ ὀλίγον εὑρέθη μόνος. 
Μόνος παλαίων πρός τά πλήθη. Πρός τά πλήθη τῶν αἱρετικῶν. Ἐκδιωκόμενος! 
Ἐπί δεκαέξ ὁλόκληρα ἔτη ἐν ἐξορίαις διατελῶν, ἐγκαταλελειμμένος ἀπό ὅλους 
καί ἀπό αὐτόν ἀκόμη τόν Λιβέριον, τόν ἐξορισθέντα ὑπό τῶν αἱρετικῶν 
ἐπισκόπων τῆς Ρώμης. Ἀκόμη καί ἀπό ἕνα ὅσιον τῷ ὀνόματι καί τῇ πράξει 
καί τῷ βίῳ, τόν ῞Οσιον τῆς Κορδούης, εἰς τρόπον ὥστε κανείς Ἀρχιερεύς δέν 
ἔμενε παρά τό πλευρόν του, παρά τινες ἄσημοι ἐπίσκοποι τῆς Αἰγύπτου. Καί 
ὁ Ἀθανάσιος φεύγων, διωκόμενος, κρυπτόμενος, διά νά μή συλληφθῇ ὅπως 
κατακρεουργηθῇ, παρέμενε κατά τό πλεῖστον εἰς τάς ἐρήμους μεταξύ τῶν 
μοναχῶν. 
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Ἐπί τέλους ὁ Ἀθανάσιος ἐνίκησε καί τότε ἔδειξεν εἰς τούς ἀντιπάλους του 
ὅτι γνωρίζει καί τήν γλῶσσαν τῆς ἀγάπης. Τῆς ἀγάπης ἡ ὁποία δέν προδίδει 
τήν ἀλήθειαν. Τῆς ἀγάπης ἡ ὁποία φέρεται πρός τούς ἀντιπάλους καί τούς 
ἐχθρούς ἐπιεικής. Διότι, καθώς μᾶς λέγει ἡ ἱστορία, ἐφάνη τόσον πρᾶος καί 
μειλίχιος πρός τούς «λελυπηκότας», πρός ἐκείνους οἱ ὁποῖοι τόν εἶχαν ἀδικήσει, 
ὥστε κι αὐτοί εἶδον τήν ἐπάνοδόν του καί τήν ὁριστικήν του ἐγκα τάστασιν 
εἰς τόν θρόνον, ὄχι δυσαρέστως, ἀλλ’ ὅλως τοὐναντίον πολύ εὐχαρίστως τόν 
ἐδέχθησαν. ῞Οταν δέ πλέον ὁ Ἀρειανισμός ὑπέστη πλήγματα καίρια, τότε 
τί εἶπε; Δέχθητε εἰς κοινωνίαν πάντας αὐτούς οἱ ὁποῖοι θά ἀναθεματίσουν τήν 
αἵρεσιν καί θά προσέλθουν εἰς τήν Ὀρθοδοξίαν. Μή ζητεῖτε ἀναβαπτισμόν καί 
ἀκύρωσιν τοῦ βαπτίσματός των. Μόνον μίαν εἰλικρινῆ μετάνοιαν ζητήσατε 
ἀπό αὐτούς.

Αὐτά τά ὀλίγα μόνον ἀπό τόν βίον τοῦ Ἀθανασίου, ἄς ἔλθωμεν τώρα καί 
εἰς τόν σημερινόν καιρόν, ἀγαπητοί Χριστιανοί, διότι ἀκριβῶς καλούμεθα 
ἀναθεωροῦντες τῶν ἡγουμένων τήν ἔκβασιν τῆς ἀναστροφῆς, νά μιμηθῶμεν 
τήν πίστιν.

Ἐάν τότε ἡ σύγχυσις ὑπῆρχεν εἰς τήν Ἀνατολήν, ἐπαναλαμβάνομεν 
σήμερον ἡ σύγχυσις ὑπάρχει εἰς τήν Δύσιν. Καί δέν ὑπάρχει ἄλλο τι διά τόν 
Χριστιανισμόν, παρά μόνον ἡ Ὀρθοδοξία. Πρέπει νά τό καταλάβωμεν αὐτό, 
Χριστιανοί μου. Πτωχοί εἴμεθα καί μόλις ἐξήλθομεν ἀπό μίαν δουλείαν 
σκληράν. Καί δέν ἐπροφθάσαμεν ν’ ἀναπτυχθῶμεν οὔτε ὡς θεολογία, οὔτε 
ὡς Ἐκκλησία. Νά τό εἴπω καθαρά. Ἀλλά παρ’ ὅλα αὐτά ἔχομεν ὁδηγούς τούς 
Πατέρας αὐτούς. Τούς μεγάλους αὐτούς φωστῆρας. Κρατοῦμεν τήν παράδοσίν 
των. Ἔχομεν τά διδάγματά των. Προσβλέπομεν πρός τά πρόσωπά των καί τάς 
φυσιογνωμίας των. Καί αὐτό εἶναι ἀκριβῶς ἐκεῖνο, τό ὁποῖον κρατεῖ τό δόγμα 
τοῦ Χριστιανισμοῦ. Σήμερον αὐτήν τήν στιγμήν κλυδωνίζεται ὁλόκληρος 
ἡ Δύσις.

Ὁμιλοῦν περί κοινοῦ ποτηρίου. Τό Ποτήριον, τό ̔́ Αγιον Ποτήριον, τό κρατεῖ 
ἀμόλυντον μόνον ἡ Ὀρθοδοξία. Περί ποίου ποτηρίου ὁμιλοῦν; Τί ποτήριον 
νά παραδώσωμεν εἰς τούς ἄλλους; Ἐκεῖνο τό ὁποῖον ἐκεῖνοι ἀπεστέρησαν 
ἀπό τούς Χριστιανούς; Μήπως ὅλοι ἐκεῖνοι οἱ σημερινοί ἀνήκοντες εἰς τήν 
Ἐκκλησίαν, τήν ἐγγύτερον πρός ἡμᾶς ὁμολογοῦσαν τόν Υἱόν τοῦ Θεοῦ, μήπως 
ὅλοι οἱ Χριστιανοί ἐκεῖνοι μετέχουν τοῦ Ποτηρίου; Μήπως ὁ ἐπί κεφαλῆς 
αὐτῶν δέν ἀπεστέρησε τούτους τοῦ ποτηρίου τῆς ζωῆς; Νά παραδώσωμεν εἰς 
αὐτούς τό ποτήριον;
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Χθές μόλις δέν ἐσημειώθησαν αἱματηραί σκηναί εἰς τήν Τσεχοσλοβακίαν 
ἐξ Οὐνιτῶν, οἱ ὁποῖοι εἰσώρμησαν εἰς Ναούς Ὀρθοδόξων, τούς ὁποίους 
κατέλαβον βίᾳ καί ἐσημειώθησαν ἀκόμη καί αἱματηραί σκηναί ἐκεῖ; Ποίαν 
ἐμπιστοσύνην δυνάμεθα νά ἔχωμεν εἰς ἀνθρώπους τοιούτους, ὥστε μετ’ αὐτῶν 
νά ἔλθωμεν εἰς κοινωνίαν πίστεως καί κοινωνίαν μυστηριακήν; Τό θέλομεν καί 
ἡμεῖς αὐτό. Ἀλλά δέν εἶναι ἀκόμη καιρός. Εὐχόμεθα καί ἡμεῖς περί τῆς εἰρήνης 
τοῦ σύμπαντος κόσμου καί ὑπέρ τῆς ἑνώσεως πάντων.

Ὁμιλοῦν περί τοῦ κοινοῦ ποτηρίου. Μετά ποίων; Μετ’ ἐκείνων, οἱ ὁποῖοι 
διεκδικοῦν ἀκόμη, βέβαια, τήν Ἀποστολικήν διαδοχήν καί εὑρίσκονται 
εἰς κοινωνίαν μετά κοινοτήτων, αἱ ὁποῖαι ἀνέβασαν εἰς τό θυσιαστήριον 
γυναῖκας; Κοινοτήτων, αἱ ὁποῖαι προσέφερον τήν ἀρχιερωσύνην ἀκόμη καί 
εἰς γυναῖκας. Ποῖος ἀπό σᾶς καί ποῖος ἀπό τούς Ἀρχιερεῖς τούς ἰδικούς μας 
καί ἀπό αὐτούς ἀκόμη οἱ ὁποῖοι σήμερον προχωροῦν συνιστῶντες τό κοινόν 
Ποτήριον, θά ἠδύναντο μέσα εἰς τό θυσιαστήριον νά ἴδῃ γυναῖκας; Καί θά 
συλλειτουργήσουν αὐτοί οἱ ἀρχιερεῖς, οἱ συνιστῶντες τό κοινόν ποτήριον, 
μετά ἀρχιερέως γυναικός; Ἐπί τοιούτων θρόνων καί ἐπί θρόνου πρεσβυτέρου 
δέν ἐκάθισε οὐδέ αὐτή ἡ Θεοτόκος καί θά ἀνεχθῶμεν ἡμεῖς, οἱ τῆς Ἀνατολῆς, 
νά ἴδωμεν γυναῖκα καθημένη ἐπί θρόνου;

Ἀλλά μᾶς λέγουν θά μείνῃ λοιπόν στατική ἡ Ἐκκλησία μας; Τί ὅρος εἶναι 
αὐτός, ἀγαπητοί μου Χριστιανοί; Στατική ἡ Ἐκκλησία μας; Τί εἶναι ἡ Ἐκκλησία; 
Σῶμα Χριστοῦ εἶναι ἡ Ἐκκλησία. Ἀλλά «ὁ Χριστός χθές καί σήμερον ὁ αὐτός 
καί εἰς τούς αἰῶνας». Τό ἠκούσατε λεγόμενον σήμερον εἰς τήν Ἀποστολικήν 
περικοπήν. Εἶναι λοιπόν στατικός ὁ Χριστιανισμός; ῞Ηλιος τῆς δικαιοσύνης 
δέν λέγεται ὁ Ἰησοῦς Χριστός; ῞Ηλιος τῆς δικαιοσύνης! Ναί, καί ποῖος θά 
κατηγόρει τόν αἰσθητόν ἥλιον, διότι ἐπί ἑκατομμύρια ἐτῶν ἀκολουθεῖ τήν 
αὐτήν τροχιάν, τήν ὁποίαν ἀπό τῆς γεννήσεως ἡμῶν γνωρίζομεν;

Ἐάν, λοιπόν, μία μικρά παρέκκλισις τοῦ αἰσθητοῦ ἡλίου ἀπό τήν τροχιάν 
αὐτοῦ, τήν ὁποίαν ἐξ ἀρχῆς ὥρισεν εἰς αὐτόν ὁ Δημιουργός, ἑπόμενον εἶναι 
νά προκαλέσῃ δεινάς καταστροφάς εἰς ὁλόκληρον τό ἡλιακόν σύστημα, πῶς 
δέν θά συμβῇ τό αὐτό καί εἰς τήν Ἐκκλησίαν, ἐάν αὕτη παρεκκλίνῃ ἀπό τῆς 
τροχιᾶς της, ἥτις δέν εἶναι τροχιά ὡρισμένη ὑπ’ ἀνθρώπων, ἀλλ’ ὑπ’ αὐτοῦ 
τοῦ Χριστοῦ καί τῶν Ἀποστόλων του; Ὁ Χριστός χθές καί σήμερον ὁ αὐτός 
καί εἰς τούς αἰῶνας, φωνάζει σήμερον ὁ Ἀπόστολος. Δέν εἶναι ὁ Χριστός 
ὁ ῞Ηλιος τῆς δικαιοσύνης; Καί ἡ Ἐκκλησία εἶναι τό Σῶμα τοῦ Χριστοῦ. Αὐτός 
ὁ Χριστός παρατεινόμενος εἰς τούς αἰῶνας. ῎Ω! Χριστιανοί μου, εἴμεθα τό 
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Σῶμα τοῦ Χριστοῦ. ῎Οχι μόνον οἱ Ἱερεῖς, ὁ Κλῆρος καί οἱ Ἀρχιερεῖς, ἀλλά 
καί ἡμεῖς οἱ Χριστιανοί, ὁ καθείς ἐξ ἡμῶν. Οἱ Πατριάρχαι τῆς Ἀνατολῆς εἶπαν· 
ὁ φύλαξ τῆς Ὀρθοδοξίας εἶναι τό σῶμα τῆς Ἐκκλησίας, ὁ εὐσεβής λαός τοῦ 
Κυρίου. Μάλιστα! Δέν ἔχομεν δικαίωμα ἡμεῖς νά διατυπώνωμεν τό δόγμα. 
Ἐκεῖνοι εἶναι οἱ ἁρμόδιοι, οἱ ἀποτελοῦντες τόν Κλῆρον, οἱ ἀποτελοῦντες 
τούς Ἀρχιερεῖς. Αὐτοί ἀποτελοῦν τό σῶμα τό διακριβοῦν ἐν φόβῳ Θεοῦ τήν 
ἀλήθειαν καί διατυπῶνον αὐτήν ἐν Πνεύματι ἁγίῳ, ἐφ’ ὅσον δέ διατυπώσουν 
αὐτήν ἐν Πνεύματι ἁγίῳ, ἐκεῖνοι οἱ ὁποῖοι φρουροῦν τήν ἀλήθειαν ταύτην 
εἴμεθα ἡμεῖς. Καί ἀκριβῶς, διότι εἴμεθα τό σῶμα, τό ὁποῖον φρουρεῖ τήν 
ἀλήθειαν, τήν ἐφρουρήσαμεν μέχρι σήμερον καί θά τήν φρουρήσωμεν μέχρι 
τέλους· θά ὑπερασπίσωμεν δέ καί τήν Ἐκκλησίαν μας, τήν μικράν αὐτήν 
Ἐκκλησίαν, ἡ ὁποία λέγεται Ὀρθόδοξος Ἐκκλησία. Εἶναι ἡ μόνη Ἐκκλησία, 
ἡ ὁποία σήμερον δέν κλυδωνίζεται παρ’ ὅλας τάς ἐλλείψεις, τάς ὁποίας ἠμπορεῖ 
νά ἔχῃ. Εἶναι ὅμως ἡ Ἐκκλησία, ἡ ὁποία μένει εἰς τήν ἀποστολικήν Παράδοσιν. 

Δέν ἔχω τίποτε νά εἴπω περισσότερον. Ἔχω μόνον νά τελειώσω τόν 
λόγον μου, μέ μίαν προτροπήν τοῦ μεγάλου αὐτοῦ πατρός, τοῦ Ἀθανασίου, 
ὁ ὁποῖος εἶπεν, ὅτι δέν εἶναι  τώρα οἱ κανόνες, καί οἱ τύποι τῆς Ἐκκλησίας. 
Δέν ἐδόθησαν εἰς ἡμᾶς χθές. Ἀλλά μᾶς ἐδόθησαν ἐκ Πατέρων καί μᾶς 
ἐδόθησαν καλῶς καί βεβαίως μᾶς παρεδόθησαν, ὄχι τώρα. Οὔτε τώρα 
ηὔξησεν ἡ πίστις, ἀλλ’ ἐκ τοῦ Κυρίου διά τῶν μαθητῶν Αὐτοῦ. Καί 
ἀπευθύνεται πρός Ἐπισκόπους καί πρός τούς Χριστιανούς. Καί τί λέγει; 
«ἵνα λοιπόν μή τά ἐξ ἀρχαίων μέχρις ἡμῶν κηρυχθέντα ἐν ταῖς Ἐκκλησίαις, 
ἐν ταῖς νῦν ἡμέρας ἀπόλλυνται, καί τά πιστευθέντα εἰς ἡμᾶς ζητηθοῦν  
παρ’ ἡμῶν ὑπό τοῦ Θεοῦ, κινήθητε, ἀδελφοί, λέγει πρός τούς ἐπισκόπους, 
ὡς οἰκονόμοι μυστηρίων Θεοῦ τυγχάνοντες καί ταῦτα κινδυνεύοντες νά ἴδητε 
ἁρπαζόμενα».

A
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Ὅσιος Πορφύριος ὁ Καυσοκαλυβίτης (1906-1991)
Μὲ ἀφορμὴ τὴ διακήρυξη τῆς ἁγιότητάς του 
ἀπὸ τὸ Οἰκουμενικὸ Πατριαρχεῖο (27.11.2013)

ΠΑΝΙΕΡΩΤΑΤΟΥ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗ ΜΟΡΦΟΥ κ. ΝΕΟΦΥΤΟΥ

Ὁ εἰκοστὸς αἰώνας, αἰώνας ἀποστασίας καὶ ἐφηρμοσμένης ἀθεΐας 
σ᾽Ἀνατολὴ καὶ Δύση, αἰώνας μηδενισμοῦ, σαρκολατρίας καὶ 
ἐκκοσμίκευσης, ἀποδεικνύεται καὶ αἰώνας ἁγιότητας. Ἡ θεόπνευστη 

ρήση τοῦ Παύλου, «οὗ ἐπλεόνασεν ἡ ἁμαρτία, ὑπερεπερίσσευσεν ἡ χάρις»
(Ῥωμ. 5,20) ἐπαληθεύεται διαχρονικά. Αὐτὸ τὸ ζήσαμε ἔντονα μὲ τὴ διαπίστωση 
καὶ διακήρυξη τῆς ἁγιότητας τοῦ ἁγίου νέου ἱερομάρτυρος Φιλουμένου τοῦ 
Κυπρίου τὸ ἔτος 2009 καί, πρόσφατα, στὶς 27.11.2013, μὲ αὐτὴ τοῦ ὁσίου 
Πορφυρίου τοῦ Καυσοκαλυβίτου. Ὁ χριστεπώνυμος βεβαίως Ὀρθόδοξος 
λαὸς ἀκροᾶται τὴν ἁγιότητα καὶ ἄλλων οὐρανοπολιτῶν ἀνθρώπων τοῦ 
εἰκοστοῦ αἰῶνος, ὅπως τῶν ὁσίας μνήμης πατέρων ἡμῶν Ἰακώβου Τσαλίκη τοῦ 
ἐν Εὐβοίᾳ, Παϊσίου τοῦ Ἁγιορείτου, Βησσαρίωνος τῆς Μονῆς Ἀγάθωνος, κ.ἄ. 
Ἐδῶ πρέπει νὰ διασαφηνίσουμε, ὅτι εἶναι ὁ κλῆρος καὶ λαὸς τῆς Ὀρθοδόξου 
Ἐκκλησίας, ὁ ὁποῖος βιώνει καὶ «ψηλαφεῖ» πρῶτος τὴν ἁγιότητα ἑνὸς δούλου 
τοῦ Θεοῦ καί, ἐν καιρῷ, ὅταν τὸ θέμα ὡριμάσει καὶ κριθεῖ κατάλληλη ἡ στιγμή, 
παραπέμπεται στὸ Οἰκουμενικὸ Πατριαρχεῖο,  ἡ Σύνοδος τοῦ ὁποίου, ἀφοῦ 
ἐξετάσει ἐνδελεχῶς τὸν κατηρτισμένο σχετικὸ φάκελο, κάνει τὴ διαπίστωση 
τῆς ἁγιότητας κάποιου Ὀρθοδόξου χριστιανοῦ, τὴν ὁποία στὴ συνέχεια 
διακηρύττει στὰ πέρατα τῆς Οἰκουμένης, ἐγγράφοντας τὸν διακηρυχθέντα 
ἅγιο στὸ Ἑορτολόγιο τῆς Μίας, Ἁγίας, Καθολικῆς καὶ Ἀποστολικῆς Ἐκκλησίας1. 

Δὲν εἶναι εὔκολο νὰ μιλήσει κανεὶς γιὰ τὸν ὅσιο Πορφύριο τὸν 
Καυσοκαλυβίτη, τὸν διορατικό, τὸν σοφὸ καὶ θεοδίδακτο συμπαντικὸ 
ἐπιστήμονα, γιατὶ οἱ λέξεις ἀδυνατοῦν νὰ περιγράψουν καὶ νὰ ἀποδώσουν μὲ 
ἀκρίβεια τὴ σπάνια χαρισματική του προσωπικότητα, τὴν ἁγιότητά του. Μιὰ 
ἁγιότητα, ποὺ ἀναπτύχθηκε καὶ ἀνδρώθηκε μέσα στὴν ἐν Χριστῷ ἄσκηση 
1 Ἐπισημαίνουμε ὅτι, σύμφωνα μὲ ἐπιστημονικὸ ἄρθρο τοῦ μακαριστοῦ καθηγητῆ Πατρολογίας τοῦ Πανεπιστημίου 
Ἀθηνῶν, κ. Στυλιανοῦ Παπαδοπούλλου («Διακήρυξη ἁγιότητας ἁγίου (ὄχι: ἁγιοποίηση-ἀναγνώριση-ἀνακήρυξη)», 
στό: Ὁ ἅγιος καὶ ὁ μάρτυρας στὴ ζωὴ τῆς Ἐκκλησίας.Εἰσηγήσεις ΙΒ´ Συνεδρίου Πατερικῆς Θεολογίας, ἐκδ. Ἀποστολικῆς 
Διακονίας Ἐκκλησίας Ἑλλάδος, Ἀθῆναι 1994, σσ. 170-182), ἡ ὀρθὴ ἀπὸ ἀπόψεως Ὀρθόδοξης Θεολογίας σχετικὴ 
ὁρολογία, τὴν ὁποία καὶ προτείνει νὰ καθιερωθεῖ καὶ τὴν ὁποία καὶ ἐμεῖς ἐδῶ υἱοθετοῦμε, εἶναι:

Διαπίστωση ἁγιότητας, διακήρυξη αὐτῆς καὶ ἐγγραφὴ τοῦ ἁγίου στὸ Ἑορτολόγιο.

Ζ
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καὶ ἀποτελεῖ ἀδιάσπαστη φυσικὴ συνέχεια τῆς ἀσκητικῆς παράδοσης τῶν  
μεγάλων ἀσκητῶν τῆς Ἐκκλησίας μας, ἀπὸ τοὺς πρώτους αἰῶνες μέχρι καὶ 
σήμερα. Ἄλλωστε, ἡ πανηγυρικὴ ὑποδοχὴ τῆς διακήρυξης τῆς ἁγιότητας τοῦ 
ὁσίου Πορφυρίου ἀπὸ τὸν λαό μας μαρτυρεῖ τὴν ἁγιοπνευματικὴ παράδοση 
τῆς Ὀρθόδοξης Ἐκκλησίας, ποὺ τὴ θέλει νὰ εἶναι συνυφασμένη μὲ τὴ βιωμένη 
μέσα στοὺς αἰῶνες αὐθεντικὴ κι ἀνόθευτη λαϊκὴ εὐσέβεια,       ἡ ὁποία γνωρίζει 
νὰ ἀναγνωρίζει τὴν ἁγιότητα τῶν χαριτωμένων ἀνθρώπων, πολὺ πρὶν τὴν 
ἐπίσημη διακήρυξη τῆς ἁγιότητάς τους, ὅπως ἤδη ἀναφέραμε.  

Μέσα σὲ συνθῆκες μιᾶς γενικώτερης πνευματικῆς κρίσης, μὲ ὅλα τὰ 
τραγικὰ ἐπακόλουθά της σὲ ὅλο τὸν ἑλληνισμὸ καὶ σ᾽ ὁλόκληρο τὸν κόσμο, 
τὸ σοφὸ Οἰκουμενικὸ Πατριαρχεῖο μᾶς ἀνήγγειλε, «δεῦτε λάβετε φῶς ἐκ τοῦ 
ἀνεσπέρου φωτός»· καὶ ἡ λαμπάδα εἶναι ἡ «ἀείποτε καιομένη» τοῦ ὁσίου πατρὸς 
ἡμῶν Πορφυρίου, τοῦ διορατικοῦ ἀσκητοῦ καὶ συμπαντικοῦ ἐπιστήμονος, ποὺ 
ἄναψε ἡ πυρσοφεγγὴς τοῦ Πνεύματος ἐνέργεια. Τὶς δύσκολες τοῦτες μέρες, 
ἔρχεται ὁ ταπεινὸς Καυσοκαλυβίτης νὰ μᾶς ἀναπαύσει  ἐν Πνεύματι καὶ νὰ μᾶς 
διδάξει, πῶς πρέπει νὰ ζήσουμε, πῶς νὰ ἀγαπήσουμε, νὰ γνωρίσουμε καὶ νὰ 
ἐρωτευθοῦμε τὸν Χριστό. Δὲν ἔχουμε καμία ἀμφιβολία, ὅτι ἡ ἁγία μας Ἐκκλησία 
ἐνέταξε στὸ Ἑορτολόγιό της ἕνα σύγχρονο ἅγιο, «φωστῆρα καὶ θεολόγον 
τῆς οἰκουμένης», ἐπάνω στὸν ὁποῖο θὰ στηριχθοῦν πολλοὶ χειμαζόμενοι καὶ 
ἀδύναμοι ἄνθρωποι τοῦ παρόντος καὶ τοῦ μέλλοντος.

Ὁ ὅσιος Πορφύριος, κατὰ κόσμον Εὐάγγελος Μπαϊρακτάρης, γεννήθηκε 
τὸ 1906 στὸ χωριὸ Ἅγιος Ἰωάννης Καρυστίας, στὴν Εὔβοια. Δύο μόνο χρόνια 
φοίτησε στὸ σχολεῖο, γιατί, ἕνεκα φτώχειας τῆς οἰκογένειάς του, ρίχθηκε 
ἀπὸ μικρὸς στὴ βιοπάλη. Ἡ καθαρή του καρδιὰ πόθησε ἀπὸ πολὺ νωρὶς τὸν 
Χριστό. Διαβάζοντας τὸν Βίο τοῦ ὁσίου Ἰωάννη τοῦ Καλυβίτη, τοῦ γεννήθηκε 
ὁ πόθος τῆς μοναχικῆς ζωῆς καὶ σὲ ἡλικία μόλις 14 ἐτῶν, θέλοντας νὰ μιμηθεῖ 
τὸν ἀγαπημένο του ἅγιο, ἐγκαταλείπει τὸν κόσμο καὶ πάει στὸ Ἅγιον Ὄρος, 
γιὰ νὰ ἀσκητέψει. Ἐκεῖ συναντᾶ τοὺς Γέροντες Ἰωαννίκιο καὶ Παντελεήμονα 
καὶ μένει μαζί τους στὰ Καυσοκαλύβια. Ἔτσι γίνεται, ὡς μιμητὴς τοῦ Καλυβίτη, 
Καυσοκαλυβίτης. Κοντά στοὺς δύο τούτους ἐνάρετους καὶ αὐστηροὺς 
Γέροντες ἀσκεῖται καθημερινὰ στὴν  ὑπακοὴ καὶ τὴ νέκρωση τοῦ θελήματός 
του καί, λίγο πρὶν τὰ εἴκοσί του χρόνια, τὸν ἐπισκέπτεται πλούσια ἡ θεία Χάρη.  
Ὁ τότε μοναχὸς Νικήτας, ὅπως ὀνομάστηκε στὴ μοναχική του κουρὰ ὁ μικρὸς 
Εὐάγγελος, περιμένει κάποτε στὸν προνάρθηκα τοῦ Κυριακοῦ (κεντρικοῦ 
ναοῦ) τῆς Σκήτης τῶν Καυσοκαλυβίων, νὰ ἀρχίσει ἡ ἀγρυπνία. Φθάνει τότε 
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ὁ γέρο Δημᾶς, ἕνας κρυφὸς ἅγιος, ἐνενήντα ἐτῶν, πρώην ἀξιωματικὸς τοῦ 
ρωσικοῦ στρατοῦ, ὁ ὁποῖος δὲν ἀντιλαμβάνεται τὴν παρουσία τοῦ πατρός  
Νικήτα. Βέβαιος, ὅτι κανεὶς ἄλλος δὲν βρίσκεται ἐκεῖ, ἀρχίζει νὰ προσεύχεται 
θερμὰ μπροστὰ στὴν κλειστὴ πόρτα τοῦ ναοῦ μὲ στρωτὲς μετάνοιες. Τότε 
ἀρχίζει νὰ ξεχειλίζει ἡ Χάρη ἀπὸ τὸν ἀσκητὴ Δημᾶ ὡς φῶς, καὶ νὰ ἁπλώνει 
παντοῦ, καλύπτοντας καὶ τὸν μοναχὸ Νικήτα (Πορφύριο). Μὲ ἄλλα λόγια, 
ὁ Θεὸς χρησιμοποίησε ἕναν κρυφὸ ἅγιο, τὸν πυρφόρο καὶ θεοφόρο Γέροντα 
Δημᾶ, γιὰ ν᾽ ἀνάψει τὴ φλόγα τοῦ Πνεύματος σ᾽ ἕνα ἄλλο ἅγιο, τὸν μοναχὸ 
Νικήτα, ποὺ ἦταν ἕτοιμο «εὔφλεκτο ὑλικό», νὰ δεχθεῖ τὴ θεία Χάρη. 

Ἀπὸ τότε ἄνοιξαν  οἱ αἰσθήσεις τοῦ ὁσίου Πορφυρίου καὶ ἡ προσευχή του 
ἔγινε διαπεραστική. Τὸ διορατικὸ χάρισμα, ποὺ ἔλαβε ἀπὸ τὸν Θεό, δὲν ἦταν 
περιορισμένης κλίμακας, ἀλλὰ πολὺ μεγάλης. Ἄκουε, ὀσφραινόταν καὶ ἔβλεπε 
τὰ πάντα ἀπὸ χιλιόμετρα μακριά. Μιλοῦσε γιὰ ὅλα μὲ λεπτότητα καὶ ἁπαλότητα, 
γιὰ τὸ σύμπαν, τοὺς οὐρανούς, τοὺς πλανῆτες, τὴν ἐπιστήμη, τὰ λουλούδια, 
τὰ πουλιά, τὴ φύση, τὴν ψυχή, τὴν καρδιά, τὸν νοῦ καὶ τὴ συμπεριφορὰ τῶν 
ἀνθρώπων, τὴ θεία Λειτουργία, τοὺς ὕμνους. Καί, δὲν τοῦ δόθηκε ἄνωθεν 
ἡ γνώση ἁπλῶς τῶν ὄντων, ἀλλὰ καὶ ἡ γνώση τῶν λόγων τῶν ὄντων, δηλαδὴ 
ἡ ἀποκάλυψη τῆς γνώσης τοῦ γιατὶ πλάσθηκε τὸ κάθε δημιούργημα καὶ ποιὸ 
σκοπὸ ἔχει. Προκαλοῦσε βεβαίως ἔκπληξη καὶ θαυμασμὸ στοὺς ἀνθρώπους μὲ 
τὰ χαρίσματά του, ἀλλ᾽ αὐτὸ δὲν γινόταν γιὰ νὰ θαυμάζουν τὸν ἴδιο, ἀλλὰ γιὰ 
νὰ τοὺς ὁδηγεῖ στὴ μετάνοια, ὥστε νὰ δημιουργηθεῖ  μέσα τους  ἕνα ὡραῖο 
κλίμα, γιὰ νὰ εἶναι σὲ θέση νὰ ποῦν· «Ἔλα, Χριστέ μου, γιατὶ χωρὶς  Ἐσένα, ὅσο 
ὡραῖο κι ἂν εἶναι τὸ κλίμα αὐτό, ἡ ὀμορφιὰ εἶναι λειψή,  ἐπειδὴ Ἐσὺ εἶσαι ἡ μόνη 
πηγὴ τῆς ὡραιότητας.  Ὁ μόνος  Ὡραῖος, ὁ ἀείποτε Ὡραῖος, ὁ Ὡραῖος κάλλει 
παρὰ πάντας βροτούς!» Τὸν ἐνδιέφερε, οἱ ἄνθρωποι νὰ γνωρίζουν τὸν Χριστὸ 
χωρὶς βία. Νὰ ἐμπνέονται ἀπὸ τὰ δημιουργήματά Του, τὴν ὀμορφιὰ τῆς φύσης, 
ἀπὸ μιὰ καλὴ ψυχή, μιὰ ὡραία εἰκόνα, μιὰ ὡραία μουσική, νὰ θαυμάζουν, νὰ 
ἐκπλήσσονται καὶ νὰ χαίρονται ἔτσι τὸν Δημιουργὸ τοῦ σύμπαντος κόσμου 
καὶ τὴ δημιουργία Του. Πολλὲς φορές, ἀκούγοντάς τον νὰ ἐκφράζεται ἔτσι, 
αἰσθάνθηκα αὐτό, ποὺ γράφει στὸ πρῶτο κεφάλαιο τῆς Γένεσης :  «καὶ εἶδεν
ὁ Θεὸς τὰ πάντα, ὅσα ἐποίησεν, καὶ ἰδοὺ καλὰ λίαν» (Γεν.1,31).

Ὁ μοναχὸς Νικήτας, λόγῳ σοβαρῆς ἀσθένειάς του, μεταβαίνει 
ἀργότερα ἀπὸ τὸ Ἅγιον Ὄρος στὴ Μονὴ Ἁγίου Χαραλάμπους Εὐβοίας, ὅπου 
ὁ ἀρχιεπίσκοπος Σινᾶ Πορφύριος, διαπιστώνοντας τὴ χαρισματική του 
προσωπικότητα, τὸν χειροτονεῖ ἱερέα σὲ ἡλικία μόλις 20 ἐτῶν, δίνοντάς του 
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μάλιστα καὶ τὸ ὄνομά του. Τὸ 1940 ὁ πατήρ Πορφύριος διορίζεται ἐφημέριος 
στὴν Πολυκλινικὴ Ἀθηνῶν, στὴν «ἔρημο τῆς Ὁμόνοιας», ὅπως ἔλεγε ὁ ἴδιος. 
Στὴ θέση τούτη  παραμένει γιὰ 33 χρόνια, ἐξομολογώντας, προσευχόμενος, 
συμβουλεύοντας καὶ πολλὲς φορὲς θεραπεύοντας μὲ τὴ Χάρη τοῦ Θεοῦ 
ἀσθενεῖς. Εἶναι ἀξιοσημείωτο ὅτι, κατὰ τὴ διάρκεια τῆς ἱερατικῆς του διακονίας 
στὴν Πολυκλινικὴ Ἀθηνῶν, τὴν ἐποχὴ τῆς κατοχῆς, συνδέθηκε πολὺ στενὰ μὲ 
τὸν Κύπρου Μακάριο Γ´, τότε διάκονο τοῦ ναοῦ Ἁγίας Εἰρήνης Αἰόλου. Ἔλεγε 
χαρακτηριστικὰ ὁ ὅσιος: «Τὴν κατοχὴ τὴν περάσαμε μαζί.» Τὸ 1950 ἐνοικιάζει 
τὸ ἐγκαταλελειμμένο Μονύδριο τοῦ Ἁγίου Νικολάου στὰ Καλλίσια Πεντέλης, 
ὅπου συχνάζει προσευχόμενος καὶ καλλιεργώντας τὰ ἐκεῖ κτήματα, ἐνῶ τὸ 
1979 ἐγκαθίσταται στὸ Μήλεσι Ἀττικῆς, κοντὰ στὸν Ὠρωπό, ὅπου ἀνεγείρει 
σταδιακὰ τὸ μεγάλο Ἡσυχαστήριο τῆς Μεταμορφώσεως τοῦ Σωτῆρος. Τελικά, 
τὸν Ἰούνιο τοῦ 1991, προαισθανόμενος τὸ ἐπερχόμενο τέλος, ζήτησε καὶ τὸν 
μετέφεραν, τυφλὸ πλέον καὶ ἀσθενὴ, στὸν τόπο τῆς μετανοίας του, στὸ καλύβι 
τοῦ Ἁγίου Γεωργίου στὰ Καυσοκαλύβια τοῦ Ἁγίου Ὄρους, ὅπου καὶ παρέδωσε 
τὴν ἁγία του ψυχὴ εἰς χεῖρας Θεοῦ, τὸ πρωὶ τῆς 2ας Δεκεμβρίου 1991.

Γιὰ τὸν ὅσιο Πορφύριο ἀσφαλῶς γράφτηκαν καὶ θὰ γραφοῦν πολλά. 
Θὰ ἤθελα ὅμως ἐδῶ νὰ καταθέσω τὴν προσωπική μου μαρτυρία γιὰ τὸν 
μεγάλο τοῦτο σύγχρονο ἅγιο, μέσα ἀπὸ τὶς συναντήσεις καὶ τὴ γνωριμία, ποὺ 
μὲ ἀξίωσε ὁ Κύριος νὰ ἔχω μαζί του ὡς φοιτητὴς στὴν Ἀθήνα. 

Προσωπικά,  μοῦ εἶχε πεῖ ὅτι θὰ γίνω ἱερέας, γιατὶ εἶχα ἕναν πρόπαππο 
ἱερέα, ποὺ προσευχόταν καὶ ἔλεγε· «Θεέ μου, βγάλε ἕναν παπᾶ ἀπὸ τὴ γενιά 
μας, νὰ μᾶς μνημονεύει!». Καί, ὅταν ἀργότερα εἶχα πάρει τὴν ἀπόφαση νὰ 
ἀκολουθήσω τὸν μοναχικὸ βίο καὶ τὸν ἐπισκέφτηκα, γιὰ νὰ τοῦ πῶ ὅτι ἤθελα 
νὰ διακόψω τὶς σπουδές μου στὴ Νομική, αὐτὸς ἐπέμενε νὰ πάρω τὸ πτυχίο, 
λέγοντάς μου: «Αὐτὸ τὸ πτυχίο θὰ τὸ πάρεις! Θὰ τὸ καθυστερήσεις ἕνα χρόνο, 
γιατὶ θὰ πηγαίνεις ἀπὸ μοναστήρι σὲ μοναστήρι, ἀλλὰ πρέπει νὰ τὸ πάρεις. 
Δὲν σοῦ μιλῶ ἐγώ, ἀλλὰ τὸ Ἅγιο Πνεῦμα. Τὸ πτυχίο αὐτὸ θὰ σοῦ τὸ ζητήσει 
κάποτε ὁ Ἀρχιεπίσκοπος Κύπρου.» Ὅπως καὶ ἔγινε! Τὸ 1998 χειροτονοῦμαι καὶ 
ἐνθρονίζομαι Μητροπολίτης Μόρφου καί, στὴν πρώτη συνεδρία τῆς Συνόδου, 
ποὺ παρακάθησα, ὁ τότε Ἀρχιεπίσκοπος  Κύπρου Χρυσόστομος Α´ μὲ διορίζει, 
λόγῳ τοῦ πτυχίου τῆς Νομικῆς, σὲ ἀνακριτικὴ ἐπιτροπή, πρὸς διερεύνηση 
κάποιων οἰκονομικῆς φύσεως τότε προβλημάτων. Ὁ ὅσιος Πορφύριος εἶχε ἰδεῖ 
αὐτὴ τὴ στιγμὴ χρόνια πρίν!

Θυμάμαι μιὰ φορά, ποὺ μᾶς διηγεῖτο μιὰ ἐπίσκεψή του σὲ ναὸ Μονῆς 
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στὴν Ἄμφισσα. Τὴν ὥρα ποὺ θαύμαζε τὸ ὡραῖο ἀρχαῖο εἰκονοστάσι τοῦ 
ναοῦ, σκέφτηκε· «Τί Λειτουργίες θὰ εἶδε τὸ εἰκονοστάσι αὐτό!». Καί, ἀμέσως, 
«ἄνοιξε» ἡ ὅρασή του καὶ ἔβλεπε παλαιὲς Λειτουργίες, ποὺ τελέστηκαν ἐκεῖ. 
Εἶδε μιὰ Λειτουργία, ποὺ ἔγινε τὴν ἐποχὴ τῆς Ἑλληνικῆς Ἐπανάστασης, ὁπόταν 
ἦρθαν ἐκεῖ οἱ Τοῦρκοι καὶ ἔσφαξαν τοὺς μοναχούς. Ἔβλεπε τὴν ἀγωνία, ποὺ 
εἶχαν οἱ μοναχοὶ ἐκεῖνοι στὴν προσευχή τους, καθὼς καὶ τὸ αἱματοβαμμένο 
ἀπὸ τὰ αἵματά τους εἰκονοστάσι. Κι ὅλα τοῦτα ἔγιναν μὲ ἀφορμὴ ἕναν καλὸ 
λογισμὸ τοῦ π. Πορφυρίου, ἕνα θαυμασμὸ στὴν ὀμορφιὰ τοῦ εἰκονοστασίου.

Ἐπέμενε πολὺ στὸ Μυστήριο τῆς θείας Ἐξομολόγησης καὶ ἔλεγε κάτι 
πολὺ σημαντικό, ποὺ δὲν τοῦ δίνουμε σημασία, γιατὶ δὲν τὸ γνωρίζουμε. «Δὲν 
εὐθύνεται μονάχα ὁ ἄνθρωπος γιὰ τὰ παραπτώματά του... Ὁ κάθε ἄνθρωπος 
ἔχει πάρει μέσα του καὶ τὰ βιώματα τῶν γονέων του καὶ εἰδικὰ τῆς μητέρας... 
δημιουργεῖται μία κατάστασις στὴν ψυχὴ τοῦ ἀνθρώπου ἐξαιτίας τῶν γονέων 
του, ποὺ τὴν παίρνει μαζί του σ᾽ ὅλη του τὴ ζωή, ἀφήνει ἴχνη μέσα του... Ὑπάρχει, 
ὅμως, ἕνα μυστικό. Ὑπάρχει κάποιος τρόπος ν᾽ ἀπαλλαγεῖ ὁ ἄνθρωπος ἀπ᾽ αὐτὸ 
τὸ κακό. Ὁ τρόπος αὐτὸς εἶναι ἡ γενικὴ Ἐξομολόγηση, ποὺ γίνεται μὲ τὴ Χάρη 
τοῦ Θεοῦ... Πολλὲς φορὲς ἔχω μεταχειρισθεῖ αὐτὴ τὴ γενικὴ Ἐξομολόγηση 
καὶ εἶδα θαύματα πάνω σ᾽ αὐτό. Τὴν ὥρα ποὺ τὰ λές στὸν ἐξομολόγο, ἔρχεται 
ἡ θεία Χάρη καὶ σὲ ἀπαλλάσσει ἀπ᾽ ὅλα τὰ ἄσχημα βιώματα καὶ τὶς πληγὲς καὶ 
τὰ ψυχικὰ τραύματα καὶ τὶς ἐνοχές· διότι, τὴν ὥρα ποὺ τὰ λές, ὁ ἐξομολόγος 
εὔχεται θερμὰ στὸν Κύριο γιὰ τὴν ἀπαλλαγή σου.»2 Γι᾽αὐτὸ καὶ ὁ ἄνθρωπος, 
ἂν δὲν καταλλαγεῖ,  ἄν δὲν ἑνωθεῖ μὲ τὸν Θεό, μέσῳ τοῦ Μυστηρίου τῆς 
Ἐξομολόγησης, ὅλο καὶ περισσότερες ἐπιπλοκὲς θὰ παθαίνει στὴν ψυχή του.

Ἐδῶ, θὰ ἀναφερθῶ σύντομα σὲ ἕνα σχετικὸ προσωπικό μου βίωμα μὲ τὸν 
ὅσιο Πορφύριο. Ὅταν κάποτε τὸν ἐπισκέφθηκα, τοῦ λέω· «Ξέρεις, Γέροντα, 
μοῦ λένε ὅτι πρέπει νὰ γίνω καὶ παπάς, κι ὄχι μόνο μοναχός, ἀλλὰ ἐγώ, 
ξέρεις, ἔχω ἀδυναμία στὰ χέρια! Πῶς θὰ γίνω παπάς; Ἄσε, ποὺ ἔχω καὶ ἄλλα 
προβλήματα, π.χ. θυμώνω εὔκολα καὶ εἶμαι ἀπότομος. Δὲν ἔχω καὶ τὴν καλύτερη 
κληρονομικότητα!» Μόλις τοῦ εἶπα τὴ λέξη κληρονομικότητα, ἔπιασε τὸ χέρι 
μου, κρατώντας το, ὅπως παίρνουμε τὸν σφυγμὸ κάποιου, καὶ μοῦ λέει· «Γιὰ νὰ 
δοῦμε! Μὰ δὲν εἶναι μόνο αὐτό, ποὺ ἔχεις!» Κι ἐγώ, ὡς ὁρμητικὸς Ζωδιάτης ποὺ 
εἶμαι, τοῦ λέω· «Καὶ τί ἄλλο ἔχω;» Ὁμολογῶ, ὅτι ἐπὶ μισὴ ὥρα περίπου κατέβαινε 
ἀπὸ ὑπόγειο σὲ ὑπόγειο τῆς ψυχῆς μου καὶ εἶδε ὅλα τὰ χάλια μου! Προσωπικά, 

2Γέροντος Πορφυρίου Καυσοκαλυβίτου, Βίος καὶ Λόγοι, ἔκδ. Ἱερᾶς Μονῆς Χρυσοπηγῆς,
Χανιὰ 2009, σσ.369-370.



18 ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗ  ΜΟΡΦΟΥ

κληρονομικά, ἐπίκτητα! Κι ἀφοῦ μοῦ ἔκανε αὐτὴ τὴν ἁγία ψυχανάλυση, μοῦ 
εἶπε· «Αὐτὸς εἶσαι καὶ μὴ ψάχνεσαι ἀπ᾽ ἐδῶ κι ἀπ᾽ ἐκεῖ. Οὔτε καὶ περισσότερος, 
ἀλλ᾽ οὔτε καὶ λιγότερος. Μὲ αὐτὰ θὰ ἀγωνιστεῖς, ποὺ ἄντεξες μαζί μου καὶ 
ἄντεξα κι ἐγὼ νὰ βλέπω, αὐτὰ ποὺ κληρονόμησες κι αὐτὰ ποὺ ἔχεις. Καὶ τώρα 
ποὺ θὰ βγεῖς ἔξω, ὄχι νὰ λὲς ἀπὸ᾽δῶ κι ἀπὸ᾽κεῖ, ὅτι εὐωδιάζω!» Κι αὐτὸ τὸ 
εἶπε, γιατὶ ἐκείνη τὴν ὥρα γέμισε ὅλο τὸ δωμάτιο εὐωδία, ἀρώματα, ἔγινε σὰν 
μυροπωλεῖο!  «Ξέρεις», μοῦ λέει, «ἔχω κάτι λείψανα ἁγίων ἐδῶ, καὶ ὅταν γίνεται 
καθαρὴ Ἐξομολόγηση, γενικὴ Ἐξομολόγηση, χαίρονται αὐτά!  Ἀλλὰ χαίρομαι 
κι ἐγώ, ποὺ εἶχες τὴν τόλμη νὰ κατέβουμε μαζὶ στὸν ἅδη τῆς ψυχῆς σου.» 

Τὸ ἐκπληκτικό, ὅμως,  μὲ τὸν ὅσιο Πορφύριο, δὲν εἶναι ὅτι ἀπὸ μικρὸς 
ἔλαβε τὸ διορατικὸ χάρισμα σὲ βαθμό, ποὺ νὰ βλέπει ὅλο τὸ σύμπαν καὶ τὸν 
κόσμο, ἀλλὰ τὸ πῶς κράτησε τὸ χάρισμα αὐτό. Γιατὶ ὁ Θεός, ὡς «χουβαρντάς»,  
μπορεῖ νὰ δώσει πολλὰ χαρίσματα, ἀλλὰ τὸ ζήτημα εἶναι πῶς τὰ διαχειρίζεσαι 
καὶ πῶς τὰ κρατᾶς, νὰ μὴν τὰ χάσεις. Καὶ ὁ ὅσιος κράτησε τὰ χαρίσματα 
αὐτά, ἀφενὸς γιατὶ ποτέ του δὲν διαμαρτυρήθηκε γιὰ τὶς πολλὲς καὶ μεγάλες 
ἀσθένειές του - σκεφτεῖτε, ὅτι αὐτὸς ποὺ ἔβλεπε τὸ σύμπαν καὶ τοὺς ἀστέρες, 
τὰ ἔγκατα τῆς γῆς, τὶς ψυχὲς τῶν ἀνθρώπων καὶ ἐβγαζε δαιμόνια, ἐπέτρεψε 
ὁ Κύριος νὰ πάσχει ἀπὸ μικρός, καὶ τέλος νὰ προσβληθεῖ ἀπὸ καρκίνο καὶ νὰ 
τυφλωθεῖ - καί, ἀφετέρου, γιατὶ  εἶχε ἐπιμελημένη μετάνοια μέχρι τὴν ὁσιακὴ 
κοίμησή Του. Μάλιστα, ἡ μετάνοιά του ἦταν τόσο μεγάλη, ποὺ λέπτυνε σὲ 
μεγάλο βαθμὸ τὴ συνείδησή του, τὴν ἐπίγνωση τοῦ ἑαυτοῦ του, ὥστε στὴν 
πνευματική του διαθήκη, ποὺ μᾶς ἄφησε λίγους μῆνες πρὶν κοιμηθεῖ, λέει ὅτι 
ἔκανε πολλὲς ἁμαρτίες ἀπὸ μικρός, τὶς ὁποῖες βεβαίως ἐξομολογήθηκε, ἀλλὰ 
αἰσθανόταν ὅτι οἱ πνευματικές του ἁμαρτίες ἦταν πάρα πολλές, καὶ ζητοῦσε 
ἀπὸ τὰ πνευματικά του τέκνα νὰ προσεύχονται γι᾽ αὐτόν. Διότι, ὅπως ἔχουμε 
σαρκικὲς καὶ ψυχικὲς ἁμαρτίες, ἔχουμε καὶ πνευματικές. Καὶ ὁ ἄνθρωπος αὐτὸς 
τοῦ Θεοῦ χρησιμοποιοῦσε τὸ διορατικό του χάρισμα,  ὄχι μόνο γιὰ νὰ βλέπει 
μέσα στὴν καρδιὰ τοῦ καθενός, ἀλλὰ γιὰ νὰ βλέπει καὶ τὰ δικά του λάθη καὶ 
πάθη καὶ νὰ μετανοεῖ γι᾽ αὐτά. 

Ἕνα ἄλλο χαρακτηριστικὸ γνώρισμα τῆς προσωπικότητας τοῦ ὁσίου 
Πορφυρίου ἦταν ἡ μεγάλη ἀγάπη ποὺ εἶχε γιὰ τὶς Ἀκολουθίες τῆς Ἐκκλησίας καὶ 
τὴν ἐκκλησιαστικὴ ὑμνωδία. Ἔμαθε νὰ ψέλνει τοὺς διάφορους Κανόνες, πρᾶγμα 
ὄχι εὔκολο, ἀποστήθισε ὅλο τὸ Ψαλτήριο τοῦ Δαβίδ, ὅπως συνηθιζόταν στὴν 
ἀρχαία μοναστικὴ πράξη, καθὼς καὶ τὴν Καινὴ Διαθήκη, εἰδικώτερα μάλιστα 
τὸ κατὰ Ἰωάννην Εὐαγγέλιο, πού, ὅταν μποροῦσε, τὸ ἀπήγγελλε ὄρθιος. Ὅταν 
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τὰ πνευματικά του τέκνα τοῦ ζητοῦσαν νὰ κάνουν κομποσχοίνι στὴ θέση 
τῶν Ἀκολουθιῶν, τοὺς ἔλεγε: «Καλὸ εἶναι καὶ τοῦτο, ἀλλὰ ἀνώτερο εἶναι νὰ 
διαβάζεις τὰ ὑμνογραφικὰ κείμενα ποὺ ἔγραψε ὁ ἅγιος Ἰωάννης ὁ Δαμασκηνός, 
ὁ ἅγιος Θεοφάνης ὁ Γραπτὸς κ.ἄ., γιατὶ  κάθε λέξη εἶναι γραμμένη ἀπὸ τὸ Ἅγιο 
Πνεῦμα.  Καὶ μόνο νὰ δεῖ αὐτὰ τὰ κείμενα τὸ μάτι σου, νὰ τὰ ἀκούσει τὸ αὐτί 
σου, νὰ τὰ ψάλλει ἡ γλώσσα σου, τὸ Ἅγιο Πνεῦμα σὲ ἁγιάζει, καὶ μετὰ εὔκολα 
ἐρωτεύεσαι τὸν Χριστὸ καὶ ὅλα τὰ κακὰ ἀντέχονται.» Ἐδῶ νὰ τονίσουμε καὶ τὸ 
πόσο ἰδιαίτερα ἐπέμενε ὁ ὅσιος στὴν ἀπόκτηση τοῦ θείου ἔρωτα. Γι᾽ αὐτὸ καί, 
ἐπαναλαμβάνοντας στίχο ἑνὸς ὡραιότατου ὁσιακοῦ Δοξαστικοῦ, συμβούλευε 
συχνά: «ἀγαπήσατε τὸν Χριστόν· μηδὲν προτιμήσητε τῆς ἀγάπης αὐτοῦ!»

Θεωρῶ ἐπίσης πολὺ σημαντικὴ τὴ διδαχή του περὶ μετανοίας. Ἔλεγε 
χαρακτηριστικά, ὅτι ὑπάρχουν δύο τρόποι μετανοίας. Ὁ ἕνας ἔχει νὰ κάνει 
μὲ τὴ μνήμη τοῦ θανάτου, τὴ μνήμη τῆς κολάσεως, τὴ μνήμη τῆς Δευτέρας 
Παρουσίας, ποὺ σὲ βοηθοῦν νὰ βρίσκεσαι συνέχεια σὲ πνευματικὴ ἐγρήγορση, 
πολεμώντας τὰ πάθη σου. Ὁ ἄλλος εἶναι ὁ «ἀναίμακτος», ὅπως τὸν ὀνόμαζε, 
δηλ. τὸ νὰ μὴ μπεῖς σὲ ἀνοιχτὴ αἱματηρὴ πάλη μὲ τὸν ἐχθρὸ διάβολο, 
ὁπόταν μπορεῖ νὰ πληγωθεῖς. «Σοῦ ἔρχεται ἕνας λογισμός, μιὰ ἐπιθυμία; Μήν 
πανικοβάλλεσαι! Γύρισε ἀμέσως κάπου τὴν προσοχή σου.  Μὴν προσέχεις συνεχῶς 
τὸ μαράζι ποὺ ἔχεις, τὸ παράπονο ἐναντίον κάποιου. Ἂν σᾶς θέτει ἐμπόδια 
ὁ πονηρός, νὰ τὸν περιφρονεῖτε», συμβούλευε. Δηλαδή, ἔδινε μεγάλη σημασία 
στὸν προσανατολισμὸ τοῦ νοῦ.  Δὲν ἀκύρωνε τὸν πρῶτο τρόπο μετανοίας καὶ 
πνευματικῆς ἀντίστασης στὶς πειρασμικὲς προσβολές, ἀλλὰ προέκρινε τὸν 
δέυτερο, τὸν «ἀναίμακτο τρόπο».

Κύριο καὶ καίριο χαρακτηριστικὸ τῆς ἀσκητικῆς ζωῆς τοῦ ὁσίου Πορφυρίου 
ἦταν ὅτι καταγινόταν στὴν πνευματικὴ ἐργασία ἀθόρυβα, μὲ ταπείνωση 
καὶ ἀφάνεια. Ταπείνωνε τὸ σῶμα καὶ τὴν ψυχή του μὲ ὑπακοή, ὑπομονὴ καὶ 
μετάνοια, ἀλλὰ μυστικά. «Ἡ ἐσωτερικὴ ἐργασία,  ἔλεγε, νὰ εἶναι μυστική. 
Ὄχι μόνο νὰ μὴν γνωρίζουν οἱ ἄλλοι, πῶς ἐμεῖς ἐργαζόμαστε στὴ μετάνοια, 
στὴ δοξολογία, στὴν εὐχαριστία μας. Ὄχι μόνο νὰ μὴ γνωρίζει ‘‘ἡ ἀριστερὰ
τί ποιεῖ ἡ δεξιά’’, ἀλλά, κατὰ κάποιο τρόπο, νὰ μὴ γνωρίζουμε οὔτε οἱ ἴδιοι πῶς 
ἐργαζόμαστε. Κρυφά, ἀθόρυβα, ἀπαλά, ἁπλά.»Ὅταν ρώτησα πρὶν ἀπὸ καιρὸ 
ἕνα πολιὸ ἱερέα τῆς Μητροπόλεώς μας, 80 ἐτῶν, τί εἶναι αὐτό, ποὺ ἔφεραν 
στὴν ἐποχή μας καὶ ἐπισφράγισαν μὲ τὴ ζωή τους οἱ σύγχρονοι Γέροντες, μοῦ 
ἀπάντησε: «Αὐτοί, Δεσπότη μου, ἔφεραν πίσω τὴν ἄσκηση, τὸ παραδοσιακὸ 
ἀσκητικὸ φρόνημα καὶ τὴν αὐθεντικὴ εὐσέβεια, καὶ ἔδιωξαν τὸν εὐσεβισμό.» 
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Αὐτὸ τὸ λέει ἕνας ἱερέας, ποὺ ἔζησε ὅλη αὐτὴ τὴν περίοδο, ποὺ περιγράφουμε. 
Ὁ δὲ ὅσιος Πορφύριος ἦταν ἡ πλήρης ἀναίρεση τοῦ διαστρεβλωμένου καὶ 
ἀντορθόδοξου θρησκευτικοῦ πνεύματος, ποὺ θέλει μὲ τὸ ζόρι νὰ διορθώσει 
καὶ νὰ σώσει τὸν κόσμο, ὑπερτονίζοντας τὴν ἀξία τῶν «καλῶν ἔργων». Τὸ μέγα 
ἔλεος τοῦ Χριστοῦ θὰ μᾶς σώσει, κι ὄχι τὰ ἔργα μας.

