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ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΙΚΗ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ
ΕΠΙ ΤΗI ΕΟΡΤΗI TOY ΠΑΣΧΑ

a
 

† ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΣ
ἐλέῳ Θεοῦ, Ἀρχιεπίσκοπος 

Νέας Ἰουστινιανῆς καί πάσης Κύπρου,

Παντί τῷ Χριστεπωνύμῳ Πληρώματι 
τῆς Ἁγιωτάτης Ἀποστολικῆς Ἐκκλησίας τῆς Κύπρου,

Χάριν, εἰρήνην καί εὐλογίαν παρά τοῦ ἐνδόξως ἐκ νεκρῶν
 Ἀναστάντος Σωτῆρος ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ

Τέκνα ἐν Κυρίῳ ἀγαπητά,
    
    Χριστὸς Ἀνέστη!

Ἐκεῖνο τὸ ὁποῖο δὲν μπόρεσε νὰ ἀποκτήσει ὁ πρῶτος Ἀδὰμ στὸν κῆπο τῆς 
Ἐδέμ, τὴ γεύση τοῦ ξύλου τῆς ζωῆς καὶ τὴν ἀθανασία, τοῦ τὸ χαρίζει σήμερα 
ὁ νέος Ἀδὰμ στὸν κῆπο τοῦ Γολγοθᾶ. Ἀπὸ τὸν τάφο αὐτοῦ τοῦ κήπου 

λαμβάνει ὁ ἄνθρωπος τὴ ζωή.

Τόπος πένθους στενόχωρος, χαρακτηριστικός τῆς ἀνθρώπινης 
ἀπόγνωσης ἦταν ὁ τάφος.  Ἐκεῖνος ὁ τάφος ὅμως ἀνεδείχθη περιφανὲς 
μνημεῖο τῆς ὁριστικῆς νίκης κατὰ τοῦ θανάτου, σημεῖο ἀναφορᾶς καὶ κέντρο 
ζωῆς τοῦ σύμπαντος κόσμου.   

Τὸ φαιδρὸ τῆς Ἀναστάσεως κήρυγμα, μὲ τὴ φυγόκεντρο δύναμη ποὺ 
τὸ χαρακτηρίζει, ἀπὸ  τὸν «ἀποκεκυλισμένον λίθον τοῦ μνήματος» διεχύθη 
ἔκτοτε παντοῦ, στὴ γῆ, στὸν οὐρανό, στὰ καταχθόνια. Κι ἐμεῖς, ἐνωτιζόμενοι 
τὸ θεῖο αὐτὸ μήνυμα καὶ «τὴν τῶν συμβόλων ἔκβασιν ὁρῶντες» προσερχόμεθα, 
κατὰ τὴ μοναδικὴ καὶ φωτοφόρο αὐτὴ νύκτα, «λαμπαδηφόροι τῷ προϊόντι 
Χριστῷ ἐκ τοῦ μνήματος» καὶ συνεορτάζομε «ταῖς φιλεόρτοις τάξεσι Πάσχα 
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Θεοῦ τὸ σωτήριον».

Ἡ ἁμαρτία τῶν πρωτοπλάστων εἶχε ὡς συνέπεια τὴν ἀπομάκρυνση τοῦ 
ἀνθρώπου ἀπὸ τὸν Θεό, τὸν ἐκπεσμὸ ἀπὸ τὸ ὕψος τῆς μοναδικῆς ἀξίας του, 
τὴν ἀμαύρωση τοῦ θεοδωρήτου κάλλους του καὶ τὴν κυριαρχία τῆς θλίψης 
στὸν κόσμο. Ὁ Σταυρὸς καὶ ἡ Ἀνάσταση τοῦ Χριστοῦ κατέστησαν δυνατὴ 
τὴν προσέγγιση Θεοῦ καὶ ἀνθρώπου καὶ ἔδωσαν πάλιν τὴ δυνατότητα 
στὸν ἄνθρωπο νὰ γίνει υἱὸς Θεοῦ. Ὁ Ἀπόστολος Παῦλος διασαφηνίζει ὅτι 
«...κατηλλάγημεν τῷ Θεῷ διὰ τοῦ θανάτου τοῦ Υἱοῦ αὐτοῦ» (Ρωμ. Ε΄10).

Ἡ Ἀνάσταση τοῦ Χριστοῦ ἔρχεται σήμερα νὰ ἀποδείξει περίτρανα ὅτι 
ὁ ἄνθρωπος δὲν εἶναι ἕνα ὂν τὸ ὁποῖο χάνεται γιὰ πάντα μὲ τὸν θάνατο, μία 
ἁπλὴ μηχανὴ ποὺ φθείρεται διαρκῶς μέχρις ὅτου καταλήξει στὴν ὁριστικὴ 
διάλυση. Ἡ Ἀνάσταση διδάσκει ὅτι πέραν τοῦ τάφου, πέραν ἀπὸ τὸν κόσμο 
αὐτό, ὑπάρχει ἕνας ἄλλος, ὡραιότερος κόσμος, ποὺ δίνει βαθύτερο νόημα 
στὴ ζωὴ τοῦ ἀνθρώπου. Αὐτὸς ὁ ἄφθαρτος κόσμος ἐγκαινιάζεται σήμερα μὲ 
τὴν Ἀνάσταση.

Ἡ Ἀνάσταση τοῦ Χριστοῦ εἶναι ἡ πειστικότερη ἀπόδειξη ὅτι εἰς τὸ τέλος 
ἡ ἀλήθεια κατισχύει τοῦ ψεύδους, ἡ δικαιοσύνη νικᾷ τὴν ἀδικία, ἡ ἀγάπη 
θριαμβεύει ἐπὶ τοῦ μίσους∙ ἡ τιμιότητα, τὸ καθῆκον, ἡ ἀρετή, καί ἡ θυσία 
δικαιώνονται. Ἡ Ἀνάσταση ἐνισχύει τὸν ἄνθρωπο γιὰ ἀντιμετώπιση ὅλων τῶν 
ἀντιξοοτήτων τῆς ζωῆς, θέτει σ’αὐτὸν ἀνώτερους στόχους καὶ τὸν παρακινεῖ 
πρὸς ἐπίτευξή τους. Χωρὶς τὴν Ἀνάσταση καὶ τὴν ἀνακαινιστική της δύναμη 
δὲν θὰ ἦταν καταληπτὴ ἡ μεταβολὴ τῶν δειλῶν καὶ ἄσημων μαθητῶν τοῦ 
Σταυρωθέντος σὲ θαρραλέους καὶ τολμηροὺς κήρυκες τοῦ νέου τρόπου ζωῆς. 
Οἱ Ἀπόστολοι δὲν παύουν νὰ ἀναφέρονται στὴν Ἀνάσταση τοῦ Χριστοῦ, ὡς 
τὴν κινητήρια δύναμη ὅλων τῶν προσπαθειῶν τους. Ὁ Ἀπόστολος Πέτρος 
ὁμολογεῖ ὅτι οἱ δυνάμεις καὶ τὰ θαύματα ἐνεργοῦνται δι’ αὐτῶν ἐν ὀνόματι 
τοῦ Ἰησοῦ Χριστοῦ «ὃν ὁ Θεὸς ἤγειρεν ἐκ νεκρῶν». ( Πράξ. Γ΄15).

Τέκνα ἐν Κυρίῳ ἀγαπητά,

Στὴν Ἀνάσταση τοῦ Χριστοῦ καὶ στὸ ἐμψυχωτικὸ μήνυμά της ὀφείλεται 
καὶ ἡ ἐπιβίωση τοῦ Γένους μας στοὺς πολλοὺς καὶ ἀσέληνους χρόνους τῆς 
δουλείας. Οἱ εὐσεβεῖς πρόγονοί μας ἀντιπαρέβαλλαν τὶς ἐθνικὲς κακουχίες 
καὶ τὶς προσωπικὲς ταλαιπωρίες τους πρὸς τὰ παθήματα τοῦ Χριστοῦ καὶ 
προσδοκοῦσαν καὶ τῆς πατρίδας τὴν Ἀνάσταση. Τὸ φῶς τῆς Ἀναστάσεως, 
ὡς ἀμετάθετη καὶ ἀνίκητη ἐλπίδα, τοὺς ὁδήγησε μέσα ἀπὸ τὸ σκότος τῆς 
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δουλείας αἰώνων στὴν ἐλευθερία.

Αὐτῆς τῆς ἐλπίδος ἔχουμε ἀνάγκη κι ἐμεῖς οἱ Ἕλληνες τῆς Κύπρου 
σήμερα, ποὺ γιὰ σαρανταένα χρόνια βαδίζουμε τὸν δρόμο τοῦ ἐθνικοῦ 
μαρτυρίου. Κι ἔχουμε ἀνάγκη αὐτῆς τῆς ἐμψύχωσης, γιατί τριανταπέντε 
Ἑλληνικοὶ Κυπριακοὶ αἰῶνες καὶ πέραν τῶν ἑκατόν ἀδιάλειπτων Ἑλληνικῶν 
Κυπριακῶν γενεῶν ἔχουν ἐναποθέσει στοὺς ὤμους μας μία βαρύτατη εὐθύνη: 
τὴν εὐθύνη τῆς ἀπελευθέρωσης τῆς πατρίδας μας, τῆς ματαίωσης, πάσῃ 
θυσίᾳ, τῶν στόχων τῆς Τουρκίας, ποὺ εἶναι ἡ πλήρης κατάληψη τῆς Κύπρου 
καὶ ἡ ἐκδίωξη τοῦ λαοῦ μας ἀπὸ τὴ γῆ τῶν πατέρων του.