Τέλος, νὰ τονίσουμε, ὅτι, ὁ μεγάλος τοῦτος νεοφανὴς ὅσιος, ὅπως καὶ 
οἱ ἄλλοι σύγχρονοι καὶ ὁμότροποί του ἐν Πνεύματι Ἁγίῳ Γέροντες, Ἰάκωβος 
Τσαλίκης, Παΐσιος Ἁγιορείτης, Εὐμένιος Σαριδάκης, Βησσαρίων τῆς Μονῆς 
Ἀγάθωνος κ.ἄ. , οὐδέποτε καλλιέργησαν τὸν «Γεροντισμὸ». Αὐτὸ εἶναι 
φαινόμενο, ποὺ κυρίως ἀκολούθησε μετὰ τὴν ἐκδημία τους, καὶ καλλιεργήθηκε 
ἀπὸ ἀνθρώπους, οἱ ὁποῖοι θέλησαν νὰ τοὺς μιμηθοῦν, χωρὶς ὅμως νὰ ἔχουν τὶς 
ἁρμόζουσες πνευματικὲς προϋποθέσεις.

Αὐτὸς ἦταν περίπου ὁ τρόπος, μὲ τὸν ὁποῖο ἔζησε τὸν Θεὸ καὶ ἁγίασε 
ὁ ὡραῖος αὐτὸς ἄνθρωπος, ὁ θεόμορφος, ποὺ ἔγινε δηλαδή, ἀποκαθαίροντας 
τὸ κατ᾽ εἰκόνα, καθ᾽ ὁμοίωσιν Θεοῦ· ποὺ «τὸν ἔστειλε ὁ Χριστὸς στὰ ὕστερα 
τοῦ εἰκοστοῦ αἰώνα, γιὰ νὰ δοῦμε πῶς εἶναι ὁ Χριστός», ὅπως μοῦ εἶπε 
χαρακτηριστικὰ ἕνας συμπατριώτης μας. Καὶ συμπληρώνω, ὅτι ἕνας τόπος ποὺ 
γεννᾶ ἁγίους ἔχει μεγάλη εὐλογία, ἔχει ἐλπίδες. Καὶ ἡ Ἑλλάδα καὶ ἡ Κύπρος μας, 
χῶροι ἁγιότοκοι, θὰ ἐξέλθουν ἀπὸ τὴ σύγχρονη πολυποίκιλη κρίση, εὐχαῖς τῶν 
ἁγίων μας· φθάνει νὰ ἔχουμε μετάνοια, ἀληθινὴ μετάνοια, ὅπως μᾶς τὴ δίδαξε ὁ 
Κύριος, οἱ ἀπ᾽ αἰῶνος ἅγιοι, ἀλλὰ καὶ οἱ σύγχρονοι ὅσιοι, ποὺ προαναφέραμε, 
ὅπως τὴν κήρυξε, ἔργῳ καὶ λόγῳ, ὁ μέγας νεοφανὴς ἀστὴρ τῆς Ἐκκλησίας, 
ὅσιος καὶ θεοφόρος πατὴρ ἡμῶν Πορφύριος ὁ Καυσοκαλυβίτης.

Ἐπισφραγίζουμε τὸ μικρό μας τοῦτο κείμενο, ἱκέσιο δέηση στὸν ὅσιο, 
μὲ ἀναφορὰ στὴν εὐχή, ποὺ ἐπισφράγισε τὴν ἐπίγεια εὐλογημένη βιοτή 
του. Ἡ τελευταία προσευχὴ τοῦ Γέροντος, ἐνῶ ξεψυχοῦσε, παρμένη ἀπὸ 
τὴν ἀρχιερατικὴ Προσευχὴ τοῦ Χριστοῦ πρὶν τὸ σωτήριο Πάθος, εἶναι καὶ 
ἡ βαρύτιμη πνευματική του παρακαταθήκη καὶ εὐλογία πρὸς ἐμὰς τοὺς 
χριστιανοὺς τῶν ἐσχάτων τούτων χρόνων: Εὐχήθηκε γιὰ τοὺς ἁπανταχοῦ τῆς 
οἰκουμένης πιστούς, «ἵνα ὦσιν ἕν»!

Ταῖς τοῦ σοῦ ὁσίου Πορφυρίου πρεσβείαις, ὁ Θεός, ἐλέησον καὶ σῶσον 
ἡμᾶς. Ἀμήν!
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ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΟΥ ΚΥΠΡΟΥ
ΣΤΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΤΗΣ ΠΑΓΚΥΠΡΙΑΣ ΕΝΩΣΗΣ ΕΛΛΗΝΩΝ 

ΘΕΟΛΟΓΩΝ, ΜΕ ΤΗΝ ΕΥΚΑΙΡΙΑ
ΤΩΝ ΠΕΝΗΝΤΑ ΧΡΟΝΩΝ ΑΠΟ ΤΗΣ ΙΔΡΥΣΕΩΣ ΤΗΣ.

a

Ἡ ὥρα τούτη τῆς  πνευματικῆς αὐτῆς σύναξης καί τοῦ θεολογικοῦ 
αὐτοῦ συνεδρίου τῆς ΠΕΕΘ εἶναι ὥρα ἀναπόλησης ἀλλά  καί χρέους.

Εἶναι ἡ ὥρα πού στρέφουμε χρεωστικά τά βλέμματα τῆς ψυχῆς 
μας πενήντα χρόνια πίσω, στήν εὐλογημένη ἐκείνη ἡμέρα κατά τήν ὁποία 
σαράντα Θεολόγοι, μέ τίς ψυχές πεπληρωμένες μέ ἔνθεο ζῆλο καί ἔχοντες 
βαθύτατη συνείδηση τῆς ἐν Κυρίῳ ἀποστολῆς τους, ἵδρυσαν τήν Παγκύπρια 
Ἕνωση Ἑλλήνων Θεολόγων.

Στόχος καί ὅραμά τους νά συνδράμουν τήν Ἐκκλησία τῆς Κύπρου στή 
σωτηριολογική της ἀποστολή  καί νά μορφώσουν Χριστό στίς καρδιές τῶν 
ἀνθρώπων καί ἰδιαίτερα τῆς νέας γενεᾶς.

Πρός τοῦτο, ἐξέλεξαν, ὡς πρῶτο Πρόεδρο, τόν ἀείμνηστο θεολόγο 
Γυμνασιάρχη Ἄνθιμο Παπαδόπουλο καί ἀποφάσισαν τήν ἔκδοση Δελτίου μέ 
τό ὄνομα «Διακονία» καί τήν ὀργάνωση ἐτησίων θεολογικῶν συνεδρίων μέ 
τήν ὀνομασία «Σαλαμίς».  

Κυρίαρχο ἰδεολογικό βάθρο τῆς ΠΕΕΘ  ἦταν ἡ διακήρυξη ὅτι αὐτή 
ἱδρύεται ὡς πνευματική ἔπαλξη τῶν θεολόγων, κληρικῶν καί λαϊκῶν, ὥστε 
δυναμικά νά συνδράμουν στό πνευματικό ἔργο τῆς Ἐκκλησίας. 

Δικαιολογημένα, ἑπομένως ἑορτάζει σήμερα ἡ ΠΕΕΘ. Διότι στά 50 χρόνια 
τῆς θεολογικῆς της δράσης ἔχει γράψει μία καταξιωμένη ἱστορική διαδρομή. 
Ἔδωσε δυναμικά τό παρόν της στά ἐκκλησιαστικά δρώμενα καί πέτυχε στόν 
βασικό της στόχο νά μορφώσει Χριστό στίς ψυχές   τοῦ λαοῦ μας. Ἀποτέλεσε 
τήν ἀσπίδα καί τό δόρυ τῆς Ἐκκλησίας μας στά ἐκπαιδευτικά δρώμενα καί 
συνεργάστηκε δημιουργικά καί καρποφόρα μέ τήν  Ἐκκλησία τῆς Κύπρου.
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 Ὡς ἐκ τούτου εἶναι ἡ ὥρα πού ἡ ἐπίσημη Ἐκκλησία ἐπιβάλλεται νά 
ἐκφράσει τήν εὐαρέσκειά της  πρός τούς ἐμπνευστές της. Πρός τόν ἀείμνηστο 
Ἄνθιμο Παπαδόπουλο, πρός τόν, ἐπί τεσσαράκοντα ἔτη Πρόεδρο αὐτῆς, 
κύριο Σταῦρο Ὀλύμπιο,  καί ἰδιαιτέρως πρός τή στρατιά ἐκείνη τῶν ἀφανῶν 
Θεολόγων, οἱ ὁποῖοι βίωσαν τούς στόχους τῆς ΠΕΕΘ καί τούς  μετουσίωσαν  
σέ πράξη. 

Ἐπιθυμῶ ἐπίσης νά συγχαρῶ τή διοικοῦσα Ἐπιτροπή τῆς ΠΕΕΘ καί τόν 
σημερινό της Πρόεδρο κύριο Ἀνδρέα Χριστοδούλου, γιά τήν ὀργάνωση τῆς 
σημερινῆς πανηγυρικῆς Θεολογικῆς σύναξης καθώς καί γιά τήν ἐπιλογή τοῦ 
εὐστοχότατου  θέματος, πού ἔχει τίτλο:

Ἡ ἐπιβίωση τοῦ χριστιανισμοῦ στίς ἀρχαῖες κοιτίδες του 
στή Μέση Ἀνατολή.

Ἀσφαλέστατα τά ὅσα συμβαίνουν στίς γειτονικές μας Ἀραβικές χῶρες 
εἶναι γεγονότα   τραγικά γιά τόν Χριστιανισμό καί τήν Ὀρθοδοξία.

Αἰωνόβιες χριστιανικές κοιτίδες, οἱ ὁποῖες διά μέσου τῶν αἰώνων 
ἀπέβησαν ἀκένωτες πηγές χριστιανικοῦ  φωτός, ὑφίστανται σήμερα τίς 
ἐπιθέσεις, τίς λεηλασίες, τήν καταστροφή καί τήν ἐρήμωση ἀπό μέρους τῶν 
Μουσουλμάνων ἐπαναστατῶν. 

Ὁ Χριστιανισμός, στό χῶρο τῶν παλαιφάτων Ἐκκλησιῶν τῆς Μέσης 
Ἀνατολῆς, δηλαδή τῆς Ἀλεξανδρείας, τῆς Ἀντιοχείας, τῶν Ἱεροσολύμων καί 
τῆς Κύπρου  δοκιμάζεται, ὅσον ποτέ ἄλλοτε, σκληρῶς.

Δυστυχῶς, ὁ ἰσλαμικός φονταμενταλισμός γιά μία ἀκόμα φορᾷ βρίσκεται  
σέ πλήρη  ἔξαρση. Θέλει νά ἐπιβάλει τό Ἰσλάμ διά πυρός καί σιδήρου. 

Κι ἐμεῖς, ὡς Ἐκκλησία Κύπρου, πονοῦμε πάρα πολύ γιά ὅλα. Πονοῦμε 
πολύ γιά τόν ἀδελφοκτόνο πόλεμο. Συμπάσχουμε μέ τίς οἰκογένειες τῶν 
δολοφονηθέντων ἀπό ἀδελφικά χέρια.   Ἰδιαίτερα πονοῦμε γιά τά μικρά παιδιά, 
πού χάνουν τούς γονεῖς τους, πού πεινοῦν καί ὑποφέρουν.

Πέραν τούτων, πονοῦμε καί ἀγωνιοῦμε γιά τό μέλλον τῆς Ὀρθοδοξίας,  
καί γιά τίς  γειτονικές μας χῶρες. 

Γι’ αὐτό τόν λόγο, πέρυσι, καί συγκεκριμένα στίς 27 Μαρτίου 2012, 
καλέσαμε στήν Κύπρο  τούς ἀδελφούς Προκαθημένους τῶν Ἐκκλησιῶν τῆς 
Μέσης Ἀνατολῆς καί  μελετήσαμε ἐπισταμένως τό ὅλο θέμα. 
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Ἀνάμεσα στίς ἄλλες ἀποφάσεις πού πήραμε, πέραν τοῦ κοινοῦ 
ἀνακοινωθέντος, στό ὁποῖο καλούσαμε τούς πάντες νά σεβαστοῦν τά 
θρησκευτικά δικαιώματα τῶν Χριστιανῶν τῆς Μέσης Ἀνατολῆς, ἦταν καί 
ἡ καλλιέργεια στενότερων σχέσεων μεταξύ τῶν νέων στελεχῶν τῆς Ἐκκλησίας 
μας, πού ἀποτελοῦν τά περιβάλλοντα τῶν Ἐκκλησιῶν μας.

 Πρός τοῦτο κάθε χρόνο, περισσότεροι ἀπό 120 νέοι ἀπό  τό στενό 
περιβάλλον τῶν Ἀδελφῶν Ἐκκλησιῶν τῆς Μέσης Ἀνατολῆς, φιλοξενοῦνται  
ἀπό τήν Ἐκκλησία Κύπρου στίς κατασκηνώσεις τοῦ Ἁγίου Νικολάου, Στέγης, 
στήν Κακοπετριά, καί ἀκολουθοῦν ἕναν πρόγραμμα ἀλληλογνωριμίας καί 
ἀνάπτυξης διαπροσωπικῶν καί διεκκλησιαστικῶν σχέσεων μέ  στόχο  τήν ἀπό 
κοινοῦ ἐπίλυση ποιμαντικῶν καί ἄλλων ἐκκλησιαστικῶν θεμάτων, καθώς καί 
τήν ἀντιμετώπιση τῶν κινδύνων, πού, ὡς Ὀρθοδοξία, ἀντιμετωπίζουμε ἀπό 
τούς Ἰσλαμιστές, τούς αἱρετικούς καί τούς παπικούς.

 Μέ τόν τρόπο αὐτό – πιστεύουμε – ὅτι δέν μένουμε στήν ἑνότητα τῆς 
κορυφῆς ἀλλά θεμελιώνουμε τήν ἑνότητα τῶν Ἐκκλησιῶν μας, μέ δεσμούς 
ἄρρηκτους καί στή βάση.  

Ὡς Ἐκκλησία Κύπρου, ἀγωνιζόμεθα, ὥστε ἡ Ὀρθοδοξία στή Μέση Ἀνατολή 
νά ἀποτελέσει μία ἑνιαία ἰσχυρή δύναμη, « νάμαστε μία ἰσχυρή γροθιά» κατά 
τήν ἔκφραση τοῦ λαοῦ μας, ὥστε νά εἴμεθα σέ θέση νά προστατεύουμε τά 
ἀνθρώπινα καί ἰδιαίτερα τά θρησκευτικά μας δικαιώματα.

 Ἡ ἐπιβίωση τοῦ Χριστιανισμοῦ  στίς πρωτογενεῖς του ρίζες καί φύτρες 
ἀποτελεῖ μία ὕψισ τη ἠθική μας ὑποχρέωση καί μίαν ἀπόλυτη ἱστορική 
ἀναγκαιότητα!  

  Ἡ στάση τῶν ἰσχυρῶν της Γής εἶναι δυστυχῶς ποντιοπιλατική. Μόνο 
γιά τό ἐγώ τούς ἐνδιαφέρονται, γιά τήν αὔξηση τοῦ πλούτου τους καί γιά τόν 
ὑλικό τους εὐδαιμονισμό.

Ἐγείρω – ἑπομένως- καί πάλιν, ὡς Προκαθήμενος τῆς Ἐκκλησίας τῆς 
Κύπρου, κραυγή διαμαρτυρίας καί πόνου γιά τόν ἀπαράδεκτο καί βδελυκτό  
διωγμό τῶν Χριστιανῶν τῆς Μέσης Ἀνατολῆς  καί  καλῶ, ἀπό τά βάθη 
τῆς ψυχῆς μου, ὅλους ὅσοι μποροῦν, νά δράσουν καθ’ οἱονδήποτε τρόπο, 
ὥστε νά ἐπέλθει ἡ εἰρήνη στίς γειτονικές μας χῶρες, νά γίνουν σεβαστές 
οἱ θρησκευτικές τους  ἐλευθερίες καί τά ἀνθρώπινα δικαιώματά τους.
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Τούς καλῶ ἀκόμη νά συνειδητοποιήσουν καί τούτη τή μεγάλη ἱστορική 
ἀλήθεια, πού διακήρυξα στήν πρόσφατη ἀνακοίνωσή μου.

Ὅταν μία Ἑστία τοῦ χριστιανικοῦ πολιτισμοῦ σβήνει, τότε σβήνει μία 
ἀκένωτη πηγή πνευματικοῦ φωτός καί τροφοδοσίας τῆς οἰκουμένης. Διότι   
τό πνεῦμα τοῦ Χριστιανισμοῦ,  ποὺ εἶναι οὐράνιο, εἶναι πνεῦμα διαχρονικό 
καί πνεῦμα οἰκουμενικό. Ἡ δροσοβόλος αὔρα του ἔχει τή χάρη καί τή δύναμη 
νά ζωογονεῖ ὅλη τήν ἀνθρωπότητα καί νά τῆς παρέχει τίς δυνατότητες νά 
ἀνθοφορεῖ καί νά καρποφορεῖ ἐσαεί.

Ἄν σήμερα σβήσει ἡ χριστιανική ἑστία στήν Αἴγυπτο, αὔριο στήν 
Παλαιστίνη καί  στή  Συρία,  καί μεθαύριο στήν Κύπρο, τότε τό πνευματικό 
σκότος θά βασιλεύσει καί στήν Εὐρώπη καί στήν οἰκουμένη ὁλόκληρη. 

Γι’ αὐτό καί  ὥρα ἐστίν ἐξ ὕπνου ἐγερθῆναι.

 Μέ αὐτή τήν προτροπή κηρύττω τήν ἔναρξη τοῦ συνεδρίου τῆς ΠΕΕΘ 
καί εὔχομαι ἀπό κέντρου καρδίας πᾶσα ἐπιτυχία, ἐπ’ ἀγαθῷ τῆς Ἐκκλησίας καί 
τῶν χριστιανικῶν λαῶν τῆς Μέσης Ἀνατολῆς.

Ἱερά Ἀρχιεπισκοπή Κύπρου

28 Δεκεμβρίου 2013

x  
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Ο ΕΘΝΑΡΧΙΚΟΣ ΡΟΛΟΣ
ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ ΣΤΗΝ

ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΥ ΣΤΗ ΝΗΣΟ.

Χαίρομαι ιδιαίτερα που μέσα στην εορταστική ατμόσφαιρα των 
Χριστουγέννων μου δίνετε την ευκαιρία να σας μιλήσω, για μια 
σημαντική πτυχή τής μέχρι σήμερα ζωής και αποστολής της Εκκλησίας 

μας∙ να αναδείξω τον σωστικό ρόλο της Εκκλησίας της Κύπρου στην επιβίωση 
του Ελληνισμού στην εσχατιά αυτή της Ανατολικής Μεσογείου.

Στην όλη ιστορία του Χριστιανισμού η έννοια της πατρίδος ευλογείται και 
καθαγιάζεται από την Εκκλησία. Ο Απόστολος Παύλος μιλώντας στον Άρειο 
Πάγο διδάσκει ότι η ύπαρξη εθνών και επίγειων πατρίδων ανάγεται στον Θεό: 
«Εποίησεν (ο Θεός) εξ ενός αίματος παν έθνος ανθρώπων κατοικείν επί παν το 
πρόσωπον της γης, ορίσας προστεταγμένους καιρούς και τας οροθεσίας της 
κατοικίας αυτών»(Πρ.17,26). Ο ίδιος ο Χριστός, ως άνθρωπος, δεν απαρνείται 
την αγάπη προς την πατρίδα του. Έτσι, «έκλαυσεν επί την Ιερουσαλήμ» 
προβλέποντας την καταστροφή της. 

         Και η Εκκλησία επαινεί τον υγιή πατριωτισμό και εύχεται όπως 
ο Θεός ευλογεί τους άρχοντας, «νίκας χορηγών αυτοίς κατά των πολεμίων» 
και όπως διαφυλάσσει τας Χριστιανικάς πόλεις «εκ βαρβαρικής αλώσεως» και 
«εκ παντοίων κινδύνων».         

Κατοχυρωμένη, επομένως, η συμμετοχή της Εκκλησίας στους αγώνες του 
έθνους για υπεράσπιση, ή απελευθέρωση τής πατρίδος και στην επιβίωση του 
Ελληνισμού σ’ αυτήν.

Από τον 4ο αιώνα μέχρι και σήμερα, η Εκκλησία, ο μεγαλύτερος και 
επιφανέστερος θεσμός συνέχειας στην Ιστορία της Κύπρου, περιέλαβε 
αδιάσπαστα την συντριπτική πλειονότητα του πληθυσμού της νήσου, 
εξάσκησε αποφασιστική επιρροή πάνω του και έδωσε, κατά καιρούς,τα 

Μακαριωτάτου Αρχιεπισκόπου Κύπρου κ. Χρυσοστόμου. 
Εισήγηση στο συνέδριο τής ΠΕΕΘ, στις 28 Δεκεμβρίου 2013,

επί τη πεντηκονταετηρίδι από τής ιδρύσεως αυτής.
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πλαίσια ρύθμισης όλων των πτυχών του βίου του. 

Δεν ήταν ούτε και είναι ανεξήγητο αυτό το φαινόμενο. Βασική διδασκαλία 
της Εκκλησίας, με την οποία εξηγείται και η αγάπη προς την πατρίδα, είναι 
πως ο Χριστός με την ενανθρώπησή του «ανέλαβε» τον όλον άνθρωπο και τις 
όλες ανάγκες του. Έτσι τον βλέπουμε να μεριμνά και για την υλική τροφή των 
ανθρώπων, να θεραπεύει τις ποικίλες αρρώστιες τους λαού και να αποδίδει 
δικαιοσύνη όπου αυτή παραβιάζεται. Κατά παρόμοιο τρόπο κάθε κληρικός 
αναδεικνύεται ηγέτης της κοινότητος, ή ενορίας του, φροντίζοντας για τις 
υλικές, τις κοινωνικές και τις άλλες ανάγκες του λαού. Παρατηρείται δηλ. μια 
συμπόρευση και συνύφανση του βίου των πιστών με την Εκκλησία.

Σε λαούς που δεν γνώρισαν εθνικούς κινδύνους, ή υποδούλωση σε ξένα 
έθνη, αυτή η συμπόρευση αναφέρεται κυρίως στον κοινωνικό, στον ηθικό-
παιδευτικό και παρόμοιους τομείς. Για τον Κυπριακό Ελληνισμό, όμως, που 
ζει αγωνιζόμενος αδιάκοπα για τη διατήρηση, ή την ανάκτηση της εθνικής 
ελευθερίας του, αυτή η συμπόρευση γινόταν κυρίως στον εθνικό τομέα.

Η εμπλοκή της Εκκλησίας και σε «κοσμικές» (πολιτικές, πολιτιστικές, 
κοινωνικές), υποθέσεις λόγω των ιστορικών περιστάσεων συνιστά αυτό 
που λέμε έκφραση εθναρχικής (θρησκευτικοπολιτικής) δραστηριότητας. 
Στην Κύπρο-όπως και στον υπόλοιπο Ελληνισμό- το φαινόμενο βρήκε την 
κορύφωσή του κατά την Τουρκοκρατία και κατοχυρώθηκε με ειδικά προνόμια 
των σουλτάνων, πρωτίστως προς τον Αρχιεπίσκοπο, και δευτερευόντως 
προς τους Μητροπολίτες της νήσου. Ο εθναρχικός ρόλος της Εκκλησίας 
της Κύπρου, όμως, καθιερώθηκε αιώνες πολλούς πριν. Αυτό έγινε με δυο 
άλλες πράξεις, που είναι, κατά τη γνώμη μου, πολύ σημαντικότερες από τα 
οθωμανικά προνόμια:

Πρώτη τέτοια πράξη ήταν το Αυτοκέφαλο της Κυπριακής Εκκλησίας. 
Το γεγονός ότι η Εκκλησία της Κύπρου περιελάμβανε το σύνολο των Ελλήνων 
της Κύπρου, την κατέστησε μοναδικό αντιπροσωπευτικό φορέα του λαού, 
ιδίως σε καιρούς πολιτικής αστάθειας ή ξένων επιδρομών και κατακτήσεων. 
Αν η Κύπρος υπαγόταν σε μιαν ξένη Εκκλησία, δεν θα ήταν ούτε εύκολη, ούτε 
δυνατή αυτή η εκπροσώπηση. Πολύ δε περισσότερο δεν θα μπορούσε κατά 
την κρίση της και μόνον να ηγείται του λαού και να δρα όπως αυτή θα ήθελε 
σε συγκεκριμένες περιπτώσεις. 

Η δεύτερη πράξη που θεμελίωσε τον εθναρχικό ρόλο της Εκκλησίας της 
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Κύπρου ήταν τα αυτοκρατορικά προνόμια τα οποία δόθηκαν σ’αυτήν από τον 
αυτοκράτορα Ζήνωνα, περί τα τέλη του 5ου αιώνα. Τα προνόμια αυτά, προς 
τον εκάστοτε Αρχιεπίσκοπο Κύπρου, συνιστούσαν ουσιαστικά εγκαθίδρυσή 
του ως Τοποτηρητού του Αυτοκράτορα στο απομακρυσμένο αυτό τμήμα της 
αυτοκρατορίας. Πορφυρούν μανδύα έφερε ο αυτοκράτορας∙ με κόκκινο μελάνι 
υπέγραφε μόνον ο αυτοκράτορας∙ και αυτοκρατορικό σκήπτρο μόνον αυτός 
έφερε. Με τα προνόμια, επομένως, ο αυτοκράτορας μεταβίβαζε την πολιτική 
εξουσία στον αρχιεπίσκοπο Κύπρου. 

Βάσει αυτών των προνομίων, τα οποία ασφαλώς βασίζονταν στο 
προϋπάρχον Αυτοκέφαλο, ο Αρχιεπίσκοπος και η ιεραρχία της Κύπρου, 
ηγήθηκαν της μετοικεσίας του Κυπριακού λαού στα μέρη της Κυζίκου το 691 
μ.Χ., φεύγοντας τις αυξημένες επιδρομές των Αράβων, σ’ένα αγώνα φυσικής 
επιβίωσης. Λίγα χρόνια αργότερα, ο Αρχιεπίσκοπος και οι άλλοι ιεράρχες, 
ηγήθηκαν και πάλιν της επανόδου του λαού στην Κύπρο. Με τον τρόπο αυτό 
ο Αρχιεπίσκοπος αναλάμβανε και την πολιτική τύχη του λαού σε μια δύσκολη 
στιγμή. Το ίδιο συνέβη και δύο αιώνες αργότερα, με την αποστολή του αγίου 
Δημητριανού, επισκόπου Χύτρων, στη Μεσοποταμία για απελευθέρωση των 
Κυπρίων που αιχμαλωτίστηκαν από τους Άραβες. Ήταν μια καθαρά εθναρχική 
αποστολή.

Στα δύσκολα χρόνια της Λατινοκρατίας (1191-1570) η διοικητική δομή 
της Αυτοκεφάλου Ορθοδόξου Εκκλησίας της Κύπρου εξαρθρώθηκε. Μπόρεσε, 
όμως, η Εκκλησία και διατήρησε κάποιες από τις «κοσμικές» εξουσίες της 
που αναφέρονταν στο οικογενειακό και ιδιωτικό δίκαιο, όπως το ότι οι 
διαφορές μεταξύ Ελλήνων εκδικάζονταν από τον οικείο Έλληνα επίσκοπο, 
και που συνιστούσαν τον εθναρχικό της ρόλο. Παραδειγματική παραμένει 
στην περίπτωση αυτή και η θυσία των 13 μοναχών της Καντάρας το 1231. 
Διατηρούν την εθνική και θρησκευτική αυτοσυνειδησία άσβεστη ανάμεσα 
στον λαό. 

Οι Τούρκοι, αμέσως μετά την κατάληψη της Κύπρου, για να προσεταιριστούν 
τους κατοίκους έναντι των Δυτικών, έδωσαν, ως γνωστόν, κάποια προνόμια 
στην Εκκλησία. Τα προνόμια αφορούσαν ένα βαθμό αυτονομίας στη διαχείριση 
των υποθέσεων των Χριστιανών που θα αντιπροσωπεύονταν από τους 
θρησκευτικούς αξιωματούχους τους. Οι Τούρκοι απέβλεπαν, βέβαια, στο δικό 
τους συμφέρον. Έτσι με τον τρόπο αυτό αποκτούσαν ένα είδος δημογραφικού 
ελέγχου του πληθυσμού (καταγραφή γεννήσεων, θανάτων, φύλου, ηλικίας), 
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διευκολύνονταν στη φορολογία που επέβαλλαν (κατανομή και συλλογή 
φόρων), κυρίως όμως καθιστούσαν την Εκκλησία υπεύθυνη και υπόλογη για 
τη νομιμοφροσύνη των ραγιάδων. 

Η Εκκλησία αξιοποίησε προς όφελός της αυτά τα προνόμια. Μπόρεσε 
έτσι να καταστεί σταδιακά ο μόνος αδιαμφισβήτητος θεσμός των υποδούλων. 
Ο αρχιεπίσκοπος, ανεδείχθη ο πραγματικός εθνάρχης του λαού.

Τα Μοναστήρια, βάσει των προνομίων, απέκτησαν κτημοσύνη και 
συγκράτησαν γύρω τους τον ελληνικό πληθυσμό. Η γη των Μονών ήταν το 
κυριότερο αντίβαρο στην Τουρκική κτημοσύνη και η επέκτασή της σήμαινε 
αυτόματα επέκταση της ελληνικής κατοχής και παρεμπόδιση του εξισλαμισμού. 

Λόγω του εθναρχικού ρόλου που ανέπτυξε η Εκκλησία ανέλαβε και τη 
βαρύτατη αποστολή της προαγωγής της ελληνικής παιδείας και ιδιαίτερα της 
ελληνικής γλώσσας ανάμεσα στον λαό. 

Έτσι, αρχίζουν από τον 18ο αιώνα να δημιουργούνται, από την Εκκλησία, 
τα πρώτα σχολεία για στοιχειώδη εκπαίδευση, κυρίως γλωσσική, σε πόλεις 
και χωριά. Κύριο σταθμό στον τομέα αυτό αποτελεί η κατά το 1812 ίδρυση, 
από τον Αρχιεπίσκοπο Κυπριανό, της «Ελληνικής Σχολής» που εξελίχθηκε 
αργότερα στο σημερινό Παγκύπριο Γυμνάσιο. Η πρωτοβουλία της Εκκλησίας, 
να θέσει υπό την ευθύνη της την Παιδεία του τόπου, αποδείχτηκε, εκ των 
υστέρων, η καίρια προϋπόθεση της αποτυχίας όλων των αφελληνιστικών 
προσπαθειών που ακολούθησαν.

Ασφαλώς στη διατήρηση του Ελληνισμού στην Κύπρο συνέβαλε 
τα μέγιστα η, λόγω του εθναρχικού ρόλου της Εκκλησίας, δυνατότητα 
παρέμβασης της Εκκλησίας προς την Υψηλή Πύλη, όσες φορές οι τοπικοί 
διοικητές ξεπερνούσαν τα όρια καταπίεσης του λαού, ή  καταδυνάστευαν τους 
Χριστιανούς με υπέρογκες φορολογίες. Δεν ήταν λίγες οι φορές που, είτε μόνος 
ο Αρχιεπίσκοπος, είτε συνοδευόμενος και απ’ όλη την ιεραρχία, επεσκέφθη την 
Κωνσταντινούπολη και πέτυχε χαλάρωση της καταδυνάστευσης του λαού.

Άλλοτε, πάλιν, η Εκκλησία, με εγκυκλίους των ιεραρχών της, 
προσπαθούσε να παραμυθήσει και να στηρίξει το ποίμνιό της, μέχρι την 
ανατολή καλύτερων ημερών. Παρέπεμπε στα «παθήματα του Χριστού» και 
υπενθύμιζε τας «μετά ταύτα δόξας». Αξιοσημείωτον είναι και το γεγονός πως η 
Εκκλησία στρεφόταν και εναντίον καταστάσεων που απειλούσαν έμμεσα τον 
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Ελληνισμό. Χαρακτηριστική είναι η εγκύκλιος του αρχιεπισκόπου Κυπριανού 
εναντίον των «φαρμασόνων».

Εκείνο, όμως, που κυρίως διατήρησε τον Ελληνισμό στην Κύπρο ήταν 
το παράδειγμα των εκπροσώπων της Εθναρχούσης Εκκλησίας: Η μέχρι 
τέλους εμμονή τους στις αξίες και τις αρχές που κήρυτταν, η υπεράσπιση 
ακόμα και με την ίδια τη ζωή τους, του ποιμνίου τους. Από το σύνολο 25 
κανονικά εκλεγμένων αρχιεπισκόπων στη διάρκεια της Τουρκοκρατίας, 
δεκατρείς παύτηκαν, ή εξορίστηκαν, ή κακοποιήθηκαν ή φυλακίστηκαν, ή και 
θανατώθηκαν, όπως ο αρχιεπίσκοπος Κυπριανός, ποτέ, όμως, «από το χρέος 
μη κινούντες». Αν ο αρχιεπίσκοπος Κυπριανός αλλαξοπιστούσε για να σώσει 
τη ζωή του, θα έμενε κανείς από το ποίμνιό του Ορθόδοξος Χριστιανός; 
Η Κύπρος θα μετατρεπόταν, από τότε, τόπος Μουσουλμανικός. Αν πάλιν 
έφευγε για να σωθεί, η φυγή του δεν θα γινόταν αφορμή γενοκτονίας του 
λαού; Έτσι, και όταν ακόμα η εκδίκηση των τυράννων ερχόταν αμείλικτη, 
η εθναρχούσα Εκκλησία δρούσε ως αλεξικέραυνο. Δεχόταν εκείνη τους 
κεραυνούς, πρόσφερε τους προκαθημένους και τους αρχιερείς της ως «αγνά 
και άμωμα ιερεία» στον βωμό της πατρίδος, αλλά προστάτευε τον λαό. Ήταν 
και είναι από αυτή την άποψη ανεκτίμητη η προσφορά της.

Αλλά και κατά τη διάρκεια της Αγγλοκρατίας η Εθναρχούσα Εκκλησία 
συνέβαλε τα μέγιστα στην διατήρηση του Ελληνισμού στην Κύπρο. Οι Άγγλοι 
από την αρχή δεν έκρυψαν τις επιδιώξεις τους για δημιουργία ενός νέου 
έθνους στην Κύπρο που προϋπόθετε τον αφελληνισμό τού πληθυσμού της. 
Ο αρχιεπίσκοπος Σωφρόνιος υποδεχόμενος τους Άγγλους τους υπενθύμισε 
ότι «ο Κυπριακός λαός θέλει διατελεί αφοσιωμένος εις την νέαν αυτού 
κυβέρνησιν....χωρίς να αρνηθή την καταγωγήν και τους πόθους αυτού». 
Οι πρεσβείες του Σωφρονίου και των Κυρίλλων στην Αγγλία αυτό υπενθύμιζαν. 
Και τα Οκτωβριανά, με επικεφαλής την Εκκλησία, το ίδιο μαρτυρούσαν. 
Ο Αρχιεπίσκοπος Λεόντιος, ως Τοποτηρητής, αγωνίστηκε και κράτησε την 
Παιδεία στα χέρια της Εκκλησίας και διατήρησε άσβεστο τον πόθο της Ένωσης 
με την μητέρα Ελλάδα. Στην ίδια γραμμή ακολούθησαν ο Μακάριος ο Β΄ και 
ο Μακάριος ο Γ΄, ο οποίος ηγήθηκε και του απελευθερωτικού μας αγώνα.

Μα και σήμερα, λόγω των κρισίμων καιρών για το εθνικό μας θέμα, 
παρά την ύπαρξη υπεύθυνης Κυβέρνησης, η Εκκλησία δεν παύει από του να 
καθοδηγεί τον λαό όχι μόνο στα θρησκευτικά του καθήκοντα, αλλά και στις 
εθνικές του υποχρεώσεις. Αναγνωρίζεται μάλιστα από όλους, δικούς μας και 
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ξένους, φίλους και εχθρούς, πως ήταν καθοριστικός ο ρόλος της Εκκλησίας 
στην καθοδήγηση του λαού για απόρριψη του απαράδεκτου σχεδίου Ανάν 
που πρόσφερε την Κύπρο, εύκολη λεία στην Τουρκία.

Κυρίες και Κύριοι,

Αν οι περιστάσεις δεν ήταν τόσο τραγικές για το εθνικό μας θέμα, θα 
μπορούσα να περατώσω εδώ τον λόγο με ένα αίσθημα κομπασμού. Γιατί 
πράγματι, σειρά ολόκληρη προκατόχων μου, με τις θυσίες τους, κράτησαν τον 
τόπο ελληνικό και χριστιανικό. Δεν μπορώ, όμως, να σταματήσω εδώ, γιατί 
προέχει το χρέος: Να υποδείξω την κρισιμότητα των καιρών και να συμβάλω 
με όλες μου τις δυνάμεις στη συνειδητοποίηση των θανάσιμων κινδύνων που 
αντιμετωπίζουμε:

Το πρόβλημα της Κύπρου διά μέσου των αιώνων εστιάζεται στο 
γεγονός ότι οι Έλληνες της νήσου επιμένουμε πεισματικά να παραμείνουμε 
Έλληνες. Αν είχαμε αποφασίσει να αλλαξοπιστήσουμε θα είχαμε επιβιώσει 
αμέριμνοι, ως προτεκτοράτο κάποιας μεγάλης δύναμης. Το ίδιο και σήμερα. 
Αν εξισλαμιζόμασταν δεν θα είχαμε κανένα πρόβλημα. Θα απολαμβάναμε 
αμέριμνοι μιαν ζωώδη ευημερία.

Μα είμαστε Έλληνες. Και μάλιστα Χριστιανοί Ορθόδοξοι Έλληνες. 
Και αυτές τις ιδιότητές μας τις υπερασπιζόμαστε πάντα με μεγάλες θυσίες.

Φαίνεται, σήμερα, ξεκάθαρα σ’όλους ότι οι Τούρκοι επιδιώκουν την 
Τουρκοποίηση της Κύπρου με τρεις τρόπους: Πρώτα με την κατάργηση της 
Κυπριακής Δημοκρατίας και τη δημιουργία εξ υπαρχής ενός νέου «κράτους». 
Όταν πολύ σύντομα προκαλέσουν διάλυση αυτού του νέου κράτους, 
θα είμαστε πια κοινότητα και όχι κράτος, όμηροι στα χέρια της Τουρκίας.

Επιχειρούν την Τουρκοποίηση και με τον εποικισμό. Όταν θα πετύχουν 
να πείσουν τους ξένους, ότι οι έποικοι έχουν δικαιώματα, θα ζητήσουν ενιαίο 
κράτος και αυτοδιάθεση. Θα έχουμε την τύχη της Αλεξανδρέττας. Επιχειρούν 
να επιβάλουν τα σχέδια τους και με τον εκφοβισμό. Με διάφορους τρόπους θα 
προκαλέσουν αίσθημα ανασφάλειας στο λαό μας, αφήνοντάς του μόνο τρόπο 
αντίδρασης την φυγή. Όπως έκαμαν και με την Ίμβρο.

Είναι επείγουσα ανάγκη να αλλάξουμε πορεία πλεύσης. Η Κυβέρνηση 
θα πρέπει να στραφεί προς την διεθνή κοινότητα, επανατοποθετώντας 
το πρόβλημα ως πρόβλημα εισβολής και κατοχής. Ο λαός θα πρέπει να 
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αντέξει και άλλο στις ταλαιπωρίες και να απομονώσει όσους ξεπουλούν 
τις περιουσίες τους στον κατακτητή, διευκολύνοντας, με την συμπεριφορά 
τους, την Τουρκοποίηση της πατρίδας μας. Εσείς, οι θεολόγοι εκπαιδευτικοί, 
να στρέψετε πιο έντονα την προσοχή σας στη διαπαιδαγώγηση της νεότητας 
με τα χριστιανικά ιδανικά και τις ελληνικές μας αξίες. Και εμείς, ως διοικούσα 
Εκκλησία, να συνεχίσουμε τον ρόλο των προκατόχων μας. Συντονίζοντας, με 
αυτό τον τρόπο, όλοι τις προσπάθειες μας, θα έχουμε και τον Θεό βοηθό και 
αντιλήπτορα. Αυτού το άμετρο έλεος και την ενίσχυση επικαλούμαι σ’ εσάς 
και σ’ όλο το λαό μας.



ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
ΤΟΥ ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΟΥ ΚΥΠΡΟΥ

ΓΙΑ ΤΟ ΘΕΜΑ ΤΗΣ ΕΝΑΡΞΗΣ
ΤΩΝ ΣΥΝΟΜΙΛΙΩΝ  

 

Η Εκκλησία με σοβαρότητα, με υπευθυνότητα  με νηφαλιότητα και αφού 
συμβουλεύτηκε πλειάδα συνταγματολόγων και διεθνολόγων, και αφού 

αποκρυστάλλωσε άποψη επί του κοινού ανακοινωθέντος,  απευθύνεται 
σήμερα προς τον κυπριακό λαό για να κοινοποιήσει σ’ αυτόν τις θέσεις της.

1.	 Το κοινό ανακοινωθέν  διαγράφει τα πλαίσια μέσα στα οποία θα 
κινηθούν οι δύο συνομιλητές και όχι τη λύση τού χρονίζοντος 
κυπριακού προβλήματος.  

2.	 Η καχυποψία τόσο ημών των Ελληνοκυπρίων όσο και των 
Τουρκοκυπρίων είναι αυτή που δεν μας επέτρεψε να ξεπεράσουμε 
τις κάποιες ασάφειες τού κειμένου τού κοινού ανακοινωθέντος. 
Συμμεριζόμεθα βέβαια τις ανησυχίες μερίδας τού λαού μας. Αλλά αυτό 
δεν είναι το τέλος τού κόσμου.

3.	 Αυτές  τις κρίσιμες στιγμές η Εκκλησία επιθυμεί να συμβουλεύσει,  όπως 
όλες οι πολιτικές δυνάμεις και  ο κάθε κύπριος πολίτης παραμείνουν 
ενωμένοι, προκειμένου να συμπαρασταθούν στην κυβέρνηση και 
στον συνομιλητή και με εθνική εγρήγορση να παρακολουθούν την 
εξέλιξη των συνομιλιών, ούτως ώστε να μην παρεισφρήσει κανένα 
αρνητικό στοιχείο  στη διαδικασία επίλυσης τού εθνικού μας 
προβλήματος. Εδώ πρέπει να επικεντρωθεί το ενδιαφέρον όλων μας. 
Διότι, ό,τι συμφωνηθεί  θετικό ή αρνητικό θα πάει στο δημοψήφισμα 
και τότε θα είναι τραγικό να απορριφθεί για δεύτερη φορά από τον 
λαό μας. Άρα στο δημοψήφισμα επιβάλλεται να πάνε μόνο θετικά. 
Αν, παρ’ ελπίδα, δεν επιτύχουμε μία λειτουργική και βιώσιμη λύση, 
η οποία να διασφαλίζει ένα ελπιδοφόρο και δημιουργικό μέλλον 
και για τις δύο κοινότητες, τότε είναι καλύτερα οι συνομιλίες 
να διακοπούν έγκαιρα. 

h
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4.	 Η Εκκλησία είναι έτοιμη να συμβάλει προς αυτήν την κατεύθυνση με 
όλες της τις δυνάμεις, επειδή η λύση τού  εθνικού μας προβλήματος 
δεν είναι έργο μόνο τής εκλελεγμένης κυβέρνησης αλλά είναι υπόθεση 
όλου τού λαού. 

5.	 Καλούμε την κυβέρνηση να αναλάβει υπεύθυνα την ενημέρωση τού 
λαού από έγκριτους επιστήμονες, οι οποίοι να αναλύσουν τη δομή τής 
επιδιωκόμενης  ομοσπονδιακής λύσης, ώστε ο λαός μας να  γνωρίζει 
εκ των προτέρων τα δεδομένα μιας  ομοσπονδιακής διαβίωσης.

6.	 Η Εκκλησία ως πνευματική μητέρα, πάντοτε προσευχόταν και θα 
συνεχίσει να προσεύχεται και να παρακαλεί τον Δομήτορα τής 
Εκκλησίας Κύριο να φωτίζει και να ενισχύει όλους, ηγεσία και λαό, 
όπως  ομονοούντες εργασθούν προς το καλώς νοούμενο συμφέρον 
τής πατρίδας μας.

Ιερά Αρχιεπισκοπή Κύπρου

Πέμπτη 13 Φεβρουαρίου

F
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ΤΟ ΠΡΟΣΚΑΙΡΟ ΚΑΙ ΤΟ ΑΙΩΝΙΟ ΣΤΗ ΖΩΗ
ΤΩΝ ΤΡΙΩΝ ΙΕΡΑΡΧΩΝ

Ὁ  Ἀρχιμανδρίτης πατὴρ ΑΣΤΕΡΙΟΣ ΧΑΤΖΗΝΙΚΟΛΑΟΥ ἦταν ὁ ἐπίσημος 
προσκεκλημένος τῆς Ἱερᾶς Ἀρχιεπισκοπῆς Κύπρου γιὰ νὰ ἐκφωνήσει « τὸν 
πρέποντα λόγο» στὴ γιορτὴ τῶν τριῶν Ἱεραρχῶν.
Λόγω ἐλλείψεως χώρου δημοσιεύουμε μόνο τόν Πρόλογο και τὸ τέταρτο 
μέρος τῆς ἐμβριθοῦς ὁμιλίας του, ποὺ ἔχει τίτλο 

« ΤΟ ΜΗΝΥΜΑ ΤΟΥΣ ΣΤΗΝ ΕΠΟΧΗ ΜΑΣ»
 Ὅσοι ἀπὸ τοὺς ἀναγνῶστες μας ἐπιθυμοῦν νὰ ἔχουν ὅλο τὸ κείμενο μποροῦν 
νὰ μᾶς στείλουν τὴν ἠλεκτρονική τους διεύθυνση καὶ θὰ τοὺς τὸ στείλουμε 
μὲ μεγάλη μας χαρά.

Ὁ Ὀρθόδοξος κόσμος τιμᾶ τούς τρεῖς μεγίστους φωστῆρας τῆς 
Τρισηλίου Θεότητος. Τούς γιορτάζει σ’ ὅλη τήν οἰκουμένη, διότι 
εἶναι διδάσκαλοι οἰκουμενικοί. Λάμπουν σάν ἀστέρες πολύφωτοι 

στό νοητό στερέωμα τῆς Ἐκκλησίας. Οἱ μορφές τους, αἰῶνες τώρα, δέν 
ἔχουν χάσει τίποτε ἀπό τή λάμψη τους. Ἀντίθετα, στούς σκοτεινούς 
 καιρούς μας, λάμπουν περισσότερο καί φωτίζουν τούς δρόμους μας.

Ἐλάχιστοι στήν ἱστορία τῆς Ἐκκλησίας μας ὀνομάσθηκαν μεγάλοι, ὅπως 
ὁ Μέγας Βασίλειος. Μόνον τρεῖς ἅγιοι πῆραν τόν τίτλο τοῦ Θεολόγου, ὅπως 
ὁ ἅγιος Γρηγόριος. Καί κανείς ἄλλος δέν ὀνομάσθηκε Χρυσόστομος ἐκτός ἀπό 
τόν ἅγιο Ἰωάννη.
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Εἶναι ἀπό τούς πρώτους οἱ πρῶτοι, οἱ πιό μεγάλοι ἀπό τούς μεγάλους. 
Εἶναι οἱ πλατιά καί πολύπλευρα μορφωμένοι, οἱ πολυγραφότατοι συγγραφεῖς,        
οἱ ἀξεπέραστοι ρήτορες, οἱ ἀκούραστοι κοινωνικοί ἐργάτες, οἱ ἀνιδιοτελεῖς 
ποιμένες τῆς Ἐκκλησίας, οἱ βαθεῖς μελετητές καί γλαφυροί ἑρμηνευτές τῆς 
Ἁγίας Γραφῆς, οἱ ἀξιοθαύμαστοι ἀσκητές, οἱ μεγάλοι ἅγιοι τοῦ Θεοῦ.

Στήν ὁμιλία μας αὐτή θά μελετήσουμε τό πέρασμά τους ἀπό τή ματαιότητα 
τοῦ πρόσκαιρου κόσμου στήν αἰωνιότητα τῆς βασιλείας τοῦ Θεοῦ. Γιά νά 
δοῦμε τό μήνυμα, πού μέ τή δική τους ἐπιλογή καί τήν ἁγία ζωή τους στέλνουν 
στόν κόσμο μας σήμερα.

ΤΟ ΜΗΝΥΜΑ ΤΟΥΣ ΣΤΗΝ ΕΠΟΧΗ ΜΑΣ

Οἱ  τρεῖς μεγάλοι «ρητῆρες τῶν λόγων καί πρηκτῆρες τῶν ἔργων» 
ποιό ἄραγε μήνυμα στέλνουν ἀπό τή μακρυνή ἐποχή τους στή σύγχρονη 
συγχυσμένη ἐποχή μας μέ τά πύρινα λόγια τους καί τήν ἁγία βιοτή τους;

Ἡ ἐποχή μας εἶναι ἡ ἐποχή τῶν θαυμαστῶν ἐπιτευγμάτων καί τῶν 
καταπληκτικῶν προόδων. Τά σύνορα τῆς γνώσεως ἔχουν καταπληκτικά 
ἐπεκταθεῖ. Ἡ ἐπιστήμη προόδευσε πολύ. Πέτυχε στίς τελευταῖες μόνο 
δεκαετίες ὅσα δέν πέτυχε ἀπό τήν ἀρχή τῆς ἱστορίας της. Ἡ τεχνική ἔδωσε 
στόν ἄνθρωπο μοναδικές δυνατότητες. Τοῦ ἐξασφάλισε καταπληκτικές 
ἀνέσεις, τοῦ προμήθευσε πλοῦτο ἀγαθῶν, τόν ἀνέβασε στ’ ἀστέρια.

Θἄλεγε κανείς πώς λύσαμε ὅλα τά προβλήματα τῆς ζωῆς καί πώς δέν 
ὑπάρχει κάτι πιεστικό νά μᾶς ἀπασχολεῖ.

Καί ὅμως! Τά προβλήματά μας εἶναι παραδόξως περισσότερα καί 
πιεστικότερα ἀπό ἄλλοτε. Ὁ ἄνθρωπος μέσα στίς λεωφόρους τοῦ πολιτισμένου 
κόσμου κυκλοφορεῖ ἀνικανοποίητος. Τόν κατατρώγει ἡ ἀγωνία, ἡ ἀβεβαιότητα 
γιά τό μέλλον, τόν ταλαιπωροῦν ποικίλοι φόβοι, τό αἴσθημα τῆς ἀνασφάλειας 
τόν κατατυραννεῖ. Σκύβει μέσα του καί συναντᾶ ἐρήμους. Προσπαθεῖ νά 
θεραπεύσει τό ἐσωτερικό του καί διαπιστώνει τρομακτικά κενά. Κινεῖται 
μέσα σέ πολυάνθρωπες κοινωνίες καί αἰσθάνεται μόνος. Ὁ ρυθμός, ὁ τρόπος, 
ἡ νοοτροπία τῆς ζωῆς τοῦ προκαλοῦν ἀφόρητο καί δυσθεράπευτο ἄγχος. 
Ἀλλοίμονο! Δέν γνωρίζει πιά ὁ σημερινός τεχνολογικός καί καταναλωτικός 
ἄνθρωπος τί θά πεῖ ἀληθινή χαρά, ἀδιατάρακτη εἰρήνη τῆς ψυχῆς, ἥσυχη 
συνείδηση, ἐσωτερική πληρότητα. Οἱ ἰατρικές συνταγές καί τά φάρμακα 
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ἀδυνατοῦν νά τοῦ δώσουν αὐτό πού ἔχει ἄμεση ἀνάγκη καί βαθύτατα ἐπιθυμεῖ 
γιά νά ξεδιψάσει.

Συγχρόνως τά γενικότερα προβλήματα παρουσιάζονται τόσο δύσκολα 
καί ἡ πολυπλοκότητά τους φαίνεται νά ἀπειλεῖ με συνέπειες καταστρεπτικές. 
Ἄς σκεφθοῦμε τούς φοβερούς πολέμους τοῦ περασμένου αἰώνα καί 
τούς φόβους γιά μεγαλύτερα δεινά, τήν τρομακτική δυνατότητά μας νά 
αὐτοκαταστραφοῦμε. Ἄς σκεφθοῦμε τήν λιμοκτονία μεγάλου τμήματος τῆς 
γῆς, ἁπλῶς γιατί ἀδιαφορεῖ ὁ πολιτισμένος τάχα κόσμος. Ἄς ἀναλογισθοῦμε 
τήν καταστροφή καί τόν θάνατο πού βρίσκουν ὁλοένα περισσότεροι νέοι μέσα 
στήν κόλαση τῶν ναρκωτικῶν καί τήν ἀνεξέλεγκτη πιά ἐξάπλωση πάνω στή 
γῆ τῆς φοβερῆς μάστιγας τοῦ AIDS.

Τί φταίει; Ζοῦμε στήν ἐποχή τῆς ἀποστασίας ἀπό τόν Θεό. Ὁ ἄνθρωπος 
ζαλισμένος σήμερα ἀπό τά μεγάλα καί ἐκπληκτικά ἐπιτεύγματά του, 
ἐγκαταλείπει τόν Θεό καί τόν νόμο Του. Μέ ἑωσφορική αὐτάρκεια θεωρεῖ 
ὅτι μπορεῖ νά ζήσει μόνος του σ’ αὐτό τόν κόσμο καί ζητεῖ ὅλο τόν κόσμο 
νά περιστρέφεται γύρω ἀπό τόν ἑαυτό του. Ὁ ἀνθρωποκεντρισμός εἶναι τό 
βασικό χαρακτηριστικό τῆς ἐποχῆς μας. Δέν ὑπάρχει τόπος γιά τόν Θεό.  
Ἡ καταγωγή τοῦ ἀνθρώπου θά ἑρμηνευθεῖ χωρίς τόν Θεό. Ἡ σύγχρονη ζωή θά 
ὀργανωθεῖ χωρίς τόν Θεό.

Χωρίς ὅμως τόν αἰώνιο καί ἀΐδιο Θεό οὔτε ὁ κόσμος μπορεῖ νά σταθεῖ 
οὔτε ὁ ἄνθρωπος μπορεῖ νά ζήσει. Ὁ κόσμος θά ὑποφέρει κάτω ἀπό τά 
ἀπερίσκεπτα πλήγματα τοῦ ἀνθρώπου καί ὁ ἄνθρωπος θά ἀποδεικνύεται 
ὁ χειρότερος ἐχθρός τοῦ ἑαυτοῦ του. Χωρίς τόν αἰώνιο καί ἀΐδιο Θεό θά χάνει 
τήν αἰώνια διάσταση τοῦ ἑαυτοῦ του, θά σμικρύνεται ἀφόρητα, θά συνθλίβεται 
κυριολεκτικά κάτω ἀπό τά πλήγματα τῆς στυγνῆς δυναστείας τοῦ παρόντος, 
θά  αὐτοεγκλωβίζεται στό πρόσκαιρο, θά ἀσφυκτιᾶ μέσα στή στενή φυλακή 
τοῦ κτιστοῦ. Χωρίς ὄραμα ζωῆς, χωρίς δυναμική προοπτική μέλλοντος, θά 
κινεῖται στίς δύο διαστάσεις τοῦ μήκους καί τοῦ πλάτους, ἀγνοώντας τό βάθος 
τοῦ νοήματος τῆς ζωῆς καί τό ὕψος τοῦ προορισμοῦ του. Χωρίς τόν αἰώνιο 
Θεό καί τήν προοπτική τῆς αἰωνιότητος, ἡ εὐτυχία του δέν ἔχει διάρκεια, 
ἡ χαρά του δέν ἔχει βάθος, ἡ ζωή του εἶναι χωρίς νόημα. Μόνο κάτω ἀπό τό 
βλέμμα τῆς αἰωνιότητος λυγίζουν οἱ χαλύβδινες συντεταγμένες τοῦ χώρου 
καί τοῦ χρόνου καί ὁ ἄνθρωπος ἐλευθερώνεται, ἀναπνέει καί ζεῖ. Ξεφεύγει τό 
πρόσκαιρο καί πεπερασμένο καί κινεῖται δυναμικά καί ἐλεύθερα στόν ἄπειρο 
καί αἰώνιο κόσμο τῆς βα σι λεί ας τοῦ Θεοῦ.
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Οἱ ἅγιοι Τρεῖς Ἱεράρχαι εἶχαν πλούσια ὅσα ὁ κόσμος σήμερα λατρεύει 
καί προσκυνεῖ. Γνώσεις, ἐπιστῆμες, σοφία, πλούτη. Δέν στηρίχθηκαν ὅμως 
σ’ αὐτά. Ἀνακάλυψαν πώς κάτι ἄλλο εἶναι τό πρῶτο στή ζωή καί ὅλα τά 
ὑπέταξαν σ’ αὐτό. Ἔζησαν γιά τόν Θεό καί τόν αἰώνιο κόσμο Του καί ὁ Θεός 
ἦταν τό μέγιστο ἀγαθό τῆς ζωῆς τους.