Πολλοί, ἀμέτοχοι τῆς «ἐν ἡμῖν ἐλπίδος» καὶ τῆς ζῳογόνου πνοῆς τῆς 
Ἀναστάσεως τοῦ Χριστοῦ, μᾶς προτρέπουν γιὰ ὁποιαδήποτε συνθηκολόγηση, 
ἐπισείοντας τὸν κίνδυνο τοῦ χρόνου ποὺ παγιώνει, κατὰ τὴ γνώμη τους, τὰ 
τετελεσμένα. Στὰ μάτια μερικῶν τὰ σαρανταένα χρόνια μπορεῖ νὰ φαίνονται 
πολλά. Μὰ δὲν πρέπει νὰ ξεχνοῦμε ὅτι τὸ ἑλληνικὸ ἔθνος ἔζησε τετρακόσια 
χρόνια κάτω ἀπὸ τὸν τουρκικὸ ζυγό. Κι ἐμεῖς στὴν Κύπρο γιὰ ὀκτὼ συνεχεῖς 
αἰῶνες ἤμασταν ὑπόδουλοι σὲ διάφορους κατακτητές. Δὲν καμφθήκαμε 
ὅμως, οὔτε ἀπὸ τὰ φόβητρα οὔτε ἀπὸ τὰ θέλγητρα τοῦ κόσμου καὶ δὲν 
λιποψυχήσαμε. Δὲν μᾶς ξελόγιασαν σειρῆνες εὐδαιμονίας οὔτε καὶ μᾶς 
ἔκαμψαν διώξεις καὶ ἐξανδραποδισμοί. Γι’ αὐτὸ καὶ σήμερα πρέπει νὰ ξέρουμε 
ὅτι  ἐκεῖνο ποὺ παγιώνει τὰ τετελεσμένα κι ὁδηγεῖ στὴν Τουρκοποίηση τῆς 
Κύπρου δὲν εἶναι τόσο ἡ πάροδος τοῦ χρόνου, ὅσο οἱ συνεχεῖς ὑποχωρήσεις 
μας καὶ ἡ ἄρνησή μας γιὰ ἀγώνα. Στὴ διαλεκτικὴ τῆς Ἱστορίας τὰ σαρανταένα  
χρόνια λογίζονται ὡς μία στιγμὴ∙ καὶ ἂν ἡ ἔκβαση τοῦ ἀγώνα μας εἶναι θετική, 
καὶ πρέπει δίχως ἄλλο νὰ εἶναι θετική, θὰ παραμείνουν γιὰ τοὺς ἀπογόνους 
μας ὡς ἕνα ἁπλὸ ἐφιαλτικὸ ὄνειρο. 

Θὰ πρέπει, ὡς ἐκ τούτου, πρῶτα νὰ διαφυλάξουμε ὅ,τι ἔχουμε 
καί, ξεκινώντας ἀπὸ αὐτό, νὰ ἀνακτήσουμε ὅ,τι πρόσκαιρα χάσαμε: 
νὰ προστατεύσουμε, κυβέρνηση καὶ λαός, ὡς κόρην ὀφθαλμοῦ τὴν 
Κυπριακὴ Δημοκρατία, τὸ μοναδικὸ ἔρεισμά μας γιὰ ἐθνικὴ ἐπιβίωση. 
Ἂν ἐξακολουθοῦμε νὰ ὑπάρχουμε ὡς Κυπριακὸς Ἑλληνισμὸς καὶ νὰ ἔχουμε 
τὴ δυνατότητα ἀγώνα εἶναι γιατί ὑπάρχει ἡ Κυπριακὴ Δημοκρατία, ποὺ τὴν 
κατοχυρώνουν τὰ ψηφίσματα καὶ οἱ ἀποφάσεις τῶν Ἡνωμένων Ἐθνῶν, τῆς 
Εὐρωπαϊκῆς Ἕνωσης καὶ ἄλλων διεθνῶν ὀργανισμῶν. Νὰ ὑπερασπιστοῦμε, 
ὕστερα, καὶ τὴν ΑΟΖ τῶν ἐλευθέρων μας περιοχῶν, μὲ τὴν προσφυγὴ 
σὲ κάθε διεθνὲς βῆμα καὶ τὴ χρήση κάθε μέσου ποὺ διαθέτουμε. Ἔχουμε τὴ 
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γνώμη πὼς ἡ ἀναστολὴ τῆς συμμετοχῆς μας στὶς συνομιλίες, ποὺ ὀρθῶς 
ἀπεφασίσθη, θὰ πρέπει νὰ χρησιμοποιηθεῖ γιὰ ἀπεμπλοκὴ μας ἀπὸ μίαν 
ἄγονη καὶ ἀτελέσφορη διαδικασία, ποὺ ἐξυπηρετεῖ μόνον τὰ συμφέροντα 
τῆς Τουρκίας καὶ νὰ ἐπιδιωχθεῖ μὲ κάθε τρόπο  ἡ μονολιθικὴ γραμμὴ, μέσα 
στὰ πλαίσια τῆς ὁμόφωνης ἀπόφασης τοῦ Ἐθνικοῦ Συμβουλίου τοῦ 2009 καὶ 
στὶς συμφωνίες κορυφῆς Μακαρίου - Ντεκτάς καὶ Κυπριανοῦ - Ντεκτὰς, καὶ 
ν’ ἀπορρίψουμε σαφῶς τὶς θέσεις τῆς Ἄγκυρας, ἡ ὁποία συχνὰ πυκνὰ ὁμιλεῖ 
γιὰ τὴ δημιουργία δύο κρατῶν. Τελικός, ἀσφαλέστατα, στόχος θὰ πρέπει νὰ 
εἶναι ἡ ἀπελευθέρωση τῆς Κύπρου. 

Νομίζουμε, ἀκόμα, πώς, παρὰ τὶς οἰκονομικὲς δυσκολίες θὰ πρέπει νὰ 
ἐπιδιωχθεῖ, ἔστω καὶ στοιχειώδης, ἐνίσχυση τῆς ἀμυντικῆς ἱκανότητάς μας. 
Θὰ ἐνισχυόταν, ἔτσι, καὶ τὸ αἴσθημα ἀσφάλειας τοῦ λαοῦ, ἀλλὰ καὶ θὰ δροῦσε 
τοῦτο ὡς ἀποτρεπτικὸς παράγοντας σὲ κάθε νέα ἐπιβουλὴ τῆς Τουρκίας. 
Ἂς μὴν ξεχνοῦμε ὅτι ἡ οἰκονομικὴ στενότητα, ἀκόμα καὶ ἡ οἰκονομικὴ 
καταστροφή, δὲν μποροῦν νὰ συγκριθοῦν μὲ μίαν ἐθνικὴ καταστροφή, 
ἡ ὁποία δὲν θὰ εἶναι ἀναστρέψιμη. 

 Τέκνα ἐν Κυρίῳ ἀγαπητά,

 Ἡ ποικίλη διαφθορὰ ποὺ ἐνέσκηψε στὴν πατρίδα μας, καὶ γιὰ τὴν ὁποία 
λυπούμαστε ἰδιαίτερα, καθιστοῦν γιὰ πολλούς, ἄρχοντες καὶ ἀρχομένους, 
δυσδιάκριτους αὐτοὺς τοὺς στόχους καὶ μειώνουν τὴν εὐαισθησία γύρω 
ἀπὸ τὰ ἐθνικὰ θέματα. Ὅταν, μάλιστα, θεσμικοὶ φορεῖς ποὺ τάχθηκαν νὰ 
περιφρουροῦν τὴν ἠθικὴ τάξη καὶ νὰ προάγουν τὶς ἀξίες καὶ τὴν εὐνομία 
κατρακυλοῦν, μὲ τὴ συμπεριφορὰ τους, στὴν κατώτερη ὑποστάθμη τῆς 
κοινωνικῆς ἀπαξίωσης, τὰ πράγματα καθίστανται πολὺ δυσκολότερα. Αὐτὴ 
τὴ στιγμή, ὅμως, διακυβεύεται ἡ ἴδια ἡ ὕπαρξή μας στὴ γῆ τῶν πατέρων 
μας. Κινδυνεύουμε, ὡς Ἑλληνισμός, νὰ γίνουμε παρελθοντικὴ ἀναφορὰ γιὰ 
τὴν Κύπρο. Χρειάζεται, ἀμέσως, ἀφύπνιση ἀπὸ τὸν λήθαργο στὸν ὁποῖο μᾶς 
ἔριξε ἡ διαφθορὰ. Καὶ ταυτόχρονα πίστη στὸν Ἀναστάντα Κύριο καὶ διαρκής 
ἐνατένιση τοῦ λυτρωτικοῦ μηνύματος τῆς Ἀναστάσεώς Του.

Μὲ αὐτὲς τὶς σκέψεις καὶ μὲ τὴ διαβεβαίωση ὅτι ἡ Ἐκκλησία θὰ 
παραμείνει στὴν ἐμπροσθοφυλακὴ τοῦ ἀγώνα μέχρι τὴν τελικὴ δικαίωση τῆς 
πατρίδας μας, ἀπονέμουμε τὴν πατρικὴ εὐλογία μας σ’ὅλο τὸν λαὸ μας καὶ 
ἰδιαίτερα στοὺς ἐμπερίστατους, στοὺς πρόσφυγες, στοὺς ἐγκλωβισμένους, 
στοὺς ἀγνοούμενους καὶ στοὺς συγγενεῖς τους. Ὅση κι ἂν εἶναι ἡ θλίψη ἀπὸ 
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τὸ κατάντημα τῆς κοινωνίας, ἀπὸ τὰ ἀδιέξοδα στὸ ἐθνικὸ μας θέμα καὶ τὶς 
προσωπικές μας δυσκολίες, ἂς προσβλέπουμε μὲ πίστη στὸν καθαιρέτη τοῦ 
Ἅδου κι ἂς ἀκούσουμε τὴ διαβεβαίωσή του: «Θαρσεῖτε∙ ἐγὼ νενίκηκα τὸν 
κόσμον» (Ἰω. ΙΣΤ΄, 35).