Γι’ αὐτό καί ὅταν ὁ ὕπαρχος Μόδεστος ἦλθε ἀπεσταλμένος τοῦ αἱρετικοῦ 
αὐτοκράτορα γιά νά ὑποτάξει στά αἱρετικά του φρονήματα τόν Μ. Βασίλειο, 
καί μάλιστα ἐνῶ τόν ἀπείλησε μέ τά χειρότερα πού μποροῦσε, δήμευση, ἐξορία, 
βασανιστήρια καί θάνατο, ὁ μέγας ἱεράρχης ἔμεινε ἀλύγιστος καί κατέπληξε 
τόν Μόδεστο μέ τίς ἀπαντήσεις του.

- Κανείς ἕως τώρα δέν μίλησε σέ μένα τόν Μόδεστο ἔτσι καί μέ τόσο 
θάρρος.

- Ἴσως ἐπειδή δέν συνήντησες ἀκόμη ἐπίσκοπο, ὁπότε θά σοῦ μιλοῦσε 
μ’ αὐτό τόν τρόπο, ἀφοῦ θά ἀγωνιζόταν γιά τέτοια πράγματα. Στά ἄλλα ἐμεῖς, 
ὕπαρχε, εἴμαστε μετριοπαθεῖς καί πιό ταπεινοί ἀπό τόν καθένα, διότι αὐτή 
τήν ἐντολή ἔχουμε. Ὄχι σέ τόσο μεγάλη δύναμη σάν τή δική σου, ἀλλά καί 
σ’ ἕνα τυχαῖο δέν δείχνουμε ὑπερηφάνεια. «Οὗ δέ Θεός τό κινδυνευόμενον 
καί προκείμενον, τἆλλα περιφρονοῦντες, πρός αὐτόν μόνον βλέπομεν».  
Ἡ φωτιά δέ καί τό ξίφος καί τά θηρία, καί οἱ σιδερένιοι ὄνυχες πού τέμνουν 
τίς σάρκες, γιά μᾶς εἶναι ἀπόλαυση περισσότερο, παρά φόβος. Λοιπόν, βρίζε, 
φοβέριζε, κάνε ὅ,τι σ’ ἀρέσει, ἀπολάμβανε τήν ἐξουσία σου. Ἄς τά ἀκούσει 
αὐτά καί ὁ βασιλιάς. Διότι ἐμᾶς οὔτε θά μᾶς κερδίσεις οὔτε θά μᾶς πείσεις νά 
συγκατατεθοῦμε στήν ἀσέβεια καί ἄν ἀκόμη ἀπειλεῖς χειρότερα» (Γρηγορίου 
Θεολόγου, ΕΠΕ 6, 210-214)

*Οὗ δέ Θεός τό κινδυνευόμενον καί προκείμενον, τἆλλα περιφρονοῦντες, 
πρός αὐτόν μόνον βλέπομεν».

Καί σήμερα ὁ Θεός εἶναι τό «κινδυνευόμενον». Ὄχι, βέβαια, ὅτι κινδυνεύει 
ὁ παντοδύναμος Θεός ἀπό τά ἀδύναμα ἀνθρώπινα βέλη. Κινδυνεύουμε ἐμεῖς 
νά χάσουμε τόν Θεό. Αὐτός εἶναι ὁ μέγας κίνδυνος, τό δράμα τῆς ἐποχῆς μας, 
ἡ αἰτία ὅλων τῶν κακῶν πού μᾶς βρίσκουν.

Ἀλήθεια, τό πρῶτο, τό μεγαλύτερο κακό πού μπορεῖ νά μᾶς βρεῖ, εἶναι 
ἡ ἀπομάκρυνση ἀπό τόν Θεό, λέγει ὁ ἅγ. Γρηγόριος ὁ Θεολόγος: «Ἦ τῶν 
κακῶν τό πρῶτον ἐκ Θεοῦ πεσεῖν» (ΕΠΕ 9, 170). Αὐτό ἦταν ἡ πρώτη πτώση 
τοῦ ἀνθρώπου, ἡ αἰτία ὅλων τῶν μετέπειτα πτώσεων καί ταλαιπωριῶν μας. 
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Γι’ αὐτό καί οἱ ἄνθρωποι «κατά τούς ὄφεις χαμαί συρόμεθα καί γῆν ἐσθίομεν», 
ὅπως λέγει ὁ ἅγ. Ἰωάννης ὁ Χρυσόστομος. Ἐνῶ ὁ Χριστός «ἀετούς ἡμᾶς 
ἐκάλεσεν, ἵνα οὐρανοβατῶμεν, ἵνα ὑψηλά πετώμεθα, τοῖς πτεροῖς τοῦ 
Πνεύματος κουφιζόμενοι» (βλ. Ν. Κλίμακα, σελ. 233).

Στήν ὑλιστική ἐποχή μας καλούμεθα νά ζήσουμε τή ζωή τοῦ Πνεύματος. 
Νά ὑπερνικήσουμε τήν ἔλξη τῆς γῆς. Νά κινηθοῦμε σέ τροχιές ούράνιες.

Ὁ ἄνθρωπος εἶναι «θεόθεν είς Θεόν ἐρχόμενος», κατά τήν ἀποφθεγματική 
διατύπωση τοῦ ἁγ. Γρηγορίου τοῦ Θεολόγου. Ἡ ἀρχή του εἶναι ἐκ τοῦ Θεοῦ καί 
στόν Θεό πρέπει νά ἐπανέλθει. Ἡ παρουσία του μέσα στόν κόσμο δέν εἶναι ἕνα 
τυχαῖο συμβάν. Ἡ πορεία του πάνω στή γῆ δέν εἶναι πρόσκαιρη. Ὁ ταπεινός 
ὁδοιπόρος τῆς γῆς εἶναι στό σχέδιο τοῦ Θεοῦ πρό πάντων τῶν αἰώνων, μέ 
σκοπό ἡ πορεία του νά συνεχισθεῖ στόν καινό κόσμο τῆς βασιλείας τοῦ Θεοῦ 
στούς αἰῶνας τῶν αἰώνων. Αὐτός εἶναι ὁ ὕψιστος προορισμός, αὐτές εἶναι οἱ 
ἀληθινές, οἱ αἰώνιες διαστάσεις τοῦ ἀνθρώπου. Δέν χωρεῖ μέ κανένα τρόπο 
στό πρόσκαιρο παρόν· οὔτε στό πρόσκαιρο μέλλον. Μόνο στό αἰώνιο μέλλον 
τοῦ Θεοῦ καταξιώνεται ἡ ὕπαρξή του.

Οἱ ἅγιοι Τρεῖς Ἱεράρχαι πίστεψαν ἀκράδαντα τήν ἀλήθεια αὐτή, τήν 
κήρυξαν μέ ἀπαράμιλλη δύναμη, τήν ἔζησαν μέ ὑποδειγματική ἀκρίβεια στήν 
ἁγία ζωή τους.

Γι’ αὐτό καί ἡ ζωή τους δέν ἦταν ἕνα πυροτέχνημα, πού θά φώτιζε γιά 
λίγες στιγμές τόν οὐρανό μέ τά λαμπρά χαρίσματα καί τίς ἱκανότητές τους, καί 
σύντομα κατόπιν θά χανόταν. Ὑποταγμένοι στόν Θεό ξεπέρασαν τά ὅρια τοῦ 
χρόνου, ἀνήκουν στήν αἰωνιότητα, εἶναι πάντοτε σύγχρονοι καί ζωντανοί, 
ἀπλανεῖς καί ἀείφωτοι ἀστέρες τῆς Ἐκκλησίας.

Τώρα οἱ τρεῖς μέγιστοι φωστῆρες τῆς Τρισηλίου Θεοότητος, ἀπολαμβάνουν 
τίς μαρμαρυγές τοῦ ἀρρήτου θείου φωτός «τρανώτερόν τε καί καθαρώτερον 
ἐλλαμπόμενοι». Καί ἐμεῖς, στόν πρόσκαιρο κόσμο μας, καλούμεθα, κατά τό 
ἅγιο παράδειγμά τους, νά χαράζουμε πορεῖες αἰώνιες. Καί νά ἐλπίζουμε. Διότι 
στόν ἀγώνα μας ἐκεῖνοι οἱ μεγάλοι δέν εἶναι μόνον οἱ ἀσφαλεῖς καθοδηγοί καί 
ἀλάνθαστοι διδάσκαλοί μας. Εἶναι συγχρόνως καί οἱ διαρκεῖς καί πολύτιμοι 
συμπαραστάτες μας.

«Αὐτοί γάρ τῇ Τριάδι ὑπέρ ἡμῶν ἀεί πρεσβεύουσι».
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ΤΟΥ ΘΕΟΛΟΓΟΥ- ΣΥΓΓΡΑΦΕΑ ΝΙΚΟΛΑΟΥ Π. ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΗ

  Στό πιό κάτω κείμενο ὁ ἀρθρογράφος σχολιάζει καί ἀξιολογεῖ 
τήν ἐγκύκλιο τῆς Ἱερᾶς Συνόδου τῆς Ἐκκλησίας τῆς Κύπρου,  
πού ἀναφέρεται στά  ἀναλυτικά προγράμματα τοῦ Ὑπουργείου Παιδείας καί 
Πολιτισμοῦ, τήν ὁποία δημοσιεύσαμε στό  περιοδικό μας, στή σελίδα 529 
τοῦ τεύχους Σεπτεμβρίου - Ὀκτωβρίου.
          Ἐλπίζουμε ὅτι τόσο ἡ Ἐγκύκλιος τῆς Ἱερᾶς Συνόδου ὅσο καί οἱ εὔστοχες 
παρατηρήσεις τοῦ κυρίου Βασιλειάδη θά ἀξιολογηθοῦν δεόντως ἀπό 
τούς ἁρμοδίους, γιατί ἀπό τήν ἀποδοχή ἤ μή τῶν θέσεων τῆς Ἐκκλησίας 
ἐξαρτᾶται τό μέλλον τῆς Παιδείας μας καί τῆς Πατρίδας μας.

Σέ χρόνια δίσεκτα γιά τόν Ἑλληνισμό ἔρχεται ἡ Κύπρος νά μᾶς δώσει 
διδάγματα καί νά δείξει τό δρόμο πού πρέπει ν’ ἀκολουθήσουμε.  
Ἡ Ἀποστολική Ἐκκλησία τῆς Κύπρου γίνεται ὁ σοφός μέντορας γιά 

τήν ἀκολουθητέα πορεία. Μέ μιά ἱστορική καί ὁμολογιακή ἐγκύκλιο, πού 
ἐξαπέλυσε τόν περασμένο Σεπτέμβριο, ἔβαλε «τόν δάκτυλον ἐπί τόν τύπον τῶν 
ἥλων» γιά τά νέα ἀναλυτικά προγράμματα τῶν σχολείων τῆς Μεγαλονήσου 
καί διεκήρυξε: «Ὁ ἄξονας τῶν ἀξιῶν, σύμφωνα μέ τό Σύνταγμα τῆς Κυπριακῆς 
Δημοκρατίας, πρέπει νά ἔχει σχέση μέ τό δημοκρατικό μας πολίτευμα, ἀλλά 
ἐπίσης καί μέ τήν ἐθνική μας καταγωγή καί τή θρησκευτική ταυτότητά μας. 
Σκοπός, ἑπομένως, τῆς Παιδείας μας εἶναι νά διαμορφώσει ἐλεύθερους καί 
δημοκρατικούς πολίτες, ἀλλά καί νά δώσει πορεία ζωῆς στούς Ἕλληνες τῆς 
Κύπρου πού εἶναι ταυτόχρονα Ὀρθόδοξοι Χριστιανοί, χωρίς νά ἀποκλείει, 
βεβαίως, αὐτῆς τῆς Παιδείας καί ὁποιονδήποτε ἄλλον τό ἐπιθυμεῖ».

Καί ἐπειδή πολύς λόγος γίνεται ἀπό τίς λεγόμενες προοδευτικές 
δυνάμεις στήν Κύπρο, ὅπως καί ἐδῶ, ἡ Ἐγκύκλιος δέν διστάζει νά ἐπισημάνει 
μέ θάρρος καί παρρησία: «Τά ἀναλυτικά προγράμματα κάνουν λόγο μόνο 
γιά ἀνάπτυξη τῆς δημοκρατικότητας τῶν μαθητῶν μας καί ἀποσιωποῦν 
ἐντελῶς τήν ἑλληνικότητα καί τήν Ὀρθόδοξη χριστιανική τους ταυτότητα. 
Δέν μποροῦμε ἀσφαλῶς νά δεχθοῦμε αὐτόν τόν ἀποκλεισμό. Δέν ἀρκεῖ μόνο 
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νά δημιουργήσουμε μίαν κοινωνία ἐλεύθερων καί δημοκρατικῶν πολιτῶν. 
Χρειαζόμαστε μίαν κοινωνία μέ ταυτότητα. Καί αὐτή ἡ ταυτότητα δέν μπορεῖ 
νά εἶναι ἄλλη ἀπό τήν Ἑλληνική καί τήν Ὀρθόδοξη».

Ἰδού τώρα καί ἡ ὀρθότατη θέση γιά τήν πολυπολιτισμικότητα.  
«Ἡ πολυπολιτισμική κοινωνία», διακηρύσσει ἡ ἱστορική Ἐγκύκλιος, 
 «μέ τήν ἔμφαση πού δίνει στήν ἑτερότητα, δέν καταργεῖ τήν ταυτότητα. 
Ἀντιθέτως, ἡ ἑτερότητα εἶναι γόνιμη εὐκαιρία γιά νά συνειδητοποιηθεῖ 
σαφέστερα ἡ ταυτότητα. Οἱ δύο ἔννοιες δέν εἶναι ἀλληλοαποκλειόμενες, 
ἀλλά ἀλληλοσυμπληρούμενες. Ἡ ἱστορία διδάσκει ὅτι λαοί πού χάνουν τήν 
πολιτική τους ἐλευθερία μποροῦν σέ κάποια στιγμή νά ἀπελευθερωθοῦν. Λαοί 
πού καταντοῦν στήν οἰκονομική χρεοκοπία εἶναι δυνατόν νά ἐπανεύρουν 
τήν οἰκονομική τους ἰκμάδα. Λαοί ὅμως πού χάνουν τήν πολιτιστική τους 
φυσιογνωμία μοιραῖα ὁδηγοῦνται στήν ἐξαφάνιση».

Καί καταλήγει ἡ Ἐγκύκλιος: «Στούς δύσκολους καιρούς πού ζοῦμε (...) 
χρειαζόμαστε Παιδεία πού νά ἐνισχύει τήν κοινωνική συνοχή, ὄχι νά τήν 
ἀποδομεῖ».

Ὅμως ὅλα αὐτά ἰσχύουν ἀπόλυτα καί γιά τήν Ἑλλάδα. Θά τά προσέξουν 
ὅμως οἱ ἐγχώριοι ὑπεύθυνοι τῆς Παιδείας μας; Θέλουμε νά πιστεύουμε ὅτι 
δέν λησμονοῦν ἀσφαλῶς ὅτι ἡ Παιδεία ἀποτελεῖ οὐσιαστικά στήν πράξη 
τόν προγραμματισμό τῆς Πολιτείας γιά τό τί εἴδους πολίτες θέλει νά πλάσει. 
Διότι ὁ μαθητής δέν πρέπει νά ἀποκτήσει μόνο ὁρισμένες γνώσεις ἤ νά 
βοηθηθεῖ ὥστε ν’ ἀναπτύξει ὁρισμένες δεξιότητες πού θά τοῦ χρησιμεύσουν 
στό σημερινό ταχύτατα ἀναπτυσσόμενο καί μεταβαλλόμενο κόσμο, πρέπει 
παράλληλα νά διαμορφώσει καί συγκεκριμένες στάσεις, συμπεριφορές καί 
ἀξίες. Γι’ αὐτό ἄλλωστε διαμαρτυρόμαστε γιά τήν προσπάθεια μετατροπῆς τοῦ 
μαθήματος τῶν θρησκευτικῶν σέ θρησκειολογικό, διότι μέ τή μετατροπή αὐτή 
οἱ σημερινοί Ἕλληνες μαθητές δέν θά ἔχουν τή δυνατότητα νά μορφώσουν 
Χριστόν «ἐν ταῖς καρδίας αὐτῶν». Κίνδυνος μεγάλος ἀπειλεῖ ἐπίσης τούς 
αὐριανούς πολίτες τῆς χώρας μας μέ τήν ἐπιχειρούμενη μετατροπή τοῦ 
μαθήματος τῆς τρισχιλιετοῦς καί πλέον ἱστορίας μας σέ ἕνα ἀνούσιο ἁπλό 
ἰδεολογικό-πολιτικό μάθημα.

Καιρός νά ξυπνήσουμε ὥστε νά διασφαλίσουμε τήν ἑλληνική, ὀρθόδοξη 
καί δημοκρατική παιδεία τοῦ λαοῦ μας. Ἡ δέ  Ἐκκλησία, καί ἐδῶ στήν 
ἠπειρωτική Ἑλλάδα, ἔχει χρέος νά στηρίξει μέ σθένος κάθε ἐκπαιδευτική 
προσπάθεια πού θά κινεῖται πρός τή σωστή αὐτή κατεύθυνση.

    
 



ΕΝΘΡΟΝΙΣΗ ΝΕΟΥ ΗΓΟΥΜΕΝΟΥ
ΤΗΣ ΙΕΡΑΣ ΒΑΣΙΛΙΚΗΣ

ΚΑΙ ΣΤΑΥΡΟΠΗΓΙΑΚΗΣ ΜΟΝΗΣ
ΤΟΥ ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΒΑΡΝΑΒΑ

ΑΡΧΙΜΑΝΔΡΙΤΗ ΙΩΑΝΝΟΥ ΙΩΑΝΝΟΥ 

Στὶς 5 Δεκεμβρίου 2013 ὁ Ἡγούμενος τῆς Ἱερᾶς Βασιλικῆς καὶ 
Σταυροπηγιακῆς Μονῆς τοῦ Ἀποστόλου Βαρνάβα Ἀρχιμανδρίτης 
Γαβριὴλ ἐξεδήμησε πρὸς τὸν Κύριο.                      

Ὁ Ἀρχιεπίσκοπος Κύπρου, χρώμενος τῶν, ἐκ τοῦ καταστατικοῦ χάρτη 
τῆς Ἐκκλησίας Κύπρου, ἀπορρεόντων δικαιωμάτων αὐτοῦ,  ὡς ἔχων τὴν 
πνευματικὴ ἐποπτεία τῶν Ἱερῶν Βασιλικῶν καὶ Σταυροπηγιακῶν Μονῶν 
τῆς νήσου, καὶ λόγω τῆς μὴ ὕπαρξης συγκροτημένης Ἀδελφότητος τῆς 
Μονῆς, ἐπέλεξε ὡς νέο Ἡγούμενο αὐτῆς τὸν Ἀρχιμανδρίτη κύριο Ἰωάννη 
Ἰωάννου, Πρωτοσύγκελλο τῆς Ἱερᾶς Ἀρχιεπισκοπῆς Κύπρου. Ἡ χειροθεσία 
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καὶ ἡ ἐνθρόνιση τοῦ νέου Ἡγουμένου ἔγινε  στὸ τέλος ἀρχιερατικοῦ 
συλλειτούργου, στὸ ὁποῖο μαζὶ μὲ τὸν Μακαριώτατο συλλειτούργησαν οἱ 
Ἐπίσκοποι Καρπασίας κύριος Χριστοφόρος, Νεαπόλεως κύριος Πορφύριος καὶ 
Μεσαορίας κύριος Γρηγόριος, στὸν Ἱερὸ Ναὸ Ἁγίου Ἀντωνίου, στὴ Λευκωσία, 
στὶς 5 Ἰανουαρίου 2014. Ὁ ναὸς αὐτός, μὲ ἀπόφαση τοῦ Μακαριωτάτου, θὰ 
ἀποτελεῖ προσωρινὰ τὸ ΜΕΤΟΧΙΟΝ τῆς Ἱερᾶς Βασιλικῆς καὶ Σταυροπηγιακῆς 
Μονῆς τοῦ Ἀποστόλου Βαρνάβα, μέχρι τῆς ἐπιστροφῆς καὶ ἐγκατάστασης τῆς 
Ἀδελφότητας στὴν Ἱερὰ Μονὴ τοῦ Ἀποστόλου Βαρνάβα. Τὸν νέο Ἡγούμενο 
ὁ Μακαριώτατος προσφώνησε μὲ τοὺς πιὸ κάτω λόγους:

Πανοσιολογιώτατε καί λίαν ἡμῖν ἀγαπητέ Ἡγούμενε τῆς Ἱερᾶς καί 
Σταυροπηγιακῆς Μονῆς τοῦ Ἀποστόλου Βαρνάβα, κύριε Ἰωάννη.

Εἴη εὐλογημένο καί δοξασμένο τό πανάγιο ὄνομα τοῦ ἐν Τριάδι  πανάγαθου  
Θεοῦ, διότι ἐπέβλεψε ἐπί Σέ,  καί ἰδού ὅτι ἡ Χάρις τοῦ Παναγίου Πνεύματος, 
σέ ἀνέδειξε σήμερα στό ἱστορικό  ἀξίωμα τοῦ Ἡγουμένου τῆς παλαίφατης καί 
περίπυστης Μονῆς, τοῦ ἱδρυτῆ τῆς Ἐκκλησίας μας, τοῦ Ἀποστόλου Βαρνάβα. 

Αἴνους, δοξολογίες καί εὐχαριστίες ἀναπέμπουμε πρός τόν Δομήτορα 
τῆς Ἐκκλησίας μας Κύριο, πού σέ ἐπέλεξε στό ἐκκλησιαστικό τοῦτο ἀξίωμα, 
διότι « οὐχ ἑαυτῷ τις λαμβάνει τήν τιμήν ἀλλά καλούμενος ὑπό τοῦ Θεοῦ»
( Ἑβρ. 5,4 ).

Ἀπό κέντρου καρδίας, σοῦ ἐκφράζουμε τά ἐνδόμυχά μας  συγχαρητήρια 
γιά τήν ὑψηλή αὐτή ἱερατική τιμή καί, ταυτόχρονα, ὑψώνουμε χεῖρας ἱκέτιδας 
πρός τόν Κύριο, γιά νά σέ καθοδηγεῖ « εἰς πάντα, οὗ ἐάν πορεύῃ» ( Ἰησοῦ τοῦ 
Ναυῆ 1,9) καί νά εὐλογεῖ τά ἔργα Σου, ὥστε νά εἶναι καρποφόρα καί εὐάρεστα 
ἐνώπιόν Του.

Ἡ σκέψη μας καί ἡ καρδιά μας αὐτή τή συγκινητική ὥρα εἶναι ἐστραμμένη 
πρός τά ἱερά καί τά ὅσιά μας, πρός τόν τάφο καί τήν ἱστορική Μονή τοῦ ἱδρυτῆ 
τῆς Ἐκκλησίας μας, τοῦ Ἀποστόλου Βαρνάβα. Μέσα μας ἀναβιώνει βαθύτατη 
συγκίνηση καί ἐγκαύχηση γιά τά ὅσα, μέσῳ τοῦ σεπτοῦ σκηνώματός του καί 
τοῦ εὑρεθέντος ἐπί τοῦ στήθους του Εὐαγγελίου, ἱστορικά προνόμια πέτυχε 
ὁ προκάτοχος ἡμῶν Ἀνθέμιος, γιά τήν Ἐκκλησία τῆς Κύπρου. Προνόμια τά ὁποῖα  
ὁ αὐτοκράτορας τοῦ Βυζαντίου Ζήνων παραχώρησε τό 478 μ.Χ. πρός τόν 
Προκαθήμενο τῆς Ἐκκλησίας τῆς Κύπρου, καί τά ὁποία μέχρι σήμερον τήν 
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καθιστοῦν μοναδική ἀνά τό παγκόσμιο καί σεβαστή στήν ὁμήγυρι τῶν 
ὀρθοδόξων Ἐκκλησιῶν.

Παράλληλα, βέβαια, καί πόνος πολύς διατρυπᾷ τίς ψυχές μας, οἱ ὁποῖες 
δακρύζουν,  « ὡς ἐν πυρί προσομιλοῦσαι»  γιατί  ἡ ζωογόνα αὐτή φύτρα τῆς 
θρησκείας μας, τῆς ἱστορίας μας καί τοῦ πολιτισμοῦ μας εὑρίσκεται κάτω ἀπό 
τό τουρκικό πέλμα τοῦ Ἀττίλα. Ὁ ἑσμός τῶν βαρβάρων καί ἡ δίψα τους νά 
καταστρέψουν κάθε  χριστιανικό μνημεῖο, ὅσο καί νά τό θέλουν δέν μποροῦν 
νά ἐξαλείψουν τό ἱστορικό αυτό μνημεῖο τοῦ πολιτισμοῦ μας. Ἡ Βυζαντινή 
του ἀρχιτεκτονική καί ὁ ἐσωτερικός του πλοῦτος παραμένουν ἐκεῖ, ὡς 
φάρος φωτεινός γιά νά μᾶς φωτίζει  πρός τόν ὑπερούσιο δρόμο τοῦ χρέους 
καί ὡς φάρος τηλαυγής γιά νά διαλαλεῖ ἀνά τά πέρατα τῆς οἰκουμένης 
τή χριστιανικότητα καί τήν ἑλληνικότητα τοῦ νησιοῦ μας. Παραμένουν 
ἐκεῖ, ὡς θεοφρούρητος μυσταγωγικός πόλος γιά νά ἑλκύει τις ψυχές μας,  
νά καλλιεργεῖ τά ἰδανικά μας καί νά μᾶς ὑποδεικνύει τό καθῆκον μας γιά 
συνεχή καί ἀδιάλειπτο ἀγώνα μέχρι τήν ἀπελευθέρωση  καί τήν ἐπιστροφή 
μας.

Ἡ πνευματική του αὔρα ζωογονεῖ τίς πονεμένες μας ψυχές  καί τίς διατηρεῖ 
σέ μία συνεχή ἐγρήγορση, ἡ ὁποία  μετουσιώνεται σέ ἐλπίδα καί πίστη γιά 
τήν ἀπελευθέρωση καί τήν κατίσχυση τῶν ἀπαράγραπτων δικαίων μας. 
Ναί γιατί, ἀκράδαντα πιστεύομε ὅτι     «Δίκαιος ὁ Κύριος ἡμῶν καί δικαιοσύνας 
ἠγάπησε ( Ψαλμ.10,7) «και ἐμίσησε πᾶσαν ὁδὸν ἀδικίας»  ( Ψαλμ.118,104).   

Αὐτῆς τῆς ἐλπίδας καί τῆς πίστεως γιά τήν ἀπελευθέρωση καί τήν 
ἐπιστροφή, ἀγαπητέ   Ἰωάννη,  ἀπό σήμερα, μέ τήν ἀνάδειξή σου στό Ἡγουμενικό 
ἀξίωμα τῆς Μονῆς τοῦ Ἀποστόλου Βαρνάβα, καθίστασαι σημαιοφόρος καί 
πρωταγωνιστής. 

Γνώριζε βέβαια ὅτι ὁ κάθε ἀγώνας, εἴτε αὐτός εἶναι πνευματικός εἴτε εἶναι 
ἐθνικός εἶναι δύσκολος καί ἀνάντης  καί χρειάζεται ὑπομονή, ἐγκαρτέρηση, 
μεθοδικότητα, μαχητικότητα καί πρό πάντων μεγάλη πίστη πρός τόν Θεό.

Ἰδιαίτερα οἱ ἐκκλησιαστικοί ἀγῶνες εἶναι οἱ πιό δύσκολοι ἀπό ὅλους. 
Γιατί, κατά τόν Ἀπόστολο Παῦλο, ἔχουμε νά παλέψουμε «πρός τάς μεθοδείας 
τοῦ διαβόλου». Ἐπιπρόσθετα « οὐκ ἔστιν ἡμῖν ἡ πάλη πρός αἷμα καί σάρκα, 
ἀλλά πρός τάς ἀρχάς, πρός τάς ἐξουσίας, πρός τούς κοσμοκράτορας τοῦ 
σκότους τοῦ αἰῶνος τούτου» (Εφ. 6, 12).
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Ἑπομένως τό ἐξόχως τοῦτο τιμητικό  ἀξίωμα, μέ τό ὁποῖο ἡ Ἐκκλησία 
σέ τιμᾷ σήμερα, δέν προσφέρεται γιά ὁποιαδήποτε προσωπική φιλοδοξία 
ἤ κομπασμό. Προσφέρεται μονάχα γιά διακονία καί αὐτοθυσία. Προσφέρεται 
γιά καλλιέργεια πνεύματος ἀγάπης καί ἀγωνιστικότητας γιά τά ὑψηλά 
ἰδανικά τῆς πίστεώς μας καί τῆς πατρίδας μας.

Κατ’ ἀρχάς παραλαμβάνεις μία Ἀδελφότητα, ἡ ὁποία λόγω ἰδιαζουσῶν 
συνθηκῶν δέν ἦταν συγκροτημένη σέ μοναστική κοινότητα. Ὡς ἐκ τούτου 
καλεῖσαι νά θέσεις τίς βάσεις μίας οὐσιαστικῆς πνευματικῆς ὑποδομῆς, πού 
θά βοηθήσει ὅλους τους συμμοναστές σου νά ἀποκτήσουν τή συνείδηση τῆς 
κοινῆς σας μοναστικῆς ὀντότητας τοῦ Ἀποστόλου Βαρνάβα. Ὁ χῶρος αὐτός 
πού μᾶς περιβάλλει, καί τόν ὁποῖο θά εὐπρεπίσουμε δεόντως, θά ἀποτελεῖ 
ἐφεξῆς τό ΜΕΤΟΧΙΟ  τῆς κατεχόμενης Μονῆς Σας, τοῦ Ἀποστόλου Βαρνάβα. 
Ἐδῶ, ὅλοι οἱ ἀδελφοί, ἐφαρμόζοντας τήν προτροπή τοῦ Παύλου «ἕκαστος 
ἡμῶν τῷ πλησίον ἀρεσκέτω εἰς τό ἀγαθόν πρός οἰκοδομήν» (Ρωμ.15,2) θά 
ἀγωνιστεῖτε γιά νά γράψετε τήν ἱστορική Σας μοναστική καταξίωση μέχρι 
τήν εὐλογημένη ἡμέρα τῆς ἐπιστροφῆς, στήν ἀρχέγονη φύτρα μας πού εἶναι 
ὁ «παμμεγεθέστατος καί λαμπρότατος τῇ ποικιλίᾳ τῆς διακοσμήσεως» ναός 
τοῦ Ἀποστόλου Βαρνάβα.

 Ἡ σοφή νουθεσία τοῦ Παύλου πού ἀπηύθυνε πρός τόν Τιμόθεο, φρόντισε 
νά γίνει βίωμά σου: « τύπος γίνου  τῶν πιστῶν ἐν λόγῳ, ἐν ἀναστροφῇ,
ἐν ἀγάπῃ, ἐν πνεύματι, ἐν πίστει, ἐν ἁγνείᾳ... ταῦτα μελέτα, ἵνα σου ἡ 
προκοπή φανερά ᾖ ἐν πᾶσι» ( 1,Τιμ. 4, 12-15). « Ταῦτα ὑποτιθέμενος τοῖς 
ἀδελφοῖς καλός ἔσῃ διάκονος Ἰησοῦ Χριστοῦ, ἐντρεφόμενος τοῖς λόγοις 
τῆς πίστεως καί τῆς καλῆς διδασκαλίας ᾗ παρηκολούθηκας » ( Α΄ Τιμ. 6).

Ὡς συγκροτημένη πλέον μοναστική κοινότητα τοῦ Ἀποστόλου Βαρνάβα, 
θά ἔχετε νά διαδραματίσετε ἕνα σωτηριολογικό ρόλο, ὄχι μόνο γιά τόν ἑαυτό 
σας ἀλλά καί γιά τό ποίμνιό μας τό ὁποῖο « ὥσπερ ἡ ἔλαφος ἐπί τάς πηγάς 
τῶν ὑδάτων»  (Ψαλμ. 41,2) θά προστρέχει πρός Σας, γιά ἐξομολόγηση, γιά 
θεία Κοινωνία, γιά πνευματική παρηγορία καί ἀναψυχή.

Ἔτσι ὁραματιζόμεθα, ὡς  ἐκκλησιαστικοί ταγοί, τήν κάθε μοναστική 
κοινότητα. Νά ἀποβαίνει ἕνα ἰατρεῖο τῶν ψυχῶν τῶν ἀνθρώπων. Νά ἀποβαίνει 
μία δροσοβόλος πηγή πνευματικῆς ἐντρύφησης καί μεταρσίωσης πρός τά 
Θεῖα. 
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Αὐτή τήν ὑψηλή ἀποστολή, ἀγαπητέ μου Ἡγούμενε τῆς Ἱερᾶς καί 
Σταυροπηγιακῆς Μονῆς τοῦ Ἀποστόλου Βαρνάβα, ἀναλαμβάνεις ἀπό σήμερα 
μαζί μέ τούς συμμοναστές σου.   Ἡ εὐθύνη τῆς ἐπιτυχίας πέφτει κυρίως στούς 
δικούς σου ὤμους καί στόν δικό σου ἔνθεο ζῆλο. 

Ἡ μέχρι σήμερα διακονία σου στήν ἱερά Μητρόπολη Πάφου, στήν ἱερά 
Ἀρχιεπισκοπή καί πλησίον τῶν στρατευμένων παιδιῶν τῆς πατρίδας μας 
ἐγγυῶνται μίαν καρποφόρα διακονία. 

Δίπλα σου βέβαια, θά εἴμαστε καί ὅλοι οἱ ἐν Κυρίῳ ἀδελφοί σου 
συνοδοιπόροι καί κυρηναίοι στό δύσκολο καί ἐπίμοχθο ἔργο πού ἀναλαμβάνεις 
ἀπό σήμερα.

Πεφιλημένε ἐν Κυρίῳ   Ἡγούμενε τῆς Σταυροπηγιακῆς Μονῆς  τοῦ 
Ἀποστόλου Βαρνάβα, Ἰωάννη, 

 Κατά τον προφητάνακτα Δαυΐδ ἡ ἐν Κυρίῳ μοναστική ζωή ἀποτελεῖ 
πηγή πνευματικῆς τρυφῆς : « Ἰδού δή τί καλόν ἤ τί τερπνόν ἤ τό κατοικεῖν 
ἀδελφούς ἐπί τό αὐτό».  Αὐτή τήν οὐράνια εὐτυχία γιά νά τήν ἐπιτύχεις 
πρέπει νά ἀκολουθεῖς τή σοφή συμβουλή τοῦ οὐρανοβάμονα Παύλου. 
«Σπούδασον σεαυτόν δόκιμον παραστῆσαι τῷ Θεῷ, ἐργάτην ἀνεπαίσχυντον, 
ὀρθοτομοῦντα τόν λόγον τῆς ἀληθείας» (Β΄Τιμ.2,15). Συνεπῶς «δίδαξον 
ἐν λόγοις, παραδειγμάτισον ἐν ἔργοις. Ὦτα γάρ τυγχάνει ὀφθαλμῶν 
ἀπιστότερα καί κενός ὁ λόγος, ἐάν μή ἡ πράξις συμπαρῇ».

Καί τώρα, προσφιλέστατε, Ἡγούμενε τῆς περίπυστης  Σταυροπηγιακῆς 
Μονῆς τοῦ Ἀποστόλου Βαρνάβα,  Ἰωάννη, καί νοῦν καί καρδία καί χεῖρας 
ἱκέτιδας ὑψώνω πρός τόν Δομήτορα τῆς Ἐκκλησίας Κύριο, καί δέομαι πρός 
Αὐτόν, ὅπως σέ εὐλογεῖ καί σέ φωτίζει εἰς πᾶν ἔργον ἀγαθόν καί εὐάρεστον 
ἐνώπιόν Του καί ἐνώπιον τῶν συμμοναστῶν σου καί τοῦ ποιμνίου τῆς 
Ἐκκλησίας μας.

Ἔντεινον λοιπόν καί κατευοδοῦ καί ἡγουμένευε, ἐπί ἔτη πλεῖστα. Καί 
ἔστω Σοί εὐλογημένη ὑπό τοῦ Ἀρχιποίμενος Χριστοῦ,  ἡ Ἡγουμενική Σου 
ποιμαντορία.  Ἀμήν.

Ὁ νέος Ἡγούμενος τῆς Ἱερᾶς Βασιλικῆς καὶ Σταυροπηγιακῆς Μονῆς τοῦ 
Ἀποστόλου Βαρνάβα κύριος  Ἰωάννης Ἰωάννου, βαθύτατα συγκινημένος, 
ἀπάντησε ὡς ἑξῆς:
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Μακαριώτατε,
 Ἅγιοι Συνοδικοί,
Τίμιο Πρεσβυτέριο,
Στρατηγέ μου,
Φίλε Βοηθέ Ἀρχηγέ τῆς Ἀστυνομίας,
Ἐν Κυρίῳ Ἀδελφοί μου,Λαὲ τοῦ Θεοῦ ἠγαπημένε,...

Ὕμνους καὶ εὐχαριστίες ἀναπέμπω, ἀπὸ τὰ μύχια βάθη τῆς ψυχῆς μου, πρὸς 
τὸν Πανάγαθο Θεό, γιὰ τὴν ὕψιστη αὐτὴ τιμητικὴ γιὰ μένα  ἐκκλησιαστικὴ 

διάκριση. Ἡ ἀγάπη Του μὲ καταξιώνει  νὰ ἀναλάβω, ἀπὸ σήμερα, τὸ ἐξόχως 
ὑπεύθυνο καὶ πνευματικὸ ἀξίωμα τοῦ Ἡγουμένου τῆς Ἱερᾶς καὶ περἰπυστης 
Σταυροπηγιακῆς Μονῆς τοῦ ἰδρυτοῦ τῆς Ἐκκλησίας μας, τοῦ Ἀποστόλου 
Βαρνάβα.

Ἡ κλήση εἶναι ὕψιστη καὶ ὁμολογῶ ὅτι δὲν τὴν ἀνέμενα. Γι’ αὐτὸ καὶ 
αἰσθήματα βαθύτατης εὐγνωμοσύνης πλημμυρίζουν τὴν ψυχή μου γιὰ τὸν 
πνευματικό μου Πατέρα, τὸν Ἀρχιεπίσκοπο τῆς Κύπρου Χρυσόστομο τὸν Β΄, γιατί   
 « οὕτως ηὐδόκησε περὶ ἐμοῦ ».   

Παράλληλα ὅμως, ὁμολογῶ 
ὅτι ἔντονα καὶ συνεχὴ ἐρωτηματικὰ  
πιέζουν συνεχῶς τὸν ἐσωτερικό μου 
κόσμο.

Πῶς θὰ μπορέσω ἐγὼ μὲ τὶς 
τόσο ἀσθενικές μου δυνάμεις νὰ  
ἀνταποκριθῶ  στὴν ὕψιστη αὐτὴ κλήση 
καὶ  τιμὴ ποῦ μου  γίνεται σήμερα; 
Ἡ ἱερά μας Μονή, ἐδῶ καὶ σαράντα 
χρόνια βεβηλώνεται βάναυσα ἀπὸ 
τὸν Τοῦρκο κατακτητὴ καὶ ἐμεῖς 
ἀδυνατοῦμε νὰ λειτουργήσουμε στὴν 
ἀρχέγονη αὐτὴ πνευματική μας φύτρα! 
Μᾶς ἀπαγορεύεται νὰ τελέσουμε 
τὸ ἱερότατο Μυστήριο τῆς Θείας 
Εὐχαριστίας καὶ νὰ ζωογονήσουμε τὶς 
ψυχὲς τῶν πιστῶν μας μὲ τὸ Σῶμα καὶ 
τὸ Αἷμα τοῦ Κυρίου μας. 	  
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Πῶς θὰ μπορέσω νὰ ἀνταποκριθῶ στὶς μεγάλες πνευματικὲς καὶ ἐθνικὲς 
προσδοκίες τοῦ Μακαριωτάτου καὶ τῶν Μελῶν τῆς Ἱερᾶς Συνόδου; Πῶς θὰ 
μπορέσω νὰ φανῶ ἀντάξιος τῆς ἱερᾶς καὶ εὐκλεοῦς μνήμης τοῦ προκατόχου 
μου Ἡγουμένου Γαβριὴλ καὶ νὰ ἀναδειχθῶ στὴ συνείδηση τῶν μοναχῶν τῆς 
ἱερᾶς μας Μονῆς, ὡς ὁ πνευματικός τους ἀδελφὸς καὶ πατέρας;  

Αἰσθάνομαι  ὅτι τὸ ἔργο μου  εἶναι  πολὺ δύσκολο, οἱ εὐθύνες μου πάρα 
πολὺ μεγάλες καὶ οἱ δυνάμεις μου ἀσθενικές. Μπροστὰ  στὴν πνευματικὴ καὶ 
σωτηριολογικὴ εὐθύνη τῆς Ἡγουμενίας μου αἰσθάνομαι δέος καὶ ἀγωνία.  

Ἀλλ’ ὅμως, Μακαριώτατε, μέσα στοὺς κόσμους τῆς ἀγωνίᾳς μου,  
ἐνωτίζομαι παράλληλα καὶ βιώνω τὶς θεῖες ὑποσχέσεις τοῦ Κυρίου, ποὺ μὲ 
ἀναψύχουν καὶ μὲ γεμίζουν μὲ πίστη καὶ αἰσιοδοξία.

 « ...Ὀλιγόπιστε, εἰς τί ἐδίστασας;»  « Μὴ φοβοῦ. Ἴσχυε καὶ ἀνδρίζου καὶ 
κραταιούσθω ἡ καρδία σου».  

Τὸ ἴδιο ἐνισχυτικὸς εἶναι καὶ ὁ λόγος τοῦ ἀποστόλου τῶν Ἐθνῶν,  
τοῦ οὐρανοβάμονα Παύλου:

«Πάντα ἰσχύω ἐν τῷ ἐνδυναμοῦντι με Χριστῷ» (Φιλ. 4, 13), 
«Χριστὸς ἐν ἡμῖν,  ἡ ἐλπὶς  τῆς δόξης» (Κολ. 1, 27).  Γρηγορεῖτε, στήκετε 
ἐν τῇ πίστει, ἀνδρίζεσθε, κραταιοῦσθε. Πάντα ὑμῶν ἐν ἀγάπῃ γινέσθω» 
(Κορ. Α. 16,13). 

 Ἔτσι τὴν ἀνθρώπινη ἀγωνία μου καὶ τὸ ἀνθρώπινο δέος ἀντικαθιστᾷ
ἡ ἐλπίδα  πρὸς τὴν ἀγάπη τοῦ Κυρίου καὶ ἡ πίστη γιὰ τὴν ἐνίσχυση ποὺ εἶμαι 
βέβαιος ὅτι θὰ μοῦ προσφέρει, μέσῳ τῶν θερμῶν μου προσευχῶν,  τῶν δικῶν 
Σᾶς εὐχῶν  Μακαριώτατε, καὶ ὅλων τῶν ἀγαπητῶν μου συμμοναστῶν. 

Γι’ αὐτό, ἀς μοῦ ἐπιτραπεῖ, κατὰ τὴν ἱερότατη  αὐτὴ ἡμέρα  τῆς ζωῆς μου, 
νὰ ὑποσχεθῶ ἐνώπιον Θεοῦ καὶ ἀνθρώπων ὅτι θὰ  ὑπηρετήσω ἀπὸ τὴ νέα 
αὐτὴ πνευματικὴ ἔπαλξη, ποὺ ἡ Ἐκκλησία μὲ κάλεσε, μὲ ὅλες μου τὶς δυνάμεις.

Θὰ προσπαθῶ πάντοτε νὰ  πράττω τὰ χριστιανικά μου καθήκοντα, 
ὡς Ἡγούμενος τῆς Ἱερᾶς καὶ Σταυροπηγιακῆς Μονῆς τοῦ Ἀποστόλου 
Βαρνάβα, μὲ ἀγάπη πολλή, μὲ ὑπομονὴ καὶ προσευχή, ὥστε ἡ ζωή μου νὰ εἶναι 
εὐάρεστος ἐνώπιον τοῦ Κυρίου  καὶ τοῦ λαοῦ τοῦ Θεοῦ.

Στὸ σημεῖο αὐτὸ θέλω ἰδιαιτέρως νὰ στρέψω τὸν λόγο τῆς ἀγάπης μου 
πρὸς τοὺς ἐν Κυρίῳ ἀδελφούς μου, μὲ τοὺς ὁποίους ἀπὸ σήμερα θὰ ἀπαρτίζουμε 
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τὴ μοναστικὴ Ἀδελφότητα τοῦ Ἀποστόλου Βαρνάβα καὶ νὰ τοὺς ἐκφράσω μὲ 
εἰλικρίνεια καὶ σεβασμὸ τοῦτες τὶς σκέψεις.

 Ἡ Ἐκκλησία Κύπρου, μέσῳ τοῦ Προκαθημένου Αὐτῆς, μᾶς καλεῖ ὅλους νὰ 
ἐπανδρώσουμε μία ἀγωνιστικὴ χριστιανικὴ ἔπαλξη. Νὰ συνεχίσουμε τὸ ἔργο 
τοῦ ἱδρυτοῦ τῆς Ἐκκλησίας μας, τοῦ Ἀποστόλου Βαρνάβα, ὡς συγκροτημένη 
πιὰ μοναστικὴ κοινότητα, στὸ χῶρο τοῦτο τοῦ Ἁγίου Ἀντωνίου, 
ὁ ὁποῖος ἐφεξῆς θὰ ἀποτελεῖ τὸ Μετόχιον τῆς Ἱερᾶς μας Μονῆς, μέχρι τὴν 
εὐλογημένη ἡμέρα τῆς ἐπιστροφῆς μας στὴν πνευματική μας ρίζα, τὴν ἱερὰ 
μονὴ τοῦ ἀποστόλου Βαρναβα. Δεδομένων τῶν συνθηκῶν τῆς κατοχῆς τῆς 
ἱερᾶς Μονῆς μας ἀπὸ τὸν Τοῦρκο κατακτητή, τὸ πνευματικὸ τοῦτο ἄθλημα 
εἶναι ἐξαιρετικὰ δύσκολο. Ταυτόχρονα ὅμως εἶναι καὶ μεγαλειῶδες. Τόσο ἀπὸ 
θρησκευτικῆς ἀπόψεως ὅσο καὶ ἀπὸ ἐθνικῆς. Γιατί ὅλοι μαζί, παράλληλα πρὸς 
τὸν πνευματικό μας ἀγώνα γιὰ τὴν κατάκτηση τοῦ οὐρανοῦ, θὰ κρατοῦμε 
στοὺς ὤμους μας ζωντανὴ τὴν ἱστορικοθρησκευτικὴ φωνὴ τοῦ Ἀποστόλου 
Βαρνάβα καὶ θὰ διεκδικοῦμε μὲ ὅλες μας τὶς δυνάμεις τὴν ἐπιστροφή μας στὴν 
ἱστορική μας αὐτὴ φύτρα καὶ πηγή.

Γι’ αὐτὸ καὶ ἀπὸ μέρους μου Σᾶς ὑπόσχομαι ὅτι τὸν πᾶν θὰ πράξω, ὥστε 
οἱ σκέψεις μου καὶ τὰ ἔργα μου νὰ ἀποβλέπουν πρὸς τοὺς ὑψηλοὺς αὐτοὺς 
ἰδεολογικοὺς στόχους καὶ ἡ ζωή μου νὰ εἶναι εὐάρεστος ἐνώπιόν Σας. 
Ὕψιστος στόχος μου νὰ καλλιεργήσω μαζί Σας τὸ χριστιανικὸ πνεῦμα τῆς 
ἀλληλοπεριχώρησης. 

Μέσα μου αἰσθάνομαι ὅτι πίστη καὶ πατρίδα εἶναι ἔννοιες ἀλληλένδετες 
καὶ ὅτι ὀφείλω νὰ μάχομαι καὶ γιὰ τὶς δύο μὲ τὸ ἴδιο σθένος καὶ τὸν ἴδιο παλμό. 
Ἄλλωστε καὶ ἡ στρατιωτική μου ἰδιότητα αὐτό μοῦ ἐπιβάλλει. Καὶ αὐτὸ θὰ 
πράττω μὲ ὑψηλὸ αἴσθημα εὐθύνης καὶ συνείδησης. 

Συνεπῶς χρέος μου εἶναι νὰ καλλιεργῶ  καὶ τὸ ἀγωνιστικὸ πνεῦμα τῆς 
ἀπελευθέρωσης τῆς πνευματικῆς μας ρίζας καὶ πηγῆς, τῆς Ἱερᾶς  Μονῆς τοῦ 
Ἀποστόλου Βαρνάβα καὶ ὅλων τῶν κατεχομένων ἐδαφῶν μας.

Μακαριώτατε,  κατὰ τὴν ἱερὴ καὶ ἐπίσημη αὐτὴ ὥρα, ἐπιθυμῶ βαθέως 
νὰ Σᾶς ἐκφράσω τὰ αἰσθήματα τοῦ ἐνδόμυχου υἱϊκοῦ μου σεβασμοῦ καὶ τῆς 
βαθύτατής μου εὐγνωμοσύνης, ποὺ αἰσθάνομαι πρὸς τὸ σεπτό Σας πρόσωπο. 
Ὑπήρξατε γιὰ μένα ὁ πνευματικός μου πατέρας, ὁ ὁποῖος μὲ παρέλαβε ἀπὸ 
μικρῆς ἡλικίας, μὲ γαλούχησε, μὲ σπούδασε καὶ μὲ μεγάλωσε μέσα στοὺς 
κόλπους τῆς Ἐκκλησίας. 
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Γι’ αὐτὸ καὶ θέλω, ἀπὸ τὰ βάθη τῆς καρδιᾶς μου, νὰ Σᾶς 
διαβεβαιώσω, κατά τήν εὔσημη αὐτήν ὥρα,  ὅτι πάντοτε θὰ προσβλέπω  
πρὸς  Ὑμᾶς, καὶ θὰ Σᾶς συμβουλεύομαι σὲ κάθε δυσκολία ἢ δίλημμα,  
τὸ ὁποῖο θὰ ἀντιμετωπίζω κατὰ τὴν ἡγουμενική μου σταδιοδρομία. Ὡς ἐκ 
τούτου,  Σᾶς παρακαλῶ θερμά, Μακαριώτατε, νὰ προσεύχεσθε γιὰ μένα, ὥστε 
νὰ ἀναδειχθῶ  ἄξιος  τόσο τῆς ἀγάπης Σᾶς  ὅσων καὶ τῶν προσδοκιῶν Σας, 
ποὺ τρέφετε πρὸς τὸ πρόσωπό μου.

Παράλληλα, κατὰ τὴν ἱερὰ αὐτὴ στιγμή, θέλω νὰ διαβεβαιώσω ὅτι τὰ ἴδια 
υἱϊκὰ αἰσθήματα σεβασμοῦ καὶ ἀγάπης τρέφω καὶ πρὸς ὅλα τὰ Μέλη τῆς Ἱερᾶς 
Συνόδου τῆς Ἐκκλησίας τῆς Κύπρου. Γι’ αὐτὸ καὶ Σᾶς παρακαλῶ θερμά, Ἅγιοι 
Συνοδικοί, νὰ μὲ συνδράμετε παντοιοτρόπως στὸ ὑψηλὸ καὶ δύσκολο ἔργο 
ποὺ ἀναλαμβάνω ἀπὸ σήμερα. Οἱ συμβουλές Σας καὶ ἡ καθοδήγησή Σας θὰ 
ἀποτελοῦν γιὰ μένα πολύτιμο ὁδηγό.  

Τὰ πολλαπλὰ βιωματικὰ αἰσθήματα τῆς εὐγνωμοσύνης μου χρεωστικὰ  
ὀφείλω νὰ ἐκφράσω καὶ πρὸς ὅλους τους  ἐν Κυρίῳ κληρικοὺς ἀδελφούς μου, 
οἱ ὁποῖοι σήμερα συλλειτουργοῦν μαζί μας καὶ συμπροσεύχονται γιὰ μένα.

Χρεωστικά, στρέφω τὴ μνήμη μου καὶ ἐκφράζω τὸν σεβασμό μου καὶ πρὸς 
τοὺς φυσικούς μου γονεῖς, οἱ ὁποῖοι μὲ ὅλες τους τὶς δυνάμεις ἀγωνίστηκαν 
καὶ μοῦ ἐνεφύσησαν τὴν ἀγάπη πρὸς τὸν Χριστὸ καὶ τὴν Ἑλλάδα. Τὴν  ἔνθερμη 
ἀγάπη μου ἐπίσης ἐκφράζω καὶ πρὸς τὰ  ἀδέλφια μου, τὰ ὁποῖα ποικιλοτρόπως 
μὲ στήριξαν καὶ μὲ βοήθησαν στὴν ὅλη πνευματική μου διαδρομή.

Ἐπιθυμῶ ἀκόμη νὰ ἐκφράσω τὰ αἰσθήματα τῆς εὐγνωμοσύνης μου καὶ 
πρὸς ὅλους Ἐσᾶς, ἀγαπητοί μου, ἐν Κυρίῳ ἀδελφοί, ποὺ σήμερα ἤλθατε στὸν 
ἱερὸ Ναὸ  τοῦ Ἁγίου Ἀντωνίου, γιὰ νὰ συμπροσευχηθεῖτε γιὰ μένα, γιὰ τὴν 
ἐπιτυχία τῆς ἡγουμενικῆς  μου σταδιοδρομίας,  καὶ νὰ συμμετάσχετε στὴ 
πνευματική μου αὐτὴ ἀγαλλίαση. Ὁμολογῶ ὅτι ἡ ἀγάπη Σας θὰ μὲ στηρίζει,  
καὶ θὰ μὲ ἐνισχύει στὴν ὑψηλή μου ἀποστολή.

 Ἰδιαίτερες εὐχαριστίες καὶ εὐγνωμοσύνη ἐπιθυμῶ νὰ ἐκφράσω καὶ πρὸς 
τὸν τετιμημένο Ἀρχηγὸ τῆς Ἐθνικῆς μας Φρουρᾶς, Στρατηγὸ Στυλιανὸ 
Νάση, ὁ ὁποῖος μὲ τὴν παρουσία του μὲ τιμᾷ ὅλως ἰδιαιτέρως καὶ μοῦ 
προσφέρει ἐσωτερικὴ χαρὰ καὶ ἐγκαύχηση. Ταυτόχρονα, βέβαια, διαβάζω 
καὶ στὸ αὐστηρό του βλέμμα  τὸ ἀδιάλειπτο πρὸς τὴν σκλαβωμένη μας 
πατρίδα χρέος καὶ ἀκούω τὴ φωνή του νὰ μοῦ λέγει γεμάτη πόνο καὶ ὀδύνη 
γιὰ τὰ κατεχόμενα ἐδάφη μας καὶ ἰδιαίτερα γιὰ τὴν κατεχόμενη Μονή μας. 
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« Ἅγιε Ἡγούμενε, « οὐδὲν γλυκύτερον πατρίδος». «Ἀγωνίσου ἕως ἐσχάτων 
γιὰ τὴν ἀπελευθέρωσή Της».  

 Ἡ παρουσία Σας κύριε Ἀρχηγὲ τῆς Ἐθνικῆς Φρουρᾶς φέρνει στὴ μνήμη 
μου ὅλο τὸ νέφος τῶν ἱεραρχῶν καὶ τῶν κληρικῶν τῆς Ἐκκλησίας μας, οἱ 
ὁποῖοι ἀδελφωμένοι μὲ τὰ στρατεύσιμα νειάτα τῆς πατρίδας μας, προσέφεραν 
τὴ ζωὴ τους θυσία καὶ ὁλοκαύτωμα στὸ βωμὸ τῆς Ἐλευθερίας τῆς Πατρίδας. 
Σᾶς ὑπόσχομαι ὅτι τὸν ἴδιο χρεωστικὸ δρόμο,  θὰ ἀκολουθήσω καὶ ἐγώ. Γιατί 
εἶναι ὁ δρόμος τοῦ χρέους καὶ τῆς τιμῆς!

Τέλος, στρέφω τοὺς ὀφθαλμοὺς τῆς καρδίας μου καὶ πρὸς τὸν οὐράνιο 
Δομήτορα τῆς Ἐκκλησίας καὶ ἱκετευτικὰ ἀναφωνῶ.

Σύ, Κύριε, τῆς Ἐκκλησίας μας Δομῆτορ, ἔπιδε ἐπὶ τὴν ἐμὴν ἀναξιότητα, 
ἀεὶ σκέπε καὶ φώτιζε με, ὅπως ἀναδειχθῶ ἄξιος τῆς ὑψηλῆς αὐτῆς ἀποστολῆς, 
ποὺ ἡ Μητέρα Ἐκκλησία μοῦ ἀνέθεσε. Ἀξίωνέ με νὰ ἐπιτελῶ τὰ χριστιανικὰ 
καὶ ἡγουμενικά  μου καθήκοντα μὲ ταπεινοφροσύνη καὶ ἀγάπη πολλή, ὥστε 
μία ἡμέρα νὰ ἀκούσω καὶ ἐγὼ τῆς εὐκταίας Σου φωνῆς. «Εὖ δοῦλε ἀγαθὲ  καὶ 
πιστέ, εἴσελθε εἰς τὴν χαρὰν τοῦ Κυρίου Σου».  

Στὴ συνέχεια, ὁ Μακαριώτατος, Μέλῃ τῆς Ἱερᾶς Συνόδου καὶ  λαὸς πολύς  
συγχάρηκαν θερμῶς τὸν νέο Ἡγούμενο.

Στὶς 14 Ἰανουαρίου 2014 ὁ νέος Ἡγούμενος τῆς Ἱερᾶς Βασιλικῆς καὶ 
Σταυροπηγιακῆς Μονῆς Ἀρχιμανδρίτης Ἰωάννης Ἰωάννου ἐπισκέφτηκε 
καθηκόντως τὴν κατεχόμενη Μονὴ τοῦ Ἀποστόλου Βαρνάβα καθὼς καὶ τὸν 
τάφο Αὐτοῦ, ὅπου προσευχήθηκε θερμὰ γιὰ τὴν ἀπελευθέρωσή τους. 
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ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΤΟΥ ΝΕΟΥ ΗΓΟΥΜΕΝΟΥ
ΤΗΣ ΙΕΡΑΣ ΒΑΣΙΛΙΚΗΣ ΚΑΙ ΣΤΑΥΡΟΠΗΓΙΑΚΗΣ ΜΟΝΗΣ

ΤΟΥ ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΒΑΡΝΑΒΑ ΚΥΡΙΟΥ ΙΩΑΝΝΟΥ ΙΩΑΝΝΟΥ

Ὁ Ἀρχιμανδρίτης Ἰωάννης Ἰωάννου γεννήθηκε στὶς 22 Μαρτίου τὸ 1962 
στὴν Ἔγκωμη Λευκωσίας.   

Παρακολούθησε ἀπὸ μικρῆς ἡλικίας (Γ΄ Γυμνασίου) μαθήματα Βυζαντινῆς 
Μουσικῆς. Διετέλεσε δεξιὸς ψάλτης στὸν ἱερὸ ναὸ τοῦ Ἀποστόλου Ἀνδρέα, 
Πόλεως Χρυσοχοῦς, ἀπὸ τὸ 1980 μέχρι τὸ 1985. Τὸ 1980 ἀποφοίτησε ἀπὸ τὸ 
Γυμνάσιο Πόλεως Χρυσοχοῦς καὶ τὴν ἴδια χρονιὰ ἐνεγράφη στὴν Ἱερατικὴ 
Σχολὴ « Ἀπόστολος Βαρνάβας » στὴ Λευκωσία, ἀπὸ τὴν ὁποία ἀποφοίτησε 
τὸ 1982 .

 Ὑπηρέτησε στὴν Ἐθνικὴ Φρουρὰ ἀπὸ τὸ 1982 ἕως τὸ 1984 σὲ μονάδες 
τῆς Ἐπαρχίας Πάφου,  Λεμεσοῦ, Μόρφου καὶ εἰδικὰ στὰ ἀκριτικὰ φυλάκια τοῦ 
Κάτω Πύργου Τηλλυρίας. 

 Ἕνα χρόνο ἀργότερα, τὸ 1985, χειροτονεῖται διάκονος ἀπὸ τὸν 
Πανιερώτατο Μητροπολίτη Πάφου Χρυσόστομο τὸν Β΄ καὶ τὴν ἴδια χρονιὰ, 
ἀφοῦ πέρασε τὶς προεισαγωγικὲς ἐξετάσεις, ἐγγράφεται στὸ Ἐθνικὸ καὶ 
Καποδιστριακὸ Πανεπιστήμιο Ἀθηνῶν ( τμῆμα Θεολογίας ), ἀπὸ τὸ ὁποῖο 
ἀποφοίτησε τὸ 1989 .
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Τὸ 1990 χειροτονεῖται σὲ πρεσβύτερο καὶ προχειρίζεται σὲ Ἀρχιμανδρίτη 
ἀπὸ τὸν Πανιερώτατο Μητροπολίτη Πάφου Χρυσόστομο τὸν Β΄.  Ἀπὸ τὸ 1990 
μέχρι τὸ 1995 διετέλεσε μέλος τῆς θρονικῆς ἐπιτροπῆς τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως 
Πάφου.

Ἀπὸ τὸ 1990 μέχρι τὸ 1996 ἦταν περιοδεύων ἱεροκήρυκας τῆς Ἱερᾶς 
Μητροπόλεως Πάφου καὶ παράλληλα  γραμματέας τοῦ Ἐκκλησιαστικοῦ 
Δικαστηρίου, πάρεδρος τοῦ Ἐκκλησιαστικοῦ Ἐφετείου καὶ στέλεχος τοῦ 
Γραφείου Θρησκευτικῆς Διαφώτισης στὸν τομέα τῶν Κατηχητικῶν Σχολείων 
καὶ κύκλων μελέτης Ἁγίας Γραφῆς.  Ἀπὸ τὸν Νοέμβριο τοῦ 1996 μέχρι τὸν 
Ὀκτώβριο τοῦ 2007   διετέλεσε ἱερατικὸς Προϊστάμενος στὸν Ι.Ν. Ἁγίας   
Παρασκευῆς Γεροσκήπου.

 Ὡς Ἀρχιμανδρίτης τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Πάφου, ἀπὸ τὸ 1990-2000, 
εἶχε τὴν εὐθύνη τῆς ἐθνικοθρησκευτικῆς ἀγωγῆς τῶν στρατιωτικῶν μονάδων 
τῆς ἐπαρχίας Πάφου.  

Ἀπὸ τὸ 2000-2007 διετέλεσε καθηγητὴς τῶν Θρησκευτικῶν σὲ σχολεῖα 
Μέσης Ἐκπαίδευσης Πάφου.

Ἀπὸ τὸ 2007 μέχρι σήμερα, μετὰ ἀπὸ εἰσήγηση τοῦ Ἀρχιεπισκόπου 
Κύπρου, Χρυσοστόμου Β΄, ἀνέλαβε  ὡς Διευθυντὴς Θρησκευτικοῦ τοῦ ΓΕΕΦ.

Στὶς ἀρχὲς τοῦ 2012 ἐνεγράφη ὡς μεταπτυχιακὸς φοιτητὴς στό 
πρόγραμμα μεταπτυχιακῶν Θεολογικῶν Σπουδῶν τοῦ Πανεπιστημίου 
«Νεάπολις» Πάφου, στὸ ὁποῖο ἐξεπόνησε  τὴ μεταπτυχιακή του διατριβή,  μὲ 
θέμα « Παρουσία καὶ δράση τῶν θρησκευτικῶν λειτουργῶν στὸ στράτευμα 
– περίπτωση  τῆς Έθνικῆς Φρουρᾶς Κύπρου. 

Ἐπειδή – σύμφωνα μέ τήν Ἐπιτροπή, τήν ὁποία ἀποτελούσαν οἱ καθηγητές 
Νικόλαος Ζαχαρόπουλος, Χρῆστος Βασιλόπουλος καί Νίκος Νικαλαΐδης— 
«η παρουσίαση και υποστήριξη της μελέτης από τον εν λόγω αρχιμανδρίτη 
υπήρξε εξαίρετη και αυτή η μελέτη κρίθηκε άριστη,  η Επιτροπή αποφάσισε 
να απονείμει τον τίτλο του Magister στη Θεολογία στον π. Ιωάννη Ιωάννου». 

Παράλληλα, τὸν Δεκέμβριο τοῦ 2012, διορίστηκε  Πρωτοσύγκελλος τῆς 
Ἱερᾶς Ἀρχιεπισκοπῆς Κύπρου.

Τὴν Κυριακὴ, 5η Ἰανουαρίου 2014 ὁ Μακαριώτατος Ἀρχιεπίσκοπος Κύπρου 
τὸν ἐνθρόνισε ὡς Ἡγούμενο τῆς κατεχόμενης ἱερᾶς Μονῆς τοῦ Ἀποστόλου 
Βαρνάβα, μὲ προσωρινὴ ἕδρα τὸν ἱερὸ Ναὸ Ἁγίου Ἀντωνίου, Λευκωσίας, 
ὁ ὁποῖος ἐφεξῆς θὰ ἀποτελεῖ τὸ Μετόχιο τῆς Ἱερᾶς Μονῆς Ἀποστόλου Βαρνάβα.
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Ὁ Νέος Ἡγούμενος
τῆς Ἱερᾶς Μονῆς Ἀποστόλου Βαρνάβα

Πανοσιολογιώτατος Ἀρχιμανδρίτης
κ. Ἰωάννης Ἰωάννου



54 Θ Ε Μ Α

ΒΡΑΒΕΥΣΗ ΤΟΥ ΗΓΟΥΜΕΝΟΥ
ΧΡΥΣΟΡΡΟΪΑΤΙΣΣΗΣ κ. ΔΙΟΝΥΣΙΟΥ

Σκεπτικό βράβευσης Πανοσιολογιότατου Ηγουμένου Ιεράς 
Μονής Χρυσορροϊατίσσης κ. Διονυσίου, από την  κ. Μαρία Συμεωνίδου, 
εκπαιδευτικό, εκ μέρους της Θεματικής Πολιτισμού του ΚΣ ΕΔΕΚ.

Ο Πανοσιολογιότατος Ηγούμενος Χρυσορροϊατίσσης κ. Διονύσιος, 
είναι άνθρωπος ενάρετος και ταπεινός στον τρόπο ζωής του, 
εγγράμματος, με πλούσια θεολογική και επιστημονική μόρφωση, και 

κυρίως προσήλωση στις αξίες της εκκλησίας, της πατρίδας και του πολιτισμού. 
Όραμά του, όπως ο ίδιος είπε στην αντιφώνησή του κατά την ανάληψη του 
Ηγουμενικού Θώκου της Μονής, είναι, «να μεταβληθούν και πάλιν οι Μονές 
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σε πνευματικά, φιλανθρωπικά, επιστημονικά, πολιτιστικά και κοινωνικά 
φυτώρια, που όχι μόνον οι μοναχοί που ζουν σ’ αυτές, να εκτελούν πιστά τον 
προορισμό τους αλλά και οι επισκέπτες να βρίσκουν σ’ αυτές την ψυχική 
ικανοποίηση και τη σωματική και πνευματική ψυχαγωγία». 

Έχουμε μπροστά μας ένα μοναχό ο οποίος, το ιδανικό της ηθικής 
τελειότητας δεν το οραματίζεται μόνο για τον εαυτό του αλλά, με το πλούσιο 
έργο του και διαδραματίζοντας ρόλο ποιμένα που δεν περιορίζεται μόνο στα 
μέλη της Μονής, προσφέρει δυνατότητες στον κάθε άνθρωπο.

Γεννήθηκε στο χωριό Κέδαρες της επαρχίας Πάφου το 1938. Σε ηλικία 
14 χρονών προσελήφθη ως δόκιμος στην Ιερά Μητρόπολη Πάφου και στη 
συνέχεια έκανε τις γυμνασιακές του σπουδές στο Ελληνικό και στο Λιασίδειο 
Γυμνάσιο Πάφου. Το 1956 χειροτονήθηκε σε διάκονο και το 1959 διορίστηκε 
Γραμματέας της Μητρόπολης και διάκονος του Μητροπολίτη. 

Στον Εθνικό αγώνα για την ελευθερία, του 55-59, ο διάκονος Διονύσιος 
έγινε μέλος της ΕΟΚΑ, με το ψευδώνυμο «Θάνος» και συμμετείχε σ’ αυτό τον 
παλλαϊκο αγώνα, με την ίδρυση 45 Θρησκευτικών Ορθόδοξων Ιδρυμάτων, με 
την έκδοση του επίσημου οργάνου της Νεολαίας της ΕΟΚΑ το «Εγερτήριο 
Σάλπισμα» και με την μεταφορά επιστολών. Για τη δράση του συνελήφθη 
από τους Άγγλους και κτυπήθηκε από Τούρκους επικουρικούς στα πόδια με 
αποτέλεσμα να κυκλοφορεί με δεκανίκια για ένα μήνα. Δεν πτοήθηκε όμως, 
αφού μετά από την απελευθέρωσή του, οργάνωσε την ομάδα της ΕΟΚΑ στο 
χωριό του, τις Κέδαρες. 

Το 1961 γράφτηκε στη Θεολογική Σχολή της Χάλκης από την οποία 
και αποφοίτησε το 1965 με το τίτλο του «Διδασκάλου της Ορθοδόξου 
Χριστιανικής Θεολογίας». Με την επιστροφή του στην Κύπρο, προσλαμβάνεται 
ως Ιεροκήρυκας και Γραμματέας της Ιεράς Μητρόπολης Πάφου, μέχρι το 
1967, όταν, με υποτροφία από τον Αρχιεπίσκοπο Μακάριο Γ΄ φεύγει ξανά 
για σπουδές «Συντήρησης Εικόνων και Χειρογράφων και παλαιών εντύπων 
κειμένων» στη Ρώμη, όπου εμπλουτίζει τη μόρφωσή του με σπουδές και στη 
Βιβλιοθηκονομία.

Το 1971 ο Μητροπολίτης Πάφου Γεννάδιος τον χειροτόνησε Πρεσβύτερο 
και τον προεχείρισε σε Αρχιμανδρίτη. Η εκτίμηση του Αρχιεπισκόπου 
Μακαρίου στο πρόσωπό του εκδηλώνεται για άλλη μια φορά, με το διορισμό 
του ως Διευθυντή του Κέντρου Συντήρησης Εικόνων και Χειρογράφων, που 
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ιδρύθηκε στην Ιερά Μονή του Αγίου Σπυρίδωνα στη Τρεμετουσιά. Το άνοιγμα 
της Μονής και η εκεί παρουσία του συνέπεσαν με την εκκλησιαστική κρίση και 
τη δράση της ΕΟΚΑ Β΄ εναντίον του Αρχιεπισκόπου. Η 15η Ιουλίου του 1974 
ήταν η τελευταία μέρα λειτουργίας του Κέντρου. Οι τελευταίοι επισκέπτες 
του ήταν οι ένοπλοι Εοκαβητατζήδες, που εισήλθαν στην Μονή για έρευνες 
εναντίον του Διονυσίου, ανθρώπου με βαθιές δημοκρατικές αρχές, αφήνοντάς 
τον ψυχικά βαριά τραυματισμένο. Λέει ο ίδιος «Έμεινα στη Μονή μέχρι τις 
14 Αυγούστου του 1974, ότε και διετάχθη η εκκένωση της Τρεμετουσιάς. 
Για μένα όλα έληξαν στις 15 Ιουλίου του 1974».

Μετά την εισβολή κατέφυγε στη Μονή Αγίου Νεοφύτου, όπου οργάνωσε 
εργαστήρι συντήρησης και όπου συντήρησε όλες τις εικόνες που βρίσκονται 
σήμερα στο Βυζαντινό Μουσείο της Αρχιεπισκοπής. 

Από το 1975 μέχρι το 1979 διετέλεσε Γραμματέας της Ιεράς Συνόδου, 
περίοδος κατά την οποία δίδαξε Ιστορία και Παθολογία του Βιβλίου στην 
Παιδαγωγική Ακαδημία Κύπρου. Το 1976 ανέλαβε τη θέση του προέδρου 
του Εκκλησιαστικού Δικαστηρίου της Μητροπόλεως Πάφου και μετά του 
προέδρου του Συμβουλίου Πνευματικής Λύσεως του Γάμου. Συμμετείχε σε 
πολλές αποστολές εκπροσώπησης της εκκλησίας της Κύπρου στο εξωτερικό 
και δημοσίευσε πολλές μελέτες και άρθρα σε περιοδικά και εφημερίδες.

Το 1978 εξελέγη Ηγούμενος της Ιεράς Μονής Χρυσορροϊατίσσης, θέση 
την οποία κατέχει μέχρι σήμερα.

Και επειδή ο Ηγούμενος δεν είναι άνθρωπος των λόγων αλλά των έργων, 
έκανε το όραμά του πράξη. Αφού αναστήλωσε τη Μονή, την μετέτρεψε 
όντως σε πνευματικό, φιλανθρωπικό, επιστημονικό, πολιτιστικό και 
κοινωνικό φυτώριο. Πέρα από το Θρησκευτικό και φιλανθρωπικό της έργο, 
η Μονή παρουσιάζει τον πολιτιστικό και επιστημονικό της χαρακτήρα, με τη 
λειτουργία Εικονοσκευοφυλακίου, όπου εκτίθενται οι θησαυροί της Μονής 
από το 12ο μέχρι τα μέσα του 19ο αι., Πινακοθήκης με έργα Κυπρίων και ξένων 
ζωγράφων, Κέντρου Εικονολογίας, Βιβλιοθήκης και επαναλειτουργίας του 
παλιού Οινοποιείου της Μονής.

Μια ανεκτίμητη προσφορά, στην υπηρεσία της εκκλησίας, του πολιτισμού, 
της παιδείας, του λαού. 
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ΑΝΤΙΦΩΝΗΣΗ ΗΓΟΥΜΕΝΟΥ ΧΡΥΣΟΡΡΟΪΑΤΙΣΣΗΣ
ΣΤΗ ΒΡΑΒΕΥΣΗ ΤΟΥ ΑΠΟ ΤΟ ΚΣ ΕΔΕΚ

Εκφράζω θερμές ευχαριστίες προς το Κίνημα Σοσιαλδημοκρατών ΕΔΕΚ για 
την εξαιρετική τιμή που περιποιούν στο πρόσωπό μου αλλά προπάντων 

στο έργο, που με τις μικρές μου δυνάμεις προσπάθησα να υπηρετήσω. Και 
τούτο γιατί ένας τόπος προοδεύει, και ένας λαός υπερβαίνει τις οποιεσδήποτε 
αντιξοότητες, όταν καλλιεργεί την πνευματική του ταυτότητα και αναδεικνύει 
την πολιτισμική του ιδιοπροσωπία.

Ο Χριστιανισμός, τον οποίο παιδιόθεν διακονώ, εισήλθε στην ιστορία ως 
πρόταση ζωής που ζητά τη μεταμόρφωση του ανθρώπου και της κοινωνίας. 
Μεταμόρφωση που περιλαμβάνει κάθε πτυχή της ζωής. Τούτο εξηγεί γιατί 
τα ορθόδοξα μοναστήρια υπηρέτησαν και θεράπευσαν, μεταξύ άλλων, 
τα γράμματα και τις τέχνες.

Έτσι, με την ανάληψη το 1978 της ηγουμενίας της ιστορικής Ιεράς 
Μονής Παναγίας Χρυσορρογιατίσσης, έθεσα ως στόχο ζωής, η πνευματική 
της μαρτυρία να εκφράζεται με πολυδιάστατο τρόπο. Ως εκ τούτου, σιγά-
σιγά γύρω από τον Καθολικό Ναό της Μονής – μέσα στον οποίο βιώνεται 
η ενανθρώπηση του Θεού και η θέωση του ανθρώπου, η αδελφοσύνη και 
η ομόνοια των πάντων – δημιουργήθηκε το εικονοσκευοφυλάκιο της Μονής. 
Σε αυτό προβάλλεται η ταύτιση του αγαθού με την ωραιότητα, η ομορφιά 
εκείνη που κατά τον Ντοστογιέφσκι θα σώσει τον κόσμο. Πρόκειται για 
την ομορφιά της έσωθεν κάθαρσης και της έξωθεν αλληλεγγύης. Πιο κάτω, 
στην πινακοθήκη της Μονής, την οποία κοσμούν έργα Κυπρίων δημιουργών, 
αποτυπώνεται ο αγώνας του ανθρώπου να υπερβεί κάθε μορφή θανάτου, 
να ζήσει την αυθεντική ζωή. Ο ίδιος χώρος, ως αίθουσα εκδηλώσεων στοχεύει 
στο διάλογο με το σύγχρονο κόσμο, με τα μεγάλα υπαρξιακά ερωτήματα των 
ανθρώπων.

Περαιτέρω, εδώ και τέσσερα χρόνια, λειτουργεί στη Μονή το Κέντρο 
Εικονολογίας, του οποίου στόχος είναι να φανερώσει τη θεολογία, την 
ανθρωπολογία, την κοινωνιολογία και την οικολογία της εικόνας. Το Κέντρο 
εξέδωσε ήδη τέσσερα τεύχη του περιοδικού «Εικονοστάσιον», μοναδικού στο 
είδος του στον ελληνικό κόσμο, ενώ τον περασμένο Σεπτέμβριο οργάνωσε 
το πρώτο συνέδριό του για ζητήματα εικονολογίας.
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Κυρίες και κύριοι. Τα πιο πάνω είναι λίγα από πολλά που θα ήθελα να 
πετύχω. Γιατί πιστεύω ότι και η κρίση που διέρχεται ο τόπος σήμερα είναι 
πρωτίστως θέμα αξιών. Γι᾽ αυτό μακροχρόνια, και πέρα από τις αναγκαίες 
θεσμικές αλλαγές, η πολιτισμική αγωγή αποτελεί το θεμέλιο για την 
πνευματική ανασυγκρότηση μιας κοινωνίας. Μια κοινωνία καρποφορεί μόνο 
όταν έχει κοινό όραμα ζωής, μόνο όταν ο συνάνθρωπος εκλαμβάνεται ως 
αδελφός και φίλος. Στην πολιτισμική αυτή αγωγή ο καθένας ας συνεισφέρει 
με το δικό του τρόπο.

Περαίνοντας τη σύντομη αυτή αντιφώνηση επιτρέψτε μου να 
μνημονεύσω τιμητικά και να εκφράσω τις εγκάρδιες ευχαριστίες μου σε όσους 
στάθησαν γενναιόδωροι συμπαραστάτες στο ταπεινό μου έργο. Αναφέρω το 
Μακαριότατο Αρχιεπίσκοπο Κύπρου Χρυσόστομο Β´, αρωγό με κάθε τρόπο σε 
κάθε μου προσπάθεια και το Μητροπολίτη Πάφου Γεώργιο για όσα πρόσφερε 
και προσφέρει αφειδώς στη Μονή. Αναφέρω, επίσης, τους Κωνσταντίνο και 
Τάσο Λεβέντη, Προέδρους του Ιδρύματος «Αναστάσιος Γ. Λεβέντης», καθώς 
και τους ελλογιμότατους Καθηγητές Βάσο Καραγιώργη και Χαράλαμπο 
Μπακιρτζή, τέως και νυν διευθυντές του ιδίου Ιδρύματος, που συνεισέφεραν 
τα μέγιστα. Πέραν της οικονομικής βοήθειας συνεισέφεραν την ανιδιοτελή 
φιλία τους, την έγκυρη γνώμη, το άδολο ενδιαφέρον, δείγματα της έγνοιάς 
τους για την ταυτότητα και την ιστορία του τόπου. Ευχαριστώ και άλλους 
πολλούς, τους οποίους το σύντομο του χρόνου δεν μου επιτρέπει να αναφέρω 
ονομαστικά.

 Όμως, κατά την ιερή αυτή για μένα στιγμή δεν μπορώ παρά να αναμνησθώ 
και της σεπτής μορφής του εκλιπόντος μεγάλου μας ηγέτη Αρχιεπισκόπου 
Μακαρίου Γ΄, που μου ενεπιστεύθη τη διεύθυνση του Κέντρου Συντηρήσεως 
Εικόνων και Χειρογράφων στην ιστορική Μονή του Αγίου Σπυρίδωνος στην 
Τρεμετουσιά, που δυστυχώς, λόγω του πραξικοπήματος και της τούρκικης 
εισβολής, λειτούργησε μόνο για τρία χρόνια. Σύμφωνα με το Ιδρυτικό 
Έγγραφο, σκοπός του Κέντρου ήταν η με επιστημονικό τρόπο συντήρηση και 
διαφύλαξη των αρχαιολογικών και καλλιτεχνικών θησαυρών της Εκκλησίας 
και η προβολή τούτων τόσο στην Κύπρο όσο και στο εξωτερικό. Για το 
σκοπό αυτό λειτουργούσε στο Κέντρο αρχείο εικόνων και ιερών σκευών και 
αντικειμένων με καταλόγους περιγραφής και φωτογραφίες για το κάθε έργο 
ξεχωριστά.
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Το Κέντρο, μετά από σχετική απόφαση και πάλι του μακαριστού 
Αρχιεπισκόπου, ανέλαβε την αντιγραφή όλων των παλαιών εικόνων, σε πρώτο 
στάδιο αυτών της αρχιεπισκοπικής περιφέρειας. Δυστυχώς, και το νέο αυτό 
σχέδιο ναυάγησε, λόγω του πραξικοπήματος και της τουρκικής εισβολής. Τα 
καταφέραμε να κάνουμε δύο μόνο αντίγραφα. Την εικόνα της Βαϊοφόρου 
της Παναγίας της Χρυσαλιννιώτισσας, το πρωτότυπο της οποίας βρίσκεται 
σήμερα στο Βυζαντινό Μουσείο του Ιδρύματος Αρχιεπισκόπου Μακαρίου 
του Γ΄ και το αντίγραφό της στην Παναγία Χρυσαλιννιώτισσα, και την 
εικόνα της Γεννήσεως του Χριστού, της οποίας το πρωτότυπο βρίσκεται στο 
Ίδρυμα Αρχιεπισκόπου Μακαρίου του Γ΄ και το αντίγραφο στην Εκκλησία του 
κατεχόμενου σήμερα χωριού Αγίου Νικολάου Λευκονοίκου.

Εκφράζοντας και πάλι τις ευχαριστίες μου προς το Κίνημα 
Σοσιαλδημοκρατών ΕΔΕΚ για την αποψινή τιμή, εύχομαι σε όλους υγεία, χαρά 
και κάθε άλλο καλό από τον Χριστό και την Παναγία Χρυσορρογιατίσσης. 



 
ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΣ ΤΗΣ Α. Μ.

ΤΟΥ ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΟΥ ΚΥΠΡΟΥ
ΣΤΟ Β΄ΔΙΕΘΝΕΣ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΑΓΙΟΛΟΓΙΑΣ

Ι. Μ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΑΣ ΚΑΙ ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΥ
ΠΕΜΠΤΗ, 13 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2014

Μετά την πνευματική τρυφή της Βασιλείας του Θεού δια της μετοχής 
μας στη Θεία Λειτουργία «συν πάσι τοις Αγίοις», τη χριστιανική χαρά 
που βιώσαμε από την εναρκτήρια ομιλία τού Αγίου Κωνσταντίας 

και Αμμοχώστου κ. Βασιλείου και τους ωραίους χαιρετισμούς που μόλις 
ακούσαμε, εισερχόμαστε στο ουσιαστικό περιεχόμενο του Β΄ Αγιολογικού μας 
Συνεδρίου.

Έχω τη βαθύτατη πεποίθηση ότι όλοι μας ζήσαμε και μεγαλώσαμε 
μελετώντας τα πνευματικά επιτεύγματα των Αγίων μας, μέσα από τα Συναξάρια, 
και βιώσαμε τους όμορφους δημιουργικούς και πνευματικούς κόσμους, στους 
οποίους μάς ανήγαγαν. Και είμαι βέβαιος πως, όλοι νοιώθουμε ότι σ’ένα 
μεγάλο βαθμό οφείλουμε τόσο την αγιολογική μας κατάρτιση όσο και την 
πνευματική διαμόρφωση του χαρακτήρα μας στη μελέτη και την προσπάθειά 
μας να μιμηθούμε τη βιοτή των Αγίων μας.

Η μελέτη αυτή καθώς και ο αγώνας μας να τους μιμηθούμε μάς οδήγησε 
σε μια Χριστοκεντρική θεώρηση τού κόσμου και σε μια στάση ζωής, η οποία 
ερμηνεύει τα πάντα υπό το πρίσμα της ορθόδοξης άσκησης και αγιότητας που 
μάς οδηγούν στο εύδιο λιμάνι της ελπίδας της αιωνιότητας στη Βασιλεία των 
ουρανών.

Στους χαλεπούς και δυσχειμέρους καιρούς που ζούμε, ας αφήσουμε 
τις ψυχές μας να βιώσουν το κάλλος τής αγιότητας και των πνευματικών 
επιτευγμάτων κατεξοχήν των κυπρίων Αγίων μας, για να νοιώσουμε, μέσω 
αυτών, το λυτρωτικό μεγαλείο τής αγάπης του Θεού στην πατρίδα μας Κύπρο 
και την οικουμένη ολόκληρη. Να νοιώσουμε και να μεταλαμπαδεύσουμε 
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στη νέα γενεά, μέσω αυτών, το μέγεθος της άπειρης αγάπης του Πανάγιου 
Τριαδικού Θεού για τη νήσο «των Αγίων και των Μαρτύρων» της πίστεως. 
Να καλλιεργήσουμε ακόμη περισσότερο και βαθύτερα την πίστη μας προς τον 
Ιησού Χριστό, να αντλήσουμε ελπίδα από Αυτόν και να γεμίσει η ψυχή μας 
με αισιοδοξία για το μέλλον, με τις πρεσβείες των δικών μας Αγίων «από τον 
Άγιο Επιφάνιο του 4ου αιώνα, τον χρυσό αιώνα της Θεολογίας, έως τον Όσιο 
Νεόφυτο τον Έγκλειστο του 12ου αιώνα, Έφορο της τροφού ημών Μονής.

Επιθυμώ να συγχαρώ θερμά τον εν Κυρίω αδελφό, Μητροπολίτη 
Κωνσταντίας και Αμμοχώστου κ. Βασίλειο για τους μόχθους και την επιμέλεια 
που κατέβαλε για να οργανώσει και εφέτος το Β΄ Διεθνές Συνέδριο Κυπριακής 
Αγιολογίας, με θέμα «Από τον Άγιο Επιφάνιο στον Άγιο Νεόφυτο τον 
Έγκλειστο», καθώς επίσης και όλους τους πολύτιμους συνεργάτες του.

Συγχαίρω επίσης θερμά και τους εκλεκτούς εισηγητές για τον επιστημονικό 
κόπο που κατέβαλαν προκειμένου να μας παρουσιάσουν πτυχές, ενδεχομένως, 
άγνωστες από την όλη πνευματική, ασκητική και θεολογική δράση των Αγίων 
μας. Καλωσορίζουμε όλως ιδιαιτέρως στην πατρίδα μας τους ακαδημαϊκούς 
εξ Ελλάδος και τις άλλες χώρες, και τους ευχόμαστε καλή παραμονή στη νήσο 
μας.

Με τη ψυχή πλημμυρισμένη από πίστη και αισιοδοξία για το μέλλον 
τής Ορθοδόξου Εκκλησίας και της Πατρίδος μας κηρύσσω την έναρξη τού 
παρόντος Αγιολογικού Συνεδρίου και εύχομαι από κέντρου καρδίας, όπως 
η αγία βιοτή και πνευματική καρποφορία των Αγίων μας, εν Αγίω Πνεύματι, 
καθοδηγεί και τα ιδικά μας βήματα στους ίδιους λειμώνες της χριστιανικής 
καρποφορίας, με αγάπη στο Θεό και τον άνθρωπο.

Ιερά Αρχιεπισκοπή Κύπρου,
Πέμπτη, 13 Φεβρουαρίου 2014                   

           Ευχέτης προς Κύριο
                   Ο Κύπρου Χρυσόστομος

δ
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H ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΟΥ ΚΛΗΡΟΥ
ΣΤῸΝ ΑΓΩΝΑ ΤΟΥ 1821

ΤΟΥ ΠΡΩΗΝ ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΗ ΦΙΛΟΛΟΓΙΚΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ
ΛΕΑΝΔΡΟΥ ΑΝΤΩΝΙΑΔΗ

      Τὸ σύντομο αὐτὸ κείμενο μεταδόθηκε ἀπὸ τὸ ραδιόφωνο τοῦ ΡΙΚ στὶς
25 Μαρτίου 1984. Τὸ «ἀνακάλυψε» ὁ φίλος Γιάννης Γιάγκου καὶ μοῦ πρότεινε 
τὴ δημοσίευσή του στὸν «Ἀπόστολο Βαρνάβα», πρόταση πού ἀποδέχτηκα 
μέ πνευματική συγκίνηση. Γιὰ νὰ διατηρηθεῖ ὁ ἐπετειακός του χαρακτήρας 
δὲν ἐπέφερα σ’  αὐτὸ καμιὰ οὐσιαστικὴ ἀλλαγή. 

       Τὸ ἀφιερώνω μέ ευγνωμοσύνη στὴ μνήμη τοῦ μακαριστοῦ Παιδαγωγοῦ 
Ἰωάννη Κουτσάκου, γιὰ ὅ,τι μοῦ πρόσφερε ὡς προϊστάμενός μου στὸ 
Παιδαγωγικὸ Ἰνστιτοῦτο.

        Επίσης το αφιερώνω στη μακαρία μνήμη των ιερέων: πατρός Μωυσέως, 
πάππου μου καί  πατρός Διογένους, θείου μου,  πού ανάλωσαν τή ζωή τους  
στο ιερό θυσιαστήριο, πού τόσο πολύ ἀγάπησαν.

ΘΕΟΔΩΡΟΥ BΡΥΖΑΚΗ: Ο ΠΑΛΑΙΩΝ ΠΑΤΡΩΝ ΓΕΡΜΑΝΟΣ ΕΥΛΟΓΕΊ ΤΗ ΣΗΜΑΙΑ ΤΗΣ ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΗΣ
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Ὁ Ἑλληνισμός, στὴ μακρόχρονη πορεία του, πέρασε πολλὲς τραγικὲς 
στιγμές. Ὅμως τραγικότερη ἀπὸ ἐκείνη ποὺ ἀκολούθησε ὕστερα 
ἀπὸ τὴν Ἅλωση τῆς Πόλης δὲν γνώρισε πρίν. Ὄχι μόνο γιατί 

ὑποδουλώθηκε, γιὰ σχεδὸν τέσσερις αἰῶνες, σὲ δυνάστη ποὺ ἦταν πολιτιστικὰ 
ὑποδεέστερός του, ἀλλὰ καὶ σὲ μία ἐποχὴ, ποὺ ἡ ὑπόλοιπη Εὐρώπη ἄρχιζε 
νὰ βγαίνει ἀπὸ τὸ πηχτὸ σκοτάδι τοῦ Μεσαίωνα, νὰ ἀναγεννᾶται καὶ νά 
δημιουργεῖ ἐθνικὴ πολιτιστικὴ ζωή. Ἀν τὸ Ἔθνος δὲν διέθετε συλλογικὴ μνήμη 
γιὰ τὴν ἱστορική του συνέχεια, ἂν δὲν εἶχε συνείδηση τῆς καταγωγῆς, τῶν 
κοινῶν παραδόσεων, τῆς θρησκείας καὶ τῆς γλώσσας του, ἦταν σίγουρο ὅτι 
κινδύνευε νὰ ἀπομονωθεῖ καὶ νὰ ἀφανιστεῖ, ὅπως ἀκριβῶς συνέβηκε καὶ μὲ 
πολλοὺς ἄλλους λαούς.

Σημαντικὸς παράγοντας, ἀκόμη, γιὰ τὴ διάσωση καὶ ἐπιβίωση τοῦ Ἔθνους 
ἦταν ἡ Ἐκκλησία. Στοὺς ὤμους της, κατεξοχήν, ἔπεσε ἡ βαριὰ εὐθύνη γιὰ τὴ 
συντήρηση τῆς ἐθνικῆς μνήμης καὶ τῆς καθοδήγησης τοῦ λαοῦ. Ἡ ἔμφυτη 
θρησκευτική του πίστη ἀπὸ τὴ μία, ἀλλὰ καὶ ἡ ἀναγνώρισης τῆς Ἐκκλησίας 
ἀπὸ τὸν κατακτητὴ, ὡς τοῦ μόνου ἐκπρόσωπου τῶν ραγιάδων, τῆς ἔδωσε τὸ 
ἀπαιτούμενο κῦρος καὶ τῆς ἐπέτρεψε τὴν ἀνάληψη ἑνὸς τόσο σημαντικοῦ καί 
σωστικοῦ ἔργου.

Κατὰ συνέπεια, ἡ ἐπανάσταση τοῦ 1821, ποὺ δίκαια πολλοὶ τὴ θεωροῦν ὡς 
τὴν κατάληξη, παρὰ  ὡς τὴν ἔναρξη ἑνὸς ἀγῶνα ποὺ ἐγκαινιάστηκε μὲ τὴν 
Ἅλωση, δὲν μπορεῖ νὰ θεωρηθεῖ καὶ μελετηθεῖ χωρὶς νὰ λαμβάνεται σοβαρὰ 
ὑπόψη ἡ σημαντικὴ συμβολὴ τῆς Ἐκκλησίας. Ἄλλωστε, ὁ ἀπελευθερωτικὸς 
ἐκεῖνος ἀγώνας, ποὺ στηρίχτηκε ἀποκλειστικὰ στὴν ὁμοψυχία καὶ τὶς 
δυνατότητες τοῦ Ἑλληνισμοῦ, οὐδέποτε ἀποσυνδέθηκε ἀπὸ τὴ θρησκεία. 
Ὁποιοδήποτε ἔγγραφο ἢ κείμενο  ποὺ μαρτυρεῖται ἀπὸ τότε καὶ σχετίζεται μὲ 
τὸν Ἀγώνα, ἀναφέρει ρητὰ ὅτι αὐτὸς διεξαγόταν «ὑπὲρ πίστεως καὶ πατρίδος». 

Ἀπὸ τὴ στιγμή, λοιπόν, ποὺ ἡ Ἐκκλησία εἶχε τὴν ἀποκλειστικὴ εὐθύνη, 
ἀλλὰ καὶ τὸ προνόμιο, γιὰ τὴ συνοχὴ τῶν ὑποδούλων, ἔπρεπε νὰ ἐξεύρει 
τρόπους γιὰ τὴ διατήρηση αὐτῆς τῆς συνοχῆς. Πολὺ ὀρθὰ ἡ προασπάθειά της 
ἀπὸ τοὺς πρώτους κιόλας χρόνους τῆς δουλείας, ἦταν νὰ προσανατολίσει τοὺς 
ὑπόδουλους Ἕλληνες πρὸς τὴν Παιδεία, ἀφοῦ μέσῳ της θὰ συνειδητοποιούσαν 
τὴν ἀνάγκη τῆς ἀπελευθέρωσης. 

Ἡγετικὰ στελέχη τῆς Ἐκκλησίας, ὅπως ὁ πατριάρχης Κωνσταντινούπολης 
Κύριλλος Λούκαρις (1572-1638), ὁ Θεόφιλος Κορυδαλλεὺς (1570-1646), 
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ὁ Μελέτιος Πηγᾶς (1551-1601), ὁ Μάξιμος Μαργούνιος (1549-1602), κ.α., 
ἐπηρεασμένοι ἀπὸ τὸ εὐρωπαϊκὸ Κίνημα τοῦ Διαφωτισμοῦ, ἐπεσήμαναν 
ἀπὸ πολὺ νωρὶς τὴν ἀνάγκη τῆς παροχῆς στὸν Ἑλληνισμὸ τοῦ ἀπαραίτητου 
μορφωτικοῦ ἐπιπέδου. Δὲν ἦταν, κατὰ συνέπεια, τυχαῖο τὸ ὅτι οἱ πρῶτοι 
«Δάσκαλοι τοῦ Γένους» ἦταν, στὴ μεγάλη τους πλειοψηφία, κληρικοί. 
Ἀνάμεσά τους ἦταν ὁ Εὐγένιος Γιαννούλης ὁ Αἰτωλὸς (1597-1862), 
ὁ Ἀναστάσιος Γόρδιος (1654-1729) ἀπὸ τὰ Ἄγραφα, ὁ Μεθόδιος Ἀνθρακίτης 
(1660-1736), ὁ Ἠλίας Μηνιάτης (1660-1714) ἀπὸ τὸ Ληξούρι, ὁ Νεκτάριος Τέρπος 
ὁ Μοσχοπολίτης, ὁ Κοσμᾶς ὁ Αἰτωλὸς (1714- ; ), ὁ Εὐγένιος Βούλγαρης 
(1716-1806), ὁ Ἀθανάσιος Πάριος (1721-1813), ὁ Νικηφόρος Θεοτόκης 
(1731-1800), ὁ Ἄνθιμος Γαζῆς ἀπὸ τὸ Πήλιο (1758-1828), κ.α.π. Ὄχι μόνο ἵδρυαν 
κάθε λογὴς ἐκπαιδευτήρια, ἀλλὰ καὶ ἐξέδιδαν βιβλία ποικίλου περιεχομένου 
«χάριν τοῖς εὐσεβεῦσι χριστιανοῖς εἰς ψυχικήν τους ὠφέλειαν».

Ἀλλὰ καὶ οἱ ἁπλοὶ κληρικοὶ εἶχαν μετατρέψει τὶς ἐκκλησίες σὲ «κρυφὰ 
σχολειὰ» διδάσκοντας τὰ παιδιὰ τῶν ραγιάδων μὲ τὴ βοήθεια τοῦ Ψαλτηρίου 
καὶ τῆς Ὀκτωήχου. Τὸ ποίημα τοῦ Ἰωάννη Πολέμη (1862-1924) «Τὸ κρυφὸ 
σχολειὸ» ἀποδίδει, νομίζουμε, θαυμάσια τὸ κλίμα, ποὺ τότε ἐπικρατοῦσε 
ἀλλὰ καὶ τὴ συμβολὴ τῶν ἁπλῶν παπάδων στὸν καθημερινὸ ἀγῶνα γιὰ ἐθνικὴ 
ἐπιβίωση:

Ἀπ’ ἔξω μαυροφόρ’ ἀπελπισιά,
πικρῆς σκλαβιᾶς χειροπιαστὸ σκοτάδι,

καὶ μέσα στὴ θολόκτιστη ἐκκλησιά,
στὴν ἐκκλησιά, ποὺ παίρνει κάθε βράδυ

τὴν ὄψη τοῦ σχολειοῦ,
τὸ φοβισμένο φῶς τοῦ καντηλιοῦ
τρεμάμενο τὰ ὀνείρατα ἀναδεύει,

καὶ γύρω τὰ σκλαβόπουλα μαζεύει.
Ἐκεῖ καταδιωγμένη κατοικεῖ

τοῦ σκλάβου ἡ ἁλυσόδετη πατρίδα,
βραχνὰ ὁ παπάς, ὁ δάσκαλος ἐκεῖ
θεριεύει τὴν ἀποσταμένη ἐλπίδα

μὲ λόγια μαγικά,
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ἐκεῖ ἡ ψυχὴ πικρότερο ἀγροικὰ
τὸν πόνο τῆς σκλαβιᾶς της, ἐκεῖ βλέπει

τί ἔχασε, τί ἔχει, τί τῆς πρέπει.
Κι’ ἀπ’ τὴν εἰκόνα τοῦ Χριστοῦ ψηλά,

ποῦ ἐβούβανε τὰ στοματὰ τῶν πλάνων,
καὶ ρίχνει καὶ συντρίβει καὶ κυλᾷ

στὴν ἄβυσσο τοὺς θρόνους τῶν τυράννων,
κι’ ἀπὸ τὴ σιγαλιά,

πού δένει στὸ λαιμὸ πνιγμοῦ θηλιά,
κι’ ἀπ’ τῶν προγόνων τ’ ἄφθαρτα βιβλία,

πού δείχνουν τὰ πανάρχαια μεγαλεῖα,
ἕνας ψαλμὸς ἀκούγεται βαθὺς

σὰ μελῳδίες ἑνὸς κόσμου ἄλλου,
κι’ ἀνατριχιάζει ἀκούγοντας καθεὶς
προφητικὰ τὰ λόγια του δασκάλου

μὲ μιά φωνὴ βαριά.
«Μὴ σκιάζεστε στὰ σκότη! Ἡ λευτεριὰ
σὰν τῆς αὐγῆς τὸ φεγγοβόλο ἀστέρι
τῆς νύχτας τὸ ξημέρωμα θὰ φέρει».

Τὸ περιεχόμενο τῆς διδασκαλίας τῶν Δασκάλων αὐτῶν τοῦ Γένους, καθὼς 
καὶ τὰ κηρύγματά τους, περιστρέφονται γύρω ἀπὸ τὰ θέματα τῆς πίστης 
πρὸς τὸ θεό, τῆς ἀξίας τοῦ Χριστιανισμοῦ, τῆς ἀγάπης πρὸς τὸ συνάνθρωπο, 
τῆς ἀγωγῆς τῶν νέων, τῆς φιλίας, τῆς σπουδαιότητας τῆς μάθησης, τῆς 
συνειδητοποίησης τῶν ἄθλιων συνθηκῶν, κάτω ἀπὸ τὶς ὁποῖες βρισκόταν τὸ 
Γένος καὶ ἄλλα πολλά.

Ὁ Μεθόδιος Ἀνθρακίτης μιλώντας γιὰ τὴν ἀγάπη πρὸς τὸ Θεὸ ἀναφέρει:

«Νὰ βλέπωμεν τὸ πρόσωπον τοῦ Θεοῦ εἰς ἐκείνην τὴν ἀνεκλάλητον 
δόξαν τῆς μεγαλοπρεπείας του. Νὰ τὸν ἀγαπῶμεν αἰωνίως, νὰ τὸν ἔχωμεν 
εἰς τὴν καρδίαν μας, χωρὶς νὰ λείπει ποτέ. Ὄχι καθὼς τὰ χρώματα εἰς τὰ ὀμμάτια, 
τὰ ὁποῖα φαίνονται καὶ πάραυτα χάνονται, ἀλλὰ καθὼς τὸ πῦρ ἑνώνεται μὲ τὸ 
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σίδερον καὶ φαίνεται πύρινον καὶ λαμπροφόρον. Νὰ δοξαζώμεθα μὲ θεϊκὴν 
δόξαν, νὰ παραστεκώμεθα εἰς ἐκείνην τὴν μακαρίαν τράπεζαν τοῦ Θεοῦ».

Καὶ ὁ Εὐγένιος Γιαννούλης ὁ Αἰτωλός:

«Ὅταν ὑγιαίνῃ ἡ ψυχὴ καὶ εἶναι σιμὰ εἰς τὸν Θεὸν καὶ κάνει ἐκεῖνα ποὺ 
ὁρίζει ὁ Θεός, τότε ἀκολουθάει νὰ ὑγιαίνῃ καὶ τὸ σῶμα καὶ νὰ προκόπτη 
εἰς κάθε καλόν... Διὰ τοῦτο γράφοντάς σου παραγγέλλω πάντα, παιδί μου, 
καὶ νύκτα, λέγω καὶ ἡμέραν, σπούδαζε τὴν ἀρετὴν καὶ τὰ ἀληθινὰ καλὰ καὶ 
ὄχι μόνον ἐκεῖνα ποὺ φαίνονται εἰς τὸ πρόσωπον καλὰ καὶ ἐπαινοῦνται ἀπὸ 
χοντροὺς καὶ ἀπαίδευτους ἀνθρώπους, ἀλλὰ ἐκεῖνα ὁπού εἶναι ἐνώπιόν τοῦ 
Θεοῦ καλά, ἐκεῖνα εἶναι καὶ ἀληθινὰ καλὰ καὶ δόκιμα...».  

Ὁ Κοσμᾶς ὁ Αἰτωλὸς ὁ ὁποῖος γιὰ τὴν ὅλη του ἱεραποστολική, ἐθνικὴ καὶ 
παιδαγωγικὴ δράση ἀναγνωρίστηκε ὡς Ἅγιος, συμβουλεύει γιὰ τὴν ἀγωγὴ 
τῶν παιδιῶν:

«Καὶ σεῖς, παιδιά μου, νὰ εἶσθε εὔτακτα, φρόνιμα, νὰ τιμᾶτε τοὺς γονεῖς 
σας καὶ νὰ πηγαίνετε εἰς τοὺς διδασκάλους σας νὰ μαθαίνετε γράμματα. Καὶ 
σεῖς γονεῖς, νὰ στέλνετε τὰ παιδιὰ σας εἰς τὸ σχολεῖον καὶ νὰ τὰ παιδεύετε 
μὲ χριστιανικὰ ἤθη, νὰ κάνετε τρόπον ἐδῶ εἰς τὴν χώραν σας διὰ σχολεῖον, 
νὰ εὐρῆτε ἕνα δάσκαλον, νὰ τὸν πληρώνετε νὰ μαθαίνῃ τὰ παιδιά σας, ὅτι 
ἁμαρτάνετε πολὺ νὰ τὰ ἀφήνετε ἀγράμματα καὶ τυφλὰ καὶ μόνον νὰ φροντίζετε 
νὰ τοὺς ἀφήσετε πλούτη κι’ ὑποστατικά. Καλλίτερα νὰ τ’ ἀφήσετε φτωχὰ καὶ 
γραμματισμένα, παρὰ πλούσια κι’ ἀγράμματα...».

Κύριο μέλημα τοῦ Κοσμᾶ ἦταν ἡ ἵδρυση σχολείων. Στὶς περιοχὲς ὅπου 
δίδαξε ἱδρύθηκαν 247 σχολεῖα! Τόση ἀπήχηση εὕρισκε ἡ διδασκαλία του, ποὺ 
πρόθυμα οἱ γυναῖκες πωλοῦσαν ἀκόμη τὰ κοσμήματά τους καὶ μὲ τὰ χρήματα 
ποὺ εἰσέπρατταν ἵδρυαν σχολεῖα:

«Διά νὰ γνωρίζετε τὸν πραγματικὸ δρόμο τοῦ Θεοῦ πρέπει νὰ μαθαίνετε 
γράμματα. Δὲν μαθαίνονται ὅμως τὰ γράμματα χωρὶς σχολεῖο. Διὰ τοῦτο 
σᾶς συμβουλεύω νὰ κάμετε γρήγορα σχολεῖα. Ἐκεῖ γυμνάζεται ὁ ἄνθρωπος 
καὶ μαθαίνει τί εἶναι Θεός, τί εἶναι ἅγιος, τί ἄγγελοι, τί δαίμονες, τί κακία, 
τί ἀρετή. Τὸ σχολεῖο φωτίζει τοὺς ἀνθρώπους. Ἀνοίγει τὰ μάτια τῶν Χριστιανῶν 
διὰ νὰ ἠμποροῦν νὰ διαβάζουν τὸ ἱερὸ Εὐαγγέλιο καὶ νὰ μανθάνουν τὰς 
ἐντολᾶς τοῦ Θεοῦ. Ἄνθρωπος ἀγράμματος, ξύλο ἀπελέκητο. Δὲν βλέπετε, 
ὅτι μὲ τὴν ἀγραμματοσύνη ἀγρίεψε τὸ Γένος μας καὶ ἐγίναμε ὡσὰν θηρία; 
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Οἱ πρόγονοί μας, οἱ ἀρχαῖοι Ἕλληνες, μὲ τὰ γράμματα ποὺ ἐμάνθαναν εἰς τὰ 
σχολεῖα των, ἐγίνοντο σοφοὶ καὶ ἐφώτιζαν τὴν ἀνθρωπότητα. Μὲ τὰ ἑλληνικὰ 
γράμματα ἐστηρίχθη καὶ διεδόθη ὁ Χριστιανισμός. Ἀν θέλετε νὰ λέγεσθε 
ἀπόγονοι τῶν ἐνδόξων Ἑλλήνων καὶ νὰ εἶσθε πραγματικοὶ χριστιανοί, 
μὲ γνώση τοῦ Εὐαγγελίου, πρέπει νὰ κάμετε σχολεῖα. Μπορεῖτε νὰ βρεῖτε 
ἀμέσως τὰ χρηματικὰ μέσα ποὺ ἀπαιτοῦνται. Μαζεῦτε, ὅλα τὰ χρυσὰ καὶ 
ἀργυρᾶ νομίσματα τῶν γυναικῶν, ὅπως καὶ ὅλα τὰ χρυσᾶ κοσμήματά τους, 
ποὺ ἀποτελοῦν πηγὴ πάσης ἁμαρτίας, καὶ πωλήσατε τα. Θὰ ἔχετε ὑπεραρκετὰ 
χρήματα διὰ νὰ κάμετε σχολεῖο μὲ τὸ ὁποῖο θὰ φωτισθεῖτε καὶ θὰ ξεπλύνετε 
τὰς ἁμαρτίας σας...». 

Ἐπισημαίνουμε τὴν ἁπλότητα τοῦ ὕφους καὶ τὴν ἀμεσότητα τοῦ λόγου 
πού, χωρὶς ἀμφιβολία, θὰ συγκλόνιζε τὶς ψυχὲς τῶν ἀκροατῶν του. Πάντοτε 
χρησιμοποιοῦσε ὡς ἐπῳδὸ τὴ φράση: «Καὶ ἐμεῖς, ἀδέλφια, εἴμαστε γνήσιοι 
ἀπόγονοι τῶν ἐνδόξων αὐτῶν προγόνων. Θὰ ἐλευθερωθοῦμε μία μέρα».

Εἶναι γνωστὸ ὅτι μερικοὶ χριστιανοί, προκειμένου νὰ ἀποφύγουν τὴν 
πληρωμὴ τῆς δυσβάστακτης φορολογίας τοῦ χαρατσιοῦ, ἀναγκάζονταν νὰ 
ἀλλάξουν, τουλάχιστο φαινομενικά, τὴν πίστη τους. Ὁ Νεκτάριος Τέρπος τοὺς 
προτείνει λύσεις γιὰ τὴν ἀποφυγὴ αὐτῆς τῆς ἀτίμωσης:

«Καὶ διὰ τοῦτο σᾶς παραγγέλλω καὶ ἐγώ, νὰ μὴ χωρισθεῖ κανείς ἀπὸ 
τὴν ἁγία πίστη καὶ καθολικὴ ἐκκλησία τοῦ Χριστοῦ διὰ ὀλίγο δόσιμο τοῦ 
χαρατζίου, παρὰ ας κυβερνηθεῖ ὁ καθένας ὡς χριστιανὸς μὲ ὅ,τι τρόπον 
ἠμπορεῖ. Κοπέλι καὶ δουλευτὴς ἂς γένει, καὶ Τοῦρκος νὰ μὴ γένει. Τὸ λοιπὸν 
ἐγὼ νὰ σοῦ δείξω μία τέχνη νὰ ἐβγάλεις τὸ χαράτζι σου ἐν εὐκολίᾳ καὶ μὴν 
γένεις Τοῦρκος καὶ ἀποστάτης τοῦ Θεοῦ: πρῶτον δούλευε περισσότερον 
ἀπ’ ὅ,τι ἤσουν συνηθισμένος καὶ τὸ δεύτερο κρατήσου ἀπὸ φαγητὰ καὶ πιοτά. 
Καὶ ἂν μελετᾷς νὰ ἀγοράζεις μία ὀκὰ ὀψάριον ἢ κρέας ἢ κρασὶ ἢ λάδι, μισή 
μόνο νὰ πάρεις, διὰ τὸ καλό σου, τῆς ψυχῆς καὶ τοῦ σώματος. Καὶ ἡ σκούφια 
σου νὰ εἶναι κοντότερη, τὸ ζωνάρι σου ἂς εἶναι βαμπακερένιο ἢ καὶ λούρινο. 
Καὶ ὄχι μονάχα λούρινο ζωνάρι καὶ κοντὴ σκούφια νὰ βαστᾷς, ἀλλὰ καὶ μὲ ἕνα 
βοῦρλο νὰ ζώνεσαι καὶ Τοῦρκος νὰ μὴ γένεσαι... «Οὐαὶ αὐτοῖς ὅτι ἀπεπήδησαν 
ἀπ’ ἐμοῦ ἢ κατελάλησαν κατ’ ἐμοῦ ψευδῆ». Ὤχ, ὤχ, πῶς ἔχετε, ταλαίπωροι, 
καὶ ἀρνηταὶ τῆς τοῦ Χριστοῦ Ἐκκλησίας. Ἀλίμονο εἰς αὐτὲς τὲς μανάδες, ὁπού 
ἐγέννησαν τέτοιας λογῆς τέκνα. Κάλλιο νὰ εἶχαν γεννήσει σκυλοκούταβα 
ἢ φίδια, παρὰ τέτοια τέκνα νὰ παραδωθοῦν τοῦ διαβόλου καὶ ἀρνηταὶ τῆς 
ἀμωμήτου πίστεως τοῦ Χριστοῦ. Ποῦ εἶναι κάποιες τρισκατάρατες καὶ 
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πενταφορισμένες γυναῖκες καὶ λέγουσι, ὦ ἄνδρα μου, γένου Τοῦρκος διατὶ 
δὲν ἠμποροῦμε νὰ πλερώσουμε χαράτσι. Ὄχι, ὄχι μὴν πλανᾶσαι διὰ δύο ἄσπρα 
τὴν ἡμέρα, ὦ θυγατέρα τοῦ Σατανᾶ. Διατὶ κολάζεσαι ἐσὺ καὶ τὰ παιδιά σου καὶ 
μὴν τὸ κάμνετε τοῦτο, ἔτζι νὰ ἔχετε τὴν εὐχὴ τοῦ Χριστοῦ καὶ τῆς Παναγίας...».