Αὐτοῦ τὸ ἄπειρον ἔλεος καὶ ἡ εὐλογία εἴησαν μετὰ πάντων ὑμῶν.

Ἱερὰ Ἀρχιεπισκοπὴ Κύπρου,

        Ἅγιο Πάσχα 2015.

   Διάπυρος ἐν Χριστῷ Ἀναστάντι εὐχέτης



ΕΟΡΤΙΑ ΑΡΧΙΕΡΑΤΙΚΑ ΓΡΑΜΜΑΤΑ

Ζ
Ἡ Ἀνάστασις τοῦ Κυρίου ἀποτελεῖ  δι’ ὃλους τοὺς χριστιανοὺς   ἓνα 

ἐλπιδοφόρο σύμβολο καὶ προσφέρει σ’ ὃλους μας ἓνα ἐλπιδοφόρο μήνυμα: 

«Θανάτου ἑορτάζομεν νέκρωσιν, ᾍδου τὴν καθαίρεσιν, ἄλλης βιοτῆς, 
τῆς αἰωνίου ἀπαρχήν, καὶ σκιρτῶντες ὑμνοῦμεν τὸν αἴτιον, τὸν μόνον 
εὐλογητὸν τῶν Πατέρων, Θεὸν καὶ ὑπερένδοξον».

Διά τὸν λόγον αὐτὸν οἱ Ἀρχιερεῖς μας εἴθισται νὰ ἀνταλλάσσουν 
ἑόρτια ἀρχιερατικὰ γράμματα, τὰ ὁποῖα καὶ παραθέτουμε.
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O
Στὴν ὡς ἄνω εὐχετήριον ἐπιστολήν

ὁ Μακαριώτατος Ἀρχιεπίσκοπος Κύπρου ἀπήντησε ὡς ἀκολούθως:
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Παναγιώτατε Ἀρχιεπίσκοπε Κωνσταντινουπόλεως, Νέας Ῥώμης καὶ 
Οἰκουμενικὲ Πατριάρχα, λίαν ἡμῖν ἀγαπητὲ καὶ περισπούδαστε ἀδελφὲ 
καὶ συλλειτουργέ, κύριε Βαρθολομαῖε, τὴν Ὑμετέραν γερασμιωτάτην 
Παναγιότητα ἀδελφικῶς ἐν Κυρίῳ κατασπαζόμενοι, ὑπερήδιστα 
προσαγορεύομεν.  

Τὸ σπήλαιον κατὰ Πλάτωνα, τὸ δεσμεῦον τοὺς ἀνθρώπους ἵνα βλέπωσιν 
μόνον σκιὰς τῆς πραγματικότητος, εἰς τὴν χριστιανικὴν ἐμπειρίαν ταυτίζεται 
μὲ τὴν ἐντὸς τοῦ ἐν σαρκὶ ἐμπαθοῦς καὶ ματαίου βίου περιπλάνησιν. 
Ὁ χριστιανὸς καλεῖται ὅπως σταυρώσῃ τὴν σάρκα καὶ τὴν ἐπιθυμίαν, 
ἀποκυλίσῃ τὸν λίθον τῆς ματαιότητος καὶ τῆς ἀπάτης καὶ διαφύγῃ τοῦ 
σαρκικοῦ τάφου τῶν παθῶν. Πρόκειται περὶ μιᾶς διαβάσεως εἰς τὴν Ἁγίαν Γῆν, 
εἰς τὰ σημεῖα τοῦ πάθους τοῦ Κυρίου: Ὄρος Ἐλαιῶν, Γολγοθᾶς, Ἀνάστασις. 

Πᾶσα δοκιμασία καὶ καθημερινὴ ἀνατροπὴ προερχομένη ἐκ τῶν 
ἀξιοδακρύτων ἐρειπίων τοῦ ἀνθρωπίνου βίου, παραπέμπει εἰς τὸ κοινὸν 
σύμβολον ἐμμονῆς, τὸν ἀναστάντα Χριστόν, διὰ νὰ ὑπενθυμίζῃ τὴν ἐπὶ τῶν 
σαλευομένων ἀσάλευτον οὐράνιον Αὑτοῦ Βασιλείαν. Προσέλθωμεν πρὸς τὸ 
καινὸν μνημεῖον τοῦ Κήπου καὶ ἐν ἔργοις ἀρετῶν ἐκλάμποντες, ἑορτάσωμεν 
ἐν καθαρᾷ καρδίᾳ καὶ πνευματικῇ εὐφροσύνῃ: «Πάσχα ἄμωμον, Πάσχα μέγα, 
Πάσχα μυστικόν».

Περιηυγασμένοι τὸν νοῦν καὶ τὴν καρδίαν ἐκ τοῦ ἀειλαμποῦς 
καὶ ζωοπαρόχου φωτὸς τῆς Ἀναστάσεως, εὐχόμεθα Χριστὸς Ἀνέστη! 
Παρακαλοῦντες δὲ διαβιβασθῆναι τὰς ἑορτίους ἡμῶν προσρήσεις καὶ εὐχὰς 
τοῖς περὶ τὴν Ὑμετέραν Παναγιότητα, σεβασμίοις ἱεράρχαις καὶ ἀγαπητοῖς ἐν 
Κυρίῳ ἀδελφοῖς, ἀπονέμομεν Αὐτῇ αὖθις τὸν ἐν Χριστῷ ἀναστάντι ἀδελφικὸν 
ἀσπασμὸν καὶ διατελοῦμεν

Ἐν τῇ Ἱερᾷ Ἀρχιεπισκοπῇ Κύπρου,

           Ἅγιον Πάσχα 2015,

                                             Τῆς Ὑμετέρας γερασμιωτάτης Παναγιότητος    

                                     ἀγαπητὸς ἐν Χριστῷ πρόθυμος ἐν Κυρίῳ  ἀδελφὸς



ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΜΑΚΑΡΙΩΤΑΤΟΥ
ΣΤΗΝ ΕΠΕΤΕΙΑΚΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗ

ΤΟΥ ΑΠΕΛΕΥΘΕΡΩΤΙΚΟΥ ΜΑΣ ΑΓΩΝΑ
ΣΤΟ ΣΥΒΜΟΥΛΙΟ ΙΣΤΟΡΙΚΗΣ ΜΝΗΜΗΣ ΑΓΩΝΑ ΕΟΚΑ

ΠΕΜΠΤΗ, 26 ΜΑΡΤΙΟΥ 2015

Ζ
Με αισθήματα θαυμασμού  στρέφομε σήμερα τους νοητούς 

οφθαλμούς τής ιστορικής μας μνήμης προς τον ένδοξο 
απελευθερωτικό μας Αγώνα τού 55-59 και με ευγνωμοσύνη 

αναπολούμε όλους εκείνους, οι οποίοι με αυτοθυσία  έγραψαν με το αίμα τους   
το έπος τής ΕΟΚΑ.

Η έννοια τής Ελευθερίας είναι όντως ένα ύψιστο αγαθό. Δοσμένο με 
αγάπη από τον Θεό προς τον άνθρωπο. Ο κυπριακός λαός ταύτισε το νόημα 
τής ζωής του με το ουράνιο τούτο δώρο. Οι αγώνες του για τη διατήρηση ή και 
ανάκτηση τής ελευθερίας βυθίζονται στα βάθη τού ιστορικού του γίγνεσθαι.  

Επομένως, δεν θα ήταν δυνατό ο Κυπριακός λαός να ανέχεται την 
υποδούλωσή του στον οιονδήποτε κατακτητή∙ και ιδιαίτερα στους Άγγλους 
με τους οποίους πολέμησε μαζί κατά τον δεύτερο παγκόσμιο πόλεμο για τη 
προάσπιση τού πολύτιμου τούτου αγαθού τής ελευθερίας των λαών. 

Τούτο το αναφαίρετο δικαίωμα τού κυπριακού λαού για ελευθερία το 
αναγνώρισε και ο Άγγλος πρωθυπουργός, ο Ουΐνστων  Τσιώρτσιλ, όταν 
ήταν υφυπουργός Αποικιών και επισκέφτηκε την Κύπρο από τις 9 έως 
13 Οκτωβρίου 1907. Σε προσφώνησή του προς τους Έλληνες Κυπρίους 
αντιπροσώπους δήλωσε σαφώς. 

«Νομίζω ότι είναι απολύτως φυσικόν, εφ’ όσον ο Κυπριακός λαός είναι 
ελληνικής καταγωγής, να αποβλέπη εις την ένωσίν του μετά της χώρας εκείνης, 
η οποία δύναται να ονομασθή μητρική του χώρα, όπως εις εν περιπόθητον 
ιδανικόν».    

Επομένως, όταν ο κυπριακός λαός είδε τα όνειρά του να διαψεύδονται, 
δικαιολογημένα  αποφάσισε να διεκδικήσει δυναμικά την ελευθερία του  την 
1η Απριλίου 1955 κάτω από την εμπνευσμένη ηγεσία τού Αρχιεπισκόπου 



144 ΜΑΚΑΡΙΩΤΑΤΟΥ

Κύπρου Μακαρίου του Γ΄ και του Γεωργίου Γρίβα-Διγενή. Η αρχαία ρήση 
«τὸ εὔδαιμον τὸ ἐλεύθερον, τὸ δὲ ἐλεύθερον   τὸ εὔψυχον». (Θουκυδίδου, 
Περικλέους Ἐπιτάφιος 2,43,4 ) έγινε συνείδηση για τον λαό μας.  

Στον τιτάνιο εκείνο απελευθερωτικό μας αγώνα ο κυπριακός λαός  έγραψε  
ομολογουμένως χρυσές σελίδες ηρωισμού και δόξας. Το «αγωνίζεσθαι και 
θνήσκειν υπέρ φίλης Πάτρης» αποτέλεσε το ιδανικό τής νεολαίας μας.  Σε 
όποιο μέρος τής πατρίδας μας και αν αφήσουμε τη σκέψη μας να πετάξει θα 
διαπιστώσουμε ότι τούτο το ιδανικό μετουσιώθηκε σε βίωμα και πράξη.

Αν ξεκινήσουμε από το βουνό τού μύθου και της ιστορίας, τον  
Πενταδάκτυλο,  θα σταθούμε με θαυμασμό μπροστά στην υπέροχη θυσία 
τού Κυριάκου Μάτση. Και αν με τη σκέψη μας μεταφερθούμε στην απέναντι 
οροσειρά τού  Τροόδους, τότε θα διαπιστώσουμε ότι τα περίφημα βουνά του 
δεν ευωδιάζουν μόνον με το μυρωμένο αγέρα τους αλλά διαλάμπουν και με  
την ασύλληπτη σε μεγαλείο θυσία τού υπαρχηγού του απελευθερωτικού μας 
αγώνα, τού Γρηγόρη Αυξεντίου.

Αν αφήσουμε τη μνήμη μας ν’ αγκαλιάσει  τον κάμπο τής Μεσαορίας,  
τότε θα γονατίσουμε με θαυμασμό, μπροστά στη θυσία των τεσσάρων ηρώων 
τού Αχυρώνα τού Λιοπετρίου. Τον Χρήστο Σαμάρα, τον Ανδρέα Κάρυο, τον 
Ηλία Παπακυριακού και τον Φώτη Πίττα.

Αν πάμε στην περίφημη πόλη τού Ευαγόρα,   θ’ αναπολήσουμε 
με συγκίνηση τη θυσία του σημαιοφόρου τού Ελληνικού Γυμνασίου 
Αμμοχώστου, τού Πετράκη Γιάλλουρου. Κι’ αν συνειρμικά,  με τα μάτια 
τής ιστορικής μας μνήμης, ταξιδεύσουμε στο άλλο άκρο τής Κύπρου, στην 
πόλη των Αρκάδων, την Πάφο, εκεί θα συναντήσουμε και πάλιν ήρωες 
μαθητές μεταξύ των οποίων την πρώτη θέση κατέχει ο μαχητής και ποιητής 
της Λευτεριάς, ο Ευαγόρας Παλληκαρίδης. Αυτός,  που στην ηλικία των 
δεκαεννέα χρόνων, λίγες μόνον ώρες προτού ανέλθει με το εφηβικό του 
χαμόγελο στο ικρίωμα τής αγχόνης, έγραψε στο τελευταίο του γράμμα «Ώρα 
7.30΄ μ. μ. Η πιο όμορφη μέρα τής ζωής μου, η πιο όμορφη   ώρα.  Μη ρωτάτε 
γιατί…». Γιατί απλούστατα θα συναντούσε  Ε κ ε ί ν η ν,   για την οποίαν πήγε 
ως εκεί.  Θα συναντούσε   Ε κ ε ί ν η ν,   για την οποίαν έγραψε ο Σολωμός το 
πιο όμορφο τραγούδι του.  Ε κ ε ί ν η ν,  την οποίαν κάθε άνθρωπος επιθυμεί 
πιο πολύ απ’ όλα…  θα συναντούσε μέσω τής αγχόνης την πολυπόθητη  
 Ε Λ Ε Υ Θ Ε Ρ Ι Α.
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Να μιλήσουμε και για το προσκυνητάρι τής Λευτεριάς! Τα φυλακισμένα 
μνήματα! Ο χώρος αυτός αποτελεί ένα από τα ιερότερα μνημεία τού κάλλους  
των ελληνικών αρετών και της χριστιανικής υπέρβασης τού φόβου του 
θανάτου. Αυτό φαίνεται ολοκάθαρα στις ανεπανάληπτες εκείνες επιστολές 
των απαγχονισθέντων, οι οποίες αποτελούν ανυπέρβλητα μνημεία ευψυχίας 
και ηρωισμού.    Ο ηρωικός τρόπος με τον οποίο αντιμετώπισαν τον θάνατο οι 
λεβεντονιοί τής αγωνιζόμενης πατρίδας μας, μάς κάνουν να αναφωνήσουμε 
μαζί με τον προφήτη Ησαΐα και τον Απόστολο Παύλο. «Ποῦ σου θάνατε τὸ 
κέντρο; Ποῦ σου Ἅδη τὸ νῖκος;».  Ναι, γιατί οι τότε άλκιμοι νέοι μας όχι μόνο 
δεν επτοήθησαν μπροστά στην αγχόνη και τον θάνατο αλλά τον ανέμεναν 
«σαν άγια ώρα Λευτεριάς».  

Έκτοτε παρήλθαν εξήντα ολόκληρα χρόνια. Δυστυχώς, οι εκατόμβες των 
θυσιών  των ηρώων μας  και τού λαού μας, όχι μόνο δεν δικαιώθηκαν αλλά  οι 
ευγενικοί του οραματισμοί για την ελευθερία, καταβαραθρώθηκαν από τους 
ισχυρούς και αδίστακτους άρχοντες τού αιώνος τούτου σε μία τελματώδη 
εθνική τραγωδία, την οποία όλοι μας βιώνουμε, εδώ και σαρανταένα 
ολόκληρα χρόνια, με  ανείπωτη οδύνη.

Η Εκκλησία Κύπρου, η οποία ηγήθηκε τού ένδοξου απελευθερωτικού 
μας αγώνα,  και πάντοτε δια μέσου τής Ιστορίας, πρωτοστατούσε στους 
υπέρ πίστεως και ελευθερίας αγώνες τού ποιμνίου της, ίσταται και τώρα 
στην εμπροσθοφυλακή του αγώνα για τη σωτηρία της Κύπρου μας. Και θα 
συνεχίσει σαν στοργική Μητέρα να γαλουχεί  και να εμπνέει τον λαό της με 
την πίστη προς τη θεία Δικαιοσύνη  τού Κυρίου και τη δικαίωση των αγώνων 
του. 

Ας μην μας πτοεί η δυναμική υπεροπλία του αντιπάλου. Ο Κύριος δια 
μέσου του προφητάνακτος Δαβίδ μάς υπόσχεται: «οὗτοι ἐν ἅρμασι καὶ οὗτοι 
ἐν ἵπποις, ἡμεῖς δὲ ἐν ὀνόματι Κυρίου Θεοῦ ἡμῶν μεγαλυνθησόμεθα»  
(Ψαλμ. 19,8).

Ιερά Αρχιεπισκοπή Κύπρου

26 Μαρτίου 2014

                                                                 Ο ΚΥΠΡΟΥ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΣ  Β΄

 



 

Ο ΑΓΩΝΑΣ ΤΗΣ ΕΟΚΑ ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΡΙΑ.
ΕΞΗΝΤΑ ΧΡΟΝΙΑ ΜΕΤΑ

ΜΙΧΑΛΑΚΗ  Ι.  ΜΑΡΑΘΕΥΤΗ,
ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ,  ΠΑΙΔΑΓΩΓΟΥ ΚΑΙ ΑΓΩΝΙΣΤΟΥ ΤΗΣ ΕΟΚΑ

    Α'  

Πέρασαν εξήντα χρόνια από την έναρξη του αγώνα της ΕΟΚΑ 
1955-1959 για την ένωση της Κύπρου με την Ελλάδα. Ο αγώνας υπήρξε 
το  αποτέλεσμα της αλληλουχίας μιας σειράς  ιστορικών γεγονότων, 

που αρχίζουν από την ελληνική επανάσταση του 1821. Επειδή οι τότε  ιστορικές  
συνθήκες δεν επέτρεπαν  στην Κύπρο να λάβει μέρος στην επανάσταση, 
γι’ αυτό  και η Κύπρος δεν περιλήφθηκε στο ανεξάρτητο ελληνικό κράτος που 
ιδρύθηκε το 1830. Δημιουργήθηκε έτσι το κυπριακό πρόβλημα ως αίτημα για 
την  ενσωμάτωση της Κύπρου στο ανεξάρτητο ελληνικό κράτος. 

Το κυπριακό πρόβλημα προσλαμβάνει νέα τροπή όταν την οθωμανική 
κυριαρχία  στην Κύπρο αντικατέστησε το 1878 η βρετανική. Μόλις οι Βρετανοί 
πάτησαν το έδαφος της Κύπρου ο τότε Αρχιεπίσκοπος Σωφρόνιος τους έθεσε 
το αίτημα της ένωσης με την Ελλάδα.  Μεγάλες ήταν τότε οι ελπίδες ότι η 
Μεγάλη Βρετανία θα παραχωρούσε την Κύπρο στην Ελλάδα, όπως είχε κάνει 
λίγα χρόνια προηγουμένως, το 1864, με τα Επτάνησα. Η χειρονομία όμως 
αυτή δεν έγινε ποτέ, επειδή στην πολιτική κυριαρχούσε ακόμη το πνεύμα 
της αποικιοκρατίας. Η Μεγάλη Βρετανία, για να έχει τον έλεγχο της Μέσης 
Ανατολής και ανοιχτή τη δίοδο προς τις Ινδίες, ήθελε να έχει τον έλεγχο της 
Ανατολικής Μεσογείου και της διώρυγας του Σουέζ, κάτι που μόνο με την 
κατοχή της Κύπρου μπορούσε να εξασφαλίσει.  