Φυσικὰ τὸ ἔργο τῶν ἐκκλησιαστικῶν ἡγετῶν δὲν διεξαγόταν κάτω ἀπὸ 
ἄνετες συνθῆκες. Πολλοὶ ἀπὸ αὐτοὺς βασανίστηκαν μὲ βαναυσότητα, ἐνῷ 
ἄλλοι θανατώθηκαν ἀπὸ τὸν τύραννο. Σὲ μία ἐπιστολὴ τοῦ Νεκτάριου Τέρπου 
πρὸς τὸν πατριάρχη Ἱεροσολύμων Χρύσανθο ἀναφέρεται:

«Ἦλθαν καὶ μὲ ηὗραν εἰς τὸ σπίτι τοῦ παπᾶ καὶ εἶχεν ὁ καθένας ἕνα 
κοντόξυλο ἀπὸ γλαντζινιὰ καὶ κτυπῶντες ἀπάνω μου ἀνελεήμονα, δὲν 
ἐκοίταζε ἕνας τὸν ἄλλον πῶς καὶ ποῦ νὰ βαροῦν, ἀλλὰ τοῦ κακοῦ μὲ ἔδερναν, 
ὅπου ἔφθανε ὁ καθένας. Τοῦ Παύλου εἶναι ἄμετρα τὰ βάσανα καὶ οἱ θλίψεις 
ὁπού ἔπαθε διὰ τὸν Χριστὸ καὶ μία φορὰ ἐδέχθηκε ραβδιὲς παρὰ μία σαράντα, 
ἀλλὰ λογιάζω αὐτὲς νὰ ἦταν μὲ τάξη. Μὰ ἐτοῦτες οἱ ξυλιὲς ἦταν ὡς εἴκοσι 
πέντε, τρελλὲς καὶ πικρότατες. Διατί, τόσο συχνὰ μὲ ἔκρουξαν, ὥστε καὶ τὰ 
ξύλα ἐξεφλουδίσθησαν μὲ τὸ νὰ τύχουν χλωρά. Εἰς ὅλα τὰ μέρη μὲ βάρεσαν, 
ἀλλοῦ τὸ κορμί μου ἐκοκκίνισε καὶ εἰς περισσοτέρους τόπους ἐμαύρισε, 
καὶ ὅ,τι ἔκαμαν αἱ βενδοῦζες καὶ τὰ κέρατα καὶ χάριτι Χριστοῦ ἰατρεύθηκα. 
Ὅμως τὸ ζερβό μου μπράτσο ἔμεινε βλαμμένο καὶ ποτὲ δὲν ἠμπορῶ νὰ 
ἀναπαυθῶ εἰς αὐτὸ τὸ μέρος... Καὶ τοῦτο δὲν τὸ γράφω διὰ ἔπαινο, ἀλλὰ διὰ 
νὰ ἔχει τίνας κάποιο θάρρος καὶ ὑπομονὴ εἰς τὲς θλίψεις...»

Μὲ τὶς παραινέσεις καὶ συμβουλὲς οἱ πατέρες τῆς Ἐκκλησίας κατάφεραν 
νὰ διατηρήσουν ὑψηλὸ τὸ φρόνημα καὶ ἐλεύθερη τὴν ψυχὴ τῶν ὑπόδουλων 
Ἑλλήνων. Ὅπως εἶναι γνωστὸ μὲ τὶς φωνὲς αὐτὲς ἑνώθηκαν ἀργότερα καὶ 
ἐκεῖνες τῶν Ἑλλήνων Διαφωτιστῶν τῶν μέσων τοῦ 18ου καὶ 19ου αἰώνα. 
Τὸ κίνημα τοῦ Νεοελληνικοῦ Διαφωτισμοῦ, ὅπως ὀνομάστηκε, ἐπηρεασμένο 
ἀπὸ τὴν ἀνάπτυξη τῶν ἐπιστημῶν καὶ τῆς καλλιέργειας τῶν ἐθνικῶν γλωσσῶν 
στὸν εὐρωπαϊκὸ χῶρο συνέχιζε τὴν προσπάθεια τῆς Ἐκκλησίας, ἐπιδιώκοντας 
τὴν καλλιέργεια ἐθνικῆς συνείδησης. Ἡ προσπάθεια καὶ τῶν δύο αὐτῶν 
«ρευμάτων» ὁδήγησε στὴν ἀφύπνιση τοῦ Γένους.

Ἡ ἀφύπνιση αὐτὴ κορυφώνεται στὶς ἀρχὲς τῆς πρώτης δεκαετίας 
τοῦ 19ου αἰώνα, μὲ τὴν ἵδρυση τῆς Φιλικῆς Ἑταιρείας. Δὲν εἶναι τυχαῖο ὅτι 
οἱ περισσότεροι Ἕλληνες ἱεράρχες καὶ κληρικοὶ μυήθηκαν στὴν Ἑταιρεία. 
Λέγεται μάλιστα ὅτι κανένας μητροπολίτης ἢ ἀνώτερος κληρικὸς δὲν ἔμεινε 



69H  ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΟΥ  ΚΛΗΡΟΥ ΣΤῸΝ ΑΓΩΝΑ ΤΟΥ  1 8 2 1

ἀμύητος. Ἐξάλλου, ὅσοι ἐπρόκειτο νὰ γίνουν μέλη τῆς Ἑταιρείας ὁρκίζονταν 
στὴν παρουσία ἑνὸς κληρικοῦ ὁ ὁποῖος περιβεβλημένος τὸ πετραχῆλι τοῦ 
ἔδειχνε τὸ Ἱερὸ Εὐαγγέλιο καὶ στὴ συνέχεια ὁ μυούμενος ἔλεγε τρεῖς φορὲς 
τὸν ὅρκο:

«... Ἡ Θεία Δικαιοσύνη ἂς ἐξαντλήσει ἐπάνω εἰς τὴν κεφαλήν μου 
ὅλους τους κεραυνούς της, τὸ ὄνομά μου νὰ εἶναι εἰς ἀποστροφήν, καὶ τὸ 
ὑποκείμενόν μου τὸ ἀντικείμενον τῆς κατάρας καὶ τοῦ ἀναθέματος ὅλων τῶν 
ὁμογενῶν μου, ἀνίσως λησμονήσω εἰς μίαν στιγμὴν τὰς δυστυχίας των καὶ δὲν 
ἐκπληρώσω τὸ χρέος μου...».

Ἂν στοὺς πρώτους αἰῶνες τῆς δουλείας ἡ προσπάθεια τῆς Ἐκκλησίας 
ἦταν ἡ διατήρηση ἀκλόνητου καὶ ἀμόλυντου τοῦ φρονήματος καὶ τῆς πίστης, 
πρὸς τοὺς τελευταίους αἰῶνες τὰ κηρύγματα καὶ ἡ διδασκαλία τῶν Δασκάλων 
τοῦ Γένους ἀναφέρονται ἀνοικτὰ στὴν ἀνάγκη ἀπελευθέρωσης τοῦ ἔθνους. 
Ἕνα κείμενο τοῦ Ἠλία Μηνιάτη εἶναι πολὺ χαρακτηριστικό:

«... Ἕως πότε πανακήρατε, Κόρη, τὸ τρισάθλιον γένος τῶν Ἑλλήνων ἔχει 
νὰ εὑρίσκεται εἰς τὰ δεσμὰ μίας ἀνυποφέρτου δουλείας; Ἕως πότε νὰ τοῦ πατῆ 
τὸν εὐγενικὸν λαιμὸν ὁ βάρβαρος Θράξ; Ἕως πότε ἔχουσι νὰ βασιλεύωνται 
ἀπὸ ἡμισὸν φεγγάρι αἱ χῶραι ἐκεῖναι, εἰς τὰς ὁποίας ἀνέτειλεν εἰς ἀνθρωπίνην 
μορφήν, ἀπὸ τὴν ἡγιασμένην σου γαστέρα, ὁ μυστικός τῆς δικαιοσύνης ἥλιος; 

Ἂχ Παρθένε!... Ἐνθυμίσου πὼς εἰς τὴν Ἑλλάδα πρότερον, παρὰ εἰς ἄλλον 
τόπον, ἔλαμψε τὸ ζωηφόρον φῶς τῆς ἀληθινῆς πίστεως. Τὸ ἑλληνικὸν Γένος 
ἐστάθη τὸ πρῶτον ὁπού ἄνοιξε τὰ ἀγκάλας καὶ ἐδέχθη τὸ θεῖον εὐαγγέλιον 
τοῦ ὁμογενοῦς σου Υἱοῦ. Τὸ πρῶτον ὁπού σὲ ἐγνώρισε διὰ ἀληθινὴν μητέρα 
τοῦ θεανθρώπου Λόγου. Τὸ πρῶτον ὁπού ἀντεστάθη τῶν τυράννων ὁπού 
μὲ μύρια βάσανα ἐγύρευαν νὰ ἐξεριζώσουν ἀπὸ τὰς καρδίας τῶν πιστῶν 
τὸ σεβάσμιόν σου ὄνομα. 

Λοιπόν, εὔσπλαχνε Μαριάμ, παρακαλοῦμεν σὲ διὰ τὸ Χαῖρε ἐκεῖνο ὁπού 
μᾶς ἐπροξένησε τὴν χαράν. Διά τὸν ἀγγελικὸν ἐκεῖνον εὐαγγελισμόν, ὁπού 
ἐστάθη τῆς σωτηρίας μας τὸ προοίμιον. 

Χάρισέ του τὴν προτέραν τιμήν. Σήκωσε τὸ ἀπὸ τὴν κοπρίαν τῆς δουλείας 
εἰς τὸν θρόνον τοῦ βασιλικοῦ ἀξιώματος. Ἀπὸ τὰ δεσμὰ εἰς τὸ σκῆπτρον.  
Ἀπὸ τὴν αἰχμαλωσίαν εἰς τὸ βασίλειον...».

Καὶ πράγματι, ἡ εὐλογημένη μέρα ἔφτασε! Ὁ σπόρος ποὺ γιὰ τετρακόσια 
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ὁλόκληρα χρόνια ἔριχνε ἡ Ἐθναρχοῦσα Ἐκκλησία μέσῳ τῆς πίστης καὶ τῆς 
παιδείας ἄρχισε νὰ ἀποδίδει τοὺς καρπούς του. Ἀπὸ τὸν ἁπλὸ ἐφημέριο καὶ 
ἱερομόναχο, ὡς τὸν ἐπίσκοπο, στρατεύτηκαν ὅλοι στὴ νέα μορφὴ ἀγώνα, 
ὁ ὁποῖος σύντομα θὰ ἄρχιζε. Τὸ κήρυγμα καὶ οἱ παραινέσεις τώρα ἔδιναν τὴ 
θέση τους στὸ καριοφίλι, ἀφοῦ πιὰ ὁ Ἀγώνας, μὲ ἐπικεφαλῆς τὴν Ἐκκλησία, 
ἔπαιρνε διαφορετικὴ μορφή! 

Στὶς 25 Μαρτίου 1821, ἡμέρα τοῦ Εὐαγγελισμοῦ τῆς Θεοτόκου, 
ὁ ἐθνεγέρτης τοῦ Μοριὰ Μητροπολίτης Παλαιῶν Πατρὼν Γερμανὸς 
(1771-1826) κήρυξε ἐπίσημα στὴ Μονὴ τῆς Ἁγίας Λαύρας, τὴν ἔναρξη τῆς 
ἐπανάστασης, αὐτοῦ του μέγιστου κατορθώματος τοῦ νεότερου Ἑλληνισμοῦ. 
Τὸ ὄνειρο ἄρχισε νὰ γίνεται πραγματικότητα. Χαρακτηριστικὴ εἶναι 
ἡ προκήρυξή του πρὸς τοὺς πρόξενους ποὺ ἔδρευαν στὴν Πάτρα καὶ στὴν 
ὁποία ἀνέφερε:

«Ἠμεῖς, τὸ Ἑλληνικὸν ἔθνος τῶν Χριστιανῶν, βλέποντας ὅτι μᾶς 
καταφρονεῖ τὸ ὀθωμανικὸν γένος καὶ σκοπεύει τόν ὄλεθρον ἐναντίον μας,  
πότε μ’ ἕναν πότε μὲ ἄλλον τρόπον  καὶ τούτου ἕνεκα βαστοῦμεν τὰ ὅπλα 
εἰς χεῖρας ζητοῦντες τὰ δικαιώματά μας. Ὄντες λοιπὸν βέβαιοι ὅτι ὅλα τὰ 
χριστιανικὰ βασίλεια γνωρίζουν τὰ δίκαιά μας καὶ ὄχι μόνον δὲν θέλουν μᾶς 
ἐναντιωθεῖ, ἀλλὰ καὶ θέλουν μᾶς συνδράμει καὶ ὅτι ἔχουν εἰς μνήμην ὅτι 
οἱ  ἔνδοξοι πρόγονοί μας ἐφάνησαν ποτὲ ὠφέλιμοι εἰς τὴν ἀνθρωπότητα, 
διὰ τοῦτο εἰδοποιοῦμεν τὴν ἐκλαμπρότητά σας καὶ σᾶς παρακαλοῦμεν νὰ 
προσπαθήσετε νὰ εἴμεθα ὑπὸ τὴν εὔνοιαν καὶ προστασίαν τοῦ μεγάλου 
κράτους τούτου...».

Μία ἄλλη μεγάλη ἀγωνιστική  μορφή τῆς Ἐκκλησίας ἦταν καὶ 
ὁ Μεσσήνιος ἱερωμένος Γρηγόριος Δικαῖος ἢ Παπαφλέσσας (1788-1825). 
Αὐτὸς πράγματι ἀνάστησε τὴν Ἑλλάδα στὸ Μανιάκι τῆς Πυλίας. Μὲ 950 
Ἕλληνες ἔπεσε ἡρωικὰ κρατώντας «εἰς τὴν μίαν χεῖρα τὸν Σταυρὸν καὶ εἰς 
τὴν ἄλλην τὴν πάλα του»:

Μία μπαταριὰ τοῦ ρίξανε πικρὴ φαρμακωμένη.
Τὸν Φλέσσα τὸν ἐσκότωσαν, μαζὶ μὲ τὸν Κεφάλα.
Ὂσ’ εἶστε φίλοι κλάψετε κι’ ἐσεῖς ἐχθροί, χαρεῖτε.

Δὲν εἶναι τυχαῖο ποὺ ἡ παράδοση ἀναφέρει ὅτι ὁ Ἰμπραὴμ ζήτησε νὰ 
φέρουν ἐνώπιόν του  αὐτὸν τὸν ἀπόστολο τῆς ἐλευθερίας. Ἀφοῦ τὸν ἀγκάλιασε 
καὶ τὸν φίλησε εἶπε:
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 «Αὐτὸς ἦταν ἀλήθεια ἱκανὸς καὶ γενναῖος ἄνθρωπος. Καὶ καλύτερα νὰ 
παθαίναμε μεγάλη ζημιά, μὰ νὰ τὸν πιάναμε ζωντανό, γιατί θὰ μᾶς χρησίμευε 
πολύ».

Τὰ ὁλοκαυτώματα τῆς Ἐκκλησίας ἦταν ἀμέτρητα. Ἀρχίζοντας ἀπὸ 
τὸν μαρτυρικὸ θάνατο τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριάρχη Κωνσταντινούπολης 
Γρηγόριου Ε΄ (1746-1821) καὶ καταλήγοντας στοὺς ἁπλοὺς ἱερωμένους. 
Πολλοὶ ἱστορικοὶ ἀνεβάζουν τοὺς θανατωθέντες κληρικοὺς σὲ ἔξι χιλιάδες!  
Ἄλλοι πάλι σὲ δέκα χιλιάδες. Ἐκεῖνο ὅμως ποὺ εἶναι βέβαιο εἶναι ὅτι κανένας 
κληρικὸς δὲν ἔμεινε ἀμέτοχος στὸν «ὑπὲρ πάντων» ἀγώνα.

Ἡ Κύπρος συμμετεῖχε μὲ τὸν δικό της τρόπο στὸν ἀγῶνα τοῦ 1821, παρόλο 
ὅτι βρισκόταν μακριὰ ἀπὸ τὸ ἑλληνικὸ κέντρο. Ἡ δράση τῆς Φιλικῆς Ἑταιρείας 
ἁπλώθηκε ὡς ἐδῶ. Τὸ 1818 ὁ ἔμπορος Στέλιος Χ΄ Κώστας ἦρθε στὸ νησὶ καὶ 
συνάντησε τὸν ἀρχιεπίσκοπο Κυπριανὸ (1756-1821) καὶ τοῦ ἐξήγησε τὰ 
σχέδια τῶν Φιλικῶν. Ἀκολούθησε ὁ Μετσοβίτης Δημήτριος Ὑπατρος, ὁ ὁποῖος 
μύησε τὸν Κυπριανὸ στὰ μυστικὰ τῆς Ἑταιρείας. Ὁ ἀρχιεπίσκοπος ὑποσχέθηκε 
χρήματα, προμήθειες καὶ ἠθικὴ ὑποστήριξη, ὄχι ὅμως καὶ ἔνοπλη ἐξέγερση 
στὸ νησί, ἔχοντας κατὰ νοῦ τὴν ἀπόσταση τῆς Κύπρου ἀπὸ τὴν ἠπειρωτικὴ 
Ἑλλάδα καὶ τὴ γειτνίασή της μὲ τὴ Μικρὰ Ἀσία. 

Ὡστόσο, τὴ στάση τοῦ Κυπριανοῦ δὲν τὴν συμμερίζονταν ὅλοι οἱ 
Ἑλληνοκύπριοι. Ὁ ἀνεψιός του, ἀρχιμανδρίτης Θεόφιλος Θησεύς, ἔφτασε στὴ 
Λάρνακα καὶ ἄρχισε νὰ διανέμει ἐπαναστατικὲς προκηρύξεις γιὰ συμμετοχὴ 
καὶ τῆς Κύπρου στὸν ὑπὲρ πάντων ἀγώνα κατὰ τῶν Τούρκων. Μερικὲς ἀπὸ 
αὐτές, ὅταν ἔφτασαν στὰ χέρια τοῦ διοικητῆ τοῦ νησιοῦ Κουτσοὺκ Μεχμὲτ 
ἔδωσαν τὴν ἀφορμὴ γιὰ τὴν ἐξόντωση τοῦ ἀρχιεπισκόπου Κυπριανοῦ, τῶν 
Ἐπισκόπων καὶ ἄλλων σημαινόντων προσώπων τῆς κυπριακῆς κοινωνίας. 
Ὁ δικηγόρος Γεώργιος Κηπιάδης στὸ ἔργο τοῦ «Ἀπομνημονεύματα τῶν κατὰ 
τὸ 1821 ἐν τὴ νήσω Κύπρω τραγικῶν σκηνῶν» ἀναφέρει:

«... Τὴν δὲ 9ην Ἰουλίου, ἡμέραν Σάββατον, διέταξεν ὁ ἡγεμὼν καὶ ἔκλεισαν 
τὰς πύλας τῆς πόλεως Λευκωσίας, καὶ ἐν τὴ πλατεῖα τοῦ πάλαι τότε διασήμου 
Ἀνακτόρου τῶν Λουζινιανῶν βασιλέων, παρέστη τὸ φρικωδέστερον τῶν 
θεαμάτων, ἀφ’ ὅσα ἡ πολυτλήμων Κύπρος εἶδεν ἀπὸ τῆς ὑπὸ τῶν Τούρκων 
ἁλώσεώς της. Πρῶτος ὁ ἀρχιεπίσκοπος Κύπρου Κυπριανός, ὅν προηγουμένως 
ὁ ἡγεμὼν μεθ’ ὅρκου διεβεβαίωσεν ὅτι δὲν ἤθελεν ἀποκεφαλίση, καὶ ὅν τινὲς 
εἰς μάτην παρεκίνησαν νὰ δραπετεύση καὶ νὰ σώση οὕτω ἑαυτόν, ἀπάγεται 
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καὶ ἀπαγχονίζεται ἐξαρτηθείς ἐπὶ τῆς ἔναντι τῆς πύλης τοῦ Σεραγίου μέχρι 
πρὸ τινος ὑφισταμένης συκαμινέας. Συνάμα ἐν τῆ αὐτῆ περίπου θέσει 
ἀποτέμνουσι τὴν κεφαλὴν τοῦ ἐκ Λεμησσοῦ Γεωργίου Μασούρα, ὅστις ἔφερε 
τὸ ὑψηλὸν ἀξίωμα τοῦ Καππὶ-Κεχιᾶ ἐν Κωνσταντινουπόλει (ἐπιτετραμένου 
τὰ τῆς νήσου), εἶτα ἐκαρατόμησαν τοὺς τρεῖς Μητροπολίτας Χρύσανθον 
Πάφου, Μελέτιον Κιτίου καὶ Λαυρέντιον Κυρηνείας, τὸν δὲ Ἀρχιδιάκονον τοῦ 
Ἀρχιεπισκόπου Μελέτιον ἀπηγχόνησαν, ἐξαρτήσαντες αὐτὸν εἰς τὴν ἔναντι 
τῆς συκαμίνου πλάτανον...».

Γιὰ τριάντα συνεχεῖς μέρες συνεχίστηκαν οἱ σφαγές. Ἀνάμεσα στὸ πλῆθος 
τῶν σφαγιασθέντων ἦταν καὶ ὁ ἡγούμενος Κύκκου Ἰωσήφ, ὁ οἰκονόμος 
τῆς μονῆς Ὁμόδους Δοσίθεος, ὁ ἡγούμενος τῆς μονῆς Ἁγίου Ἰωάννου τοῦ 
Χρυσοστόμου, οἱ μοναχοὶ Νεόφυτος καὶ Κοσμᾶς, ὁ ἱεροδιάκονος Μόρφου 
Χριστόφορος. 

Μὲ ὅσα ἀναφέρθηκαν, ἰδιαίτερα μέσα ἀπὸ τὰ κείμενα ποὺ παρατέθηκαν, 
φάνηκε, ἔστω καὶ ἀμυδρά, ἡ μέγιστη συμβολὴ τῆς Ἐκκλησίας εἰς τοὺς ὑπὲρ 
τῆς Ἐλευθερίας ἀγῶνες τοῦ Ἑλληνισμοῦ.    Ὡς κατακλείδα στὴ σύντομη αὐτὴ 
ἀναφορά μας, θὰ παραθέσουμε ὅσα σχετικὰ ἔγραψε ὁ ἱστορικός τῆς Ἑλληνικῆς 
ἐπανάστασης Σπυρίδων Τρικούπης (1788-1873), ἀπὸ τοὺς πιὸ στενοὺς  
συνεργάτες τοῦ πρώτου Κυβερνήτη τῆς Ἑλλάδας, Ἰωάννη Καποδίστρια 
(1778-1831):

«...Δὲν δυνάμεθα νὰ μὴ θαυμάσωμεν τὸν μέγαν χαρακτῆρα, ὅν ὁ κλῆρος, 
ὁ θεῖος τῷ ὄντι κλῆρος, καὶ οἱ ἄρχοντες ἐπέδειξαν. Ἐν μέσῳ τῶν δεινῶν 
καὶ τῶν βασάνων, κατ’ ἔμπροσθέν τῆς ἐπονειδίστου ἀγχόνης καὶ ὑπὸ τὴν 
ἀνθρωποκτόνον ἀξίνην, πολλοὶ ἐξ αὐτῶν παρορμῶντο νὰ ἀρνηθῶσι τὸν 
Χριστὸν (καὶ τὴν ἑλληνικὴν πατρίδα) πρὸς διαφύλαξιν τῆς ζωῆς καὶ ἀπόλαυσιν 
πολλῶν ἄλλων ἀγαθῶν ἐπιγείων. Ἀλλ’ ὅλοι μέχρις ἑνὸς ἐπροτίμησαν τὰς 
βασάνους καὶ τὸν θάνατον...».



ΕΒΔΟΜΑΔΑ ΠΡΟΣΕΥΧΗΣ
ΓΙΑ ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ
«ΜΕΜΕΡΙΣΤΑΙ Ο ΧΡΙΣΤΟΣ;»

(Α΄ ΚΟΡ. 1,13).

Μέσα στά πλαίσια Προσευχῆς γιά τή Χριστιανική ἑνότητα,
μέ βάση τή φράση τοῦ Ἀποστόλου Παύλου 

«ΜΕΜΕΡΙΣΤΑΙ Ο ΧΡΙΣΤΟΣ;»
ὁ  Μακαριώτατος ἐκφώνησε τήν πιό κάτω προσευχή

 στόν καθεδρικό ναό τοῦ Ἁγίου Ἰωάννου
 στίς 25  Ἰανουαρίου 2014  

Κύριε Ἰησοῦ Χριστέ, ὁ Θεὸς ἡμῶν, Μονογενὲς Λόγε τοῦ Πατρός,
ὁ διὰ τῆς ἐνανθρωπήσεώς σου τὸ μεσότοιχον τοῦ φραγμοῦ λύσας τὴν 
ἔχθραν, ἐν τῇ σαρκί σου, καὶ ἀποκαταλλάξας ἀμφοτέρους, τά τε ἔθνη 

καὶ τὴν περιτομήν, ἐν ἑνὶ σώματι τῷ Θεῷ διὰ τοῦ σταυροῦ·  ὁ εὐαγγελισάμενος 
εἰρήνην τοῖς μακρὰν καὶ τοῖς ἐγγύς· ὁ τὸ πεπλανημένον ἀεὶ ζητῶν· ὁ εἰπὼν 
ὅτι  «καὶ ἄλλα πρόβατα ἔχεις... κἀκεῖνα σὲ δεῖ ἀγαγεῖν καὶ τῆς φωνῆς σου 
ἀκοῦσαι καὶ γενήσεται μία ποίμνη καὶ εἷς ποιμήν», σοῦ δεόμεθα καὶ σὲ 
παρακαλοῦμεν, ἐν ταύταις ταῖς κρισίμοις ἡμέραις, ἐν αἷς πόλεμοι καὶ ἀκοαὶ 
πολέμων καὶ ἀκαταστασίαι καὶ ἔρεις καὶ μάχαι καὶ διαιρέσεις, καὶ φόνοι καὶ 
οἰμωγαὶ ταράττουσι τὴν ὑπὸ τὸν οὐρανόν, ἐξαιρέτως δὲ τὴν κύκλῳ ἡμῶν 
περιοχήν, ἐν ᾗ καὶ τὰ σεβάσματα τὰ δηλοῦντα τὴν ἐπὶ γῆς παρουσίαν σου 
ᾠκοδόμηνται. 

Οἱ ἐπικεκλημένοι τὸ σὸν πανάγιον ὄνομα διώκονται σήμερον. Θρῆνος 
καὶ κλαυθμὸς καὶ ὀδυρμὸς πολὺς ἀκούεται καὶ πάλιν ἐν τῇ Μέσῃ Ἀνατολῇ, 
ἐν τῇ Μικρᾷ Ἀσία, ἐν Κύπρῳ, ἐν τῇ Βορείῳ Ἀφρικῇ. «Ἐν φόνῳ μαχαίρας» καὶ 
δι’ ἄλλων προηγμένων μέσων ἐξολοθρεύεται ὁ λαός σου. Πανίερα 
προσκυνήματα, περίπυστοι Μοναὶ καὶ Ἐπισκοπαί, τόποι καλλιεργηθέντες 
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«ταῖς τῶν δακρύων ῥοαῖς καὶ τοῖς ἐκ βάθους στεναγμοῖς» σειρᾶς ὅλης 
μοναχῶν καὶ μοναζουσῶν, σήμερον ἐρημοῦνται. Ἀδελφοὶ καὶ ἀδελφαὶ ἡμῶν 
ἄγονται εἰς αἰχμαλωσίαν.

Καὶ ἡμεῖς ἐν τῷ μέσῳ τοιούτου, πρωτοφανοῦς κλύδωνος, παραμένομεν 
διῃρημένοι. Κωφεύομεν εἰς τὴν ἀγωνιώδη κραυγὴν τοῦ Ἀποστόλου 
«Μεμέρισται ὁ Χριστός;» Περιπλανηθέντες ἐπὶ χίλια ἔτη ἐν τῇ διαιρέσει, 
κατέστημεν περίγελως τοῖς κύκλῳ ἡμῶν Ἀγαρηνοῖς, μυκτηρισμὸς καὶ 
χλευασμὸς τοῖς μὴ γινώσκουσι τὸ σὸν πανάγιον ὄνομα. 

Καὶ νῦν, ἐν ψυχῇ  συντετριμμένῃ καὶ πνεύματι ταπεινώσεως, 
συναθροισθέντες ἐν τῷ πανσέπτῳ ναῷ τούτῳ, ἀφέντες τὰ διαιροῦντα ἡμᾶς, 
ἐν ἀγάπῃ καὶ ἐν εἰλικρινεῖ διαθέσει δι’ ἐργασίαν, ἵνα καταντήσωμεν οἱ  πάντες 
εἰς τὴν ἑνότητα τῆς πίστεως, βοῶμεν σοι καὶ λέγομεν: 

Σβέσον τὰ φρυάγματα τῶν ἐθνῶν. Κατάστειλον, Κύριε, τάς ἐπιθέσεις, 
τάς ἐκ τῆς Ἄγαρ. Δὸς λύτρωσιν τῷ λαῷ σου ἐκ τῆς καταδυναστείας τῶν 
ἀλλοθρήσκων. Παῦσον τὰ σχίσματα τῶν Ἐκκλησιῶν. Κατάπεμψον τὸ Πνεῦμά 
Σου τὸ Ἅγιον, ὃ καὶ ἐν τῇ ἡμέρᾳ τῆς Πεντηκοστῆς «εἰς ἑνότητα πάντας 
ἐκάλεσε» καὶ ὁδήγησον ἡμᾶς ἐν τῇ τρίβῳ τῶν ἐντολῶν σου.

Ἐν τῇ νυκτὶ ἐν ᾗ σεαυτὸν  παρεδίδους ὑπὲρ τῆς τοῦ κόσμου ζωῆς, 
παρεκάλεσας τὸν ἴδιον Πατέρα «ἵνα πάντες ἕν ὦσιν» Καὶ ὅτε ἥπλωσας τάς 
παλάμας προσπαγείς τῷ ξύλῳ τοῦ Σταυροῦ, ἥνωσας τά τό πρὶν διεστῶτα. 
Ὁδήγησον πάντας ἡμᾶς ἐν  τῇ παρὰ Σοὶ ἁγίᾳ ἑνότητι, ἐπανάγων τοὺς 
πεπλανημένους καὶ καταστέλλων τάς ἐπαναστάσεις τῶν αἱρέσεων. Βοήθησον 
ἡμᾶς «τηρεῖν τὴν ἑνότητα τῆς πίστεως ἐν τῷ συνδέσμῳ τῆς εἰρήνης…
 Καὶ γὰρ εἷς Κύριος, μία πίστις, ἕν βάπτισμα». 

Ἵνα, οὕτω πολιτευόμενοι, δοξάζομεν τὸ Πανάγιον ὄνομά Σου, σὺν τῷ 
ἀνάρχῳ σου Πατρὶ καὶ τῷ παναγίῳ καὶ ἀγαθῷ καὶ ζωοποιῷ σου Πνεύματι, 
νῦν καὶ ἀεὶ καὶ εἰς τοὺς αἰῶνας τῶν αἰώνων.

Ο  
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ΟΜΙΛΙΑ ΘΕΟΦΙΛΕΣΤΑΤΟΥ
ΕΠΙΣΚΟΠΟΥ ΜΕΣΑΟΡΙΑΣ κ. ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ
ΣΤΟΝ ΜΕΓΑ ΠΑΝΗΓΥΡΙΚΟ ΕΣΠΕΡΙΝΟ 

ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ
ΑΓΙΟΥ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ ΚΟΝΤΕΑΣ

Κυριακή, 9 Φεβρουαρίου 2014

Αγαπητοί μου,

Η ανεξιχνίαστη πρόνοια του Τριαδικού μας Θεού, ο οποίος ούτως 
ηυδόκησε, οδήγησε τα βήματά μας σήμερα οίκαδε, με τις ευχές και 
ευλογίες του Μακαριωτάτου Προκαθημένου της Εκκλησίας μας, 

Αρχιεπισκόπου Κύπρου κ. κ. Χρυσοστόμου. 

Σήμερα, αρχή του Τριωδίου και της πορείας μας προς το Πάσχα, 
οδηγηθήκαμε στην πατρώα γη, τη γη των ανύσταχτων ονείρων μας. Παραμονή 
της εορτής του Πολιούχου  μας. Παραμονή της χαράς και προσμονής της 
χαράλαμπης ελπίδας μας.

Ο Χριστιανός από την κούνια του πιστεύει, προσμένει, υπομένει, καρτερεί, 
μαθαίνει από τα λάθη και τις δοκιμασίες του. Τα «ξυλοκέρατα της εξορίας» 
είναι γλυκιά από την ώρα που παραδέχεται, μεταμελείται και αποφασίζει 
θεληματικά την επιστροφή στην «πατρική οικία». 

Γονυπετείς παρακαλούμε τον Ιερομάρτυρα και Μεγαλομάρτυρα Άγιο 
Χαράλαμπο, ημέρα της ταπεινώσεως και της μετανοίας του Τελώνου ενώπιον 
του Παντοδύναμου και πολυέλεου Τριαδικού Θεού: «Φαρισαίου φύγωμεν 
ὑψηγορίαν, καὶ Τελώνου μάθωμεν, τὸ ταπεινὸν  ἐν στεναγμοῖς»! (Κοντάκιο 
του Όρθρου της Κυριακής του Τελώνου και του Φαρισαίου). 

Αιτούμεθα νοερά και σωματικά τη χάριν και την ευλογία να πορευθούμε, 
με τις πρεσβείες της Υπεραγίας Θεοτόκου και του Ιερομάρτυρα Χαραλάμπους, 
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δια  της πύλης της στενής και τεθλιμμένης, δια της μετανοίας, και να βρούμε 
την έξοδο της λύτρωσης και της ανάπαυσης των ψυχών και των σωμάτων μας 
στη γεμάτη συγχώρεση κι αγάπη αγκαλιά του Θεού Πατέρα μας. Σήμερα, 
παραμονή της εορτής του Αγίου Χαραλάμπους, ο οποίος έζησε το 2ο αιώνα, 
αιώνα των διωγμών, των βασάνων και του μαρτυρίου. 

Ο Άγιος Χαράλαμπος χρειάστηκε, με την ιερατική του αποστολή και 
τη θυσιαστική του διακονία, να δώσει την αυθεντική μαρτυρία του καλού 
ποιμένα που καθοδηγεί το λογικό ποίμνιο σε διεξόδους ελευθερίας και 
σωτηρίας. Αναδείχθηκε Ιερομάρτυρας με την αντίστασή του έως θανάτου, για 
την προσήλωσή του στο Μέγα Αρχιερέα Χριστό. Ταυτόχρονα καταξιώθηκε 
να γίνει και Μεγαλομάρτυρας, διότι ακολούθησαν και άλλοι, όπως οι δήμιοί 
του, την οδό του μαρτυρίου βλέποντας το δικό του σθένος και το δικό του 
ηρωισμό μπροστά στα διλήμματα και τα φρικτά βασανιστήρια, ενώ ο ίδιος 
συγχωρούσε, ευλογούσε και θεράπευε τους διώκτες του. 

Ζητούμε όλοι εμείς σήμερα, με τις ευλογίες και την παρρησία του Αγίου 
μας στη δόξα του Κυρίου, να μας επισκιάσει η χάρις και η συγχώρεση του 
Θεού, για ό,τι περιφρονήσαμε, για ό,τι δεν αγαπήσαμε, για ό,τι δεν προσέξαμε 
με επιμέλεια σε τούτο τον όμορφο κάμπο της Μεσαορίας της καρδιάς μας και 
της πατρίδας μας.

Ζητούμε συγγνώμη από τους προγόνους μας. Ζητούμε συμπάθεια 
από τις γενεές των επιγόνων μας. Πορευόμενοι για τη πανίερη εορτή του 
Αγίου Χαραλάμπους προσκαλούμαστε να μεταλάβουμε στην αυριανή 
Θεία Λειτουργία, από την Αγία Τράπεζα, τον Άγιο Άρτο και το Τίμιο Αίμα 
του Κυρίου και Θεού μας Ιησού Χριστού,  λησμονώντας κάθε πίκρα από 
το ψωμί της πολυετούς περιπλάνησης και ξεπερνώντας τα ανθρώπινα όρια 
και πλησιάζοντας το Θεό και τους ανθρώπους. Όπως «ζηλώσωμεν διὸ τὰ 
καλά, κακῶν ἀπεχόμενοι» (Κάθισμα Όρθρου Κυριακής του Τελώνου και του 
Φαρισαίου).

Διότι μάθαμε από την ώρα που είδαμε το φώς τούτου του κόσμου ότι, 
σύμφωνα με τον Απόστολο Παύλο, ο Θεός της ειρήνης και της καταλλαγής 
«πάντας ἀνθρώπους θέλει σωθῆναι καὶ εἰς ἐπίγνωσιν ἀληθείας ἐλθεῖν» 
(Α΄Τιμ. 2,4)  και τούτο γιατί «ἔθνη τὰ μὴ νόμον ἔχοντα φύσει τὰ τοῦ νόμου 
ποιῇ, οὗτοι νόμον μὴ ἔχοντες ἑαυτοῖς εἰσι νόμος  οἵτινες ἐνδείκνυνται τὸ 
ἔργον τοῦ νόμου γραπτὸν ἐν ταῖς καρδίαις αὐτῶν, συμμαρτυρούσης αὐτῶν 
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τῆς συνειδήσεως καὶ μεταξὺ ἀλλήλων τῶν λογισμῶν κατηγορούντων ἢ καὶ 
ἀπολογουμένων, ἐν ἡμέρᾳ ὅτε κρινεῖ ὁ Θεὸς τὰ κρυπτὰ τῶν ἀνθρώπων κατὰ 
τὸ εὐαγγέλιόν μου διὰ ᾿Ιησοῦ Χριστοῦ» (Ρωμ. 2, 14-16).

Η αγκαλιά του Θεού είναι πολύ μεγάλη, πολύ πιο πέρα από τα ανθρώπινα 
όρια και μεγέθη. Για το λόγο αυτό χωράει και τον τελευταίο καλοπροαίρετο 
άνθρωπο, τον τελευταίο περιθωριακό άνθρωπο που θέλει την ειρήνη, την 
αγάπη, τη θέωση «ως και αυτός ο Τελώνης».

Ιδού πώς εξηγείται το οξύμωρο της εντός μας καταστάσεως και όλα 
λάμπουν από χαρά. Σήμερα έναρξη της πορείας προς το Πάσχα και εορτή του 
δικού μας Αγίου, του Ιερομάρτυρα και Μεγαλομάρτυρα Χαραλάμπους.

Φως και χαρά εν Αγίω Πνεύματι, όποιος το ζει, ζει Παράδεισο. Και τότε, 
τίποτα μα τίποτα εκ του κόσμου τούτου δεν μπορεί να χωρίσει τον άνθρωπο 
από την αγάπη του Χριστού.

Για τούτη την αγάπη του Χριστού ο Άγιος Χαράλαμπος ιερουργεί, 
θαυματουργεί και προσφέρεται ως καιόμενη λαμπάδα στο μαρτύριο. 
Αφήνοντας στους επιγόνους τεκμήριο αγιότητος και πορεία ζωής την 
εν Χριστώ ελευθερία και σωτηρία. Φως και Χαρά του Χριστού. 

Ας δοξολογήσουμε τον Πανάγιο Τριαδικό Θεό ψάλλοντας όλοι μαζί το 
απολυτίκιο του Αγίου μας: «Ὡς στύλος ἀκλόνητος, τῆς Ἐκκλησίας Χριστοῦ, 
καί λύχνος ἀείφωτος τῆς οἰκουμένης σοφέ, ἐδείχθης Χαράλαμπες· ἔλαμψας ἐν 
τῷ κόσμῳ, διά τοῦ μαρτυρίου, ἔλυσας τῶν εἰδώλων, τήν σκοτόμαιναν μάκαρ, 
διό ἐν παρρησίᾳ Χριστῷ, πρέσβευε σωθῆναι ἡμᾶς». Καλό Πάσχα αδελφοί μου!

Ευχαριστούμε όλους εκείνους, παρόντες και απόντες, επωνύμους 
και ανωνύμους, που συνέβαλαν να φθάσουμε σ’ αυτή τη χαράλαμπη της 
χαρμολύπης μας ημέρα, που οξυγονώνει  πνευματικά τις καρδιές και δίνει 
θάρρος θεϊκό στις ψυχές.

Καλή Αντάμωση, αδελφοί μου!
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ΤΟ ΚΗ΄ ΣΥΝΕΔΡΙΟ
ΤΗΣ ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ
ΚΥΠΡΙΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΩΝ

ΦΡΙΞΟΥ Γ. ΚΛΕΑΝΘΟΥΣ, ΦΙΛΟΛΟΓΟΥ,
ΤΕΩΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗ ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΙΚΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟΥ

Η Χριστιανική Ένωση Κυπρίων Επιστημόνων (ΧΕΚΕ) διοργάνωσε, την 
Κυριακή, 19 Ιανουαρίου 2014, στην κατάμεστη Αίθουσα Εκδηλώσεων 
του Ιερού Ναού Αγίου Γεωργίου Αγλαντζιάς, το ΚΗ΄ Συνέδριό της, 

με θέμα  «Ευαισθητοποίηση της Οικογένειας και του Σχολείου στη διαχείριση 
της πολυμορφίας των προβλημάτων αγωγής». 

Κατά γενική ομολογία, τούτο υπήρξε από πάσης πλευράς ένα από 
τα πλέον επιτυχημένα Συνέδρια της ΧΕΚΕ.

Προηγήθηκε, στον Ιερό Ναό Αγίου Γεωργίου της ενορίας, η θεία 
Λειτουργία και το μνημόσυνο του αειμνήστου Αρχιεπισκόπου και Εθνάρχη 
Μακαρίου Γ΄, με την ευκαιρία και της ημέρας των σεπτών Ονομαστηρίων του. 

Μεταξύ άλλων, το Συνέδριο τίμησαν με την παρουσία τους ο  Έντιμος 
Υπουργός Υγείας Δρ. Πέτρος Πετρίδης, εκπρόσωποι Κομμάτων, ο Βουλευτής 
κ. Γιώργος Περδίκης, οι Δήμαρχοι Αγλαντζιάς κ. Κώστας Κόρτας και Κυθρέας 
Δρ. Πέτρος Καρεκλάς, εκπαιδευτικοί και άλλοι άνθρωποι των Γραμμάτων και 
πολλοί άλλοι. Σημειώνεται, επίσης, ότι τα ΜΜΕ -έντυπα και ηλεκτρονικά-  
έδωσαν ευρεία κάλυψη σ` αυτό. 

Οι εργασίες του Συνεδρίου άρχισαν με προσευχή.

Στη συνέχεια, η Χορωδία των παιδιών του Β΄ Δημοτικού Σχολείου 
Αγλαντζιάς, υπό τη διεύθυνση της δασκάλας Μουσικής κας Γεωργίας 
Κουμπαρίδου, τραγούδησε, ειδικά για το Συνέδριο, το τραγούδι «Πήρα 
κόκκινο στυλό». 

Ακολούθησε προσφώνηση από τον Πρόεδρο της Ένωσης κ. Φρίξο Κλεάνθους. 
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Μετά την προσφώνηση του κ. Φρ. Κλεάνθους, ο Ταμίας της ΧΕΚΕ                
κ. Τάκης Μιτσίδης ανέγνωσε το Χαιρετισμό, που απέστειλε προς το Συνέδριο 
η Α.Ε. ο Πρέσβης της Ελλάδος κ. Βασίλης Παπαπαϊωάννου.

Χαιρετισμό προς το Συνέδριο απέστειλε, επίσης, και η Α. Ε. ο Πρόεδρος 
της Κυπριακής Δημοκρατίας κ. Νίκος Αναστασιάδης, ο οποίος, λόγω του 
βεβαρημένου προγράμματός του, δεν μπόρεσε να παραστεί προσωπικά 
σ` αυτό. Τον Προεδρικό Χαιρετισμό ευγενώς μετέφερε προς τους συνέδρους 
ο Έντιμος Υπουργός Υγείας Δρ. Πέτρος Πετρίδης.

Ο Θεοφιλέστατος Επίσκοπος Μεσαορίας κ. Γρηγόριος ανέγνωσε το 
Χαιρετισμό της Α.Μ. του Αρχιεπισκόπου Κύπρου  κ.κ. Χρυσοστόμου Β΄, 
ο οποίος, λόγω άλλων εκκλησιαστικών του υποχρεώσεων, αδυνατούσε εφέτος 
να παραστεί προσωπικά. Ο Θεοφιλέστατος κήρυξε, τέλος, εκ μέρους του 
Μακαριωτάτου, και τις εργασίες του Συνεδρίου. 

 Σύμφωνα με το Πρόγραμμα, έγιναν, κατά σειρά, τρεις εισηγήσεις, 
ως ακολούθως: 

Πρώτη εισήγηση έγινε από την πρώην Υπουργό Παιδείας και Πολιτισμού 
κυρία Κλαίρη Αγγελίδου. Η κυρία Κλ. Αγγελίδου ανέπτυξε το θέμα: 
«Πρώτιστο μέλημα  της Εκπαίδευσης η αγωγή των νέων με την ενδοσκόπηση, 
την αυτοπειθαρχία και τον αυτοσεβασμό». 

Ο διακεκριμένος Καθηγητής Ψυχιατρικής, Διευθυντής της 
Παιδοψυχιατρικής Κλινικής Children Village Νέας Υόρκης και Κοσμήτορας 
της Ιατρικής Σχολής του Πανεπιστημίου Λευκωσίας, Δρ. Παύλος Κυμίσης, 
ήταν ο δεύτερος εισηγητής. Ο δρ. Κυμίσης ανέπτυξε το θέμα: «Μια ψυχιατρική 
προσέγγιση της αγωγής του προσώπου από την Οικογένεια και το Σχολείο».

Τρίτος και τελευταίος εισηγητής ήταν ο Θεοφιλέστατος Επίσκοπος 
Μεσαορίας κ Γρηγόριος. Θέμα της εισήγησης του Θεοφιλεστάτου ήταν: 
«Η συμβολή της Εκκλησίας στην ευαισθητοποίηση των παραγόντων διαχείρισης 
προβλημάτων αγωγής των νέων». 

Στην προσφώνησή του προς το Συνέδριο, ο Πρόεδρος της ΧΕΚΕ κ. Φρίξος 
Κλεάνθους  είπε τα εξής: 

«Ευχαριστώ θερμά τους αγαπητούς αδελφούς-μέλη του Δ.Σ. της ΧΕΚΕ, 
που αποδέχθηκαν την εισήγησή μου για διοργάνωση του εφετινού Συνεδρίου 
μας, για πρώτη φορά, στην Αγλαντζιά. 
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Θεοφιλέστατε, 

Έντιμοι κ.κ. Υπουργοί,
Έντιμοι Κύριοι Βουλευτές και άλλοι Εκπρόσωποι των Κομμάτων,
Έντιμοι κ.κ. Δήμαρχοι Αγλαντζιάς και Κυθρέας,
Σεβαστοί Πατέρες,
Εκλεκτοί Προσκεκλημένοι, 
Αγαπητοί εν Χριστώ αδελφοί, 

Ο αρχαίος Έλληνας φιλόσοφος Πυθαγόρας (580-490 π.Χ.) μας 
κληροδότησε ένα σημαντικό γνωμικό, που έχει μια διαχρονική σημασία και 
σπουδαιότητα. Τόνισε συγκεκριμένα ότι «αρχή πολιτείας απάσης νέων τροφά»! 
Δηλαδή, το θεμέλιο κάθε Πολιτείας είναι -πρέπει να είναι- η αγωγή των νέων!  

Το φαινόμενο της αγωγής είναι πανάρχαιο, πανανθρώπινο, αλλά 
και καθημερινό. Πολύ γενικά, με τον όρο «αγωγή» -η ίδια η λέξη «αγωγή» 
προέρχεται από το ρήμα «άγω» (=οδηγώ)-  εννοούμε το σύνολο των 
επιδράσεων, που ασκούνται σε ένα άτομο από το περιβάλλον του,  από τη 
στιγμή που αυτό γεννιέται μέχρι και το τέλος της ζωής του!  Και βέβαια, 
η αγωγή έχει ως τελικό της στόχο  την κατάκτηση της αρετής και της αρτίωσης!

Αναμφίβολα, οι κυριότεροι παράγοντες αγωγής των νέων μας είναι από 
τη μια μεριά η Οικογένεια και από την άλλη το Σχολείο. 

Το Δ.Σ. της Χριστιανικής Ένωσης Κυπρίων Επιστημόνων (ΧΕΚΕ),  
αναγνωρίζοντας τη σημασία και σπουδαιότητα της αγωγής, αλλά και 
εκτιμώντας την πολυμορφία, που παρουσιάζουν στις μέρες μας, γενικά, τα 
προβλήματα αγωγής, διοργανώνει το σημερινό  ΚΗ΄ Συνέδριό μας, με ευγενή 
στόχο το βαθύτερο προβληματισμό και τη μεγαλύτερη ευαισθητοποίηση της 
Οικογένειας και του Σχολείου στην αποτελεσματική διαχείρισή τους.      

Το Συνέδριό μας μπορεί να θεωρηθεί και ως μια ελάχιστη απότιση φόρου 
τιμής προς τον αείμνηστο Αρχιεπίσκοπο και Εθνάρχη Μακάριο Γ΄, αφού 
γίνεται σήμερα, ανήμερα της ονομαστικής του  εορτής. 

Θερμά ευχαριστούμε την Α.Ε. τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας κ. Νίκο 
Αναστασιάδη και την Α.Ε. τον Πρέσβη της Ελλάδος κ. Βασίλη Παπαϊωάννου 
για τους Χαιρετισμούς τους προς το Συνέδριό μας. Ιδιαίτερες ευχαριστίες 



81ΚΗ ΄   ΣΥΝΕΔΡ ΙΟ  Χ . Ε .Κ . Ε .

εκφράζουμε και προς τον Έντιμο Υπουργό Υγείας Δρα Πέτρο Πετρίδη, που 
ευγενώς ανέλαβε να αναγνώσει το Χαιρετισμό του κ. Προέδρου.

Υποχρέωσή μας είναι, επίσης, να ευχαριστήσουμε θερμά και  όλους 
γενικά, όσοι με πολλή αγάπη στήριξαν και ενίσχυσαν την προσπάθειά μας για 
σύγκληση του Συνεδρίου μας. Ξέχωρα, βέβαια, ευχαριστούμε τη Γραμματεία 
της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κύπρου και το Β΄ Δημοτικό Σχολείο Αγλαντζιάς, 
και προσωπικά τη Διευθύντριά του κα Φωτεινή Χριστοπούλου, για την όλη 
συμβολή τους, καθώς επίσης και τον αγαπητό και σεβαστό μας Αιδεσιμώτατο 
Πρωτοπρεσβύτερο π. Γεώργιο Καπαρή και την Εκκλησιαστική Επιτροπή του 
Ιερού Ναού Αγίου Γεωργίου Αγλαντζιάς για τη θερμή φιλοξενία, που μας 
προσφέρουν.

Όλως ιδιαιτέρως ευχαριστούμε τους τρεις αγαπητούς Εισηγητές  μας, 
το Θεοφιλέστατο Επίσκοπο Μεσαορίας κ. Γρηγόριο, την πρώην Υπουργό 
Παιδείας και Πολιτισμού κα Κλαίρη Αγγελίδου και τον Καθηγητή Ψυχιατρικής, 
Διευθυντή της Παιδοψυχιατρικής Κλινικής Children Village Νέας Υόρκης και 
Κοσμήτορα της Ιατρικής Σχολής του Πανεπιστημίου Λευκωσίας, Δρα Παύλο 
Κυμίση, για τη συμβολή τους στο Συνέδριό μας.

Ιδιαίτερες ευχαριστίες εκφράζουμε -και παρακαλούμε, Θεοφιλέστατε, 
όπως τις μεταφέρετε- προς την Α.Μ. τον Αρχιεπίσκοπο Κύπρου 
κ.κ. Χρυσόστομο τόσο για το Χαιρετισμό του  προς το Συνέδριό μας, όσο 
γενικότερα και για την αγάπη του προς τη Χ.Ε.Κ.Ε. 

Επ` ευκαιρία, διαβεβαιώστε, Θεοφιλέστατε, το Μακαριώτατο ότι η   
Ένωσή μας, που υπήρξε καρπός της αγάπης του προκατόχου του, αειμνήστου 
Αρχιεπισκόπου Χρυσοστόμου Α΄, θα συνεχίσει και στο μέλλον να καταθέτει 
απλά και σεμνά τη συμβολή της, για την προαγωγή του όλου έργου της 
Εκκλησίας μας.

Τις ιδιαίτερες ευχαριστίες μας εκφράζουμε και προς εσάς προσωπικά, 
Θεοφιλέστατε, που ευγενώς αναλάβετε να εκπροσωπήσετε τον κωλυόμενο 
να βρίσκεται σήμερα μαζί μας, Μακαριώτατο, και να κηρύξετε, εκ μέρους του, 
τις εργασίες του Συνεδρίου μας.

Προσωπικά, τέλος, αισθάνομαι την ανάγκη να ευχαριστήσω θερμά και 
όλους τους αγαπητούς αδελφούς-μέλη του Δ. Σ. της ΧΕΚΕ,  για τη μεγάλη και 
σημαντική συμβολή τους στη διοργάνωση του Συνεδρίου.
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Αγαπητοί μου,

Η σημερινή πολυμορφία των προβλημάτων αγωγής βρίσκεται στις μέρες 
μας μπροστά σε πολλές προκλήσεις, στις οποίες η Οικογένεια και το Σχολείο 
καλούνται να πάρουν θέσεις, αλλά και να  δώσουν απαντήσεις. 

Και ενώ, κατά γενική ομολογία, όλοι μας κάνουμε τα πάντα για το καλό 
και την ευτυχία των παιδιών μας, πολλές φορές ξεχνούμε το ένα και κύριο... 
Θέλω να πω ότι όλοι έχουμε την ευγενή φιλοδοξία να κυνηγούμε, και να 
επιδιώκουμε, τα πρωτεία και τα αριστεία. Και σίγουρα, αυτό,  από μόνο του, 
δεν είναι κακό. Από την άλλη, όμως, ας μην ξεχνούμε ότι ένας έξυπνος και 
ικανός άνθρωπος, που στερείται όμως ορθής αγωγής και ήθους, γίνεται πιο 
επικίνδυνος από ένα αγράμματο!  

Πέραν τούτου, ο Αμερικανός επιχειρηματίας, και ιδρυτής της Microsoft, 
Bill Gates προσεγγίζει το θέμα και από ένα άλλο, προσωπικό του, συλλογισμό: 
«Ποτέ μου, λέγει, δεν αρίστευσα στο Πανεπιστήμιο, σήμερα όμως αυτοί που 
αρίστευσαν στα Πανεπιστήμια είναι υπάλληλοί μου»! 

Όσον αφορά το στοίχημα του Συνεδρίου μας, ο Αμερικανός συγγραφέας 
αυτοβοήθειας William Arthur Ward (1921-1994) επισημαίνει ότι «οι μέτριοι 
εκπαιδευτικοί κι οι μέτριοι γονείς  απλώς μιλούν στα παιδιά. Οι καλοί προχωρούν 
σε κάτι παραπάνω: εξηγούν. Οι πολύ καλοί μιλούν, εξηγούν, αλλά και δείχνουν. 
Τέλος, οι εξαιρετικοί εμπνέουν»!  

Και εδώ, ακριβώς, ας μου επιτραπεί σεμνά να προσθέσω, βρίσκεται το 
ένα και κύριο, που πολλές φορές ξεχνούμε. Θέλω να πω ότι, για να μπορέσει 
ένας εκπαιδευτικός, και για να μπορέσει ένας γονιός,  να εμπνεύσουν, θα 
πρέπει προηγουμένως και οι ίδιοι να έχουν  «φόβον Θεού» μέσα τους και να 
εμπνέονται από τις αιώνιες αρχές και αρετές και από τα διαχρονικά ιδεώδη και 
ιδανικά, που καταξιώνουν  τον παγκόσμιο πολιτισμό μας! 

Ταπεινά φρονώ ότι μόνο έτσι μπορούν η Οικογένεια και το Σχολείο 
να διαχειριστούν αποτελεσματικά την πολυμορφία των προβλημάτων της 
σημερινής αγωγής! 