Για τον λόγο αυτό, ούτε οι συνεχείς πρεσβείες στο Λονδίνο, ούτε τα 
υπομνήματα στον Άγγλο Κυβερνήτη, ούτε τα Ψηφίσματα για την Ένωση του 
1921 και του 1931 και αργότερα το Δημοψήφισμα του 1950, υπήρξαν  ικανά να 
μεταβάλουν την αγγλική αδιαλλαξία. Κάποιες ελπίδες δημιουργήθηκαν κατά 
τον δεύτερο παγκόσμιο πόλεμο, όταν ο Άγγλος Πρωθυπουργός Τσιώρτσιλ,  
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για να ελκύσει εθελοντές στον αγγλικό στρατό, μιλούσε για την ελευθερία των 
λαών. Και οι ελπίδες όμως αυτές διαψεύστηκαν, όταν, ενώ συνεχιζόταν ακόμη 
ο πόλεμος, ο ίδιος ο Τσόρτσιλ απέστειλε  στις 2 Ιουνίου 1941 επιστολή προς 
τον Υπουργό Εξωτερικών Άντονι Ήντεν στην οποία τόνιζε  «…Υποθέτω θα 
ξέρετε ότι υπάρχει στην Κύπρο ένας σημαντικός μουσουλμανικός πληθυσμός 
ο οποίος υπήρξε πολύ πιστός σε μας και ο οποίος θα δυσαρεστείτο πολύ αν 
η (Κύπρος) παραδιδόταν στους Έλληνες».

Ο δεύτερος παγκόσμιος πόλεμος, με τα εκατομμύρια των θυμάτων και 
τις τεράστιες καταστροφές, οδήγησε στην ίδρυση το 1945 του ΟΗΕ, η Γενική 
Συνέλευση του οποίου ψήφισε στις 10 Δεκεμβρίου  1948 την Οικουμενική 
Διακήρυξη για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα, με την οποία αναγνωρίζεται το 
δικαίωμα σε  κάθε λαό να ζει ελεύθερος στη δική του πατρίδα. Την εφαρμογή 
του δικαιώματος τούτου  και στην περίπτωση της Κύπρου ζήτησε από την 
αγγλική κυβέρνηση ο τότε Αρχιεπίσκοπος Μακάριος Β΄. Το αίτημά του 
απορρίφθηκε και ο Αρχιεπίσκοπος  ζήτησε από την αγγλική κυβέρνηση να 
οργανώσει δημοψήφισμα για να διαπιστώσει τη θέληση του κυπριακού 
λαού. Η  αγγλική κυβέρνηση απέρριψε και το αίτημα τούτο, οπότε ο ίδιος 
ο Αρχιεπίσκοπος προχώρησε  στην οργάνωση δημοψηφίσματος, που έγινε 
στις 15 Ιανουαρίου 1950 και στο οποίο  το  95,7 των ελληνοκυπρίων ψήφισαν 
την ένωση της Κύπρου με την  Ελλάδα.  

Λίγο μετά το δημοψήφισμα, τον Αρχιεπίσκοπο Μακάριο Β΄ διαδέχτηκε 
ο Αρχιεπίσκοπος Μακάριος Γ΄, ο οποίος συνέχισε την ενωτική πολιτική 
του προκατόχου του. Η Αγγλική  κυβέρνηση  αρνήθηκε να  παραλάβει 
τα αποτελέσματα του δημοψηφίσματος και ούτε ήθελε να συζητήσει για 
το μέλλον της Κύπρου.  Κατόπιν τούτου, η Ελληνική Κυβέρνηση, επειδή 
η Κύπρος δεν ήταν ανεξάρτητο κράτος  και  δεν είχε δικαίωμα να προσφύγει 
στον Οργανισμό Ηνωμένων Εθνών, υπέβαλε προσφυγή στον ΟΗΕ για 
την αυτοδιάθεση της Κύπρου.  Κατά τη συζήτηση που έγινε το 1954 στη 
Γενική Συνέλευση του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών, ο τότε Υπουργός 
των Εξωτερικών και μετέπειτα Πρωθυπουργός της Μεγάλης Βρετανίας 
Άντονι  Ήντεν, αδιαφορώντας για τις αποφάσεις του Ο.Η.Ε. και  θέτοντας το 
συμφέρον της  Μεγάλης Βρετανίας πάνω από το διεθνές δίκαιο, τόνισε ότι 
η Μ. Βρετανία δεν πρόκειται να εγκαταλείψει τις αποικίες της. 

Στον κυπριακό λαό δεν έμενε τότε άλλη επιλογή για να εκφράσει  την 
αντίδρασή του για τη συνεχιζόμενη κατοχή της Κύπρου παρά η καταφυγή 
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στη χρήση αντιστασιακών  μέτρων, όπως ήταν οι  μαθητικές διαδηλώσεις, 
οι εκρήξεις βομβών σε κυβερνητικά κτήρια και ο περιορισμένης μορφής 
ανταρτοπόλεμος.  Άρχισε  έτσι την 1η Απριλίου 1955 ο Αγώνας της ΕΟΚΑ 
με αρχηγό τον Κύπριο συνταγματάρχη   του Ελληνικού  στρατού Γεώργιο 
Γρίβα Διγενή.  Απαράμιλλος υπήρξε στον αγώνα αυτόν ο ηρωισμός των  
απειροπόλεμων Κυπρίων αγωνιστών και ανυπέρβλητη η συμπαράσταση που 
επέδειξε ο κυπριακός λαός. Μέσα από τον αγώνα αυτό μιλούσε η τρισχιλιετής 
ιστορία της ελληνικής Κύπρου και ο πόθος  της ελληνικής ψυχής για 
ελευθερία. 

Οι Άγγλοι, παρά τη μεγάλη υπεροχή τους σε όπλα και στρατό και παρά τα 
σκληρά μέτρα που χρησιμοποίησαν, τους απαγχονισμούς, τα βασανιστήρια, 
τις πολυετείς φυλακίσεις, τις μακροχρόνιες κρατήσεις προσώπων χωρίς 
δίκη, τους αλλεπάλληλους κατ’ οίκον περιορισμούς, τις βίαιες διαλύσεις 
των μαθητικών και άλλων διαδηλώσεων,  δεν μπόρεσαν να καταβάλουν το 
ξέσπασμα του λαού για την ελευθερία του και κατέφυγαν στη συνήθη τακτική 
τους του διαίρει και βασίλευε. Προκάλεσαν ως αντίπαλο δέος προς τους 
ελληνοκυπρίους την  εθνική και στρατιωτική οργάνωση των τουρκοκυπρίων 
και επανέφεραν  την Τουρκία ως ενδιαφερόμενο μέρος στα προβλήματα του 
Αιγαίου και της Ανατολικής Μεσογείου. Εξόρισαν στις μακρινές Σεϋχέλλες 
τον Αρχιεπίσκοπο Μακάριος Γ΄ και τους συνεξορίστους του  και ενέτειναν 
τον αγώνα εναντίον της ΕΟΚΑ με νέα στρατεύματα και οπλισμό από τη 
Μεγάλη Βρετανία. 

 Ύστερα  από έναν άνισο αγώνα τεσσάρων  ετών (1955-1959),  ο  εξόριστος 
Αρχιεπίσκοπος, που από το 1957 εγκαταστάθηκε με τους συνεξορίστους 
του στην Αθήνα,  αποδέχτηκε στις αρχές του 1959 τις συμφωνίες Ζυρίχης-
Λονδίνου, στις οποίες κατέληξαν μετά από συνομιλίες η Μεγ. Βρετανία, 
η Ελλάδα και η Τουρκία και  με τις οποίες η Κύπρος κηρυσσόταν σε 
ανεξάρτητο κράτος αναγνωρισμένο από τα Ηνωμένα Έθνη με την ονομασία 
Κυπριακή Δημοκρατία. 

Β'
Δυστυχώς, από την αρχή η Κυπριακή Δημοκρατία δεν λειτούργησε 

ομαλά, για πολλούς λόγους, οι πιο σημαντικοί από τους οποίους είναι 
οι ακόλουθοι:

α) Η δυσκολία απεγκλωβισμού από τα έντονα αισθήματα του εθνικισμού 
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που διακατείχαν τις δυο κοινότητες, οι οποίες  δεν μπόρεσαν να συνεννοηθούν 
μεταξύ τους και να θέσουν το ενιαίο συμφέρον της Κύπρου πάνω από  το 
συμφέρον της κοινότητάς τους.

β)  Η έλλειψη των απαραίτητων  θεσμών και γνώσεων που θα βοηθούσαν 
τις  δυο κοινότητες να λειτουργήσουν ως  ένα ενιαίο κράτος με δυο χωριστές 
διοικήσεις. 

γ) Η πολιτική της Χούντας των Αθηνών, που κυβερνούσε τότε την 
Ελλάδα (1967-1974) και προκάλεσε πραξικόπημα στην Κύπρο  μερίδας  των 
Ελληνοκυπρίων εναντίον του νόμιμου Προέδρου της Κυπριακής Δημοκρατίας 
Αρχιεπισκόπου Μακαρίου Γ΄. 