Συμβολή στην προσπάθεια αυτήν αποτελεί και το σημερινό μας Συνέδριο. 
Είθε ο Κύριος, δι` ευχών του Μακαριωτάτου, και των δικών Σας, Θεοφιλέστατε, 
να ευλογήσει τις εργασίες του. Σας ευχαριστώ».

Στο δικό του Χαιρετισμό, ο Πρέσβης της Ελλάδος κ. Βασίλης Παπαϊώννου, 
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τον οποίο ανέγνωσε ο Ταμίας της ΧΕΚΕ κ. Τάκης Μιτσίδης, ανέφερε τα 
ακόλουθα: 

«1. Ευχαριστώ τη Χριστιανική Ένωση Κυπρίων Επιστημόνων για την 
πρόσκληση της να παραστώ και να απευθύνω χαιρετισμό στο σημερινό 28ο 
συνέδριο σας. Έκτακτοι, όμως, υπηρεσιακοί λόγοι δεν μου επιτρέπουν να είμαι 
σήμερα μαζί σας. Γι’ αυτό και σπεύδω να ευχηθώ κάθε επιτυχία στις εργασίες 
σας. 

2. Το θέμα του φετινού σας Συνεδρίου «Η ευαισθητοποίηση της οικογένειας 
και του σχολείου στη διαχείριση της πολυμορφίας των προβλημάτων αγωγής» 
είναι ιδιαίτερα επίκαιρο, σε μια εποχή έντονης αμφισβήτησης θεσμών και 
αξιών και όπου η συνέπεια λόγων και έργων δεν είναι πάντα αυτονόητη. 

3. Επιτρέψτε μου, με τη ματιά του μη ειδικού και με την πεποίθηση ότι οι 
ομιλητές που θα ακολουθήσουν θα καλύψουν το θέμα επαρκέστερα, να πω 
ότι οι ποικίλες κοινωνικές, πολιτικές, οικονομικές και πολιτισμικές συνθήκες 
της εποχής μας έχουν ως κύριο χαρακτηριστικό την αβεβαιότητα και τη 
ρευστότητα, η οποία επιτείνεται από τη συνεχιζόμενη παγκόσμια παρά την 
κρίση και ραγδαία επιστημονική και τεχνολογική ανάπτυξη. Στο πλαίσιο αυτό, 
ο άλλοτε αδιαμφισβήτητος ρόλος του σχολείου και της οικογένειας, ως βασικών 
κοινωνικών θεσμών, στο θέμα της παροχής γνώσεων και της ανάπτυξης 
δεξιοτήτων, αποδυναμώνεται. Επιπλέον, η σημερινή πραγματικότητα 
διαμορφώνει ένα νέο πλαίσιο, πρόσληψης πληροφοριών, μορφωτικών και 
κοινωνικών αναγκών για το κάθε άτομο, κυρίως όσον αφορά την αναζήτηση, 
απόκτηση, διαχείριση και αξιοποίηση της νέας γνώσης. Στο πλαίσιο αυτό, 
η διασφάλιση της δυνατότητας πρόσβασης όλων στην πληροφορία και 
τη γνώση επιβάλλει την αναγκαιότητα παροχής ίσων ευκαιριών μάθησης. 
Επιπρόσθετα, οι συνεχείς ανακαλύψεις και καινοτομίες στα διάφορα πεδία της 
επιστήμης και της τεχνολογίας επιφέρουν συνεχή αναθεώρηση της γνώσης, 
γεγονός που εξαναγκάζει τόσο τα άτομα όσο και τις κοινωνίες να υιοθετούν 
πρακτικές δια βίου μάθησης. 

4. Ταυτόχρονα, τα φαινόμενα της διεθνοποίησης του πολιτισμού και 
της παγκοσμιοποίησης της οικονομίας, σε συνδυασμό με τη «μείωση» των 
αποστάσεων, συντελούν στη δημιουργία ενός κοινωνικού περιβάλλοντος 
με ποικιλία πολιτισμικών, γλωσσικών, εθνοτικών και κοινωνικοοικονομικών 
χαρακτηριστικών. Ταυτόχρονα και βοηθούσης της σοβούσας οικονομικής 
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κρίσης, παρατηρείται στις σύγχρονες ευρωπαϊκές ειδικά, κοινωνίες, 
η ενίσχυση φαινομένων ξενοφοβίας και ρατσισμού. Tο σχολείο και 
η οικογένεια αναμφισβήτητα αποτελούν βασικούς θεσμούς που συμβάλλουν 
στη διαμόρφωση της προσωπικότητας του μαθητή και την αρμονική ένταξή 
του στην κοινωνία, αποτελώντας ένα κυματοθραύστη, αν θέλετε, στις 
προαναφερθείσες αρνητικές τάσεις. Καθίσταται επομένως επιτακτική η ανάγκη 
να ενισχυθούν αποτελεσματικά τόσο οι μαθησιακές και κοινωνικοποιητικές 
λειτουργίες του σχολείου όσο και της οικογένειας, ώστε να μπορούν να 
ανταποκρίνονται στη δυναμική των καιρών και να απαντούν στις προκλήσεις 
της εποχής μας. 

5. Το Συνέδριο σας λαμβάνει χώρα σε μια δύσκολη διεθνή οικονομική 
συγκυρία για την Κύπρο, την Ελλάδα που έχει αναλάβει πλέον την προεδρία 
του Συμβουλίου της ΕΕ για το τρέχον εξάμηνο, αλλά και την Ευρωπαϊκή 
Ένωση στο σύνολό της. Σε ο,τι αφορά την πορεία επίλυσης του εθνικού 
μας ζητήματος, θα ήθελα να σας διαβεβαιώσω, για μια ακόμη φορά, για την 
αταλάντευτη συστράτευση και τη διαρκή συμπόρευση Ελλάδος - Κύπρου 
στη προσπάθεια για την επίλυση του, ανεξάρτητα από τις οποιεσδήποτε 
δυσκολίες. Η συμπόρευση αυτή, ο διαρκής και στενός συντονισμός Ελλάδας-
Κύπρου αποτελούν εχέγγυα για τη διασφάλιση μιας λύσης δίκαιης, βιώσιμης 
και λειτουργικής. Σε αυτό το πλαίσιο, η ομόπνοη διάθεση όλων των Ελλήνων, 
της πολιτειακής, της πολιτικής ηγεσίας και ολόκληρου του ελληνικού λαού, 
για συμπαράσταση στον Ελληνισμό της Κύπρου, στη δύσκολή και κοπιώδη 
πορεία προς την επίλυση του εθνικού μας ζητήματος, ήταν, είναι και 
θα παραμείνει, ολόψυχη, ολόπλευρη και απαρασάλευτη. 

6. Με τις σύντομες αυτές σκέψεις, επιθυμώ να εκφράσω την εκτίμηση μου 
στη Χ.Ε.Κ.Ε για την πολυετή και αξιέπαινη παρουσία και δραστηριότητα της, 
συγχαίρω το Διοικητικό Συμβούλιο για τη διοργάνωση του σημερινού ΚΗ’ 
Συνεδρίου και εύχομαι επιτυχία στις εργασίες σας. 

Βασίλης Παπαιωάννου 

Πρέσβης της Ελλάδος».

Ακολούθησε ο Χαιρετισμός της Α.Ε. του Προέδρου της Δημοκρατίας 
κ. Νίκου Αναστασιάδη. Στο Χαιρετισμό του, τον οποίο ανέγνωσε ο Έντιμος 
Υπουργός Υγείας Δρ. Πέτρος Πετρίδης, ο κ. Πρόεδρος ανέφερε τα εξής: 



85ΚΗ ΄   ΣΥΝΕΔΡ ΙΟ  Χ . Ε .Κ . Ε .

«Αγαπητοί φίλες και φίλοι,

Είναι με μεγάλη χαρά και με ιδιαίτερο σεβασμό προς την Χριστιανική 
Ένωση Κυπρίων Επιστημόνων που αποδέχτηκα την πρόσκλησή σας να 
χαιρετήσω την έναρξη του 28ου Συνεδρίου της Οργάνωσης. Δυστυχώς, λόγω 
του βεβαρημένου προγράμματός μου, δεν μου είναι κατορθωτό να παρευρεθώ 
και να χαιρετήσω προσωπικά την εκδήλωσή σας. 

Θα ήθελα να ευχαριστήσω την Χριστιανική Ένωση Κυπρίων Επιστημόνων 
για την πρόσκληση  και να συγχαρώ το Διοικητικό Συμβούλιο, και τα μέλη της, 
για το πολύπλευρο πνευματικό και κοινωνικό έργο, που επιτελούν διαχρονικά. 
Από την ίδρυση της, το 1979, η Οργάνωση έχει συνδράμει σημαντικά στην 
πνευματική και ηθική καλλιέργεια του λαού μας με το έργο της και την 
έμπρακτη συμπαράστασή της προς τους πάσχοντες συνανθρώπους μας.

Είστε άξιοι συγχαρητηρίων για τη συμβολή σας στη συνένωση των 
επιστημόνων και στην κατάδειξη της αρμονικής σχέσης μεταξύ των 
χριστιανικής πίστης και της επιστήμης, αλλά, και γενικότερα για τη συμβολή 
σας στην υποστήριξη του πνευματικού και κοινωνικού έργου της Ορθόδοξης 
Χριστιανικής Εκκλησίας. 

Το θέμα, το οποίο θα απασχολήσει το Συνέδριό σας, δηλαδή η ανάγκη 
ευαισθητοποίησης της οικογένειας και του σχολείου στη διαχείριση 
των προβλημάτων αγωγής, είναι άκρως ενδιαφέρον,  όσο και επίκαιρο. 
Οι σύγχρονες κοινωνικοοικονομικές εξελίξεις,  όπως είναι οι μετακινήσεις των 
οικονομικών μεταναστών και η οικονομική κρίση, από τα οποία επηρεάστηκε 
σε μέγα βαθμό και η κυπριακή κοινωνία, καθώς και το δικαίωμα κάθε 
παιδιού για πρόσβαση στο αγαθό της εκπαίδευσης, χωρίς διαχωρισμούς και 
αποκλεισμούς, έχουν αναδείξει την πολυμορφία του μαθητικού πληθυσμού 
και των προβλημάτων αγωγής. 

Η διαχείρισή τους είναι στις μέρες μας ζωτικής σημασίας, και αυτό 
αναδεικνύει τις αυξημένες υποχρεώσεις της οικογένειες, της εκπαιδευτικής 
κοινότητας και γενικά του σχολείου. 

Κανένα παιδί δεν είναι ίδιο με τα άλλα. Κάθε παιδί μεταφέρει στο σχολείο 
τον δικό του κόσμο, που είναι συνάρτηση του κοινωνικού,  πολιτισμικού, 
οικογενειακού του περιβάλλοντος, σε συνδυασμό με τον ψυχισμό και τις δικές 
του δυνατότητες για μάθηση. Μαθητές και μαθήτριες,  Κύπριοι και αλλοδαποί, 
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μαθητές ευφυείς και μαθητές με ειδικές ανάγκες και δεξιότητες, μαθητές από 
μονογονεϊκές οικογένειες, μαθητές που ζουν σε άνετες συνθήκες, αλλά και 
άλλοι που βιώνουν τη φτώχεια και τη βία, και πολλά άλλα, αποτελούν τη 
σύνθεση μιας σχολικής τάξης. 

Οι ιδιαιτερότητες αυτές διαγράφουν έναν δύσκολο και απαιτητικό ρόλο 
για την οικογένεια και τον εκπαιδευτικό. Όλα αυτά πρέπει να προκαλούν την 
ευαισθητοποίηση και καθιστούν αναγκαία τη συνεργασία των εκπαιδευτικών, 
της διεύθυνσης των σχολείων και των γονέων. Αλλά και το παιδί πρέπει να 
γνωρίζει ότι το σχολείο και οι οικογένειά του συνεργάζονται από κοινού για 
το δικό του καλό.

Εκφράζουμε την ικανοποίησή μας, γιατί η Χριστιανική Ένωση Κυπρίων 
Επιστημόνων αφιερώνει το φετινό της Συνέδριο σε ένα τόσο κρίσιμο ζήτημα 
για την κοινωνία, και ιδιαίτερα τα παιδιά μας. 

Η επιστημονική κατάρτιση των εισηγητών του Συνεδρίου αποτελεί 
εγγύηση για την εγκυρότητα των όσων θα ακουσθούν στη συνέχεια. 
Συγχαίρουμε το Δ.Σ. της ΧΕΚΕ  για την επιλογή τους και στους ίδιους 
ευχόμαστε καλή επιτυχία. 

Κυρίες και κύριοι σύνεδροι,

Το ενδιαφέρον της Πολιτείας για την αγωγή των παιδιών είναι γνωστό 
και εκφράζεται έμπρακτα με την υλική, και άλλης μορφής, στήριξή της. 
Πιστεύουμε ότι τα πορίσματα του Συνεδρίου, τα οποία και θα αναμένουμε, 
θα αποτελέσουν χρήσιμο εργαλείο για τη μελέτη τρόπων συνέχισης και 
εμπλουτισμού αυτού του ενδιαφέροντος.

Εύχομαι κάθε επιτυχία στις εργασίες του Συνεδρίου και ευχαριστώ 
τους διοργανωτές του για την πρόσκληση να χαιρετίσω και την ευκαιρία να  
επικοινωνήσω μαζί σας.

Νίκος Αναστασιάδης
Πρόεδρος Κυπριακής Δημοκρατίας». 

 Στη συνέχεια, ο Θεοφιλέστατος Επίσκοπος Μεσαορίας κ. Γρηγόριος 
ανέγνωσε το Χαιρετισμό της Α.Μ. του Αρχιεπισκόπου Κύπρου 
κ.κ. Χρυσοστόμου Β΄ και κήρυξε, εκ μέρους Του, τις εργασίες του Συνεδρίου.

Ο Χαιρετισμός του Μακαριωτάτου έχει ως ακολούθως: 
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Μὲ αἰσθήματα ἰδιαίτερης χαρᾶς χαιρετίζω τὸ ἐξαιρετικὰ ἐπίκαιρο θέμα 
τοῦ  28ου  συνεδρίου τῆς ΧΕΚΕ, ποὺ τιτλοφορεῖται:

«ΕΥΑΙΣΘΗΤΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ 
ΣΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΗΣ ΠΟΛΥΜΟΡΦΙΑΣ ΤΩΝ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ 
ΑΓΩΓΗΣ».

 Στὴν πορεία τῆς ἱστορικῆς διαδρομῆς τῆς ἀνθρωπότητας ἀναμφίβολα 
ἡ οἰκογένεια καὶ τὸ σχολεῖο ὑπῆρξαν οἱ βασικότεροι παράγοντες τῆς ἀγωγῆς 
τοῦ  νέου ἀνθρώπου.

Πρώτιστος καὶ βασικότατος ὅλων ὁ θεόσδοτος θεσμὸς τῆς οἰκογένειας. 
Τὸ κύτταρο τῆς κοινωνίας, ὅπως ὀρθότατα συνηθίσαμε νὰ λέμε. Ἐκεῖ 
διαμορφώνεται ἡ νέα ψυχή, ἡ νέα προσωπικότητα, ζώντας, ἀναλόγως, μέσα 
στὴν πνευματικὴ εὐωδία καὶ καρποφορία τῆς οἰκογένειας ἢ τὴν καθημερινὴ 
ξηρότητα τῆς ζωῆς.

  Δεκάδες μεγάλες προσωπικότητες τῆς οἰκουμένης, ἀξιολογώντας αὐτὴ 
τὴν οἰκογενειακή τους πνευματικὴ εὐωδία, ὁμολογοῦν πώς, ὅ,τι πέτυχαν 
στὴ ζωὴ τους ὑπῆρξε ὁ καρπὸς ἐκείνων τῶν πνευματικῶν ἀνατάσεων καὶ 
τῶν εὐγενικῶν ὁραματισμῶν τους, ποὺ συνειδητὰ βίωσαν στὰ πρῶτα χρόνια 
της ζωῆς τους, μέσα στὸ πνευματικὸ καὶ δημιουργικὸ οἰκογενειακό τους 
περιβάλλον.

 Ἐὰν οἱ νέοι αὐτοὶ εὐτύχησαν νὰ συναντήσουν καὶ στὸ δεύτερο στάδιο τῆς 
ζωή τους, στὸ σχολεῖο, καὶ ἐμπνευσμένους ἐκπαιδευτικούς, ποὺ διαπνέονταν 
ἀπὸ ἀνώτερα ἰδανικά, τότε οἱ εὔχυμες ρίζες, ποὺ μὲ προσευχή, ἀγάπη καὶ 
πόθο φύτεψαν  οἱ εὐσεβεῖς γονεῖς τους ἀνθοφοροῦν καὶ ἀποδίδουν καρπὸ 
ἑκατονταπλασίονα.

Πραγματικά, διὰ μέσου τῶν αἰώνων, οἱ δύο αὐτὲς ἔννοιες τῆς οἰκογένειας 
καὶ τοῦ σχολείου ἀποτέλεσαν τοὺς δύο ἀκρογωνιαίους λίθους πάνω στοὺς 
ὁποίους ἑδράστηκε ἡ ἀγωγὴ καὶ ἡ διαμόρφωση τοῦ χαρακτήρα τοῦ νέου 
ἀνθρώπου.

 Ὡς ἐνδιάμεσος συνδετικὸς κρίκος, σταθερὰ καθοριστικὸς καὶ τῆς 
οἰκογένειας καὶ τοῦ σχολείου, ὑπῆρξε ἡ Ἐκκλησία, ἡ ὁποία μάλιστα περιέβαλλε 
τὴν ἀγωγὴ τῆς οἰκογένειας καὶ τοῦ σχολείου μὲ τὸ δικό της μυσταγωγικὸ 
πνεῦμα, ἀφοῦ προσέδιδε  σ’ αὐτὴν τὴν οὐράνια χάρη καὶ τὴν τροφοδοτοῦσε 
μὲ τὴν ἐλπίδα καὶ τὴν πίστη τῆς οὐράνιας βασιλείας τοῦ Κυρίου. Ἐντεῦθεν καὶ 
ὁ χαρακτηρισμὸς τῆς Ἐκκλησίας, ὡς « Κιβωτοῦ τῆς Σωτηρίας ».
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Σήμερα, δυστυχῶς, τὰ πράγματα ἀλλάζουν ἄρδην. Ἡ ἀγωγὴ τείνει νὰ 
ξεφύγει τελείως ἀπὸ τὰ χέρια μας. Μέσα στοὺς κόλπους τῆς οἰκογένειας 
εἰσόρμησαν, δίκην ἀδηφάγων θηρίων,  τὰ μέσα ΜΜΕ, τὸ ραδιόφωνο, 
ἡ τηλεόραση καὶ τὸ διαδίκτυο. Ὁ ἐκπληκτικὸς συνδυασμὸς τῆς μουσικῆς 
καὶ τῶν εἰκόνων καὶ οἱ συρηνώδεις στόχοι τῶν παραγωγῶν, κυριολεκτικὰ 
αἰχμαλωτίζουν καὶ ὑποδουλώνουν τὴν   παιδικὴ   ψυχή.  Πολλάκις ἔχει κανεὶς 
τὴν αἴσθηση ὅτι «ὅλα τὰ θηρία τοῦ κόσμου» κατὰ τὸν Μακρυγιάννη, ἔχουν 
ὁρμήσει πάνω στὸ τελευταῖο ὀχυρὸ ποὺ ἔχουμε, τὴν εὐαίσθητη νεανικὴ ψυχή, 
καὶ θέλουν ὄχι μόνο νὰ τὴν ἀλλοτριώσουν ἀπὸ τὴ θεϊκὴ ἀποστολὴ της ἀλλὰ 
καὶ νὰ τὴν κατασπαράξουν.  

 Ὁ διευθυντὴς τῆς γαλλικῆς ἐφημερίδας Λὲ Μὸντ στὸν πρόλογο μίας 
διαλέξεως του εἶπε χαρακτηριστικά: Μέχρι σήμερα λέγαμε καὶ πιστεύαμε ὅτι 
τὰ ΜΜΕ ἀποτελοῦν τὴν τέταρτη ἐξουσία. Ἐφεξής δικαιούμεθα νὰ καυχώμεθα 
ὅτι ἀποτελοῦμε τὴν πρώτη ἐξουσία. Καὶ τοῦτο γιατί ἔχουμε τὴ δυνατότητα νὰ 
διαμορφώνουμε τὸν τρόπο τοῦ σκέπτεσθαι τῶν ἀνθρώπων.

Ἀν, ἑπομένως, τὰ ΜΜΕ ἔχουν τὴ δύναμη νὰ διαμορφώνουν τὴν 
ψυχοσύνθεση τῶν ὥριμων ἀνθρώπων, μποροῦμε νὰ φανταστοῦμε τί γίνεται 
μέσα στὴν ψυχὴ τοῦ μικροῦ ἀθῴου παιδιοῦ μας, ὅταν νωχελικὰ τὸ ἀφήνουμε 
μόνο στοὺς δηκτικοὺς ὄνυχας τῆς τηλεοράσεως ἢ τοῦ διαδικτύου;

Τὴν ἀπάντηση μᾶς τὴν δίδουν τὰ πορίσματα τῆς Α΄ Παιδιατρικῆς κλινικῆς 
του Πανεπιστημίου Ἀθηνῶν.

«... Ἡ ὑψηλὴ τηλεθέαση ἀποχαυνώνει τὸ παιδί, τὸ κάνει λιγότερο 
δημιουργικό, φέρνει διαταραχὲς στὸν ψυχισμὸ καὶ τὴ συμπεριφορά του, 
δυσχεραίνει τὴν ἐπικοινωνία τοῦ παιδιοῦ μὲ τὸ περιβάλλον, περιορίζει τὴν 
ψυχική, πνευματικὴ καὶ γλωσσική του ἀνάπτυξη, παρεμποδίζει τὴν εὐεξία ποὺ 
φέρνει ἡ κινητικότητα καὶ ἐλαχιστοποιεῖ τὶς πιθανότητες ν’ ἀθληθεῖ. Ἐπὶ πλέον 
τὸ εἰσάγει σὲ κόσμους βίαιους, γεμάτους σύγχυση καὶ ἀρνητικὰ πρότυπα...».

Καὶ τίθεται τὸ ἐρώτημα. Χάθηκαν τὰ πάντα;  Ὁ σοφὸς Σολομὼν μᾶς 
δίδει τὴν ἀπάντηση: Ἀσφαλῶς ὄχι « Οὐκ ὄλλυται ἐλπὶς» ( Παροιμιῶν 11,7).  
Πάντοτε ὑπάρχει ἡ μικρὰ ζωογόνα ζύμη.  Καὶ κατὰ τὸν θεῖο Παῦλο  « μικρὰ 
ζύμη ὅλον τὸ φύραμα ζυμοῖ »    ( Κόρ. 5,6). 

 Καὶ στὴν περίπτωσή μας ἡ μικρὰ ζύμη εἶναι ἡ οἰκογένεια καὶ τὸ σχολεῖο. 
Εἶναι οἱ θεοσεβεῖς Γονεῖς καὶ οἱ ἐμπνευσμένοι δάσκαλοι. Σ’ αὐτοὺς πέφτει 
ὅλο τὸ βάρος τῆς ἀγωγῆς. Αὐτοὶ ἔχουν τὴν εὐθύνη ὄχι μόνο ν’ ἀντισταθοῦν 
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στὰ καταλυτικὰ καὶ ἀντιπνευματικὰ ρεύματα τῶν καιρῶν μας ἀλλὰ καὶ νὰ  
εὐαισθητοποιηθοῦν στὸ μεγάλο θέμα τῆς πολυμορφίας τῶν προβλημάτων 
τῆς ἀγωγῆς. Νὰ ἐμπνεύσουν στὶς ψυχὲς τῶν παιδιῶν, «λόγω τὲ καὶ ἔργω» τὰ 
ἀνώτερα ἰδανικὰ καὶ νὰ καλλιεργήσουν στὶς ψυχὲς τοὺς τὴ θεοσέβεια. Γιατί, 
ὅπως πολὺ εὔστοχα διακήρυξε ὁ Τερτυλλιανός, ἡ ψυχὴ τοῦ ἀνθρώπου βαδίζει 
καὶ στρέφεται ἀδιάκοπα, σὰν τὸ ἡλιοτρόπιο, πρὸς τὸν Θεό! 

Ἑπομένως ἡ ἰδεατὴ πνευματικὴ καλλιέργεια ποὺ μπορεῖ νὰ προσφέρει 
ἡ οἰκογένεια καὶ τὸ σχολεῖο, στοὺς σημερινοὺς δύσκολους καιρούς, εἶναι 
ἡ ἐπανασύνδεση τοῦ νέου ἀνθρώπου μὲ τὸν Θεό. Νὰ τὸν νοιώσει ὡς τὸν 
ἀληθινό του Πατέρα καὶ ὡς τὴν πηγὴ τῆς ζωῆς καὶ τῆς χαρᾶς. Καὶ εἶμαι 
βέβαιος ὅτι οἱ νέοι μ’ ἕναν τέτοιο προσανατολισμὸ θὰ θεμελιώσουν μία ἰσχυρὴ 
προσωπικότητα, ἡ ὁποία θ’ ἀποφέρει τοὺς ἀναμενόμενους πνευματικοὺς 
καρποὺς γιὰ τὸ καλὸ τόσο τῶν ἰδίων ὅσο καὶ τῆς πολυτλήμονος πατρίδας μας 
καὶ τοῦ κόσμου γενικότερα.

Μὲ αὐτοὺς τοὺς ὁραματισμούς, ἐπιδαψιλεύω τὶς εὐχὲς τῆς Ἐκκλησίας 
πρὸς τοὺς σημερινοὺς Εἰσηγητὲς πρὸς τὰ μέλη τῆς ΧΕΚΕ, τὸ Διοικητικό 
της  Συμβούλιο, καὶ  κηρύσσω τὴν ἔναρξη τῶν ἐργασιῶν τοῦ συνεδρίου της, 
εὐχόμενος ὁλοψύχως πάσα ἐπιτυχία, ἐπ’ ἀγαθῶ τῆς νεότητας, τοῦ σχολείου 
καὶ τῆς οἰκογένειας. 

          ΣΥΝΕΧΙΖΕΤΑΙ



ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΣΥΜΠΟΣΙΟ
ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ

ΣΤΗΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΚΥΠΡΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

ΤΟΥ ΒΥΖΑΝΤΙΝΟΛΟΓΟΥ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥ ΧΟΤΖΑΚΟΓΛΟΥ

Ἡ Ἑταιρεία Κυπριακῶν Σπουδῶν, ἡ Κυπριακὴ Ἐπιτροπὴ Βυζαντινῶν 
Σπουδῶν, ὁ Σύνδεσμος Ὑποτρόφων τοῦ Ἱδρύματος Ἀ. Γ. Λεβέντη 
(Κύπρου) καὶ τὸ Ἐπιστημονικὸ καὶ Τεχνικὸ Ἐπιμελητήριο Κύπρου 

(ΕΤΕΚ) συνδιοργάνωσαν μεταξὺ 22-24 Νοεμβρίου μὲ ἐξαιρετικὴ ἐπιτυχία τὶς 
ἐργασίες τοῦ Διεθνοῦς Ἐπιστημονικοῦ Συμποσίου μὲ θέμα «Ἀρχιτεκτονικὴ 
τῆς Κύπρου» στὴν Ἑταιρεία Κυπριακῶν Σπουδῶν (Μέγαρο Παλαιᾶς 
Ἀρχιεπισκοπῆς). Πρόκειται γιὰ τὸ πρῶτο διεθνὲς ἐπιστημονικὸ συμπόσιο στὴν 
Κύπρο τῆς θεματικῆς αὐτῆς μὲ τόσο μεγάλο ἀριθμὸ συνέδρων, ἀπὸ τὴν Κύπρο, 
τὴν Ἑλλάδα καὶ τὸ ἐξωτερικό, συμπεριλαμβανομένων καὶ Τουρκοκυπρίων 
ἀκαδημαϊκῶν. Πληθώρα ἀκαδημαϊκῶν, ἐρευνητικῶν καὶ ἐπιστημονικῶν 
ἱδρυμάτων καὶ φορέων ἀντιπροσωπεύθηκαν (Πανεπιστήμιο Κύπρου, 
Φρέντερικ, Πανεπιστήμιο Λευκωσίας, Ἑλληνικὸ Ἀνοικτὸ Πανεπιστήμιο, 
Πανεπιστήμιο Wolverhampton, Τμῆμα Ἀρχαιοτήτων, Κέντρο Ἐπιστημονικῶν 
Ἐρευνῶν, Ἀνωτάτη Ἐκκλησιαστικὴ Ἀκαδημία Θεσσαλονίκης, Εὐρωπαϊκὸ 
Κέντρο Βυζαντινῶν καὶ Μεταβυζαντινῶν Μνημείων Θεσσαλονίκης, Ἐφορεῖες 
Ἀρχαιοτήτων Ἑλλάδος, Βυζαντινὸ Μουσεῖο Κύπρου, Ἰνστιτοῦτο Κύπρου 
κτλ.) μὲ ἔγκριτους ἀρχιτέκτονες, ἀρχαιολόγους, πολιτικοὺς μηχανικοὺς 
πολεοδόμους, συντηρητές, ἀναστηλωτές, οἱ ὁποῖοι ἀνακοίνωσαν τὰ 
ἀποτελέσματα τῶν ἐρευνητικῶν τους προγραμμάτων καὶ μελετῶν.

Τὸ συμπόσιο ἦταν ἀφιερωμένο εἰς μνήμην τοῦ μεγάλου εὐεργέτη τῆς 
Κύπρου καὶ πρώτου πρέσβυ τῆς Κύπρου στὴν Οὐνέσκο, Ἀναστασίου Λεβέντη, 
ἀπὸ τὴν τελευτὴ τοῦ ὁποίου συμπληρώθηκαν 35 χρόνια, ἐνῶ ἡ ἰδιαίτερη 
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πατρίδα του, ἡ Πέτρα, παραμένει ἀκόμη ἀπροσπέλαστη ἔχοντας μετατραπεῖ 
σὲ στρατόπεδο τοῦ τουρκικοῦ στρατοῦ. 

Κατὰ τὴν ἔναρξη τοῦ Συμποσίου ὁ πρόεδρος τῆς Ἑταιρείας Κυπριακῶν 
Σπουδῶν, δρ Χαράλαμπος Γ. Χοτζάκογλου καλωσόρισε τοὺς ὁμιλητὲς ἀπὸ τὴν 
Ἑλλάδα, Μ. Βρετανία καὶ Κύπρο, συμπεριλαμβανομένων τῶν Τουρκοκυπρίων, 
καθώς καὶ τοὺς πολυάριθμους συνέδρους, οἱ ὁποῖοι κατέκλυσαν τὸ Παλαιὸ 
Ἀρχιεπισκοπικὸ Μέγαρο τῆς Λευκωσίας. Τόνισε τὴ σημασία τοῦ πρώτου 
εἰδικοῦ Συμποσίου τῆς ἀρχιτεκτονικῆς τῆς Κύπρου μὲ τέτοια πληθώρα 
ὁμιλητῶν καὶ θεματικῶν, τὸ συμβολικὸ ρόλο τῆς ἀρχιτεκτονικῆς στὴν 
ἔκφανση ἰδεολογικῶν σημαινομένων σὲ σχέση μὲ τὸν ἑλληνικὸ χαρακτήρα 
τοῦ νησιοῦ καὶ τοὺς ποικίλους ξένους κατακτητές του καὶ ὑπογράμμισε 
τὸ γεγονὸς τῆς ἀφιέρωσης τοῦ Συμποσίου στὸν Ἀναστάσιο Λεβέντη μὲ 
τὴ συμπλήρωση 35 χρόνων ἀπὸ τὸ θάνατὸ του. Στὸ χαιρετισμό του, τὸν 
ὁποῖο ἀνέγνωσε ὁ θεοφιλέστατος ἐπίσκοπος Μεσαορίας, κ. Γρηγόριος,
ὁ Μακαριώτατος Ἀρχιεπίσκοπος Κύπρου, κ. κ. Χρυσοστόμου Β΄ συνεχάρη τοὺς 
διοργανωτὲς καὶ τόνισε τὴ σημασία τοῦ Συμποσίου αὐτοῦ γιὰ ἀρχαιολόγους, 
ἀναστηλωτὲς καὶ ἀρχιτέκτονες, ἔχοντας στὸ νοῦ μας τὴν ἀνάγκη συντήρησης 
καὶ ἀναστήλωσης τῶν χριστιανικῶν ναῶν στὸ κατεχόμενο τμῆμα τῆς 
νήσου μας. Ὁ ὑπουργός Ἐξωτερικῶν, κ.  Γιαννάκης Κασουλίδης ἀνέδειξε 
στὸ χαιρετισμό του τὸ ρόλο τῆς προσωπικότητος τοῦ Ἀναστάσιου Λεβέντη 
ὡς διπλωμάτη καὶ μαικήνα τῶν τεχνῶν καὶ τὴν προφορά του στὴν Κύπρο.  
Ὁ δρ Ἰωάννης Ἠλιάδης, Γεν. Γραμματεὺς τῆς Κυπριακῆς Ἐπιτροπῆς Βυζαντινῶν 
Σπουδῶν (ΚΕΒΥΣ) ἀναφέρθηκε στὶς πλούσιες δραστηριότητες τῆς Ἐπιτροπῆς 
καὶ στὴ διοργάνωση τοῦ σχετικοῦ συμποσίου, γιὰ τὴν ἀνάδειξη καὶ ἀνταλλαγὴ 
ἐπιστημονικῶν ἀπόψεων στὰ θέματα ἱστορίας τῆς ἀρχιτεκτονικῆς, συντήρησης, 
ἀναστήλωσης καὶ ἀποκατάστασης. Ἡ κ. Κατερίνα Λάμπρου-Πανταζῆ, 
πρόεδρος τοῦ Συνδέσμου Ὑποτρόφων Ἱδρύματος Ἀ. Γ. Λεβέντη ἀναφέρθηκε 
στὴν ἀδήριτη ἀνάγκη διοργάνωσης τέτοιων σημαντικῶν ἐπιστημονικῶν 
συμποσίων σὲ μία περίοδο κρίσεως, ἀφοῦ ὁ πολιτισμός ὀφείλει νὰ ἀποτελεῖ 
τὴν πρώτιστη προτεραιότητα τῆς κοινωνίας μας, ἐνῶ ὁ κ. Στέλιος Ἀχνιώτης, 
πρόεδρος τοῦ ΕΤΕΚ σημείωσε τὸ ἐνδιαφέρον τοῦ Ἐπιμελητηρίου γιὰ σχετικὲς 
ἐπιστημονικὲς συνέργειες γιὰ τὴν ἀντιμετώπιση τῶν ἀναγκῶν, ποὺ τίθενται 
σχετικὰ μὲ τὴ διαχείριση τῶν ἀρχιτεκτονικῶν καταλοίπων τοῦ παρελθόντος 
στὴ σύγχρονη ἐποχή. Ἡ διευθύντρια τοῦ Τμήματος Ἀρχαιοτήτων, δρ Δέσπω 
Πηλείδου ἀναφέρθηκε στὶς ἀρχιτεκτονικὲς προκλήσεις τῆς ἐποχῆς μας σχετικὰ 
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μὲ τὴ διαχείριση ἱστορικῶν μνημείων καὶ ἀποκαταστάσεων καὶ τὸ σημαίνοντα 
ρόλο τῆς ἐπίβλεψης καὶ καθοδήγησης, ποὺ ἔχει τὸ Τμῆμα Ἀρχαιοτήτων καὶ 
συνεχάρη τοὺς διοργανωτὲς γιὰ τὴ σχετικὴ πρωτοβουλία. Ἐκ μέρους τῆς 
Οἰκογένειας Λεβέντη ἀπηύθυνε χαιρετισμὸ ἡ κ. Φωτεινὴ Παπαδοπούλου,
ἡ ὁποία εὐχαρίστησε τοὺς διοργανωτὲς γιὰ τὴν ἀπότιση τιμῆς στὸν Ἀναστάσιο 
Λεβέντη, ἐνῶ γιὰ τὸ ἔργο καὶ τὴν πολύπλευρη προσωπικότητα τοῦ μεγάλου 
εὐεργέτη τῆς Κύπρου μίλησε παρουσιάζοντας ἄγνωστα στοιχεῖα καὶ πλούσιο 
φωτογραφικὸ ὑλικὸ ἡ ἀντιπρόεδρος τοῦ Συνδέσμου ὑποτρόφων Ἀ. Γ. Λεβέντη, 
δ. Ἕλενα Ἐλιώτη. Ὁ κ. Φοῖβος Λεοντίου ἀπηύθυνε χαιρετισμὸ ἐκ μέρους τοῦ 
Ὁμίλου τῆς Ἑλληνικῆς Τραπέζης, χορηγοῦ του Συμποσίου, συγχαίροντας τοὺς 
συνδιοργανωτὲς καὶ ὁμιλητὲς γιὰ τὴν πρωτοβουλία ἀνάδειξης τῆς θεματικῆς 
καὶ γιὰ τὸ πολιτιστικὸ ἔργο, ποὺ συντελεῖται στὴν Ἑταιρεία Κυπριακῶν 
Σπουδῶν. 

Κατὰ τὴ διάρκεια τῶν ἐργασιῶν τοῦ συνεδρίου οἱ 35 ὁμιλητὲς 
ἐκπροσωπώντας 26 ἐπιστημονικοὺς καὶ ἐρευνητικοὺς φορεῖς, καθώς καὶ 
πανεπιστημιακὰ ἱδρύματα ἐντός καὶ ἐκτός Κύπρου παρουσίασαν ποικίλες 
θεματικές, ὅπως ἡ ἱστορία τῆς ἀρχιτεκτονικῆς γιὰ τὴν παλαιοχριστιανική, 
βυζαντινὴ καὶ μεταβυζαντινὴ περίοδο, ἡ ἀρχιτεκτονικὴ τῆς Λατινοκρατίας 
στὴν Κύπρο, τὸ ζήτημα τῶν ξυλόστεγων ναῶν, ἡ ἀποικιακὴ ἀρχιτεκτονικὴ καὶ 
οἱ ἰδεολογικοὶ συμβολισμοί της, ἡ λαϊκὴ ἀρχιτεκτονικὴ τῆς Μεγαλονήσου καὶ 
ἡ ἀστικὴ ἀρχιτεκτονικὴ τῶν τελευταίων αἰώνων, ἐνῶ μία συνεδρία ἀφιερώθηκε 
σὲ θέματα συντήρησης, ἀποκατάστασης, ἀναστήλωσης, προστασίας τῆς 
πολιτιστικῆς μας κληρονομιᾶς καὶ πολεοδομίας τῆς Μεγαλονήσου, τονίζοντας 
ἐπίσης τὴν ἀνάγκη ἀνάλογης προστασίας τῶν μνημείων στὸ βόρειο τμῆμα 
τοῦ νησιοῦ. Ἐξαιρετικὰ γόνιμες ἦταν οἱ συζητήσεις, ποὺ ἀκολούθησαν τὶς 
ἀνακοινώσεις.

Στὰ πλαίσια τοῦ Συμποσίου διοργανώθηκε μουσικὴ ἐκδήλωση, ἔκθεση 
ἀρχιτεκτονικοῦ βιβλίου γιὰ τὴν Κύπρο, φωτογραφικὴ ἔκθεση γιὰ τὸν 
Ἀναστάσιο Λεβέντη καὶ οἱ σύνεδροι ξεναγήθηκαν στὴ φωτογραφικὴ ἔκθεση 
τῆς Ἕνωσης Κατεχόμενων Κοινοτήτων Ἐπαρχίας Λευκωσίας. Χορηγοὶ τοῦ 
συνεδρίου ἀποτέλεσαν ἡ Ἑλληνικὴ Τράπεζα, ὁ ΚΟΤ, οἱ Πολιτιστικὲς Ὑπηρεσίες 
τοῦ Ὑπουργείου Πολιτισμοῦ, ἡ Ἑταιρεία M.G. Technical, τὰ Ἀρτοποιεῖα Ζορπᾶς 
καὶ Χορηγοὶ Ἐπικοινωνίας τὸ ΡΙΚ καὶ ἡ ἐφημερίδα ΦΙΛΕΛΕΥΘΕΡΟΣ. 
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«ΓΝΩΡΙΣΤΕ ΤΗΝ ΚΥΠΡΟ»

ΑΙΘΟΥΣΑ ΤΕΛΕΤΩΝ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΟΥ ΜΑΚΑΡΙΟΥ Γ΄

Δευτέρα, 10 Φεβρουαρίου 2014

Σας καλωσορίζουμε στο Αίθουσα Τελετών του Ιδρύματος Αρχιεπισκόπου 
Μακαρίου του Γ΄, στις αυλές της Ιεράς Αρχιεπισκοπής, και σας 
ευχόμαστε ένα δημιουργικό απόγευμα μέσα από την παρουσίαση των 

κατεχομένων Ιερών Προσκυνημάτων μας, από το Δρ. Χάρη Χοτζάκογλου, και 
τον επαναπατρισμό ιερών κειμηλίων από το Δρ. Ιωάννη Ηλιάδη.

Ευχαριστώ την Πρόεδρο του Συνδέσμου Ξεναγών, κ. Πόπη 
Χατζηδημητρίου, για την πρόσκληση να παραστώ και να χαιρετίσω την 
επίσημη έναρξη της Εβδομάδας «Γνωρίστε την Κύπρο». Θα ήθελα, από μέρους 
του Συνοδικού Γραφείου Προσκυνηματικών Περιηγήσεων της Εκκλησίας της 
Κύπρου, του οποίου προΐσταμαι, να συγχαρώ τους συντελεστές αυτών των 
όμορφων εκδηλώσεων, Εβδομάδα «Γνωρίστε την Κύπρο», που ξεκίνησαν από  
το Σύνδεσμο Ξεναγών Κύπρου το 1978. Επίσης, συγχαίρω το Σύνδεσμο που 
εφέτος αφιέρωσε την Εβδομάδα στα 40 χρόνια κατοχής του βορείου τμήματος 
της Πατρίδας μας από τα τουρκικά στρατεύματα.

Είναι σημαντικό να υπάρχουν τέτοιες εκδηλώσεις γνωριμίας με την 
πατρίδα μας. Δίδεται η ευκαιρία να γνωρίσουμε από τους ειδικούς τον 
πολιτισμό μας και όλα τα μέρη της νήσου μας. Ιδιαίτερα να ζήσουμε τα Ιερά 
Προσκυνήματα της Πατρίδας μας. Έτσι, περισσότερο θα τα εκτιμήσουμε, 
θα τα προστατέψουμε και θα τα φροντίσουμε. Και βέβαια όταν τα γνωρίσουμε 
εμείς, με σεβασμό κι αγάπη, τότε θα βοηθήσουμε κι άλλους είτε ντόπιους είτε 
ξένους να τα επισκεφθούν και να ζήσουν αυτή τη λεπτή αύρα αγιότητας, 
ψυχικής και σωματικής ξεκούρασης και μελέτης της ιστορικής, αρχαιολογικής 
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και πολιτιστικής αξίας των ιερών τόπων της Κύπρου. Καταστάσεις για τις 
οποίες εμπνεύστηκαν και εμπνέονται άνθρωποι οι οποίοι για λίγο ή πολύ ζουν 
την παράδοση και τον πολιτισμό της Αγίας μας Ορθοδόξου Εκκλησίας.

Με αυτό τον πολιτισμό και την παράδοση της Εκκλησίας μας είναι 
κατάσπαρτη σε κάθε μέρος της, στα τέσσερα σημεία του ορίζοντα, η νήσος 
μας. Μπορούμε να βρίσκομε τρόπους ως προσκυνητές να τα πλησιάζουμε και 
να αντλούμε από της καθαρές πηγές τις Πίστεώς μας.

Είμαι βέβαιος ότι με τη σημερινή παρουσίαση θα γνωρίζουμε και μια άλλη 
πλευρά της πατρίδας, για την οποία χρειάζεται δέος, πολλή προσευχή και 
ατελείωτη υπομονή.

Προσευχόμαστε ο Θεός της Ειρήνης και της Αγάπης να δώσει το τέλος των 
δεινών και δοκιμασιών, για να ανατείλουν μέρες ελευθερίας και επιστροφής 
μας στην κατεχόμενη σήμερα Πατρίδα μας.

Θέλω να γνωρίζετε ότι στο Συνοδικό Γραφείο Προσκυνηματικών 
Περιηγήσεων της Εκκλησίας της Κύπρου, εσάς τους ξεναγούς, σας θεωρούμε 
συνεργάτες στο έργο της ορθής και τεκμηριωμένης περιήγησης και ξενάγησης 
στις Εκκλησίες και τα Μοναστήρια της Πατρίδας μας.

Το έργο του ξεναγού είναι λειτούργημα. Ο  ξεναγός είναι ο καλύτερος 
πρεσβευτής της πατρίδας μας, αφού έρχεται σε άμεση επικοινωνία με τους 
ξένους επισκέπτες της χώρας μας.

Είμαι βέβαιος ότι κι εσείς, ο Σύνδεσμος Ξεναγών Κύπρου, ο Κυπριακός 
Οργανισμός Τουρισμούς και οι Ταξιδιωτικοί Πράκτορες, καθώς όλοι 
οι εμπλεκόμενοι φορείς θέλετε να έχουμε περισσότερη συνεργασία για την 
προβολή της Πατρίδας μας και του Πολιτισμού της.

Η Εκκλησία θέλει τη συνεργασία σας. Στο Συνοδικό Γραφείο 
Προσκυνηματικών Περιηγήσεων πιστεύουμε ότι όλοι μαζί μπορούμε να 
κάνουμε περισσότερα πράγματα και για την προβολή, αλλά και για την 
ενημέρωση των προσκυνητών-επισκεπτών των Ιερών Προσκυνημάτων μας.

Δράττομαι της ευκαιρίας, με την παρουσία εδώ του αντιπροέδρου του 
Διοικητικού Συμβουλίου του ΚΟΤ, κ. Άγγελου Λοΐζου και του Γεν. Διευθυντή 
του ΚΟΤ, κ. Μάριου Χαννίδη, να ευχαριστήσω για τη συνεργασία, αλλά και να 
επισημάνω πόσο σημαντικό είναι η επέκταση της συνεργασίας μας και η από 
κοινού πραγματοποίηση δράσεων, που αφορούν το Θρησκευτικό Τουρισμού 
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ή καλύτερα τις Προσκυνηματικές Περιηγήσεις στην αγιοτόκο νήσο μας. 
Η συνεργασία φρονώ ότι θα πρέπει να εμβαθύνει ακόμη περισσότερο, 
ιδιαίτερα αυτή την εποχή. Είμεθα στη διάθεσή σας να συσκεφθούμε μαζί 
τα περαιτέρω βήματα αυτής της συστηματικής συνεργασίας σε θέματα 
κοινού ενδιαφέροντος, για το καλώς νοούμενο συμφέρον του τόπου και του 
μέλλοντος του.

Σας εύχομαι, με τη βοήθεια του Θεού, καλές επιτυχίες στη σημερινή 
εναρκτήρια τελετή, αλλά και στις εκδηλώσεις και δραστηριότητες σε όλη την 
Εβδομάδα αφιερωμένη στο «Γνωρίστε την Κύπρο», από το Σύνδεσμο Ξεναγών 
Κύπρου.

Ευχαριστώ πολύ για την προσοχή σας.

ΠΑΝΑΓΙΑ ΤΗΣ ΑΣΙΝΟΥ 

ΜΙΑ ΑΠΟ ΤΙΣ ΔΕΚΑ ΚΥΠΡΙΑΚΕΣ ΕΚΚΛΗΣΙΕΣ ΠΟΥ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ
ΣΤΟΝ ΚΑΤΑΛΟΓΟ ΤΗΣ ΠΑΓΚΟΣΜΙΑΣ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ ΤΗΣ UNESCO 
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EΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΑ ΧΡΟΝΙΚΑ

N
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ, ΚΗΡΥΓΜΑΤΑ ΚΑΙ ΠΑΡΑΣΤΑΣΕΙΣ

ΤΟΥ ΜΑΚΑΡΙΩΤΑΤΟΥ ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΟΥ ΚΥΠΡΟΥ,
ΤΩΝ ΠΑΝΙΕΡΩΤΑΤΩΝ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΩΝ
ΚΑΙ ΤΩΝ ΘΕΟΦΙΛΕΣΤΑΤΩΝ ΕΠΙΣΚΟΠΩΝ

ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ
ΚΑΤΑ ΤΟΥΣ ΜΗΝΕΣ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟ - ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟ

   
  ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΟΥ ΚΥΠΡΟΥ ΚΥΡΙΟΥ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΥ 

ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΑ ΧΡΟΝΙΚΑ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2014

ΤΕΤΑΡΤΗ
1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2014

Ὁ Μακαριώτατος Ἀρχιεπίσκοπος Κύπρου κ.κ. Χρυσόστομος 
προέστη τῆς θείας Λειτουργίας στόν Καθεδρικό ναό ἁγίου Ἰωάννου 
στή Λευκωσία, τέλεσε τήν ἀκολουθία τῆς Δοξολογίας, μέ τήν ἔναρξη 
τοῦ νέου ἔτους, καὶ ἀκολούθως κήρυξε τόν θεῖο λόγο.

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 
3 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2014

Παρέστη στήν τελετή κοπῆς τῆς βασιλόπιτας στήν Παγκυπριακή 
Ἀσφαλιστική.

ΣΑΒΒΑΤΟ
4 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2014

Δέχθηκε στήν οἰκία του στήν Τάλα, τόν νέο Πρέσβη τῆς Ρωσίας στήν 
Κύπρο κ. Stanislav V. OSADCHIY.

ΚΥΡΙΑΚΗ
5 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2014

Προέστη τῆς θείας Λειουργίας στόν ἱερό Ναό Ἁγίου Ἀντωνίου στή 
Λευκωσία. Κατά τή διάρκεια αυτής προεχείρισε καί ἐγκαθίδρυσε  
τόν Πανοσιολογιώτατο Ἀρχιμανδρίτη κ. Ἰωάννη Ἰωάννου σέ νέο 
Ἡγούμενο τῆς Ἱερᾶς καί Σταυροπηγιακῆς Μονῆς «Ἀποστόλου 
Βαρνάβα».

ΔΕΥΤΕΡΑ
6 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2014

Προέστη τῆς θείας Λειτουργίας, συμπαραστατούμενος καί ἀπό 
ἄλλους ἀρχιερεῖς, στόν ἱερό Ναό Ἀποστόλου Βαρνάβα στό Ζύγι 
Λάρνακος. Στήν τελετή ἦταν και ο πρόεδρος τῆς Δημοκρατίας 
κ. Ἀναστασιἀδης. 
Στή συνέχεια τέλεσε τήν ἀκολουθία τοῦ Ἁγιασμοῦ τῶν ὑδάτων καί 
τῆς καταδύσως τοῦ Τιμίου Σταυροῦ στό Ἁλιευτικό καταφύγιο Ζυγίου. 
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ΤΡΙΤΗ
7 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2014

Παρέστη στήν τελετή κοπῆς τῆς βασιλόπιτας στά κεντρικά κτήρια 
τῆς Ἑλληνικῆς Τράπεζας καί στό Ἵδρυμα Ἀρχιπισκόπου Μακαρίου 
τοῦ Γ΄.

ΤΕΤΑΡΤΗ
8 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2014

Τέλεσε Ἁγιασμό στά κεντρικά κτήρια τῆς Ἑταιρείας Πηλακούτας καί 
στήν Cyprus Airways.

ΠΕΜΠΤΗ
9 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2014

Δέχθηκε τόν ἐπιτετραμμένο τῆς Συρίας κ. Zaiher Jabbour, τόν 
Ὑπουργό Ἐξωτερικῶν τῆς Ὁλλανδίας κ κ. Frans Timmermans, 
καθηγητές καί φοιτητές τοῦ University of Illinois in Urbana τῆς 
Ἀμερικῆς.

ΣΑΒΒΑΤΟ
11 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2014

Δέχθηκε τόν νέο ἀποστολικό Νούντσιο τοῦ Βατικανοῦ στήν Κύπρο, 
μέ ἕδρα τό Τελ Ἀβίβ, Ἀρχιεπίσκόπο κ. Giuseppe Lazzarotto.

ΚΥΡΙΑΚΗ
12 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2014

Προέστη τῆς θείας Λειτουργίας στόν ἱερό Ναό Ἁγίων Κωνσταντίνου 
καί τοῦ Ἑλένης νέου Κοιμητηρίου καί τέλεσε τό μνημόσυνο τοῦ 
μακαριστοῦ  προέδρου τῆς Βουλῆς Ἀλέκου Μιχαηλίδη.

ΔΕΥΤΕΡΑ
13 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2014

Δέχθηκε ὁμάδα ἀποδήμων AHEPA- AHI, τόν καθηγητή τοῦ 
Πανεπιστημίου Κύπρου κ. Σταῦρο Φωτίου, τόν Σύνδεσμο 
Δανειοληπτῶν Τραπεζών καί τόν Πρόεδρο τῆς Συμφωνίας γιά τή Νέα 
Ἑλλάδα καί πρώην Ὑπουργό Ὑγίειας καί Κοινωνικῆς Ἀλληλεγγύης 
Ἑλλάδος κ. Ἀνδρέα Λοβέρδο.

ΤΡΙΤΗ
14 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2014

Παρέστη στήν τελετή κοπῆς τῆς Βασιλόποπιτας στις ἐγκαταστάσεις 
τοῦ τηλεοπτικοῦ Σταθμοῦ «MEGA» καί τοῦ Ραδιοφώνου  
«Ο ΛΟΓΟΣ», ἀντίστοιχα.

ΤΕΤΑΡΤΗ
15 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2014

Δέχθηκε τόν Ὑπουργό Ὑγίειας κ. Νίκο Κουγιάλη καί παρέστη 
στή συνεδρία τοῦ Παγκυπρίου ταμιείου Μαραθωνίου Ἀγάπης 
Ἀγνοουμένων.

ΠΕΜΠΤΗ
16 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2014

Δέχθηκε τόν Ὑπουργό Ἐσωτερικῶν τῆς Ἑλλάδος κ. Γιάννη Μιχελάκη 
που συνοδευόταν ἀπό τόν Ὑπουργό Ἐσωτερικῶν τῆς Κύπρου  
κ. Σωκράτη Χάσικο. Παρέστη στήν τελετή κοπῆς τῆς βασιλόπιτας 
τῆς Ε.Μ.Ε, προέστη τοῦ πανηγυρικοῦ ἑσπερινοῦ στόν ἱερό Ναό 
Ἁγίου Ἀντωνίου Λευκωσίας καί παρέστη στήν τελετή κοπῆς τῆς 
βασιλόπιτας τῆς Ὀλυμπιακῆς Ἐπιτροπῆς στό Ὀλυμπιακό Μέγαρο.

ΣΑΒΒΑΤΟ
18 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2014

Παρέστη στό ἐπίσημο γεῦμα πού παρέθεσε ὁ Μητροπολίτης Λεμεσοῦ  
κ. Ἀθανάσιος, μέ τήν εὐκαιρία τῶν ὀνομαστηρίων του, στήν Ἱερά 
Μητρόπολη Λεμεσοῦ.

ΚΥΡΙΑΚΗ
19 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2014

Προέστη τῆς θείας Λειτουργίας στόν ἱερό Ναό Ἁγίου Παύλου 
Λευκωσίας καί τέλεσε τό μνημόσυνο τοῦ   Ἥρωα τῆς ΕΟΚΑ Μάρκου 
Δράκου.
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ΤΡΙΤΗ
21 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2014

Δέχθηκε τόν Πρέσβη τῆς Κύπρου στή Σλοβακία κ. ΜάριοΚουντουρίδη,  
τόν Μητροπολίτη Βόστρων κ. Τιμόθεο, τήν Ἡγουμένη τῆς Ἱερᾶς 
Μονῆς Παναγίας Τρικουκιᾶς Χριστονύμφη καί τόν κ. Γιάννη 
Ἀθανασίου, Ἰατρό καί Πρόεδρο τοῦ Συμβουλίου Κρατικῶν Ἐκθεσεων.

ΤΕΤΑΡΤΗ
22 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2014

Δέχθηκε τή σύζυγο τοῦ Προέδρου τῆς Κυπριακῆς Δημοκρατίας 
κυρία Ἄντρη Ἀναστασιάδη, τόν Πρόεδρο καί τά μέλη τοῦ Συνδέσμου 
τουρκοκυπρίων Ἐπιχειρηματιῶν.

ΠΕΜΠΤΗ
23 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2014

Δέχθηκε τόν Πρέσβη τῆς Ἑλλάδος στήν Κύπρο κ. Βασίλη 
Παπαϊωάννου. Τέλεσε ἁγιασμό στή μονάδα τῆς Πνευμονολογικῆς 
Κλινικῆς τοῦ Γενικοῦ Νοσοκομείου Λευκωσίας.

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
24 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2014

Προέστη τῆς θείας Λειτουργίας στήν Ἱερά Μονή Ἁγίου Νεοφύτου 
στήν Πάφο. Δέχθηκε τόν ὁμότιμο καθηγητή τοῦ Ἀριστοτελείου 
Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης καί «Νεάπολις» κ. Νίκο Ζαχαρόπουλο.