δ) Οι πολιτικές βλέψεις της Τουρκίας, που επιδίωκε δια των 
Τουρκοκυπρίων να ελέγχει  ολόκληρη την Κύπρο, πολιτικά, οικονομικά 
και στρατιωτικά, και  η οποία, με αφορμή το πραξικόπημα,  εισέβαλε στις 
20 Ιουλίου 1974 εναντίον της Κυπριακής Δημοκρατίας.  

Αποτέλεσμα της εισβολής ήταν η κατάληψη από τα τουρκικά 
στρατεύματα της Βόρειας Κύπρου και  η συγκέντρωση σ’ αυτήν όλων των 
Τουρκοκυπρίων, ενώ οι Ελληνοκύπριοι αναγκάστηκαν να προσφυγοποιηθούν 
στις ελεύθερες περιοχές.  Οι Τουρκοκύπριοι  οργάνωσαν υπό την άμεση 
παρουσία και επίβλεψη του τουρκικού στρατού το τουρκοκυπριακό κράτος, 
το οποίο δεν αναγνωρίζεται διεθνώς εκτός  από την Τουρκία,  η ύπαρξή 
του  όμως  επηρεάζει  άμεσα την ενότητα και τη λειτουργία της Κυπριακής 
Δημοκρατίας.  Παρά την αποσχιστική πολιτική που η τουρκική κυβέρνηση 
επιβάλλει στο τουρκοκυπριακό κράτος, η Κυπριακή Δημοκρατία συνεχίζει 
να είναι αναγνωρισμένη διεθνώς και να συμμετέχει στη διεθνή πολιτική ως  
μέλος των Ηνωμένων Εθνών και της Ενωμένης Ευρώπης. 

Οι πρόσφατες γεωπολιτικές έρευνες στην Ανατολική Μεσόγειο και 
η ανεύρεση στην κυπριακή θαλάσσια περιοχή κοιτασμάτων φυσικού αερίου 
και ενδεχομένως πετρελαίου, παρέχουν τις προϋποθέσεις στις δυο Κοινότητες 
να  αναβαθμίσουν τις σχέσεις τους και να αναδείξουν το  κυπριακό κράτος σε 
σημαντικό οικονομικό παράγοντα της περιοχής. Η ενδεχόμενη αυτή εξέλιξη  
έχει προκαλέσει έντονο το κατακτητικό ενδιαφέρον της Τουρκίας, η οποία 
προσβλέπει στη διάλυση της Κυπριακής Δημοκρατίας και στην κατάληψη  
των  κοιτασμάτων του φυσικού αερίου. Γι’ αυτό και παρεμποδίζει την επιτυχή 
έκβαση των συνομιλιών μεταξύ των δυο Κοινοτήτων για τη δημιουργία ενός 
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ενιαίου κράτους. 

Το κυπριακό πρόβλημα πήρε έτσι μια νέα τροπή και έγινε πρόβλημα 
διατήρησης της ανεξαρτησίας του από τις επιβουλές της Τουρκίας. 
Η Κυπριακή Δημοκρατία όμως δεν έχει τη δυνατότητα να αντιμετωπίσει 
τις επιβουλές αυτές,  γι’ αυτό και στρέφεται για την εφαρμογή του διεθνούς 
δικαίου  στον Ο.Η.Ε. και σε άλλες ισχυρές χώρες. Δυστυχώς όμως, και παρά τις 
μεγαλόστομες διακηρύξεις, το διεθνές δίκαιο εξακολουθεί να παραμερίζεται  
από το συμφέρον και τη δύναμη των ισχυρών. 

Γι’ αυτό και μια από τις πρώτες επιπτώσεις του κυπριακού προβλήματος 
στη σύγχρονη ιστορία είναι η επαναφορά  του θέματος της  εφαρμογής του 
διεθνούς δικαίου. Μέχρι πότε θα συνεχίσουν ο Ο.Η.Ε. και η διεθνής πολιτική 
να κλείνουν τα μάτια και να επιτρέπουν στα πιο ισχυρά κράτη να θέτουν το 
δικό τους συμφέρον πάνω από το διεθνές δίκαιο;  

Ένα άλλο διεθνές πρόβλημα που ο  αγώνας της ΕΟΚΑ επαναφέρει 
εξήντα χρόνια μετά, είναι το θέμα της εθνικής καταγωγής των πολιτών και 
της ενότητας του κράτους. Οι κάτοικοι ενός κράτους ενδέχεται να ανήκουν σε 
διαφορετικές εθνικές κοινότητες. Στην περίπτωση αυτή τι έχει προτεραιότητα 
για τη συνοχή  και την ομαλή λειτουργία του Κράτους,  η εθνική καταγωγή 
ή η ιδιότητα του  πολίτη; Στην Κύπρο, τόσο οι Ελληνοκύπριοι όσο και οι 
Τουρκοκύπριοι, έδωσαν εξαρχής για ιστορικούς λόγους  προτεραιότητα στην 
εθνότητα παρά στην πολιτότητα, επιδιώκοντας την ένωση με τις μητέρες 
πατρίδες, παρά τη δημιουργία ενός αυτόνομου και ανεξάρτητου  κράτους που 
θα διοικούσαν οι ίδιοι.  

Αλλ’ ενώ οι Ελληνοκύπριοι, λίγα χρόνια μετά τις Συμφωνίες Ζυρίχης-
Λονδίνου  (1959) άρχισαν να κάνουν στροφή από την εθνότητα προς την 
πολιτότητα, οι Τουρκοκύπριοι συνεχίζουν  να επιδιώκουν την ίδρυση δικού 
τους ανεξάρτητου κράτους σε  βάρος της ενότητας της Κύπρου, με απώτερο 
στόχο την ενσωμάτωσή τους στην Τουρκία. 

Γ'
  Για τις εξελίξεις αυτές την  ευθύνη φέρει ολόκληρος ο κυπριακός λαός, 
Ελληνοκύπριοι και Τουρκοκύπριοι. Το πρόβλημα δημιουργήθηκε εξαιτίας 
της πολιτικής των δύο  πρώτων ηγετών μετά την ανεξαρτησία της Κύπρου, 
του Αρχιεπισκόπου  Μακαρίου  και του ηγέτη των  Τουρκοκυπρίων Ραούφ 
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Ντενκντας, που εξαρχής δεν εφάρμοσαν τις συμφωνίες Ζυρίχης - Λονδίνου. 
Η κατάσταση προσέλαβε  νέα τροπή το 1974 με τον μυστικό ερχομό του 
Γεωργίου Γρίβα στην Κύπρο, τη  διάσπαση των ελληνοκυπρίων αγωνιστών, το 
πραξικόπημα εναντίον του Αρχιεπισκόπου Μακαρίου και της επιδίωξης από  
τους Τουρκοκυπρίους της ένωσης με την Τουρκία. 

Τα γεγονότα αυτά   έδωσαν  στην Τουρκία την αναμενόμενη αφορμή  
να εισβάλει στην Κύπρο,  με αποτέλεσμα τη διαίρεση της Κύπρου σε Βόρεια 
και Νότια. Στη Βόρεια Κύπρο συγκεντρώθηκαν όλοι οι Τουρκοκύπριοι και 
ίδρυσαν, με την παρουσία δεκάδων χιλιάδων τουρκικών στρατευμάτων, 
το δικό τους ψευδοκράτος. Δυστυχώς οι Ελληνοκύπριοι στον Νότο, αντί 
να συσπειρωθούν και να αντιμετωπίσουν ενωμένοι την τουρκική εισβολή, 
ανέπτυξαν έναν έντονο κομματισμό που εξουδετέρωσε την  ενότητα που 
επικρατούσε στην περίοδο του Αγώνα της ΕΟΚΑ. Φτάσαμε έτσι στο σημείο 
της διαίρεσης του λαού σε κομματικούς σχηματισμούς και στην ανάπτυξη 
διαφορετικών πολιτικών στάσεων για το μέλλον της Κύπρου, γεγονός που  
διασπά τη  συνοχή και κατ’ επέκταση την ικανότητα για αντίσταση  του 
ελληνοκυπριακού λαού.  

Παρά τις υπάρχουσες αντίθετες απόψεις, η  επίλυση του κυπριακού 
προβλήματος μπορεί να γίνει  μόνο με την υπέρβαση του εθνοκεντρισμού 
και  τον διάλογο Ελληνοκυπρίων και  Τουρκοκυπρίων  για την επίτευξη ενός 
κράτους, πλήρως ανεξάρτητου από τις μητέρες πατρίδες και  με δική του 
πολιτική υπόσταση.  Ο σχετικός διάλογος έχει ευτυχώς αρχίσει, η εξέλιξή του 
όμως συχνά διακόπτεται και τα αποτελέσματά του δεν είναι τα αναμενόμενα. 

Το  γεγονός τούτο επισημαίνει ότι η αμοιβαία εμπιστοσύνη, που αποτελεί 
απαραίτητη προϋπόθεση για την επίτευξη  του «κοινού καλού, δεν έχει ακόμη 
ωριμάσει πλήρως. Γι’ αυτό και η  επίλυση του κυπριακού επιβάλλει την 
αλλαγή νοοτροπίας από όλους τους κατοίκους της Κύπρου, Ελληνοκύπριους 
και Τουρκοκύπριους. Όλοι οι Κύπριοι καλούνται να αντικαταστήσουν τον 
παλαιό εθνικισμό με τον προσωποκεντρικό κοινωνισμό, που θέτει το κοινό 
συμφέρον πάνω από τις  οποιεσδήποτε ατομικές, κομματικές  και   εθνικές 
επιδιώξεις.  

Οι συνθήκες της ζωής σήμερα είναι εντελώς διαφορετικές απ’ εκείνες 
που κυριαρχούσαν την εποχή του Αγώνα. Αν τότε ύψιστη αρετή ήταν 
«το υπέρ ελευθερίας και της πατρίδος θνήσκειν», σήμερα ύψιστη αρετή 
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είναι η επικράτηση της δικαιοσύνης και του κοινού καλού. Και στις δυο 
περιπτώσεις απαιτείται ο ίδιος ηρωισμός και η ίδια αυτοθυσία. Στην πρώτη 
περίπτωση ο πατριώτης αγωνιστής καλείται να είναι έτοιμος να προσφέρει 
για την ελευθερία της πατρίδας και την ίδια τη ζωή του. Στη δεύτερη 
περίπτωση  ο συνεπής και υπεύθυνος πολίτης καλείται να προσφέρει για την  
επικράτηση της δικαιοσύνης και την ομαλή λειτουργία της κοινωνίας τον 
ατομοκεντρισμό, τον κομματοκεντρισμό  και τον εθνοκεντρισμό του, κάτι 
που δεν είναι καθόλου πιο εύκολο  από τη θυσία της ζωής για την  πατρίδα. 

Σήμερα, εξήντα χρόνια μετά τον Αγώνα της ΕΟΚΑ 1955-1959 για την 
εθνική ελευθερία, συνεχίζουμε  έναν άλλο αγώνα, έναν αγώνα  για  την 
ενοποίηση της Κύπρου και την κοινωνική δικαιοσύνη. Αγωνιζόμενοι όμως για 
μια ενιαία, ελεύθερη και δίκαιη Κύπρο, διαιωνίζουμε συγχρόνως το πνεύμα  
του  αγώνα του 1955,  προσφέρουμε  στεφάνι δόξας στους ηρωικούς του 
νεκρούς και αποδίδουμε την πρέπουσα τιμή  στους αγωνιστές και σ’ ολόκληρο 
τον λαό  του 1955. Οι αγώνες ποτέ δεν τελειώνουν, αλλάζουν μόνο μορφή.

ΤΩΡΑ ΧΤΥΠΑΕΙ ΠΙΟ ΓΡΗΓΟΡΑ Τ' ΟΝΕΙΡΟ ΜΕΣ ΤΟ ΑΙΜΑ
ΤΟΥ ΚΟΣΜΟΥ Η ΠΙΟ ΣΩΣΤΗ ΣΤΙΓΜΗ ΣΗΜΑΙΝΕΙ:

Ε Λ Ε Υ Θ Ε Ρ Ι Α.
ΕΛΛΗΝΕΣ ΜΕΣ ΣΤΑ ΣΚΟΤΕΙΝΑ ΔΕΙΧΝΟΥΝ ΤΟΝ ΔΡΟΜΟ:

 Ε Λ Ε Υ Θ Ε Ρ Ι Α
ΓΙΑ ΣΕΝΑ ΘΑ ΔΑΚΡΥΣΕΙ ΑΠΟ ΧΑΡΑ Ο ΗΛΙΟΣ

ΟΔΥΣΣΕΑΣ ΕΛΥΤΗΣ.
 " ΑΣΜΑ ΗΡΩΙΚΟ ΚΑΙ ΠΕΝΘΙΜΟ ΓΙΑ ΤΟΝ

ΧΑΜΕΝΟ ΑΝΘΥΠΟΛΟΧΑΓΟ ΤΗΣ ΑΛΒΑΝΙΑΣ"



ΟΜΙΛΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΟΥ ΚΥΠΡΟΥ
ΚΥΡΙΟΥ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΥ 

ΣΤΟ ΜΝΗΜΕΙΟ ΤΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ 
ΜΕ ΤΗΝ ΕΥΚΑΙΡΙΑ ΤΗΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ 

ΕΞΗΝΤΑ ΧΡΟΝΩΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΝΑΡΞΗ ΤΟΥ 
ΕΘΝΙΚΟΑΠΕΛΕΥΘΕΡΩΤΙΚΟΥ ΜΑΣ ΑΓΩΝΑ

a
ΣΑΒΒΑΤΟ, 28 ΜΑΡΤΙΟΥ 2015

Με αισθήματα βαθύτατης συγκίνησης αλλά και χρέους συγκεντρω-
θήκαμε σήμερα στον ιερό τούτο χώρο του μνημείου της 
ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ για να εκφράσουμε, μέσα από τα μύχια βάθη τής 

ψυχής μας, τα αισθήματα τής βαθύτατής μας ευγνωμοσύνης προς όλους 
εκείνους, οι οποίοι θυσιάστηκαν για την ιερή αυτή έννοια, να αντλήσουμε 
ευψυχία από τον ηρωικό θάνατό τους και να συνεχίσουμε με ομοθυμία τον 
αγώνα, τον οποίο  με αυτοθυσία άρχισαν για  τη σωτηρία τής τλήμονος 
Πατρίδας μας. 

Τα διαχρονικά ιδανικά τού ελληνισμού για τις αξίες τής Πατρίδας και  τής 
αυτοθυσίας για την ελευθερία της, αναβίωσαν με αξιοθαύμαστο τρόπο στα 
άλκιμα πρόσωπα τής νεολαίας μας. Δια τούτο και το κύριο χαρακτηριστικό 
του ένδοξου εκείνου απελευθερωτικού μας Αγώνα υπήρξε η ομοψυχία τού 
κυπριακού λαού για την κατάκτηση τού ύψιστου αγαθού, τής Ελευθερίας και 
το αγωνιστικό φρόνημα τής αυτοθυσίας  χάριν τής πεφιλημένης πατρίδας. 

 Δια τούτο, σήμερα, στρέφομε, με την ευκαιρία των εξηντάχρονων τού 
απελευθερωτικού μας αγώνα, και νουν και καρδία προς τους ηρωικούς 
νεκρούς μας, και ευλαβικά  καταθέτουμε τις δάφνες του θαυμασμού μας και 
τής ευγνωμοσύνης μας.
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Η πορεία της ζωής τους προς τον θάνατο δηλαδή την αθανασία υπήρξε 
το ελεύθερο απαύγασμα τού εσωτερικού τους χρέους  για απελευθέρωση τής 
πατρίδας μας από τον αγγλικό ζυγό. Υπήρξε ο καρπός  τής υπέρβασης τής 
έννοιας τού θανάτου και της πίστεώς τους προς την αιωνιότητα.

Δια τούτο μέσα από τις θυσίες τους εξεπήγασε η ανάσταση τής πατρίδας 
μας και μέσα από τους τάφους τους ανέτειλε ολόλαμπρη  η πολυπόθητη 
ελευθερία. 

Αναβιώνοντας το έπος εκείνο, αισθανόμεθα ότι οι  ηρωικές τους μορφές  
σελαγίζουν αθάνατες δια μέσου των αιώνων εις τους κυπριακούς ορίζοντες,  
διαλαλούν τα κλέη τους,  συγκινούν  και  καθοδηγούν τις ευαίσθητες 
συνειδήσεις ημών, οι οποίοι διαπνεόμεθα από τα ίδια υψηλόφρονα ιδανικά. 
Το πνεύμα τής θυσίας τους επιβάλλεται να  ενοικεί πάντοτε στις ψυχές μας 
και να αποτελεί για όλους μας τον τηλαυγή και παράλληλα τον χρεωστικό  
φάρο των σκέψεων και των πράξεών μας.  Γιατί αυτοί έθεσαν ως θεμέλιο τής 
δικής μας ελευθερίας  τα ιερά  σώματά τους και θυσίασαν ό,τι πολυτιμότερον 
είχαν, την ίδια τη ζωή τους!

Δυστυχώς την ηρωική εκείνη περίοδο τής αυτοθυσίας και της δόξας, 
των ηρωισμών και των ενδόξων θανάτων, ακολούθησε η περίοδος τής 
αμφισβήτησης τού Αγώνα και της δολερής διχόνοιας. Φύγαμε από την 
αξιάγαστη ομοθυμία τού εμείς και υποδουλωθήκαμε στην παγίδα τού εγώ. Τα 
αποτελέσματα είναι γνωστά. Τα βιώνουμε με πόνο και άφατη εθνική οδύνη 
εδώ και σαρανταένα ολόκληρα χρόνια. 

  Τη στιγμή αυτή τής ιστορικής αναπόλησης, νιώθουμε βαθύτατα μέσα 
μας ότι το χρέος μας προς τους  αθάνατους νεκρούς  μας δεν εξοφλείται με 
πανηγυρικές εκδηλώσεις ούτε με ύμνους και εγκώμια για τις αξιοθαύμαστες 
θυσίες τους. Εξοφλείται μόνο με έργα αντάξια προς τις θυσίες τους και τους 
ηρωισμούς τους.    

Η Εκκλησία Κύπρου, σαν φιλόστοργη Μητέρα κρούει τον κώδωνα των  
κινδύνων,   που διέρχεται η πολυαγαπημένη μας πατρίδα και καλεί όλους με 
πόνο, αγωνία και αγάπη πολλή σε εγρήγορση και ομόνοια∙ καλεί όλο τον 
κυπριακό λαό να αναβιώσει το πνεύμα τής ομοθυμίας, τής αυτοθυσίας και 
της φιλοπατρίας, με τον οποίο οι ένδοξοι ήρωές μας και αγωνιστές  έγραψαν 
το έπος τού 55-59.  Μέσα στην κάμινο των δοκιμασιών που διερχόμαστε και 
τη γολγόθεια πορεία που βαδίζουμε, μάς καλεί   να ενεργοποιήσουμε και 
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πάλιν το κάλλος των προγονικών μας αρετών, που επιδείξαμε ως λαός κατά 
την ένδοξη εκείνη περίοδο τού 55-59. 