ΣΑΒΒΑΤΟ
25 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2014

Προέστη ἀκολουθίας στόν Καθεδρικό Ναό Ἁγίου Ἰωάννου, μέ τήν 
εὐκαιρία τῆς ἑβδομάδος Οἰκουμενικῆς Προσευχῆς καί ἑνότητας 
ὅλων τῶν Χριστιανικῶν Δογμάτων καί τοῦ Φόρουμ Χριστιανικῶν 
Γυναικῶν Κύπρου.

ΔΕΥΤΕΡΑ
27 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2014 Προήδρευσε τοῦ Πενταμελοῦς Διοικητικοῦ Συμβουλίου τοῦ Κ.Ε.Τ.

ΤΡΙΤΗ
28 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2014

Δέχθηκε τούς Διευθυντές Τραπεζῶν Jefferies LLC τῆς Νέας Ὑόρκης 
καί παρέθεσε γεῦμα σέ ἄπορους ἐθνοφρουρούς.

ΤΕΤΑΡΤΗ
29 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2014

Παρέστη στήν ἐκδήλωση πού διοργάνωσε ἡ ΕΔΕΚ γιά τή Γιορτή 
τῶν Γραμμάτων στήν Καστελιώτισσα. Σ’ αὐτήν ἡ ΕΔΕΚ τίμησε 
τόν Ἡγούμενο τῆς Ἱερᾶς Μονῆς Παναγίας Χρυσορροϊατίσσης, 
Ἀρχιμανδρίτη κ. Διονύσιο.

ΠΕΜΠΤΗ
30 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2014

Προέστη τοῦ μνημοσύνου τῶν Εὐεργετῶν  καί Μελῶν τῶν Σχολικῶν 
Ἐφοριῶν τῶν ἐκπαιδευτηρίων Λευκωσίας στόν Καθεδρικό Ἱερό Ναό 
Ἁγίου Ἰωάννου, μέ τήν εὐκαιρία τῆς Ἑορτῆς τῶν Τριῶν Ἱεραρχῶν, 
παρουσία καί τοῦ ὑπουργοῦ Παιδείας κ. Κυριάκου Κενεβέζου. 
Ἀκολούθως κατέθεσε στέφανο στήν προτομή τοῦ ἀοιδίμου 
Ἀρχιεπισκόπου Σωφρονίου.
Τό ἀπόγευμα παρέστη σέ ἐκδήλωση πού διοργάνωσε, μέ την 
εὐκαιρία τῆς ἑορτῆς τῶν Τριῶν Ἱεραρχῶν, τό Ἵδρυμα Ἀρχιεπισκόπου 
Μακαρίου τοῦ Γ΄, στήν Αἴθουσα Πολιτιστικῶν ἐκδηλώσεων τοῦ 
Ἱδρύματος Μακαρίου τοῦ Γ΄.
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ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
31 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2014

Ἔδωσε συνέντευξη στό Ρωσικό Ὀρθόδοξο τηλεοπτικό δίκτυο TV 
Soyuz. Δέχθηκε τόν Ὑπουργό Μακεδονίας-Θράκης κ. Θεόδωρο 
Καραόγλου. Παρέστη στήν τελετή κοπῆς τῆς βασιλόπιτας  στό 
Βασιλικό καί παρέστη στήν ἔκθεση κειμηλίων τοῦ ΥΠΑΜ στήν Πύλη 
Ἀμμοχώστου.

ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΟΥ ΚΥΠΡΟΥ  ΚΥΡΙΟΥ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΥ
ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΑ ΧΡΟΝΙΚΑ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2014

ΣΑΒΒΑΤΟ
1 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2014

Ὁ Μακαριώτατος Ἀρχιεπίσκοπος Κύπρου κ.κ. Χρυσόστομος 
χοροστάτησε κατά τήν ἀκολουθία τοῦ ἑσπερινοῦ εἰς τὸν 
πανηγυρίζοντα ἱερὸ Ναὸ Παναγίας Χρυσαλινιώτισας Λευκωσίας.

ΚΥΡΙΑΚΗ
2 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2014

Προέστη τῆς θείας Λειτουργίας καί κήρυξε τόν θεῖο λόγο εἰς τὸν ἱερὸ 
Ναὸ τῆς τοῦ Θεοῦ Σοφίας Στροβόλου.

ΔΕΥΤΕΡΑ
3 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2014

Δέχθηκε τόν Μητροπολίτη Κένυας κ. Μακάριο.
Δέχθηκε ἐπίσης παλαιά μέλη τῶν Μετόχων τῆς Τραπέζης Κύπρου καί 
παρέστη στό φιλανθρωπικό δεῖπνο πού παρέθεσε τό Καραϊσκάκειο 
Ἵδρυμα στό Προεδρικό Μέγαρο.

ΤΡΙΤΗ
4 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2014

Προήδρευσε τῆς πρώτης τοῦ ἔτους τακτικῆς συνεδρίας τῆς Ἱερᾶς 
Συνόδου τῆς Ἐκκλησίας τῆς Κύπρου.

ΤΕΤΑΡΤΗ
5 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2014 Παρέθεσε συνέντευξη στήν ἠλεκτρονική ἐφημερίδα «Λαιμητόμος».

ΚΥΡΙΑΚΗ
9 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2014

Προέστη τῆς θείας Λειτουργίας στόν Ἱερό Ναό Παναγίας 
Φανερωμένης Λευκωσίας καί τό ἑσπέρας χοροστάτησε, κατά τήν 
ἀκολουθία τοῦ ἑσπερινοῦ, εἰς τόν πανηγυρίζοντα ἱερό Ναό Ἁγίου 
Χαραλάμπους αὐτοστέγασης Γερίου. 

ΔΕΥΤΕΡΑ
10 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2014

Δέχθηκε τόν Πρέσβη τῆς Βουλγαρίας στήν Κύπρο κ. Vasselin 
Valchev, τόν νέο Πρόεδρο τοῦ Δημοκρατικοῦ Κόμματος κ. Νικόλα 
Παπαδόπουλο καί παρέστη στήν τελετή κοπῆς τῆς βασιλόπιτας στά 
Κυπριακά Ταχυδρομεία.

ΤΡΙΤΗ
11 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2014

Δέχθηκε τόν καθηγητή τοῦ Ἀριστοτέλειου Πανεπιστημίου 
Θεσσαλονίκης κ. Ἀνέστη Κεσελόπουλο.

ΤΕΤΑΡΤΗ
12 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2014 Δέχθηκε τόν Ὑπουργό Ἐσωτερικῶν κ. Σωκράτη Χάσικο.
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ΠΕΜΠΤΗ
13 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2014

Παρέστη στό Προεδρικό Μέγαρο ὅπου εἶχε κατ’ ἰδίαν συνάντηση 
μέ τήν Α.Ε. τόν Πρόεδρο τῆς Κυπριακῆς Δημοκρατίας κ. Νίκο 
Ἀναστασιάδη.

ΚΥΡΙΑΚΗ
16 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2014

Προέστη τῆς θείας Λειτουργίας εἰς τόν ἱερό Ναό Ἁποστόλου 
Βαρνάβα Δασουπόλεως καί στό τέλος  τέλεσε τό μνημόσυνον τῶν 
ἀποθανόντων ὑπαλλήλων τοῦ ΡΙΚ.

ΔΕΥΤΕΡΑ
17 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2014

Παρέστη καί μίλησε στό Μαθητικό Συνέδριο πού διοργάνωσε ἡ Ἱερά 
Ἀρχιεπισκοπή Κύπρου, μέ θέμα: «Ὁ ρόλος τῶν νέων στή ζωή τῆς 
Ἐκκλησίας καί ὁ ρόλος τῆς Ἐκκλησίας στή ζωή τῶν νέων»,     στήν 
Αἴθουσα τοῦ  Ἱδρύματος Ἀρχιπισκόπου Μακαρίου τοῦ Γ΄.

ΤΡΙΤΗ
18 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2014 Δέχθηκε τόν Πρέσβη  τῆς Ἀμερικῆς στήν Κύπρο κ. John Konic.

ΤΕΤΑΡΤΗ
19 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2014 Δέχθηκε τό Διοικητικό Συμβούλιο Ἱστορικῆς Μνήμης Ἀγώνα ΕΟΚΑ.

ΠΕΜΠΤΗ
20 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2014

Δέχθηκε τόν πρώην Ὑπουργό  Ἐξωτερικῶν κ. Γεώργιο Ἰακώβου.
Τό ἀπόγευμα  τίμησε, μέ τό  ἀργυρό μετάλλιο τοῦ Ἀποστόλου Παύλου 
τῆς Ἱερᾶς Ἀρχιεπισκοπῆς Κύπρου, τόν κ. Δημήτρη Στυλιανίδη, πρώην 
Πρόεδρο τοῦ Ἀνωτάτου Δικαστηρίου, στό Μεγάλο Συνοδικό τῆς 
Ἱερᾶς Ἀρχιεπισκοπῆς Κύπρου.

ΚΥΡΙΑΚΗ
23 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2014

Προέστη τῆς θείας Λειτουργίας καί κήρυξε τόν θεῖο Λόγο εἰς τόν 
ἱερό Ναό Παναγίας Παντανάσσης Πάφου.  Ἀκολούθως τέλεσε τό 
μνημόσυνο τοῦ ἀγωνιστή τῆς ΕΟΚΑ καί πρώην Ὑπουργοῦ  Γεώργιου 
Ἰωαννίδη.

ΔΕΥΤΕΡΑ
24 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2014

Τέλεσε ἁγιασμό στά Κεντρικά Γραφεῖα τῆς Τράπεζας Κύπρου καί εἶχε 
συνάντηση μέ τόν Γενικό Εἰσαγγελέα κ.  Κληρίδη.

ΤΡΙΤΗ
25 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2014

Δέχθηκε τόν Μητροπολίτη Βολοκολάμσκ τοῦ Πατριαρχείου Μόσχας  
κ. Ἰλαρίωνα.

ΤΕΤΑΡΤΗ
26 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2014

Παρέθεσε συνέντευξη στή Δημοσιογράφο κυρία Matina Steris τῆς 
ἐφημερίδας Βρυξελλῶν Wall Street Jurnal Europe. Παρέστη στό 
γεῦμα πού παρέθεσε ὁ Σουηδός Πρέσβης στήν οἰκία του.

ΠΕΜΠΤΗ
27 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2014

Δέχθηκε τόν Πρόεδρο καί τά Μέλη τοῦ Διοικητικοῦ Συμβουλίου τῆς 
Τράπεζας Κύπρου. 
Χοροστάτησε κατά τήν ἀκολουθία τοῦ ἑσπερινοῦ εἰς τόν 
πανηγυρίζοντα ἱερό Ναό Ἁγίου Κασσιανοῦ Λευκωσίας.
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  ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗ ΠΑΦΟΥ ΚΥΡΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ
ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΑ ΧΡΟΝΙΚΑ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2014

    ΤΕΤΑΡΤΗ
1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2014

Ο Πανιερώτατος  Μητροπολίτης Πάφου τέλεσε τη θεία Λειτουργία 
και κήρυξε τον θείο λόγο στον καθεδρικό ιερό ναό του Αγίου 
Θεοδώρου Πάφου. 
Στη συνέχεια προέστη της δοξολογίας με την ευκαιρία τής 1ης  του 
έτους και έκοψε τη Βασιλόπιτα στο Μεγάλο Συνοδικό της Ιεράς 
Μητροπόλεως Πάφου.

ΚΥΡΙΑΚΗ
5 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ  2014

Τέλεσε τη θεία Λειτουργία, κήρυξε τον θείο λόγο και τέλεσε τον 
Μεγάλο Αγιασμό στον ιερό ναό Απ. Παύλου Κάτω Πάχνας.

ΔΕΥΤΕΡΑ
6 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ  2014

Τέλεσε τη θεία Λειτουργία, κήρυξε τον θείο λόγο και τέλεσε τον 
Αγιασμό στον ιερό ναό Αγ. Αναργύρων Κάτω Πάφου. Στη συνέχεια 
προέστη της τελετής της ρίψεως του σταυρού στο λιμανάκι της 
Κάτω Πάφου.

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 
10 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2014

Χοροστάτησε κατά την ακολουθία του εσπερινού και κήρυξε τον 
θείο λόγο στον πανηγυρίζοντα ιερό ναό του Αγ.Θεοδοσίου Αχέλειας.

ΣΑΒΒΑΤΟ
11 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2014

Τέλεσε τη θεία Λειτουργία και κήρυξε τον θείο λόγο στον 
πανηγυρίζοντα ιερό ναό Αγ. Θεοδοσίου Αρχιμανδρίτας.

ΚΥΡΙΑΚΗ
12 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ  2014

Τέλεσε τη θεία Λειτουργία και κήρυξε τον θείο λόγο στον ιερό ναό 
Κοιμήσεως της Θεοτόκου Κινούσας.

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 
17 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2014

Τέλεσε τη θεία Λειτουργία και κήρυξε τον θείο λόγο στον 
πανηγυρίζοντα ιερό ναό Αγ. Αντωνίου Κεδάρων.

ΣΑΒΒΑΤΟ
18 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2014

Τέλεσε τη θεία Λειτουργία και κήρυξε τον θείο λόγο στην Ιερά Μονή 
Τροοδιτίσσης.

ΚΥΡΙΑΚΗ
19 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ  2014

Τέλεσε τη θεία Λειτουργία και κήρυξε τον θείο λόγο στον ιερό ναό 
Παναγίας Κοίλης.

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 
24 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2014

Συλλειτούργησε με τον Μακαριώτατο Αρχιεπίσκοπο Κύπρου και τους 
Επισκόπους Κένυας, Καρπασίας και Χύτρων στην πανηγυρίζουσα 
Ιερά Μονή Αγ.Νεοφύτου.

ΣΑΒΒΑΤΟ
25 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2014

Τέλεσε τη θεία Λειτουργία και κήρυξε τον θείο λόγο στον ιερό ναό 
Αγ. Γεωργίου Αναβαργού. Χειροτόνησε εις διάκονο τον κ. Ηρακλή 
Χριστοδουλίδη.
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ΠΕΜΠΤΗ
30 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2014

Τέλεσε τη θεία Λειτουργία και κήρυξε τον θείο λόγο στον καθεδρικό 
ιερό ναό Αγ. Θεοδώρου. Το βράδυ παρέστη στον εορτασμό των 
Ελληνικών Γραμμάτων στο Α΄Λύκειο Πάφου και ακολούθως 
δεξιώθηκε τους εκπαιδευτικούς στην Ιερά Μητρόπολη Πάφου. 

   ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ   
31 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2014 Παρέστη στην ορκωμοσία των νεοσυλλέκτων στο Κ.Ε.Ν. Πάφου.

 
 ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗ ΠΑΦΟΥ ΚΥΡΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ

ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΑ ΧΡΟΝΙΚΑ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2014

ΣΑΒΒΑΤΟ
1 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2014

Ο Πανιερώτατος Μητροπολίτης Πάφου χοροστάτησε κατά την 
ακολουθία του εσπερινού και κήρυξε τον θείο λόγο στον ιερό ναό 
Υπαπαντής του Σωτήρος Λάσας.

ΚΥΡΙΑΚΗ
2 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2014

Τέλεσε τη θεία Λειτουργία και κήρυξε τον θείο λόγο στον ιερό ναό 
Αγ.Καλανδίωνος Αρόδων και προέστη του μνημοσύνου του ήρωος 
Γεωργίου Παπαβερκίου.

ΤΡΙΤΗ
4 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2014

Χοροστάτησε κατά την ακολουθία του εσπερινού και κήρυξε τον 
θείο λόγο στην Ιερά Μονή Σαλαμιωτίσσης.

ΤΕΤΑΡΤΗ
5 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2014

Τέλεσε τη θεία Λειτουργία και κήρυξε τον θείο λόγο στην Ιερά Μονή 
Σαλαμιωτίσσης.

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
7 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2014

Χοροστάτησε κατά την ακολουθία του εσπερινού και κήρυξε τον θείο 
λόγο στον πανηγυρίζοντα καθεδρικό ναό Αγ. Θεοδώρου Πάφου. Το 
βράδυ παρακολούθησε σειρά διαλέξεων για τον καρκίνο του μαστού 
στην Πόλη Χρυσοχούς.

ΣΑΒΒΑΤΟ
8 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2014

Τέλεσε τη θεία Λειτουργία και κήρυξε τον θείο λόγο στον ιερό ναό 
Μεταμορφώσεως του Σωτήρος Αυδήμου. Χειροτόνησε εις διάκονο 
τον κ. Ζαχαρία Αναστάση.

ΚΥΡΙΑΚΗ
9 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2014

Τέλεσε τη θεία Λειτουργία και κήρυξε τον θείο λόγο στον ιερό ναό 
Απ. Παύλου και Βαρνάβα, όπου τέλεσε το μνημόσυνο των ηρώων 
Ανδρέα Τσέλεπου, Βλαδιμήρου Ηρακλέους και Κώστα Καρνάβαλου. 
Τέλεσε τον αγιασμό για την εορτή του δένδρου στα κοινοτικά κτήρια 
Κονιών.
Το βράδυ  χοροστάτησε κατά την ακολουθία του εσπερινού και κήρυξε 
τον θείο λόγο στον πανηγυρίζοντα ιερό ναό Αγ. Χαραλάμπους Νέου 
Χωρίου Κυθρέας στην Αγλαντζιά.

ΔΕΥΤΕΡΑ
10 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2014

Τέλεσε τη θεία Λειτουργία και κήρυξε τον θείο λόγο στον 
πανηγυρίζοντα ιερό ναό Αγ.Χαραλάμπους Έμπας.
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ΤΕΤΑΡΤΗ
12 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2014

Παρέστη και απηύθυνε χαιρετισμό σε εσπερίδα για τον Παπαδιαμάντη 
στο Πνευματικό Κέντρο ενορίας Απ. Παύλου Πάφου.

ΣΑΒΒΑΤΟ
15 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2014

Τέλεσε τη θεία Λειτουργία και κήρυξε τον θείο λόγο στον ιερό ναό 
Αρχ. Μιχαήλ Ανώγυρας.

ΚΥΡΙΑΚΗ
16 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2014

Τέλεσε τη θεία Λειτουργία και κήρυξε τον θείο λόγο στον ιερό ναό 
Αγ.Γεωργίου Αναβαργού. Χειροτόνησε εις πρεσβύτερο το διάκονο 
Ηρακλή Χριστοδουλίδη.

ΤΕΤΑΡΤΗ
19 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ  2014

Είχε συνάντηση με τον Υπουργό Εσωτερικών για νομοσχέδια που 
αφορούν το λεγόμενο σύμφωνο ελεύθερης συμβίωσης.

ΚΥΡΙΑΚΗ
23 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2014

Τέλεσε τη θεία Λειτουργία και κήρυξε τον θείο λόγο στον ιερό ναό 
Παναγίας Βάσας Κοιλανίου.

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
28 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2014

Απηύθυνε χαιρετισμό σε εκδήλωση με θέμα «ΔΕΝ ΞΕΧΝΩ» στο 
Λύκειο Κύκκου Πάφου.
Το βράδυ πραγματοποίησε ομιλία στο ξενοδοχείο «ΑΝΕΜΗ» 
με θέμα: «Μεγάλη Τεσσαρακοστή: Περίοδος πνευματικών αγώνων».

  ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗ ΚΙΤΙΟΥ ΚΥΡΙΟΥ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΥ
 ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΑ ΧΡΟΝΙΚΑ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2014

ΤΕΤΑΡΤΗ
1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2014

Ο Πανιερώτατος Μητροπολίτης Κιτίου κ. Χρυσόστομος, λειτούργησε 
και κήρυξε στον ιερό ναό Παναγίας Χρυσοπολιτίσσης στη Λάρνακα, 
και προέστη της καθιερωμένης Δοξολογίας, με την ευκαιρία της νέας 
χρονιάς.

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
3 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2014

Χοροστάτησε κατά την ακολουθία των Μεγάλων Ωρών των 
Θεοφανείων στον Μητροπολιτικό ναό Σωτήρος Λάρνακας. 

ΚΥΡΙΑΚΗ
5 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2014

Λειτούργησε και κήρυξε στον Μητροπολιτικό ναό Σωτήρος 
Λάρνακας και τέλεσε τον Μέγα Αγιασμό.

ΔΕΥΤΕΡΑ
6 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2014

Λειτούργησε και κήρυξε στον ιερό ναό αγίου Λαζάρου στη Λάρνακα, 
τέλεσε τον Μέγα Αγιασμό των Θεοφανείων και ακολούθως εν πομπή 
μετέβη στη μαρίνα Λάρνακας, όπου έγινε  ο αγιασμός των υδάτων.

ΤΡΙΤΗ
7 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2014 Τέλεσε αγιασμό στην Αστυνομική Διεύθυνση Λάρνακας.

ΤΕΤΑΡΤΗ
8 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2014

Προήδρευσε συνεδρίας του Παγκύπριου Συνδέσμου Καταπολέμησης 
της Μάστιγας της Πείνας στην Ιερά Μητρόπολη Κιτίου.
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 ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗ ΚΙΤΙΟΥ κ. ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΥ
ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΑ ΧΡΟΝΙΚΑ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2014

ΚΥΡΙΑΚΗ
2 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2014

Ο Πανιερώτατος Μητροπολίτης Κιτίου κ. Χρυσόστομος, λειτούργησε 
και κήρυξε στον ιερό ναό Τιμίου Προδρόμου 
στη Λάρνακα.

ΔΕΥΤΕΡΑ
3 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2014

Προήδρευσε συνεδρίας της Επιτροπής του Ιδρύματος «Αλέξανδρου 
Παπαχριστοφόρου» στην Ιερά Μητρόπολη Κιτίου.

ΠΕΜΠΤΗ
6 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2014

Τέλεσε τον αγιασμό των εγκαινίων της αίθουσας πολλαπλής χρήσης 
του Δημοτικού Σχολείου Μενεού. 

ΠΑΡΑΣΚΕΥΉ
7 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2014

Τέλεσε αγιασμό στο ταχυδρομείο Λάρνακας.
Προήδρευσε συνεδρίας του Παγκύπριου Συνδέσμου Καταπολέμησης 
της Μάστιγας της Πείνας στην Ιερά Μητρόπολη Κιτίου.

ΚΥΡΙΑΚΗ
9 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2014

Λειτούργησε και κήρυξε στον ιερό ναό Παναγίας Φανερωμένης στη 
Λάρνακα και το εσπέρας χοροστάτησε στον πανηγυρίζοντα ιερό ναό 
αγίου Χαραλάμπους στη Λάρνακα.

  
ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗ ΚΥΡΗΝΕΙΑΣ ΚΥΡΙΟΥ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΥ

ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΑ ΧΡΟΝΙΚΑ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2014

ΤΕΤΑΡΤΗ
1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2014

Ὁ Πανιερώτατος Μητροπολίτης Κυρηνείας κ. Χρυσόστομος 
λειτούργησε καί κήρυξε στόν ἱερό  Μητροπολιτικό  ναό Ἀποστόλου 
Βαρνάβα στήν  Κοκκινοτριμιθιά καί προέστη τῆς Δοξολογίας γιά τήν 
πρώτη τοῦ νέου χρόνου. Στή συνέχεια ἐπισκέφθηκε  καί συνεχάρη 
τόν ἑορτάζοντα Μητροπολίτη Κωνσταντίας καί  Ἀμμοχώστου 
κ. Βασίλειο.

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
3 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2014

Τό πρωί χοροστάτησε καί κήρυξε κατά τήν ἀκολουθία τῶν Μεγάλων 
Ὡρῶν τῶν  Θεοφανείων, στόν ἱερό ναό Ἁγίου Γεωργίου, στό 
Μάμμαρη  καί τό ἑσπέρας λειτούργησε καί κήρυξε στόν ἱερό ναό 
Ἁγίου Μάμαντος στόν Συνοικισμό Α’,  στήν Κοκκινοτριμιθιά.
 Στή συνέχεια παρέστη  σέ ἀπονομή χορηγιῶν στό Πολιτιστικό Ἵδρυμα 
Καραβιωτῶν  σέ ἀρίστους φοιτητές, μέ καταγωγή  τόν  Καραβᾶ,  
καί ἀπηύθυνε  χαιρετισμό.

ΚΥΡΙΑΚΗ
5 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2014

Τό πρωί λειτούργησε, κήρυξε καί προέστη τῆς ἀκολουθίας  τοῦ 
Μεγάλου Ἁγιασμοῦ, στόν ἱερό ναό Ἁγίου Μάμαντος στόν Συνοικισμό 
Α΄ στήν Κοκκινοτριμιθιά καί τό ἑσπέρας χοροστάτησε καί κήρυξε 
στόν ἱερό ναό Ἁγίου  Γεωργίου στό Μάμμαρη.
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ΔΕΥΤΕΡΑ
6 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2014

Συλλειτούργησε μέ τούς Σεβ. Ἀρχιεπίσκοπο Θυατείρων καί 
Μ. Βρετανίας κ. Γρηγόριο καί Σεβ. Μητροπολίτη Λεμεσοῦ 
κ. Ἀθανάσιο στόν Καθεδρικό ἱερό ναό Ἁγίας Νάπας στή Λεμεσό 
καί συμετέσχε στήν τελετή κατάδυσης τοῦ  Τιμίου Σταυροῦ στή 
θάλασσα.  Ἀκολούθως  προέστη τῆς τελετῆς τῆς κατάδυσης τοῦ 
Τιμίου Σταυροῦ στή θάλασσα, παρά τό οἴκημα τοῦ Ναυτικοῦ ὁμίλου 
Κυρηνείας, στή Λεμεσό, εὐλόγησε, ἔκοψε και διένειμε τή βασιλόπιττα  
καί  ἀπηύθυνε χαιρετισμό.
Στή συνέχεια παρέστη σέ ἐκδήλωση τῆς Α.Ε.Καραβᾶ στή Λεμεσό, 
εὐλόγησε, ἔκοψε καί διένειμε τή βασιλόπιττα καί ἀπηύθυνε 
χαιρετισμό.

ΚΥΡΙΑΚΗ
12 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2014

Λειτούργησε καί κήρυξε στόν ἱερό ναό Ἁγίου  Ἰωάννου τοῦ  
Θεολόγου στά Κατύδατα.

ΚΥΡΙΑΚΗ
19 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2014

Λειτούργησε καί κήρυξε στόν ἱερό ναό Ἀποστόλου Ἀνδρέα στό 
Πλατύ Ἀγλαντζιᾶς.

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
24 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2014

Ἐπισκέφθηκε τήν Α.Ε. τόν Ὕπατο Ἀρμοστή τῆς Αὐστραλίας
κ. Trevor Reacock  καί τόν συγχάρηκε,  μέ τήν εὐκαιρία τῆς ἐθνικῆς 
ἡμέρας τῆς Αὐστραλίας.

ΚΥΡΙΑΚΗ
26 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2014

Λειτούργησε καί κήρυξε στόν ἱερό ναό Ἁγίου Γεωργίου στό  Μάμμαρη.  
Στό τέλος τῆς Θείας Λειτουργίας προέστη τοῦ ἐτησίου μνημοσύνου 
τοῦ ἀοιδίμου Μητροπολίτη Κυρηνείας κυροῦ Γρηγορίου καί 
τοῦ καθιερωμένου μνημοσύνου τῶν Ἱδρυτῶν, Εὐεργετῶν, 
Δωρητῶν, Ἐφόρων, Καθηγητῶν καί Διδασκάλων τῶν Ἑλληνικῶν 
Ἐκπαιδευτηρίων τῆς πόλεως καί   ἐπαρχίας  Κυρηνείας.

ΤΕΤΑΡΤΗ
29 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2014

Xoροστάτησε καί κήρυξε κατά τήν ἀκολουθία τοῦ Ἑσπερινοῦ στόν 
πανηγυρίζοντα ἱερό ναό τῶν Τριῶν Ἱεραρχῶν στόν Συνοικισμό 
Λειβαδιῶν, στή Λάρνακα.

ΠΕΜΠΤΗ
30 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2014

Λειτούργησε καί κήρυξε στόν  ἱερό Μητροπολιτικό  ναό  Ἀποστόλου 
Βαρνάβα στήν Κοκκινοτριμιθιά.  Ἀκολούθως, μετά τή θεία 
Λειτουργία, συναντήθηκε μέ τούς καθηγητές, διδασκάλους καί 
μαθητές τῶν ἐκπαιδευτηρίων τῆς περιοχῆς, εὐλόγησε, ἔκοψε  καί 
διένειμε τή βασιλόπιττα, μίλησε πρός αὐτούς καί   ἀπηύθυνε  πατρικές 
νουθεσίες.
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ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗ ΚΥΡΗΝΕΙΑΣ  ΚΥΡΙΟΥ  ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΥ  
 ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΑ ΧΡΟΝΙΚΑ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2014

ΣAΒΒΑΤΟ
1 ΦΕΒΡΟΥΑΡΊΟΥ 2014

Τό πρωί λειτούργησε καί κήρυξε στόν ἱερό ναό Παναγίας 
Φανερωμένης στή Λευκωσία  καί τό ἑσπέρας  χοροστάτησε  καί 
κήρυξε,  κατά τήν ἀκολουθία τοῦ Ἑσπερινοῦ τῆς Ὑπαπαντῆς τοῦ 
Κυρίου, στόν ἱερό Μητροπολιτικό ναό Ἀποστόλου Βαρνάβα  στήν 
Κοκκινοτριμιθιά καί προέστη  μνημοσύνου τῶν κατοίκων Κυρηνείας, 
Βασίλειας, Καζαφανίου καί Κλεπίνης, πού ἔπεσαν κατά  τήν Τουρκική 
εἰσβολή καί ὅσων  πέθαναν στήν προσφυγιά.

ΚΥΡΙΑΚΗ
2 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ  2014

Λειτούργησε καί κήρυξε στόν ἱερό Μητροπολιτικό  ναό  Ἀποστόλου 
Βαρνάβα στήν Κοκκινοτριμιθιά καί χειροτόνησε σέ Διάκονο τόν              
κ. Μαρίνο Στυλιανοῦ, φοιτητή τῆς Ἱερατικῆς Σχολῆς  «Ἀπόστολος 
Βαρνάβας.»  Τό ἑσπέρας  μίλησε στήν Ψημολόφου  μέ θέμα: 
«Πώς ἡ Παιδεία μπορεῖ νά γίνει τό θεμέλιο ἐξόδου  ἀπό  τήν κρίση».

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
7 ΠΡΟΣ ΣΑΒΒΑΤΟ 8 
ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2014

Προέστη ἀγρυπνίας καί κήρυξε στόν ἱερό ναό Παναγίας 
Χρυσελεούσας  στόν Στρόβολο, ἀνέπεμψε δέηση γιά ἀνεύρεση τῶν 
ἀγνοουμένων καί ἐπιστροφή τῶν ἐκτοπισμένων στίς πατρογονικές 
τους ἑστίες καί τέλεσε μνημόσυνο τῶν κατοίκων τῆς  κατεχόμενης 
Κωμόπολης Λαπήθου πού ἔπεσαν κατά τήν τουρκική εἰσβολή καί 
ὅσων πέθαναν  στήν προσφυγιά.

ΚΥΡΙΑΚΗ
9 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2014

Λειτούργησε καί κήρυξε στόν ἱερό ναό Παναγίας Χρυσοπολίτισσας  
στόν Ὕψωνα. Παρέστη σέ έκδήλωση κατοίκων τῆς κατεχόμενης 
Κοινότητας Ἀγριδακίου, ἀπηύθηνε χαιρετσμό, εὐλόγησε, ἔκοψε 
καί διένειμε τή βασιλόπιτα καί ἀπένειμε βραβεῖα σέ ἀριστεύσαντες 
μαθητές. 
Χοροστάτησε καί κήρυξε στόν ἱερό Μητροπολιτικό ναό Ἀποστόλου 
Βαρνάβα  Κοκκινοτριμιθιᾶς, κατά τήν ἀκολουθία τοῦ Ἑσπερινοῦ τοῦ 
Ἁγίου Χαραλάμπους καί προέστη μνημοσύνου τῶν κατοίκων τῆς 
Κοινότητας Ἀγριδακίου, πού ἔπεσαν κατά τήν τουρκική εἰσβολή καί 
ὅσων πέθαναν στήν προσφυγιά.

TΕΤΑΡΤΗ
12 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2014

Παρέστη σέ ἐκδήλωση τοῦ προσφυγικοῦ Σωματείου «Ἀδούλωτη 
Κερύνεια» , πού πραγματοποιήθηκε στό ξενοδόχεῖο  Hilton Park   
στή Λευκωσία καί ἀπηύθυνε χαιρετισμό.
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ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
14 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2014

Χοροστάτησε καί κήρυξε κατά τήν ἀκολουθία Ἑσπερινοῦ  τοῦ Ἁγίου 
Θεοδότοτου, Ἐπισκόπου Κυρηνείας, στόν ἱερό Μητροπολιτικό ναό 
Ἀποστόλου Βαρνάβα στήν Κοκκινοτριμιθιά, συμπαραστατούμενος 
ἀπό Κληρικούς τῆς Μητροπολιτικῆς ἐπαρχίας Κυρηνείας. Στό τέλος 
τοῦ  Ἐσπερινοῦ ἀνέπεμψε  δέηση γιά ἀνεύρεση τῶν ἀγνοουμένων 
καί ἐπιστροφή τῶν ἐκτοπισμένων στίς πατρογονικές τους ἑστίες 
καί προέστη μνημοσύνου τῶν θανόντων  Κληρικῶν, πού εἶχαν 
τήν καταγωγή τους ἤ ὑπηρέτησαν στούς ἱερούς ναούς τῆς 
Μητροπολιτικῆς ἐπαρχίας   Κυρηνείας, καθώς πάντων τῶν πεσόντων 
κατά  τήν Τουρκική εἰσβολή ἤ θανόντων στήν προσφυγιά, κατοίκων 
τῆς πολης καί ἐπαρχίας Κυρηνείας. Στή συνέχεια  παρακαθησε   
σέ Ἱερατική  Σύναξη, στήν ὁποία παρέστη καί  αντιπροσωπεία 
Κοινοταρχῶν ἐπαρχίας Κυρηνείας.

ΚΥΡΙΑΚΗ
16 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2014

Λειτούργησε καί κήρυξε στόν ἱερό ναό Ἀρχαγγέλου Μιχαήλ 
(Μετοχίου Κύκκου), στόν  Ἀρχάγγελο. Τό ἑσπέρας μίλησε στήν 
αἴθουσα πολλαπλῆς χρήσεως τοῦ Δημοτικοῦ Ἐρήμης μέ  θέμα: « Ἀπό 
τήν ἀγάπη τοῦ Χριστοῦ στήν ἀγάπη τοῦ Ἀνθρώπου» ( μέσα ἀπό τόν 
Σταυρό καί τήν Ἀνάσταση).

ΤΕΤΑΡΤΗ
19 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2014

Μίλησε στό  «Kέντρο Προσφορᾶς Παραλιμνίου» μέ θέμα: 
«Προσωπική ἐπιλογή καί θεία Χάρις».

ΚΥΡΙΑΚΗ
23 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2014

Συλλειτούργησε μετά τῶν Σεβασμιωτάτων  Μητροπολιτῶν,  Ρόδου 
κ. Κυρίλλου καί   Λεμεσοῦ κ. Ἀθανασίου, στόν  ἱερό ναό Ἁγίου 
Στυλιανοῦ,  στόν  προσφυγικό Συνοικισμό Λινόπετρας στή Λεμεσό.

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
28 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2014

Παρέστη στήν  τελετή ἔναρξης τοῦ ΙΓ΄ Μαθητικοῦ Συνεδρίου, πού 
πραγματοποιήθηκε στό Λύκειο Ἐθνομάρτυρα Κυπριανοῦ στόν 
Στροβολο  μέ τίτλο: «Τῆς Πατρίδος Χώματα»,   ἀπηύθυνε χαιρετισμό 
καί μίλησε γιά τήν Κερύνεια. Τό ἀπόγευμα τῆς ἴδιας ἡμέρας ἀναχώρησε 
στήν Ἑλλάδα γιά ἐπίσημες ἐπαφές στήν Κωνσταντινούπολη καί στήν 
Ἀθήνα.

  

ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗ ΛΕΜΕΣΟΥ ΚΥΡΙΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ 
 ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΑ ΧΡΟΝΙΚΑ  ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2014 

ΤΕΤΑΡΤΗ
1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2014

Ὁ Μητροπολίτης Λεμεσοῦ κύριος Ἀθανάσιος τέλεσε τή θεία 
Λειτουργία στόν ἱερό ναό Ἁγίας Τριάδος.

ΚΥΡΙΑΚΗ
5 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2014

Τέλεσε τή θεία Λειτουργία  στόν ἱερό ναό τοῦ Ἁγίου Γεωργίου 
Χαβούζας.
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ΔΕΥΤΕΡΑ
6 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2014

Συμμετέσχε σέ Ἀρχιερατικό Συλλείτουργο στόν Καθεδρικό ἱερό 
ναό Ἁγίας Νάπας Λεμεσοῦ, προεξάρχοντος τοῦ Σεβασμιωτάτου 
Ἀρχιεπισκόπου Θυατείρων καί Μεγάλης Βρετανίας κ.κ. Γρηγορίου 
καί συλλειτουργοῦντος τοῦ Πανιερωτάτου Μητροπολίτου Κυρηνείας 
κ.Χρυσοστόμου. Ἀκολούθως τελέστηκε ὁ Μεγάλος Ἁγιασμός τῶν 
Θεοφανίων. Μετά τό πέρας τοῦ Ἁγιασμοῦ ἐν πομπῇ κατευθύνθηκαν 
στήν ἀποβάθρα τοῦ παλαιοῦ λιμανιοῦ  τῆς Λεμεσοῦ, ὅπου ἔγινε 
ὁ καθιερωμένος ἁγιασμός τῶν ὑδάτων καί ἡ κατάδυση τοῦ Τιμίου 
Σταυροῦ.
Τό βράδυ, μέ τήν εὐκαιρία τῆς ἑορτῆς τῶν Χριστουγέννων μέ τό 
παλαιό ἡμερολόγιο,  τέλεσε τή Θεία Λειτουργία  γιά τούς Ρώσους 
χριστιανούς πού διαμένουν στήν πόλη μας, στό παρεκκλήσιο τοῦ 
Φιλανθρώπου Χριστοῦ στό Ζακάκι.

ΚΥΡΙΑΚΗ
12 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2014

Τέλεσε τή θεία Λειτουργία στό παρεκκλήσιο τοῦ Ἀρχαγγέλου 
Γαβριήλ ἐντός τοῦ κατασκηνωτικοῦ χώρου τῆς Μητροπόλεώς μας 
στό Σαϊττά.

ΠΕΜΠΤΗ
16 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2014

Χοροστάτησε κατά τήν ἀκολουθία τοῦ ἑσπερινοῦ στόν 
πανηγυρίζοντα ἱερό ναό Ἁγίου Ἀντωνίου.

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
17 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2014

Συγχοροστάτησε κατά τήν ἀκολουθία τοῦ ἑσπερινοῦ στό 
Μητροπολιτικό ναό Παναγίας Παντανάσσης (Καθολικῆς) μέ 
τόν Θεοφιλέστατο Ἐπίσκοπο Μεσαορίας κ.Γρηγόριο καί τόν 
Θεοφιλέστατο Ἐπίσκοπο Ἀμαθοῦντος κ.Νικόλαο.

ΣΑΒΒΑΤΟ
18 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2014

 Τήν ἡμέρα αὐτή κατά τήν ὁποία ἦγε τά ὀνομαστήριά του προεξῆρχε 
Ἀρχιερατικοῦ Συλλείτουργου στό Μητροπολιτικό Ναό Παναγίας 
Παντανάσσης (Καθολικῆς), συλλειτουργούντων τῶν Πανιερωτάτων 
Μητροπολιτῶν Κυρηνείας κ. Χρυσοστόμου, Ταμασοῦ καί Ὀρεινῆς 
κ.Ἠσαΐα καί τῶν Θεοφιλεστάτων Ἐπισκόπων Ἀρσινόης κ.Νεκταρίου, 
Ἀμαθοῦντος κ.Νικολάου καί Λήδρας κ.Ἐπιφανίου.
Κατά τή διάρκεια τῆς ἡμέρας ὁ ἑορτάζων  Μητροπολίτης Λεμεσοῦ 
δέχθηκε τίς εὐχές τοῦ Μακαριωτάτου Ἀρχιεπισκόπου Κύπρου 
κ.κ. Χρυσοστόμου, τῶν Πανιερωτάτων Μητροπολιτῶν Πάφου 
κ. Γεωργίου, Μόρφου κ. Νεοφύτου, Κωνσταντίας καί Αμμοχώστου 
κ. Βασιλείου, Κύκκου καί Τηλλυρίας  κ. Νικηφόρου, Τριμυθοῦντος 
κ. Βαρνάβα, τῶν ἀρχῶν τῆς πόλης καθώς καί πλήθους πιστῶν.

ΣΑΒΒΑΤΟ
25 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2014 Τέλεσε τή θεία Λειτουργία στήν ἱερά μονή Παναγίας Μαχαιρᾶ. 

ΚΥΡΙΑΚΗ
26 ΙΑΝΟΥΡΙΟΥ 2014 Τέλεσε τή θεία Λειτουργία στόν ἱερό ναό Ἁγίου Νικολάου Λεμεσοῦ.
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ΠΕΜΠΤΗ
30 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2014

Τέλεσε τή θεία Λειτουργία στόν ἱερό ναό Ἀποστόλων Πέτρου καί 
Παύλου καί Ἁγίου Ἀρτεμίου Λεμεσοῦ καί προεξῆρχε τοῦ μνημοσύνου 
τῶν τεθνεώτων ἐκπαιδευτικῶν τῆς Λεμεσοῦ καί ἐκ τῶν κατεχομένων 
ἐπαρχιῶν Ἀμμοχώστου, Κυρηνείας καί Μόρφου..

  ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗ ΛΕΜΕΣΟΥ ΚΥΡΙΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ 
ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΑ ΧΡΟΝΙΚΑ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2014

ΣΑΒΒΑΤΟ
1 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2014

Χοροστάτησε κατά τήν ἀκολουθία τοῦ ἑσπερινοῦ στόν πανηγυρίζοντα 
ἱερό ναό Ὑπαπαντῆς τοῦ Κυρίου τῆς κοινότητας Πεντακώμου.

ΚΥΡΙΑΚΗ
2 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2014

Τέλεσε τή θεία Λειτουργία στόν ἱερό ναό Ἁγίου Γεωργίου τῆς 
κοινότητας Μαθηκολώνης.

ΚΥΡΙΑΚΗ 
9 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2014

Τέλεσε τή θεία Λειτουργία στόν ἱερό ναό Ἁγίου Χαραλάμπους τῆς 
κοινότητας Ἐρήμης.

ΚΥΡΙΑΚΗ 
16 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2014

Συμμετέσχε σέ Ἀρχιερατικό Συλλείτουργο στόν προσκυνηματικό 
ἱερό ναό Ἁγίας Ἄννας, παρά τήν κοινότητα τοῦ Ἁγίου Τύχωνα,  
προεξάρχοντος τοῦ Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Μεσογαίας καί 
Λαυρεωτικῆς κ.Νικολάου.

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
21 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2014

Ὑποδέχθηκε τόν Τίμιο Σταυρό Ἀπολλώνων Ρόδου στόν ἱερό ναό 
Ἁγίου Στυλιανοῦ Συνοικισμοῦ Λινόπετρας, τόν ὁποῖο μετέφερε 
ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Ρόδου κ.Κύριλλος. 

ΚΥΡΙΑΚΗ
23 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2014

Συμμετέσχε σέ Ἀρχιερατικό Συλλείτουργο στόν ἱερό ναό 
Ἁγίου Στυλιανοῦ Συνοικισμοῦ Λινόπετρας,  προεξάρχοντος 
τοῦ Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Ρόδου κ.Κυρίλλου καί 
συλλειτουργοῦντος τοῦ Πανιερωτάτου Μητροπολίτου Κυρηνείας 
κ.Χρυσοστόμου.

  ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗ ΜΟΡΦΟΥ ΚΥΡΙΟΥ ΝΕΟΦΥΤΟΥ
ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΑ ΧΡΟΝΙΚΑ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2014

ΤΕΤΑΡΤΗ
1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2014

Ο Πανιερώτατος Μητροπολίτης Μόρφου κ. Νεόφυτος προέστη της 
πανηγυρικής Δοξολογίας που έγινε στον Ιερό Ναό Αγίου Γεωργίου 
της κοινότητας Ευρύχου, με την ευκαιρία του Νέου Έτους 2014. 

ΤΕΤΑΡΤΗ
1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2014

Χοροστάτησε κατά την ακολουθία του εσπερινού στον 
πανηγυρίζοντα Ιερό Ναό του Οσίου Σεραφείμ του Σαρώφ στην 
περιοχή Σκουριώτισσας 
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ΠΕΜΠΤΗ
2 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2014

Προέστη της θείας Λειτουργίας και κήρυξε τον θείο λόγο, στον 
πανηγυρίζοντα Ιερό Ναό του Οσίου Σεραφείμ του Σαρώφ στην 
περιοχή Σκουριώτισσας.

ΣΑΒΒΑΤΟ
4 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2014

Προέστη της θείας Λειτουργίας και κήρυξε τον θείο λόγο στην Ιερά 
Μονή Αγίου Νικολάου στην Ορούντα, με την ευκαιρία της εορτής 
του Αγίου Νικηφόρου του λεπρού..

ΚΥΡΙΑΚΗ
5 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2014

Προέστη της Θείας Λειτουργίας, κήρυξε τον θείο λόγο και τέλεσε 
τον Αγιασμό των Καλάντων, στον Ιερό Ναό Αποστόλου Ανδρέου 
στην κοινότητα Νικηταρίου. 

ΔΕΥΤΕΡΑ
6 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2014

Προέστη της θείας Λειτουργίας των Φώτων και κήρυξε τον θείο 
λόγο στον Ιερό Ναό Αγίας Μαρίνας της κοινότητας Ευρύχου. Μετά 
τέλεσε τον Μέγα Αγιασμό των Φώτων και  ακολούθησε πορεία προς 
τον ποταμό Καρκώτη όπου έγινε ο Αγιασμός των Υδάτων.

ΣΑΒΒΑΤΟ
11 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2014

Ο Πανιερότατος Μητροπολίτης Μόρφου κ. Νεόφυτος τέλεσε την 
ακολουθία της κοπής της Βασιλόπιτας, στο Πολυδύναμο Κέντρο 
« Η ΣΟΛΕΑ » στην Ευρύχου .

ΚΥΡΙΑΚΗ
12 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2014

Προέστη της θείας Λειτουργίας και κήρυξε τον θείο λόγο, στον Ιερό 
Ναό Αγίου Ιωάννη Θεολόγου της κοινότητας Σινά Όρος.

ΠΕΜΠΤΗ
16 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2014

Χοροστάτησε κατά την ακολουθία του εσπερινού στο πανηγυρίζον 
Ιερό Παρεκκλήσιο του Αγίου Αντωνίου της κοινότητας Περιστερώνα, 
ημέρα που πανηγυρίζει η κοινότητα Μασσάρων. Τέλεσε την 
ακολουθία της κοπής της βασιλόπιτας στο Περιφερειακό Δημοτικό 
Σχολείο Ευρύχου.

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
17 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2014

Προέστη της θείας Λειτουργίας και κήρυξε τον θείο λόγο, στον 
πανηγυρίζοντα Ιερό Ναό Αγίου Αντωνίου της κοινότητας Σπήλια. 

ΚΥΡΙΑΚΉ
19 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2014

Προέστη της θείας Λειτουργίας και κήρυξε τον θείο λόγο στον 
Ιερό Ναό Αγίου Γεωργίου της κοινότητας Ευρύχου και τέλεσε το 
μνημόσυνο του μακαριστού Μητροπολίτη Μόρφου              Χρύσανθου 
Σαρηγιάννη.

ΤΡΙΤΗ
21 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2014

Έκανε ομιλία σε νέους και νέες του Γυμνασίου Αρχαγγέλου στην 
Λευκωσία, πάνω σε επίκαιρα θέματα που τους απασχολούν.

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
24 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2014

Χοροστάτησε κατά την ακολουθία της αγρυπνίας στην Ιερά Μονή 
Τιμίου Προδρόμου Μέσα Ποταμού.

ΚΥΡΙΑΚΗ
26 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2014

Προέστη της θείας Λειτουργίας και κήρυξε τον θείο λόγο στον Ιερό 
Ναό Αγίας Αικατερίνης της κοινότητας Βυζακιά.
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ΤΡΙΤΗ
28 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2014

Προέστη του επιμορφωτικού Σεμιναρίου Κληρικών της Ιεράς 
Μητροπόλεως Μόρφου, στο Συνοδικό της Μητροπόλεως. Ομιλητής 
ήταν ο Αιδεσιμότατος Πρεσβύτερος Ανδρέας Φιλίππου με θέμα:
Ο Χάρτης της Μητροπολιτικής περιφέρειας Μόρφου και η ιστορική 
συνείδηση του Ιερέα. 

ΠΕΜΠΤΗ
30 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2014

Προέστη της θείας Λειτουργίας και κήρυξε τον θείο λόγο στην Ιερά 
Μονή Αγίου Νικολάου στην Ορούντα. 
Παρέστη στην παρουσίαση του τόμου του Αγίου Μάμα στην Πύλη 
Αμμοχώστου  και προέβη σε χαιρετισμό.

  ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗ  ΜΟΡΦΟΥ ΚΥΡΙΟΥ ΝΕΟΦΥΤΟΥ
ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΑ ΧΡΟΝΙΚΑ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2014

ΣΑΒΒΑΤΟ
1 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2014

Ο Πανιερώτατος Μητροπολίτης Μόρφου  
κ. Νεόφυτος χοροστάτησε κατά την ακολουθία του εσπερινού και 
κήρυξε τον θείο λόγο, στην πανηγυρίζουσα Ιερά Μονή Παναγίας 
Σκουριώτισσας στη Σκουριώτισσα. 

ΚΥΡΙΑΚΉ
2 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2014

Προέστη της Θείας Λειτουργίας και κήρυξε τον θείο λόγο, 
στην πανηγυρίζουσα Ιερά Μονή Παναγίας Σκουριώτισσας στη 
Σκουριώτισσα.
Έκανε Ομιλία με θέμα τον εθελοντισμό στην κοινότητα Αστρομερίτη 
στη Γυναικεία Οργάνωση Βοηθείας Ζώδιας.

ΔΕΥΤΕΡΑ
17 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2014

Προέστη της Θείας Λειτουργίας και κήρυξε τον θείο λόγο, 
στον πανηγυρίζοντα Ιερό Ναό Αγίου Αυξιβίου της κοινότητας 
Αστρομερίτη.

ΚΥΡΙΑΚΗ
23 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2014

Προέστη της Θείας Λειτουργίας και κήρυξε τον θείο λόγο, στην Ιερά 
Μονή Αγίου Νικολάου στην Ορούντα..

ΤΕΤΑΡΤΗ
26 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2014

Προέστη του επιμορφωτικού Σεμιναρίου Κληρικών 
της Ιεράς Μητροπόλεως Μόρφου, στον Ιερό Ναό 
Αγίων Βαρνάβα και Ιλαρίωνος στηνΠεριστερώνα.  
Ομιλητές ήταν: ο Αιδεσιμότατος Πρωτοπρεσβύτερος Χριστοφόρος 
Δημητρίου και ο Αιδεσιμότατος Οικονόμος Κυριάκος Παπαγιάννης, 
με θέμα: Τελετουργικά Θέματα από τη Μεγάλη Τεσσαρακοστή και 
την περίοδο του Πεντηκοσταρίου. 
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  ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΑΣ ΚΑΙ ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΥ 
ΚΥΡΙΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ

ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΑ ΧΡΟΝΙΚΑ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2014

ΤΕΤΑΡΤΗ
1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2014

Ὁ Πανιερώτατος Μητροπολίτης Κωνσταντίας καί Ἀμμοχώστου 
κ. Βασίλειος προέστη τοῦ Ἀρχιερατικοῦ Συλλείτουργου 
στόν Μητροπολιτικό   Ναό   Ἁγίου   Γεωργίου Παραλιμνίου, 
συλλειτουργούντων τοῦ  Πανιερωτάτου  Μητροπολίτη  Ταμασοῦ  
κ. Ἡσαΐου καί τῶν Θεοφιλεστάτων Ἐπισκόπων Ἀρσινόης  
κ. Νεκταρίου καί Ἀμαθοῦντος κ. Νικολάου. 
Στή συνέχεια ὁ ἑορτάζων Μητροπολίτης 
Κωνσταντίας κ. Βασίλειος δέχθηκε τίς εὐχές κλήρου 
καί λαοῦ στό Μέγα Συνοδικό τῆς Μητροπόλεως.    
Ἀκολούθως παρέθεσε ἐπίσημο γεῦμα, στό ὁποῖο παρακάθησαν 
 ὁ Μακαριώτατος Ἀρχιεπίσκοπος Κύπρου κ.κ. Χρυσόστομος Β΄, 
Μέλη τῆς Ἱερᾶς Συνόδου, πολιτικοί, πολιτειακοί ἀξιωματοῦχοι καί 
ἄλλοι προσκεκλημένοι.

ΚΥΡΙΑΚΗ
5 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2014

Λειτούργησε καί κήρυξε τόν θεῖο λόγο στόν Ι.Ν. Ἁγίου Δημητρίου 
στό Παραλίμνι. 
Στή συνέχεια τέλεσε τήν Ἀκολουθία τοῦ Καθαγιασμοῦ τῶν Ὑδάτων 
στό παρεκκλήσιο τοῦ Ἁγίου Νικολάου στό Παραλίμνι.

ΔΕΥΤΕΡΑ
6  ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2014

Προέστη τῆς θείας Λειτουργίας καί τέλεσε τόν Μέγα Ἁγιασμό τῶν 
Θεοφανείων. Στή συνέχεια προέστη τῆς τελετῆς καθαγιασμοῦ τῶν 
Ὑδάτων στόν Ι.Ν. Παναγίας στήν Ἁγία Νάπα.

ΚΥΡΙΑΚΗ
12 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2014

Λειτούργησε καί κήρυξε τόν θεῖο λόγο στόν Μητροπολιτικό Ναό 
Ἁγίου Γεωργίου Παραλιμνίου.

ΠΕΜΠΤΗ
16 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2014

Παρέστη στήν τέταρτη διάλεξη τοῦ Σαλαμίνιου Ἐλεύθερου  
Πανεπιστημίου Ἀμμοχώστου.

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
17  ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2014

Λειτούργησε καί κήρυξε τόν θεῖο λόγο στό πανηγυρίζον παρεκκλήσιο 
τοῦ Ἁγίου Ἀντωνίου στή Σωτήρα.

ΣΑΒΒΑΤΟ
18 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2014

Παρέστη στό ἐπίσημο γεῦμα στη Μητρόπολη Λεμεσοῦ μέ τήν 
εὐκαιρία τῶν ὀνομαστηρίων τοῦ Πανιερωτάτου Μητροπολίτου 
Λεμεσοῦ κ. Ἀθανασίου.  

ΚΥΡΙΑΚΗ
19 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2014

Λειτούργησε καί κήρυξε τόν θεῖο λόγο στόν Ι.Ν. Παναγίας Ἁγίας 
Νάπας καί προέστη τοῦ ἐτήσιου μνημοσύνου τοῦ ἀειμνήστου 
Δημάρχου Ἁγίας Νάπας κ. Ἀντώνη Τσόκκου. 

ΤΕΤΑΡΤΗ
22 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2014

Ἦταν ὁ κύριος ὁμιλητής στήν ἐκδήλωση γιά τήν ἡμέρα τοῦ 
ἐκπαιδευτικοῦ στό Ἑσπερινό Γυμνάσιο – Λύκειο  Φρενάρους .
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ΣΑΒΒΑΤΟ
25 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2014

Παρέστη στήν Προσευχή ὑπέρ τῆς Ἑνότητας τοῦ χριστιανικοῦ 
κόσμου στόν Καθεδρικό Ναό Ἁγίου Ἰωάννη Λευκωσίας. 

ΚΥΡΙΑΚΗ
26 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2014

Λειτούργησε καί κήρυξε τόν θεῖο λόγο στόν Ἅγιο Γεώργιο τόν 
Ἐξορινό, στήν ἐντός τῶν τειχῶν πόλη τῆς Ἀμμοχώστου

ΔΕΥΤΕΡΑ
27  ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2014

Παρέστη καί μίλησε στήν ἐκδήλωση, μέ τήν εὐκαιρία τῆς Γιορτῆς 
τῶν Ἑλληνικῶν Γραμμάτων, στήν αἴθουσα ἐκδηλώσεων τοῦ Δήμου 
Σωτήρας, πού διοργανώθηκε ἀπό τόν Δῆμο Σωτήρας  καί τήν 
Ἐκκλησία Σωτήρας. Ἀποδόθηκαν τιμητικές διακρίσεις στους 
ἀριστεύσαντες μαθητές Μ.Ε. τῆς σχολικῆς χρονιᾶς 2012-2013.

ΤΡΙΤΗ
28 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2014

Παρέστη στήν Ἑορτή τῶν Γραμμάτων στήν Ἱερατική Σχολή 
Ἀπόστολος Βαρνάβας.

ΠΕΜΠΤΗ
30 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2014

Παρέστη στήν ἐκδήλωση γιά τήν ἑορτή τῶν Ἑλληνικῶν Γραμμάτων 
στήν αἴθουσα ἐκδηλώσεων τοῦ Δήμου Παραλιμνίου.

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
31 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2014

Παρέστη καί απηύθυνε χαιρετισμό στό Φιλολογικό Μνημόσυνο 
τοῦ Ἐθνάρχη Μακαρίου, πού διοργάνωσε ὁ Κηπουρικός Σύλλογος 
Παραλιμνίου «Μακάριος Γ΄» καί τό ΔΗ.ΚΟ  Παραλιμνίου. 

  ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΑΣ ΚΑΙ ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΥ
ΚΥΡΙΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ

ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΑ ΧΡΟΝΙΚΑ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2014

ΚΥΡΙΑΚΗ
2 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ

Λειτούργησε καί  κήρυξε  τόν θεῖο λόγο στόν Ι.Ν. Ἀποστόλου 
Βαρνάβα στόν Συνοικισμό Δερύνειας.

ΤΡΙΤΗ
4 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ Μετεῖχε τῶν ἐργασιῶν τῆς Ἱερᾶς Συνόδου. 

ΚΥΡΙΑΚΗ
9 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ

Λειτούργησε καί κήρυξε τόν θεῖο λόγο στήν Ι. Μονή Ἁγίου Κενδέα 
στό Αὐγόρου. 

ΤΡΙΤΗ
11 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ Ἁγιασμός καί κόψιμο  Βασιλόπιτας  στό Σωματεῖο ΠΕΚ Παραλιμνίου.

ΠΕΜΠΤΗ
13 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ Β΄ Διεθνές Συνέδριο Κυπριακῆς Ἁγιολογίας Ι.Μ. Κωνσταντίας.

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
14 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ Β΄ Διεθνές Συνέδριο Κυπριακῆς Ἁγιολογίας Ι.Μ. Κωνσταντίας.

ΣΑΒΒΑΤΟ
15 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ Β΄ Διεθνές Συνέδριο Κυπριακῆς Ἁγιολογίας Ι.Μ. Κωνσταντίας.
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ΚΥΡΙΑΚΗ
16 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ

Λειτούργησε καί κήρυξε τόν θεῖο λόγο στόν Ι.Ν. Ἅγίου Γεωργίου 
Ἐξορινό στήν ἐντός τῶν τειχῶν πόλη τῆς Ἀμμοχώστου.

ΤΡΙΤΗ
18 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ

Παρέστη καί ἀπηύθυνε χαιρετισμό στήν ἐκδήλωση «Κατεχόμενη 
πατρίδα – νόστος Ἀμμόχωστος» στό Λύκειο Ἁγίας Φυλάξεως 
Λεμεσοῦ. 

ΠΕΜΠΤΗ
20 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ

Ὑποδέχθηκε στόν Μητροπολιτικό Ναό Ἁγίου Γεωργίου Παραλιμνίου 
τόν Τίμιο Σταυρό Ἀπολλώνων Ρόδου, τόν ὁποῖο μετέφερε 
ὁ Μητροπολίτης Ρόδου κ. Κύριλλος.

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
21 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ

Παρέστη καί ἀπηύθυνε χαιρετισμό στήν ἐκδήλωση «Κατεχόμενη 
πατρίδα – νόστος Ἀμμόχωστος» στό Λύκειο Ἁγίου Γεωργίου στή 
Λάρνακα. 

ΚΥΡΙΑΚΗ
23 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ

Λειτούργησε καί  κήρυξε  τόν θεῖο λόγο στόν Ι.Ν. Ἁγίου Γεωργίου 
Ἀβίων Αὐγόρου καί προεχείρισε σέ Πνευματικό τόν ἐφημέριο τοῦ 
ναοῦ Πρεσβύτερο Ἰωάννη Χαραλάμπους. 

ΠΕΜΠΤΗ
27 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ

Παρέστη στήν Ε΄ Διάλεξη τοῦ Σαλαμίνιου Ἐλεύθερου  Πανεπιστημίου 
Ἀμμοχώστου.

ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗ ΚΥΚΚΟΥ ΚΑΙ ΤΗΛΛΥΡΙΑΣ
ΚΥΡΙΟΥ ΝΙΚΗΦΟΡΟΥ

 ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΑ ΧΡΟΝΙΚΑ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2014

ΤΕΤΑΡΤΗ
1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2014

Ὁ Πανιερώτατος Μητροπολίτης Κύκκου τέλεσε τή θεία Λειτουργία 
στόν ἱερό ναό ἁγίου Προκοπίου, στό Μετόχιο τῆς ἱερᾶς Μονῆς τῆς 
Παναγίας τοῦ Κύκκου στή Λευκωσία καί κήρυξε τόν θεῖο λόγο.

ΔΕΥΤΕΡΑ 
6 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2014

Τέλεσε τή θεία Λειτουργία στόν ἱερό ναό ἁγίου Προκοπίου, στό 
Μετόχιο τῆς ἱερᾶς Μονῆς τῆς Παναγίας τοῦ Κύκκου στή Λευκωσία 
καί κήρυξε τόν θεῖο λόγο. Ἀκολούθως τέλεσε τόν μεγάλο ἁγιασμό 
τῆς καταδύσεως τοῦ Τιμίου Σταυροῦ στή δεξαμενή τῶν κήπων τοῦ 
Μετοχίου.

ΠΕΜΠΤΗ
9 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2014

Εὐλόγησε καί ἔκοψε τή βασιλόπιττα στήν Ἱερατική Σχολή 
«Ἀπόστολος Βαρνάβας».

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
10 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2014

Συναντήθηκε μέ τόν Ἀν. Ἔπαρχο Λευκωσίας κ. Μάριο Παναγίδη, στό 
Μετόχιο τῆς ἱερᾶς Μονῆς τῆς Παναγίας τοῦ Κύκκου στή Λευκωσία.

ΚΥΡΙΑΚΗ
12 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2014

Συλλειτούργησε μέ τούς Μητροπολίτες Ταμασοῦ καί Ζιμπάμπουε 
στήν ἱερά Μονή τῆς Παναγίας τοῦ Κύκκου, καί κήρυξε τόν θεῖο λόγο. 
Στή συνέχεια προέστη τῆς Ἱερᾶς Παρακλήσεως πρός τήν Ὑπεραγία 
Θεοτόκο καί τῆς Δεήσεως γιά τήν ἀνομβρία.
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ΠΕΜΠΤΗ
16 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2014

Συναντήθηκε μέ τίς Ἐκκλησιαστικές Ἐπιτροπές καί τούς Ἱερεῖς τῆς 
Ἱερᾶς Μητροπόλεως Κύκκου καί Τηλλυρίας στό Μετόχιο τῆς ἱερᾶς 
Μονῆς τῆς Παναγίας τοῦ Κύκκου στή Λευκωσία.

ΤΡΙΤΗ
21 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2014

Συναντήθηκε μέ τόν Πρέσβη τῆς Βουλγαρίας κ. Vesselin Valchev, στό 
Μετόχιο τῆς ἱερᾶς Μονῆς τῆς Παναγίας τοῦ Κύκκου στή Λευκωσία.

ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗ ΚΥΚΚΟΥ ΚΑΙ ΤΗΛΛΥΡΙΑΣ
ΚΥΡΙΟΥ ΝΙΚΗΦΟΡΟΥ

ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΑ ΧΡΟΝΙΚΑ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2014

ΚΥΡΙΑΚΗ
2 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2014

Λειτούργησε στόν ἱερό ναό ἁγίων Κωνσταντίνου καί Ἑλένης Κάτω 
Πύργου Τηλλυρίας καί κήρυξε τόν θεῖο λόγο. Ἀργότερα τέλεσε 
ἁγιασμό στά ἐγκαίνια τοῦ Κέντρου Ὑγείας Κάτω Πύργου Τηλλυρίας.

ΤΡΙΤΗ
4 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2014

Παρέστη στή συνεδρία τῆς Ἱερᾶς Συνόδου στήν Ἱερά Ἀρχιεπισκοπή 
Κύπρου.

ΠΕΜΠΤΗ
6 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2014

Συναντήθηκε μέ τόν κ. Κωνσταντίνο Γιωρκάτζη, Δήμαρχο 
Λευκωσίας, στό Μετόχιο τῆς ἱερᾶς Μονῆς τῆς Παναγίας τοῦ Κύκκου 
στή Λευκωσία.

ΠΕΜΠΤΗ
13 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2014

Παρέστη στήν ἔναρξη τοῦ Β’ Διεθνοῦς Συνεδρίου Κυπριακῆς 
Ἁγιολογίας, στό Παραλίμνι.

ΚΥΡΙΑΚΗ
23 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2014

Λειτούργησε στόν ἱερό ναό ἁγίων Κωνσταντίνου καί Ἑλένης 
Κάτω Πύργου Τηλλυρίας καί τέλεσε τό ἐτήσιο ἐθνικό μνημόσυνο 
τῶν Ἡρώων Ἀξιωματικῶν (ΜΧ) Ἀνδρέα Ἡρακλέους και Σωκράτη 
Κωνσταντινίδη

  ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗ ΤΑΜΑΣΟΥ ΚΑΙ ΟΡΕΙΝΗΣ ΚΥΡΙΟΥ ΗΣΑΪΟΥ
 ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΑ ΧΡΟΝΙΚΑ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2014

TETARTH
1  ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2014

Ὁ Πανιερώτατος Μητροπολίτης Ταμασοῦ καί Ὀρεινῆς 
κ. Ἠσαΐας συλλειτούργησε μέ τόν Πανιερώτατο 
Μητροπολίτη Κωνσταντίας - Ἀμμοχώστου κ. Βασίλειο 
καί τούς Θεοφιλεστάτους Ἐπισκόπους Ἀρσινόης  
κ. Νεκτάριο καί Ἀμαθοῦντος κ. Νικόλαο στόν καθεδρικό ναό τοῦ 
Ἁγίου Γεωργίου Παραλιμνίου. 

ΠΑΡΑΣΚΕΥΉ
3 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2014

Ἐπισκέφθηκε διάφορα εὐαγῆ Ἰδρύματα τῆς μητροπολιτικῆς 
περιφέρειας Ταμασοῦ καί Ὀρεινῆς, μίλησε καί μοίρασε δῶρα στά 
Μέλη τους.  
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ΚΥΡΙΑΚΗ 
5 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2014

Λειτούργησε στόν ἱερό ναό τῶν Ἁγίων Κωνσταντίνου καί Ἑλένης 
Τσερίου καί κήρυξε τόν θεῖο λόγο.

ΔΕΥΤΕΡΑ
6 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2014

Λειτούργησε στόν ἱερό ναό τῆς Παναγίας τῆς Εὐαγγελιστρίας 
στήν Κλήρου καί κήρυξε τόν θεῖο λόγο. Στή συνέχεια, προέστη τῆς 
ἀκολουθίας τοῦ Ἁγιασμοῦ καί τῆς κατάδυσης τοῦ Τιμίου Σταυροῦ 
στόν Ὑδατοφράκτη Κλήρου. 

 ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗ ΤΑΜΑΣΟΥ ΚΑΙ ΟΡΕΙΝΗΣ ΚΥΡΙΟΥ ΗΣΑΪΟΥ
ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΑ ΧΡΟΝΙΚΑ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2014

ΚΥΡΙΑΚΗ
2 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2014

Ο Πανιερώτατος Μητροπολίτης Ταμασού και Ορεινής κ. Ησαΐας 
λειτούργησε στον ιερό ναό της Παναγίας Οδηγήτριας στα Πέρα 
Ορεινής, κήρυξε τον θείο λόγο και τέλεσε το Μνημόσυνο των 
αειμνήστων Εκπαιδευτικών και Ευεργετών των Εκπαιδευτηρίων της 
μητροπολιτικής περιφέρειας Ταμασού και Ορεινής, με την ευκαιρία 
της εορτής των Τριών Ιεραρχών και των ελληνικών γραμμάτων.  

ΣΑΒΒΑΤΟ
8 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2014

Παρέστη στις εργασίες του 19ου παγκύπριου Συνεδρίου του 
ΚΕΝΘΕΑ και απηύθυνε χαιρετισμό. 

ΚΥΡΙΑΚΗ
9 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2014

Λειτούργησε στον ιερό ναό του Αποστόλου Βαρνάβα στον Μαθιάτη, 
κήρυξε τον θείο λόγο και τέλεσε το Μνημόσυνο του αείμνηστου 
Μιχάλη Μενελάου.
Παρέστη σε εκδήλωση-συναυλία παραδοσιακής μουσικής, που 
διοργάνωσε η Ιερά Μητρόπολη Ταμασού, και απηύθυνε χαιρετισμό. 

ΔΕΥΤΕΡΑ
10 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2014

Είχε συνάντηση με τον Πρύτανη του Πανεπιστημίου Λευκωσίας
κ. Ορφανίδη. 

ΤΕΤΑΡΤΗ 
12 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2014

Παρέστη σε εκδήλωση, που έγινε στο Δημοτικό Σχολείο Μαθιάτη 
για την παρουσίαση των αποτελεσμάτων έρευνας, σχετικά με τη 
χρήση του κινητού τηλεφώνου ανάμεσα στα παιδιά. 
Παρέστη σε εκδήλωση του Ερυθρού Σταυρού προς τιμή 
υπηρετησάντων Μελών του. 

ΠΕΜΠΤΗ
13 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2014

Παρέστη στην τελετή έναρξης των εργασιών του 2ου 
Αγιολογικού Συνεδρίου που διοργάνωσε η Ιερά Μητρόπολη 
Κωνσταντίας-Αμμοχώστου. 

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 
14 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2014

Παρέστη σε εκδήλωση που διοργάνωσε το Γυμνάσιο αγίας Βαρβάρας 
προς τιμή του Υπαρχηγού της ΕΟΚΑ Γρηγόρη Αυξεντίου και 
απηύθυνε χαιρετισμό.
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ΚΥΡΙΑΚΗ
16 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2014

Λειτούργησε στον ιερό ναό του Αγίου Γεωργίου στους Καπέδες, 
κήρυξε τον θείο λόγο και προεχείρισε τον Οικονόμο Ανδρέα Συμεού 
σε Πρωτοπρεσβύτερο. 
Παρέστη σε φιλανθρωπική εκδήλωση που διοργάνωσε 
ο Χριστιανικός Σύνδεσμος Γυναικών «Αγία Παρασκευή» Εργατών 
και μίλησε με θέμα: «Η πρακτική εμπειρία της Αγιότητας». 

ΔΕΥΤΕΡΑ 
17 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ  2014

Μίλησε σε σύναξη των Μελών των Εκκλησιαστικών Επιτροπών των 
ιερών ναών της μητροπολιτικής περιφέρειας Ταμασού και Ορεινής. 
Προήδρευσε συνεδρίας της Θρονικής Επιτροπής της Μητροπόλεως. 

ΤΕΤΑΡΤΗ 
19 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2014

Είχε συνάντηση με τον Πρόεδρο της Βουλής των Αντιπροσώπων 
κ. Γιαννάκη Ομήρου. 

ΚΥΡΙΑΚΗ
23 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2014

Λειτούργησε στον ιερό ναό του Αγίου Θεράποντα στον Λυθροδόντα, 
κήρυξε τον θείο λόγο και τέλεσε το εννεάμηνο μνημόσυνο του 
αειμνήστου Οικονόμου Μιχαήλ Καλλονά. 

ΠΕΜΠΤΗ 
27 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2014

Μίλησε σε ιερατική σύναξη των Ιερέων της Μητροπόλεως Ταμασού 
και Ορεινής. 
Είχε συνάντηση με τον Πρύτανη του Πανεπιστημίου Κύπρου 
κ. Κώστα Χριστοφίδη. 

 
  ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗ ΤΡΙΜΥΘΟΥΝΤΟΣ ΚΥΡΙΟΥ  ΒΑΡΝΑΒΑ

 ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΑ ΧΡΟΝΙΚΑ  ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2014 

ΤΕΤΑΡΤΗ
1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2014

Ὁ Πανιερώτατος Μητροπολίτης Τριμυθοῦντος κ. Βαρνάβας 
λειτούργησε στήν Ἱερά Μονή Ἁγίας Θέκλης Μοσφιλωτῆς.

ΣΑΒΒΑΤΟ
4 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2014 Λειτούργησε στόν Ἱερό Ναό Ἁγίου Ἐπιφανίου Ὀλυμπίων.

ΚΥΡΙΑΚΗ
5 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2014

Λειτούργησε στήν Ἱερά Μονή Ἁγίου Μηνᾶ Βάβλας καί τέλεσε τόν 
Μεγάλο Ἁγιασμό τῆς παραμονῆς τῶν Φώτων.

ΔΕΥΤΕΡΑ
6 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2014

Συμμετέσχε σέ ἀρχιερατικό Συλλείτουργο, προεξάρχοντος τοῦ 
Μακαριωτάτου Ἀρχιεπισκόπου Κύπρου κ.κ. Χρυσοστόμου καί 
συλλειτουργοῦντος τοῦ Θεοφιλεστάτου Ἐπισκόπου Μεσαορίας  
κ. Γρηγορίου, στόν Ἱερό Ναό Ἀποστόλου Βαρνάβα Ζυγίου. 
Ἀκολούθως ἔλαβε μέρος στήν τελετή τῆς κατάδυσης τοῦ Τιμίου 
Σταυροῦ στή θάλασσα, στό ἁλιευτικό καταφύγιο Ζυγίου.

ΚΥΡΙΑΚΗ
12 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2014

Λειτούργησε στό παρεκκλήσιο τῆς Ἁγίας Παρασκευῆς στή 
Μοσφιλωτή.
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ΠΕΜΠΤΗ-ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ  
16-17 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2014

Τέλεσε ἀγρυπνία, μέ τήν εὐκαιρία τῆς ἑορτῆς τοῦ Ἁγίου Ἀντωνίου τοῦ 
Μεγάλου, στό παρεκκλήσιο τῆς Ἁγίας Παρασκευῆς στή Μοσφιλωτή.
Χοροστάτησε κατά τήν ἀκολουθία τοῦ Ἑσπερινοῦ στόν 
πανηγυρίζοντα Ἱερό Ναό Ἁγίων Ἀθανασίου καί Κυρίλλου Μενόγιας.

ΣΑΒΒΑΤΟ
18 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2014 Λειτούργησε στήν Ἱερά Μονή Σταυροβουνίου.

ΚΥΡΙΑΚΗ
19 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2014

Λειτούργησε στόν Ἱερό Ναό Τιμίου Προδρόμου Κόρνου καί κήρυξε 
τόν θεῖο λόγο.

ΤΕΤΑΡΤΗ
22 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2014

Λειτούργησε στό πανηγυρίζον παρεκκλήσιο τοῦ Ἁγίου Τιμοθέου 
Κάτω Λευκάρων καί κήρυξε τόν θεῖο λόγο.

ΣΑΒΒΑΤΟ
25 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2014

Χοροστάτησε κατά τήν ἀκολουθία τοῦ Ἑσπερινοῦ στόν 
πανηγυρίζοντα Ἱερό Ναό Ἁγίου Ξενοφῶντος Μαζωτοῦ.

ΚΥΡΙΑΚΗ 
26 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2014

Λειτούργησε στόν Ἱερό Ναό Ἁγίας Παρασκευῆς Λειβαδιῶν Πιτσιλιᾶς 
καί κήρυξε τόν θεῖο λόγο.

ΠΕΜΠΤΗ
30 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2014

Λειτούργησε στόν Μητροπολιτικό Ναό Παναγίας Εὐαγγελιστρίας 
Ἰδαλίου, στο ὁποῖο ἔλαβε χώρα κοινός ἐκκλησιασμός τῶν κατηχητικῶν 
σχολείων τῆς Μητροπολιτικῆς περιφερείας Τριμυθοῦντος.

 
  ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗ ΤΡΙΜΥΘΟΥΝΤΟΣ ΚΥΡΙΟΥ ΒΑΡΝΑΒΑ

ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΑ ΧΡΟΝΙΚΑ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2014

ΣΑΒΒΑΤΟ
1 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2014

Ὁ Πανιερώτατος Μητροπολίτης Τριμυθοῦντος κ. Βαρνάβας 
χοροστάτησε κατά τήν ἀκολουθία τοῦ Ἑσπερινοῦ στόν πανηγυρίζοντα 
Ἱερό Ναό Παναγίας Σεμιστρέλιας (Ρωσόφωνος) Ἀλεθρικοῦ.

ΚΥΡΙΑΚΗ
2 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2014

Λειτούργησε στόν πανηγυρίζοντα Ἱερό Ναό Παναγίας Κιβισιλίου καί 
κήρυξε τόν θεῖο λόγο.
Τέλεσε τά Θυρανοίξια τοῦ ἐκ βάθρων ἀνακαινισθέντος Βυζαντινοῦ 
Ἱεροῦ Ναοῦ Παναγίας Κοφίνου.

ΕΠΙΣΚΟΠΟΥ ΚΑΡΠΑΣΙΑΣ ΚΥΡΙΟΥ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΥ
ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΑ ΧΡΟΝΙΚΑ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2014

ΤΕΤΑΡΤΗ
1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2014

Ὁ Θεοφιλέστατος Ἐπίσκοπος Καρπασίας κ. Χριστοφόρος, μέ τήν 
εὐκαιρία τῆς ἑορτῆς τοῦ Μ.Βασιλείου, λειτούργησε στόν ἱερό Ναό 
Ἁγίου Νεκταρίου στήν Ἀγλαντζιά καί κήρυξε τόν θεῖο λόγο.
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ΚΥΡΙΑΚΗ
5 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2014

Μέ τήν εὐκαιρία τῆς ἐνθρόνισης τοῦ νέου Ἡγουμένου τῆς 
Σταυροπηγιακῆς Μονῆς Ἀποστόλου Βαρνάβα συμμετέσχε σέ 
Ἀρχιερατικό Συλλείτουργο στόν ἱερό Ναό  Ἁγίου Ἀντωνίου 
Λευκωσίας, προεξάρχοντος τοῦ Μακαριωτάτου Ἀρχιεπισκόπου 
Κύπρου κ.κ Χρυσοστόμου Β΄.

ΔΕΥΤΕΡΑ
6 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2014

Μέ τήν εὐκαιρία τῆς ἑορτῆς τῶν Θεοφανείων λειτούργησε στόν ἱερό 
Ναό Ἁγίας Τριάδας στήν Ἁγία Τριάδα Αἰγιαλούσας καί κήρυξε τόν 
θεῖο λόγο. Στή συνέχεια τέλεσε τήν ἀκολουθία τοῦ καθαγιασμοῦ τῶν 
ὑδάτων.

ΚΥΡΙΑΚΗ
12 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2014

Λειτούργησε  στόν ἱερό Ναό Ἁγίας Βαρβάρας στό Καϊμακλί καί 
κήρυξε τόν θεῖο λόγο.

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
17 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2014

Λειτούργησε στόν πανηγυρίζοντα ἱερό Ναό Ἁγίου Ἀντωνίου 
Λευκωσίας καί κήρυξε τόν θεῖο λόγο.

ΣΑΒΒΑΤΟ
18 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2014

Μέ τήν εὐκαιρία τῆς ἑορτῆς τοῦ Ἁγίου Ἀθανασίου συλλειτούργησε μέ 
τόν Μητροπολίτη Πάφου στήν ἱερά Μονή Παναγίας Τροοδιτίσσης.

ΚΥΡΙΑΚΗ
19 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2014

Λειτούργησε στόν ἱερό Ναό Ἁγίου Γεωργίου Κοντοῦ στή Λάρνακα 
καί κήρυξε τόν θεῖο λόγο.

ΚΥΡΙΑΚΗ
26 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2014

Λειτούργησε στόν ἱερό Ναό τοῦ Σωτήρος Χριστοῦ στήν Αὐδήμου 
καί κήρυξε τόν θεῖο λόγο.

ΠΕΜΠΤΗ
30 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2014

Μέ τήν εὐκαιρία τῆς ἑορτῆς τῶν Τριῶν Ἱεραρχῶν συλλειτούργησε 
μέ τόν Ἐπίσκοπο Μεσαορίας στόν καθεδρικό ναό Ἁγίου Ἰωάννη στή 
Λευκωσία καί κήρυξε τόν θεῖο λόγο.

  ΕΠΙΣΚΟΠΟΥ ΚΑΡΠΑΣΙΑΣ  ΚΥΡΙΟΥ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΥ
ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΑ ΧΡΟΝΙΚΑ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2014

ΚΥΡΙΑΚΗ
2 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2014

Ὁ Θεοφιλέστατος Ἐπίσκοπος Καρπασίας κ. Χριστοφόρος λειτούργησε 
στόν πανηγυρίζοντα ἱερό Ναό Παναγίας Χρυσαλινιωτίσσης καί 
κήρυξε τόν θεῖο λόγο.

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
 7 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2014

Χοροστάτησε στό πανηγυρίζον παρεκκλήσιο τοῦ Ἁγίου Θεοδώρου, 
πού βρίσκεται στήν ἱερά Μονή Ἁγίων Ραφαἠλ, Νικολάου καί Εἰρήνης 
στή Ξυλοτύμπου καί κήρυξε τόν θεῖο λόγο.

ΚΥΡΙΑΚΗ
9 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2014

Λειτούργησε στόν ἱερό Ναό Ἁγίου Γεωργίου Ἁγίου Δομετίου καί 
κήρυξε τόν θεῖο λόγο.
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ΚΥΡΙΑΚΗ
9 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2014

Χοροστάτησε στόν πανηγυρίζοντα ἱερό Ναό Ἁγίου Χαραλάμπους 
στή Δασούπολη καί κήρυξε τόν θεῖο λόγο.

ΔΕΥΤΕΡΑ
10 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2014

Λειτούργησε στόν πανηγυρίζοντα ἱερό Ναό Ἁγίου Χαραλάμπους 
Γερίου καί κήρυξε τόν  θεῖο λόγο. 

ΚΥΡΙΑΚΗ 
16 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2014

Λειτούργησε στόν ἱερό Ναό Ἁγίου Πνεύματος, πού βρίσκεται στό 
Πανεπιστήμιο Κύπρου καί κήρυξε τόν θεῖο λόγο.  

ΕΠΙΣΚΟΠΟΥ ΑΡΣΙΝΟΗΣ ΚΥΡΙΟΥ ΝΕΚΤΑΡΙΟΥ
 ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΑ ΧΡΟΝΙΚΑ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2014

ΤΕΤΑΡΤΗ
1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2014

Συλλειτούργησε μέ τούς Μητροπολίτες Κωνσταντίας καί 
Ἀμμοχώστου κ. Βασίλειο, Ταμασοῦ καί Ὀρεινῆς κ. Ἡσαΐα καί τόν 
Ἐπίσκοπο Ἀμαθοῦντος κ. Νικόλαο στόν ἱερό Ναό Ἁγίου Γεωργίου 
στό Παραλίμνι.

ΣΑΒΒΑΤΟ
4 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2014

Λειτούργησε στόν ἱερό Ναό Ἁγίου Ἐφραίμ στήν Κοινότητα Ἁγίου 
Ἀμβροσίου καί κήρυξε τόν θεῖο λόγο.

ΚΥΡΙΑΚΗ
5 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2014

Λειτούργησε στόν ἱερό Ναό Ἁγίου Μάμαντος στήν Περιστερώνα καί 
κήρυξε τόν θεῖο λόγο.

ΔΕΥΤΕΡΑ
6 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2014

Λειτούργησε στόν ἱερό Ναό Ἀποστόλου Ἀνδρέου Πόλεως 
Χρυσοχοῦς, κήρυξε τόν θεῖο λόγο καί τέλεσε τόν Μέγα Ἁγιασμό τῶν 
Θεοφανείων.

ΤΡΙΤΗ
7 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2014

Λειτούργησε στόν ἱερό Ναό Ἀποστόλου Ἀνδρέου Πόλεως Χρυσοχοῦς 
καί κήρυξε τόν θεῖο λόγο.

ΚΥΡΙΑΚΗ
12 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2014

Λειτούργησε στόν ἱερό Ναό Παναγίας Εὐαγγελιστρίας στόν Κάθηκα 
καί κήρυξε τόν θεῖο λόγο.

ΣΑΒΒΑΤΟ
18 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2014

Συλλειτούργησε μέ τόν Μητροπολίτη Λεμεσοῦ κ. Ἀθανάσιο καί 
ἄλλους ἀρχιερεῖς στόν ἱερό Ναό Παναγίας Καθολικῆς στή Λεμεσό.

ΚΥΡΙΑΚΗ
19  ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2014

Λειτούργησε στόν ἱερό Ναό Παναγίας Χρυσελεούσης στή Λυσό καί 
κήρυξε τόν θεῖο λόγο.

ΠΕΜΠΤΗ
23 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2014

Συγχοροστάτησε μέ τόν Ἐπίσκοπο Χύτρων κ. Λεόντιο κατά τήν 
ἀκολουθία τοῦ ἑσπερινοῦ στήν πανηγυρίζουσα ἱερά Μονή Ἁγίου 
Νεοφύτου.

ΚΥΡΙΑΚΗ
26 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2014

Λειτούργησε στόν πανηγυρίζοντα ἱερό Ναό Ἁγίου Ξενοφῶντος στόν 
Μαζωτό καί κήρυξε τόν θεῖο λόγο.
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ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
31 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2014

Χοροστάτησε κατά τήν ἀκολουθία τοῦ ἑσπερινοῦ στόν πανηγυρίζοντα 
ἱερό Ναό Ἁγίου Τρύφωνος στή Στενή και κήρυξε τόν θεῖο λόγο.

ΕΠΙΣΚΟΠΟΥ ΑΡΣΙΝΟΗΣ ΚΥΡΙΟΥ ΝΕΚΤΑΡΙΟΥ
ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΑ ΧΡΟΝΙΚΑ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2014

ΚΥΡΙΑΚΗ 2 
ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2014

Ὁ Θεοφιλέστατος Ἐπίσκοπος Ἀρσινόης κ. Νεκτάριος λειτούργησε 
στόν πανηγυρίζοντα ἱερό Ναό τῆς Ὑπαπαντῆς τοῦ Χριστοῦ στή 
Λάσα καί κήρυξε τόν θεῖο λόγο.

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 7
ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2014

Χοροστάτησε κατά τήν ἀκολουθία τοῦ ἑσπερινοῦ στόν 
πανηγυρίζοντα ἱερό Ναό Ἁγίου Θεοδώρου τοῦ Στρατηλάτου στή 
Λετύμπου καί κήρυξε τόν θεῖο λόγο.

ΣΑΒΒΑΤΟ 8 
ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2014

Λειτούργησε στόν πανηγυρίζοντα καθεδρικό Ναό Ἁγίου Θεοδώρου 
τοῦ Στρατηλάτου στήν Πάφο καί κήρυξε τόν θεῖο λόγο.

ΚΥΡΙΑΚΗ 9 
ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2014

Λειτούργησε στόν ἱερό Ναό Ἁγίου Γεωργίου στήν Πάνω Πάχνα καί 
προέστη τοῦ ἐθνικοῦ μνημοσύνου τοῦ ἥρωα τῆς Κοινότητας Νίκου 
Σοφοκλέους.
Τό ἑσπέρας χοροστάτησε κατά τήν ἀκολουθία τοῦ ἑσπερινοῦ στόν 
πανηγυρίζοντα ἱερό Ναό Ἁγίου Χαραλάμπους στήν Τραχυπέδουλα 
καί κήρυξε τόν θεῖο λόγο.

ΔΕΥΤΕΡΑ 10 
ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2014

Λειτούργησε στό πανηγυρίζον ἐξωκκλήσιο τοῦ Ἁγίου Χαραλάμπους 
στή Λυσό καί κήρυξε τόν θεῖο λόγο.

ΚΥΡΙΑΚΗ 16 
ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2014

Λειτούργησε στόν ἱερό Ναό Ἁγίου Μηνᾶ στό Νέον Χωρίον καί 
κήρυξε τόν θεῖο λόγο.

ΚΥΡΙΑΚΗ 23 
ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2014

Λειτούργησε στόν ἱερό Ναό Ἀποστόλου Ἀνδρέου Πόλεως Χρυσοχοῦς 
κήρυξε τόν θεῖο λόγο.

  ΕΠΙΣΚΟΠΟΥ ΑΜΑΘΟΥΝΤΟΣ  ΚΥΡΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ
  ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΑ ΧΡΟΝΙΚΑ  ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ  2014

ΤΕΤΑΡΤΗ
1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2014

Συμμετέσχε σέ Ἀρχιερατικό Συλλείτουργο  στόν μητροπολιτικό ναό 
Ἁγίου Γεωργίου Παραλιμνίου μέ τήν εὐκαιρία τῶν ὀνομαστηρίων 
τοῦ Πανιερωτάτου Μητροπολίτου Κωνσταντίας καί Ἀμμοχώστου 
κ.Βασιλείου.

ΚΥΡΙΑΚΗ
5 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2014

Τέλεσε τή θεία Λειτουργία στήν ἱερά μονή Παναγίας Ἀμοιρούς παρά 
τήν κοινότητα Ἀψιού.
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ΔΕΥΤΕΡΑ 
6 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2014

Τέλεσε τή θεία Λειτουργία καί τόν Μεγάλο Ἁγιασμό τῶν 
Θεοφανείων στόν προσκυνηματικό ἱερό ναό Θεοπατόρων Ἰωακείμ 
καί Ἄννης. Ἀκολούθως ἐν πομπῇ, συνοδευόμενος ἀπό πλῆθος 
πιστῶν, κατευθύνθηκαν  σέ παραθαλάσσια περιοχή τῆς Ἀμαθοῦντος, 
ὅπου πραγματοποιήθηκε ὁ καθιερωμένος ἁγιασμός τῶν ὑδάτων καί 
ἡ κατάδυση τοῦ Τιμίου Σταυροῦ. 

ΤΡΙΤΗ
7 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2014

Τέλεσε τή θεία Λειτουργία στόν πανηγυρίζοντα ἱερό ναό Τιμίου 
Προδρόμου τῆς κοινότητας Ἀγροῦ.

ΣΑΒΒΑΤΟ
11 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2014

Τέλεσε τή θεία Λειτουργία στόν ἱερό ναό Μεταμορφώσεως τοῦ 
Σωτῆρος τῆς κοινότητας Λιμνατίου, κατά τή διάρκεια τῆς ὁποίας 
χειροτόνησε σέ διάκονο τόν κ. Γεώργιο Ζαβρό.

ΚΥΡΙΑΚΗ
12 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2014 Τέλεσε τή θεία Λειτουργία στόν ἱερό ναό Ἁγίου Νικολάου Λεμεσοῦ.

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
17 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2014

Τέλεσε τή θεία Λειτουργία στόν πανηγυρίζοντα ἱερό ναό Ἁγίου 
Ἀντωνίου Λεμεσοῦ.
Συγχοροστάτησε κατά τήν ἀκολουθία τοῦ ἑσπερινοῦ στόν 
μητροπολιτικό ναό Παναγίας Παντανάσσης (Καθολικῆς) μετά 
τοῦ Πανιερωτάτου Μητροπολίτου Λεμεσοῦ κ. Ἀθανασίου καί τοῦ 
Θεοφιλεστάτου Ἐπισκόπου Μεσαορίας κ. Γρηγορίου.

ΣΑΒΒΑΤΟ
18 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2014

Συμμετέσχε σέ Ἀρχιερατικό Συλλείτουργο στόν μητροπολιτικό 
ναό Παναγίας Παντανάσσης (Καθολικῆς), προεξάρχοντος τοῦ 
Πανιερωτάτου Μητροπολίτου Λεμεσοῦ κ. Ἀθανασίου. 

ΚΥΡΙΑΚΗ
19  ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2014

Τέλεσε τή θεία Λειτουργία στόν ἱερό ναό Παναγίας 
Χρυσαϊφυλιώτισσας.

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
24 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2014

Τέλεσε τή θεία Λειτουργία στόν πανηγυρίζοντα ἱερό ναό Ἁγίου 
Νεοφύτου Συνοικισμού Μακαρίου Γ΄.

ΚΥΡΙΑΚΗ
26 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2014

Τέλεσε τή θεία Λειτουργία στόν ἱερό ναό Ἀποστόλου Ἀνδρέα 
Χαράκη.

ΤΕΤΑΡΤΗ
29 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2014

Τέλεσε τή θεία Λειτουργία κατά τή διάρκεια ἀγρυπνίας μέ τήν 
εὐκαιρία τῆς ἑορτῆς τῶν Τριῶν Ἱεραρχῶν στόν καθεδρικό ναό Ἁγίας 
Νάπας.
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ΕΠΙΣΚΟΠΟΥ ΑΜΑΘΟΥΝΤΟΣ  ΚΥΡΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ
ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΑ ΧΡΟΝΙΚΑ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2014

ΚΥΡΙΑΚΗ
2 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2014 

Τέλεσε τή θεία Λειτουργία στόν πανηγυρίζοντα ἱερό ναό Ὑπαπαντῆς 
τῆς κοινότητας Πεντακώμου.

ΤΕΤΑΡΤΗ
5 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2014

Χοροστάτησε κατά τήν ἀκολουθία τοῦ ἑσπερινοῦ στό πανηγυρίζον 
παρεκκλήσιο τοῦ Ἁγίου Φωτίου ἐνορίας Ἁγίας Φύλας.

ΚΥΡΙΑΚΗ
9 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2014

Τέλεσε τή θεία Λειτουργία στόν ἱερό ναό Τιμίου Σταυροῦ Ἀκρωτηρίου 
κατά τή διάρκεια τῆς ὁποίας  χειροτόνησε σέ διάκονο τόν κ. Ἀνδρέα 
Γεωργίου.
Χοροστάτησε κατά τήν ακολουθία τοῦ ἑσπερινοῦ στόν πανηγυρίζοντα 
ἱερό ναό Ἁγίου Χαραλάμπους τῆς κοινότητας Ἐρήμης.

ΚΥΡΙΑΚΗ
16 ΦΕΒΡΟΥΡΙΟΥ 2014

Τέλεσε τή θεία Λειτουργία στόν ἱερό ναό Ἁγίου Στυλιανοῦ 
Συνοικισμοῦ Λινόπετρας.
Χοροστάτησε κατά τήν ἀκολουθία τοῦ ἑσπερινοῦ στόν 
πανηγυρίζοντα ἱερό ναό Ἁγίου Θεοδώρου τοῦ Τήρωνος τῆς 
κοινότητας Μοναγρουλλίου.

ΔΕΥΤΕΡΑ 
17 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2014

Τέλεσε τή θεία Λειτουργία στόν πανηγυρίζοντα  ἱερό ναό Ἁγίου 
Θεοδώρου Τήρωνος τῆς ὁμώνυμης κοινότητας στή Λάρνακα.

ΚΥΡΙΑΚΗ
23 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2014

Συμμετέσχε σέ Ἀρχιερατικό Συλλείτουργο στόν μητροπολιτικό ἱερό 
ναό Ἁγίου Παντελεήμονος Φλωρίνης, Ἑλλάδας, μέ τήν εὐκαιρία 
τῶν ὀνομαστηρίων τοῦ Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Φλωρίνης, 
Πρεσπῶν καί Ἐορδαίας κ. Θεοκλήτου.

EΠIΣKOΠOY ΛHΔPAΣ ΚΑΙ ΗΓΟΥΜΕΝΟΥ ΙΕΡΑΣ ΜΟΝΗΣ ΜΑΧΑΙΡΑ
ΚΥΡΙΟΥ ΕΠΙΦΑΝΙΟΥ

 ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΑ ΧΡΟΝΙΚΑ 
ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΚΑΙ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ ΤΟΥ 2014

Ὁ Θεοφιλέστατος Ἐπίσκοπος Λήδρας καὶ Ἡγούμενος τῆς Ἱερᾶς Μονῆς Μαχαιρᾶ κ. Ἐπιφάνιος 
καθ’ ὅλες τὶς Κυριακὲς καὶ μεγάλες ἑορτὲς τῶν μηνῶν Ἰανουαρίου καὶ Φεβρουαρίου 
λειτούργησε ἢ χοροστάτησε στὸ Καθολικὸ τῆς Ἱερᾶς Μονῆς Μαχαιρᾶ.
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  ΕΠΙΣΚΟΠΟΥ ΧΥΤΡΩΝ ΚΥΡΙΟΥ ΛΕΟΝΤΙΟΥ
ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΑ ΧΡΟΝΙΚΑ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2014

ΤΕΤΑΡΤΗ
1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2014

Ο Θεοφιλέστατος Επίσκοπος Χύτρων κ. Λεόντιος λειτούργησε στην 
Ιερά Μονή Αγίου Νεοφύτου και προέστη δοξολογίας με την ευκαιρία 
της 1ης  του έτους.

ΚΥΡΙΑΚΗ
5 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2014

Λειτούργησε στην Ιερά Μονή Αγίου Νεοφύτου και τέλεσε τον 
Μεγάλο Αγιασμό. 

ΔΕΥΤΕΡΑ
6 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2014

Λειτούργησε στην Ιερά Μονή Αγίου Νεοφύτου και τέλεσε 
τον Μεγάλο Αγιασμό των Θεοφανείων.

ΚΥΡΙΑΚΗ
12 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2014 Λειτούργησε στην Ιερά Μονή Αγίου Νεοφύτου.

ΠΕΜΠΤΗ
16 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2014

Παρέστη σε εορταστική εκδήλωση του Μουσικού Ομίλου Πάφου, 
έκοψε τη βασιλόπιττα και απηύθυνε σύντομο χαιρετισμό.

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 
17 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2014 Προέστη Αγρυπνίας στην Ιερά Μονή Αγίου Νεοφύτου.

ΚΥΡΙΑΚΗ
19 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2014

Λειτούργησε στην Ιερά Μονή Αγίου Νεοφύτου και αργότερα παρέστη 
σε εκδήλωση του σωματείου «Αδούλωτη Κερύνεια» - παράρτημα 
Πάφου -, έκοψε τη βασιλόπιττα και απηύθυνε σύντομο χαιρετισμό.

ΠΕΜΠΤΗ
23 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2014

Χοροστάτησε κατά τον πανηγυρικό εσπερινό στην πανηγυρίζουσα 
Ιερά Μονή Αγίου Νεοφύτου συγχοροστατούντος του Θεοφιλεστάτου 
Επισκόπου Αρσινόης κ. Νεκταρίου.

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
24 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2014

Συλλειτούργησε με τον Μακαριώτατο Αρχιεπίσκοπο Κύπρου  
κ.κ. Χρυσόστομο Β΄, τον Σεβασμιότατο Μητροπολίτη Κένυας  
κ. Μακάριο, τον Πανιερότατο Μητροπολίτη Πάφου κ. Γεώργιο 
και τον Θεοφιλέστατο Επίσκοπο Καρπασίας κ. Χριστοφόρο στην 
πανηγυρίζουσα Ιερά Μονή Αγίου Νεοφύτου. 

ΤΕΤΑΡΤΗ
29 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2014

Παρέστη σε εκδήλωση που διοργάνωσε, στην αίθουσα 
Καστελλιώτισσα στη Λευκωσία, με την ευκαιρία της εορτής
των Γραμμάτων, η Θεματική Πολιτισμού του Κ.Σ. ΕΔΕΚ, 
κατά την οποία τιμήθηκαν ο Πανοσιολογιότατος  Ηγούμενος 
Χρυσορρογιατίσσης κ. Διονύσιος και ο εκπαιδευτικός κύριος 
Ανδρέας Παναγίδης.

ΠΕΜΠΤΗ
30 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2014

Παρέστη σε εορταστική εκδήλωση, που έγινε με την ευκαιρία της 
εορτής των Γραμμάτων και των Τριών Ιεραρχών, στην αίθουσα 
τελετών του Λυκείου Α΄ Εθνάρχη Μακαρίου Γ΄ με κύριο ομιλητή τον 
κ. Χρήστο Ιακώβου. 
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ΕΠΙΣΚΟΠΟΣ ΧΥΤΡΩΝ ΚΥΡΙΟΥ ΛΕΟΝΤΙΟΥ
ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΑ ΧΡΟΝΙΚΑ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2014 

ΚΥΡΙΑΚΗ
2 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2014

Ο Θεοφιλέστατος Επίσκοπος Χύτρων κ. Λεόντιος λειτούργησε στην 
Ιερά Μονή Αγίου Νεοφύτου.

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
7 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2014 Προέστη αγρυπνίας στην Ιερά Μονή Αγίου Νεοφύτου. 

ΚΥΡΙΑΚΗ
9 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2014

Χοροστάτησε κατά τον πανηγυρικό εσπερινό στον πανηγυρίζοντα 
Ιερό Ναό Αγ. Χαραλάμπους στο μετόχιο της Ιεράς Μονής Αγίου 
Νεοφύτου  στο Ανατολικό.

ΔΕΥΤΕΡΑ
10 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2014

Λειτούργησε στον Ιερό Ναό Αγίου Χαραλάμπους στο μετόχιο
τού Ανατολικού.

ΚΥΡΙΑΚΗ
16 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2014 Λειτούργησε στην Ιερά Μονή Αγίου Νεοφύτου.

ΚΥΡΙΑΚΗ 
23 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2014 Λειτούργησε στην Ιερά Μονή Αγίου Νεοφύτου.

ΕΠΙΣΚΟΠΟΥ ΝΕΑΠΟΛΕΩΣ ΚΥΡΙΟΥ ΠΟΡΦΥΡΙΟΥ
ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΑ ΧΡΟΝΙΚΑ  ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2014

ΤΕΤΑΡΤΗ 
1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2014

Ο Θεοφιλέστατος Επίσκοπος Νεαπόλεως συμμετέσχε στο γεύμα 
των ονομαστηρίων του Πανιερωτάτου Μητροπολίτη Κωνσταντίας 
κ. Βασιλείου.

ΠΕΜΠΤΗ 
2 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2014

Λειτούργησε στο παρεκκλήσιο του Αγίου Σεραφείμ του Σάρωφ και 
κήρυξε τον θείο λόγο. 

ΚΥΡΙΑΚΗ
5 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2014

Ο Θεοφιλέστατος Επίσκοπος Νεαπόλεως συμμετέσχε σε 
αρχιερατικό Συλλείτουργο με τον Μακαριώτατο Αρχιεπιεπίσκοπο 
κ.κ. Χρυσόστομο Β’ στον ιερό ναό Αγίου Αντωνίου Λευκωσίας.

ΔΕΥΤΕΡΑ 
6 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2014

Τέλεσε τη θεία Λειτουργία και την ακολουθία του Μεγάλου 
Αγιασμού στον ιερό ναό Αγίου Νικολάου  Έγκωμης. Στη συνέχεια την 
ακολουθία κατάδυσης του Τιμίου Σταυρού στο Πάρκο Ακροπόλεως.

ΤΡΙΤΗ
7 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2014

Τέλεσε τη θεία Λειτουργία στην ιερά μονή Αγίου Ιωάννου Προδρόμου 
στο Μέσα Ποταμό.

ΚΥΡΙΑΚΗ
12 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2014

Τέλεσε τη θεία Λειτουργία στον ιερό ναό του Αγίου Νικολάου 
Schaerbeek Βρυξελλών.
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ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 
17 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2014

Ο Θεοφιλέστατος Επίσκοπος Νεαπόλεως συνάντησε και γευμάτισε 
με τον πρέσβυ της Μόνιμης Αντιπροσωπείας της Κύπρου στους 
Ευρωπαϊκούς Θεσμούς κ. Κορνήλιο Κορνηλίου.

ΚΥΡΙΑΚΗ
19 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2014

Τέλεσε τη θεία Λειτουργία και κήρυξε τον θείο λόγο στον 
Μητροπολιτικό Ναό Παμμεγίστων Ταξιαρχών Βρυξελλών.

ΚΥΡΙΑΚΗ
26 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2014

Τέλεσε τη θεία Λειτουργία και κήρυξε τον θείο λόγο στον ιερό ναό 
Αγίου Ιωάννου του Βαπτιστού στο Molenbeek Bruxelles.

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
31 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2014

Ο Θεοφιλέστατος Επίσκοπος Νεαπόλεως παρέστη σε συνάντηση 
της Επιτροπής Αντιπροσωπειών των Ορθοδόξων Εκκλησιών στους 
Ευρωπαϊκούς Θεσμούς, στην Αντιπροσωπεία του Πατριαρχείου 
Ρουμανίας.

  
ΕΠΙΣΚΟΠΟΥ ΝΕΑΠΟΛΕΩΣ ΚΥΡΙΟΥ ΠΟΡΦΥΡΙΟΥ
ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΑ ΧΡΟΝΙΚΑ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2014

ΚΥΡΙΑΚΗ
2 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2014

Ο Θεοφιλέστατος Επίσκοπος Νεαπόλεως τέλεσε τη θεία Λειτουργία 
και κήρυξε τον θείο λόγο στον ιερό ναό Παναγίας στο Τραχώνι 
Κυθρέας, με την ευκαιρία της Υπαπαντής του Χριστού.

ΠΕΜΠΤΗ 
6 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2014

Τέλεσε Αγιασμό στα κεντρικά γραφεία της ΣΕΚ στο Στρόβολο και 
ομίλησε με θέμα: « Η σημερινή  κρίση και η υπερβασή της ».

ΚΥΡΙΑΚΗ 
9 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2014

Τέλεσε τη θεία Λειτουργία και κήρυξε τον θείο λόγο στον ιερό ναό 
Αρχιστρατήγων Μιχαήλ και Γαβριήλ στις Ixelles Βρυξελλών.

ΚΥΡΙΑΚΗ
16 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2014

Τέλεσε τη θεία Λειτουργία και κήρυξε τον θείο λόγο στον ιερό ναό 
Αγίου Νεκταρίου στη Mons του Βελγίου.

ΤΕΤΑΡΤΗ 19 
ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2014

Ο Θεοφιλέστατος Επίσκοπος Νεαπόλεως παρέστη σε εκδήλωση στο 
Ευρωκοινοβούλιο για τα ανθρώπινα δικαιώματα με θέμα: «Speak 
Truth to Power - Voices from Beyond the Dark».

ΚΥΡΙΑΚΗ 23 
ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2014

Ο Θεοφιλέστατος Επίσκοπος Νεαπόλεως τέλεσε τη θεία Λειτουργία 
και κήρυξε τον θείο λόγο στον ιερό ναό Αγίου Στυλιανού Άσπρες 
Στροβόλου.
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ΕΠΙΣΚΟΠΟΥ ΜΕΣΑΟΡΙΑΣ  ΚΥΡΙΟΥ ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ 
ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΑ ΧΡΟΝΙΚΑ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2014

ΤΕΤΑΡΤΗ
1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2014 

Ὁ Θεοφιλέστατος Ἐπίσκοπος Μεσαορίας κ. Γρηγόριος 
συλλειτούργησε μέ τόν Μακαριώτατο Ἀρχιεπίσκοπο Κύπρου 
κ. κ. Χρυσόστομο στόν Καθεδρικό Ναό Ἁγίου Ιωάννη.

ΚΥΡΙΑΚΗ
5 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2014 

Συλλειτούργησε μέ τόν Μακαριώτατο Αρχιεπίσκοπο Κύπρου 
κ. Χρυσόστομο καί τούς Θεοφιλεστάτους Ἐπισκόπους Καρπασίας 
Χριστοφόρο και Νεαπόλεως Πορφύριο καί παρέστη στήν ἐνθρόνιση 
τοῦ νέου Ἡγουμένου τῆς Ἱερᾶς Σταυροπηγιακῆς Μονῆς Ἀποστόλου 
Βαρνάβα, Ἀρχιμανδρίτη Ἱωάννη, στόν Ἱ. Ν. Ἁγίου Ἀντωνίου 
Λευκωσίας. 

ΔΕΥΤΕΡΑ
6 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2014

Συλλειτούργησε μέ τόν Μακαριώτατο Ἀρχιεπίσκοπο Κύπρου καί 
τόν Πανιερώτατο Μητροπολίτη Τριμυθοῦντος κ. Βαρνάβα στόν  
Ἱ. Ν. Ἀποστόλου Βαρνάβα στό Ζύγι.

ΚΥΡΙΑΚΗ  12 
ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2014 

Λειτούργησε καί κήρυξε στόν Ἱ. Ν. Ἀποστόλου Βαρνάβα στή 
Δασούπολη. 

ΚΥΡΙΑΚΗ
19 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2014 

 Λειτούργησε καί κήρυξε στόν Ἱ. Ν. Ἀποστόλου Βαρνάβα καί Ὁσίου 
Μακαρίου (Δασουπόλεως). 

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 24 
ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2014

Τό ἑσπέρας χοροστάτησε καί κήρυξε στόν Καθεδρικό Ναό Ἁγίου 
Ἰωάννη Λευκωσίας. 

ΣΑΒΒΑΤΟ 25 
ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2014 Λειτούργησε στόν Καθεδρικό Ναό Ἁγίου Ἰωάννη Λευκωσίας. 

  ΚΥΡΙΑΚΗ 26 
ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2014 Λειτούργησε καί κήρυξε στήν Ἱερά Μονή Θεοτόκου στά Καμπιά.

ΤΡΙΤΗ
28 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2014

Λειτούργησε στήν Ἱερά Μονή Κύκκου καί τέλεσε τό εἰκοστό ἐτήσιο 
μνημόσυνο τοῦ μακαριστοῦ Μητροπολίτου Κυρηνείας Γρηγορίου.

ΤΕΤΑΡΤΗ
29 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2014

Λειτούργησε καί κήρυξε στόν Ἱερό Ναό Ἁγίων Πάντων στήν 
Μακεδονίτισσα καί τέλεσε τά μνημόσυνα τῶν προαπελθόντων 
Προέδρων καί μελῶν τῆς Σχολικῆς Ἐφορείας Ἔγκωμης καί ὅλων τῶν 
ἐκπαιδευτικῶν.

ΠΕΜΠΤΗ
30 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2014

Συλλειτούργησε μέ τόν Θεοφιλέστατο Ἐπίσκοπο Καρπασίας 
κ. Χριστοφόρο στόν Καθεδρικό Ναό Ἁγίου Ἰωάννη Λευκωσίας. 
Συγχοροστάτησε μέ τόν Μακαριώτατο Ἀρχιεπίσκοπο Κύπρου 
καί τό Θεοφιλέστατο Ἐπίσκοπο Καρπασίας στά μνημόσυνα τῶν 
προαπελθόντων Ὑπουργῶν Παιδείας Προέδρων καί μελῶν τῆς 
Σχολικῆς Ἐφορείας Λευκωσίας καί ὅλων τῶν ἐκπαιδευτικῶν τῆς νήσου.  



128 ΕΠ ΙΣΚΟΠΟΥ ΜΕΣΑΟΡ ΙΑΣ  ΧΡΟΝΙΚΑ  ΦΕΒΡΟΥΑΡ ΙΟΥ

ΕΠΙΣΚΟΠΟΥ ΜΕΣΑΟΡΙΑΣ  ΚΥΡΙΟΥ  ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ
ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΑ ΧΡΟΝΙΚΑ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2014

ΣΑΒΒΑΤΟ
1 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2014

Ὁ Θεοφιλέστατος Ἐπίσκοπος Μεσαορίας κ. Γρηγόριος, λειτούργησε 
καὶ κήρυξε στὸν Ἱερὸ Ναὸ Ἁγίου Σάββα στὴ Λευκωσία. Τὸ ἑσπέρας 
χοροστάτησε καὶ κήρυξε στὸν Ἱερὸ Ναὸ Παναγίας Εὐαγγελιστρίας 
στὴν Παλουριώτισσα.

ΚΥΡΙΑΚΗ
2 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2014

Λειτούργησε καὶ κήρυξε στὸν Ἱερὸ Ναὸ Παναγίας Εὐαγγελιστρίας 
στὴν Παλουριώτισσα. Μετά τη Θεία Λειτουργία εἶχε συνάντηση μέ 
τούς Ἐκκλησιαστικούς Ἐπιτρόπους τῆς Κυθρέας καί τῆς εὐρύτερης 
περιοχῆς.   

ΚΥΡΙΑΚΗ
9 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2014

Λειτούργησε στὸν Καθεδρικὸ Ναὸ Ἁγίου Ἰωάννη στὴ Λευκωσία.  
Τὸ ἑσπέρας  χοροστάτησε καὶ κήρυξε στὸν Ἱερὸ Ναὸ Ἁγίου 
Χαραλάμπους στήν κατεχόμενη κοινότητα Κοντέας. 

ΔΕΥΤΕΡΑ
10 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2014

Λειτούργησε καὶ κήρυξε στὸν Ἱερὸ Ναὸ Ἁγίου Χαραλάμπους Νέου 
Χωριοῦ Κυθρέας στὴν Ἀγλαντζιά.

ΚΥΡΙΑΚΗ
16  ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2014 Λειτούργησε καί κήρυξε στήν Ἱερά Μονή Παναγίας Τρικουκκιωτίσσης. 

ΚΥΡΙΑΚΗ
23 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2014

Λειτούργησε καί κήρυξε στόν Ἱερό Ναό Ἁγίου Γεωργίου Ἁγίου 
Δομετίου καί προέστη τοῦ ἐτήσιου μνημοσύνου τοῦ ποιητῆ 
Κώστα Μόντη.  

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
28 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2014

Λειτούργησε καὶ κήρυξε στὸν Ἱερὸ Ναὸ Ἁγίου Κασσιανοῦ στὴν 
Λευκωσία.