Η Εκκλησία καλεί όλους μας σε μια συστράτευση εθνική για τη σωτηρία 
τής κινδυνεύουσας πατρίδας μας.  Αυτό θα είναι το καλύτερο μνημόσυνο 
των ηρώων, που έπεσαν μαχόμενοι ή απαγχονίστηκαν για την ελευθερία τής 
πολύπαθης Κύπρου μας. Η σωτηρία της Πατρίδας μας, ας αποτελεί εφεξής 
τον γνώμονα των σκέψεων και των πράξεών μας. 

Αποτελεί χρέος ιερό για όλους... «σ’ αυτούς που ήλθαν, πέρασαν, 
θά’ ρθουν και θα περάσουν». Αποτελεί χρέος τιμής για τους πεσόντες, 
τους απαγχονισθέντες και τους αγωνιστές  του απελευθερωτικού μας 
Αγώνα! Αποτελεί χρέος προς τη Μητέρα Πατρίδα,  τη Σωτηρία της  και την 
Ελευθερία της!

ΟΔΕ ΤΥΜΒΟΣ ΗΡΩΩΝ ΜΗΝΥΕΙ ΟΝΟΜΑΤΑ ΙΕΡΑ

ΟΙΤΙΝΕΣ ΚΡΙΝΑΝΤΕΣ ΤΟ ΕΥΔΑΙΜΟΝ ΤΟ ΕΛΕΥΘΕΡΟΝ

 ΥΠΕΡ ΤΗΣ ΕΡΑΤΕΙΝΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ

  ΕΥΚΛΕΩΣ ΗΓΩΝΙΣΘΗΣΑΝ

ΛΑΒΟΝΤΕΣ ΤΟΝ AΓΗΡΩΝ ΤΗΣ ΠΑΤΡΙΔΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΝ

                      ΙΩΑΝΝΗΣ  ΧΡ.  ΓΙΑΓΚΟΥ



ΚΥΠΡΟΣ.
ΑΠΟ ΤΟ ΕΠΟΣ ΣΤΗΝ ΤΡΑΓΩΔΙΑ,

ΜΕ ΤΟ ΧΡΕΟΣ ΤΗΣ ΛΥΤΡΩΣΗΣ ΑΠΑΡΑΓΡΑΠΤΟ 

ΑΝΔΡΕΑ  Ι.  ΒΟΣΚΟΥ,
ΟΜΟΤΙΜΟΥ ΚΑΘΗΓΗΤΟΥ ΤΗΣ ΑΡΧΑΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ

 ΠΑΝΗΓΥΡΙΚΟΣ ΛΟΓΟΣ
ΣΤΟΝ ΚΑΘΕΔΡΙΚΟ ΝΑΟ ΑΓΙΟΥ ΙΩΑΝΝΟΥ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ,

ΤΗΝ 1η ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2015

a
Μιλώντας μπροστά σε ζωντανούς ήρωες που έγραψαν τις δικές 

τους χρυσές σελίδες στο ανεπανάληπτο ΕΠΟΣ ΤΗΣ Ε.Ο.Κ.Α. 
ΤΟΥ 1955-59, πρόσφυγας ανάμεσα σε πρόσφυγες χιλιάδες μετά 

την οδυνηρή ΤΡΑΓΩΔΙΑ του 1974, με το χώμα που σκεπάζει τ’ αντρειωμένα 
κόκκαλα λεοντόκαρδων ηρώων τουρκοπατημένο και τις τραγικές μορφές 
γονιών πολλών θαμμένες στην προσφυγιά, νοιώθω το χρέος βαρύτατο. 

Ατέλειωτοι είναι από τα πανάρχαια χρόνια οι αιώνες της σκλαβιάς 
στην Κύπρο την ενάλια. Μα αστέρευτη συνάμα η απαντοχή. Η Ομηρική 
κληρονομιά, που κουβάλησαν μαζί τους και συντήρησαν απέθαντοι Αχαιοί 
οικιστές, μπήκε ορμητική στο ποτάμι της παράδοσής μας και πρόσφερε 
ΠΡΟΤΥΠΑ ΖΩΗΣ σαν το εἶς οἰωνὸς ἄριστος ἀμύνεσθαι περὶ πάτρης και το 
αἰὲν ἀριστεύειν καὶ ὑπείροχον ἔμμεναι ἄλλων, στον πόλεμο και στην ειρήνη, 
που μετενσαρκώθηκαν από τους 300 του Λεωνίδα, τους Μαραθωνομάχους 
και τους Σαλαμινομάχους, τον Ονήσιλο και τον Κίμωνα, κι άλλους πολλούς, 
κι έγιναν πυξίδα πολύτιμη στους διαχρονικούς ΕΛΛΗΝΙΚΟΥΣ ΑΓΩΝΕΣ 
ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ, με τους Έλληνες της Κύπρου μαζικά και εντυπωσιακά εσαεί 
παρόντες: στην Ιωνική επανάσταση και στις εκστρατείες του Μεγάλου 
Αλεξάνδρου· στους Ακριτικούς αγώνες· στις Κρητικές επαναστάσεις και στον 
Μακεδονικό αγώνα, στους Βαλκανικούς και στους Παγκόσμιους πολέμους· 
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και φυσικά στον Μεγάλο Ξεσηκωμό του 1821, στα Ελλαδικά πεδία των 
μαχών, κι εδώ, με επιστέγασμα την 9η Ιουλίου του 1821, που απαθανάτισε 
ανυπέρβλητα ο εθνικός μας ποιητής Βασίλης Μιχαηλίδης.

Σαν ήρθε, έτσι, το πλήρωμα του χρόνου την 1η Απριλίου του 1955 
και ήχησε παλλαϊκό το νέο εγερτήριο σάλπισμα, πρόβαλαν ξανά θρύλοι 
ολοζώντανοι, παλιοί Ομηρικοί και άλλοι καινούργιοι, σαν αυτόν του Διγενή 
Ακρίτα, που στη δημοτική παράδοση της Κύπρου τα βάζει νικηφόρα με θεριά 
υπερφυσικά και δράκοντες, νικά τον ίδιο τον Χάρο: 

Κι εδώκαν κι επαλιώννασιν τρεις νύχτες, τρεις ημέρες,

’σ τα τρία τα μερόνυχτα ο Διεννής νικά τον.

Ο ΑΓΩΝΑΣ, με προσταγή του Διγενή κι ευχή του Μακαρίου, ανδρώθηκε 
και θέριεψε. Νέοι ήρωες, εκατοντάδες, μεθυσμένοι με τ’ αθάνατο κρασί του 
Εικοσιένα, παίρνουν τον δρόμο της θυσίας για την ελευθερία. Πανστρατιά 
οι μαχητές, κι ας κλείστηκαν χιλιάδες στα περιβόητα Κρατητήρια. 
ΟΙ ΑΓΩΝΙΣΤΕΣ της Ε.Ο.Κ.Α., της Π.Ε.Κ.Α. και της Α.Ν.Ε. έγραψαν 
ανεξίτηλα –το λέω με όλη τη βαρύτητα των λέξεων– ΜΟΝΑΔΙΚΕΣ ΚΑΙ 
ΑΝΕΠΑΝΑΛΗΠΤΕΣ ΣΕΛΙΔΕΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ. Ο ΑΓΩΝΑΣ 
ήταν αληθινά ΗΡΩΙΚΟΣ σε βάθος απροσπέλαστο και εύρος ασυνήθιστο. Σαν 
έπος φανταστικό προικισμένου Ομηρικού ποιητή αντηχούν ακόμα στ› αυτιά 
όσων ζήσαμε κείνο το ξέφρενο τετράχρονο πανηγύρι της λευτεριάς,  το ΟΥ 
ΠΕΡΙ ΧΡΗΜΑΤΩΝ ΤΟΝ ΑΓΩΝΑ ΠΟΙΟΥΜΕΘΑ ΑΛΛΑ ΠΕΡΙ ΑΡΕΤΗΣ 
τού Κυριάκου Μάτση και το νιότρανο μολὼν λαβέ του ίδιου, των ηρώων τού 
Λιοπετρικού αχυρώνα και της αγχόνης, της πανστρατιάς των μαχητών της 
Ε.Ο.Κ.Α. και των μαθητών που ξεχύνονταν στους δρόμους αγνοώντας τις 
σφαίρες των σιδερόφραχτων στρατευμάτων του κατακτητή, ανέβαιναν στις 
στέγες των σχολείων και –με πρόμαχο την Ελληνική σημαία– πάσκιζαν να 
φράξουν τον δρόμο της δουλείας∙  κι όταν οι Άγγλοι απελπισμένοι κλείναν 
τα σχολεία, συνέρρεαν στα σπίτια των δασκάλων και στις εκκλησιές και 
θέρμαιναν «την αποσταμένη ελπίδα» με λόγια Ομηρικά και Ευαγγελικά. 

Ονειρική μοιάζει η εικόνα του ΕΥΑΓΟΡΑ ΠΑΛΛΗΚΑΡΙΔΗ, που παίρνει 
τον δρόμο της αγχόνης «γελαστός, ἀποφασιστικός καὶ ὑπερήφανος», 
γράφοντας ύμνον αθάνατο στη Λευτεριά κι αναβιώνοντας  εντυπωσιακά το 
σκεπτικό με το οποίο ο νεαρός Αχιλλέας κι άλλοι Ομηρικοί ήρωες βαδίζουν 
προς τον ένδοξο θάνατο, με τα τελευταία λόγια του: «Ἡ πιὸ ὄμορφη μέρα 
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τῆς ζωῆς μου. (...) Τὸ κάθε τι γεννιέται καὶ πεθαίνει. (...)» / «Τί σήμερα, 
τί αὔριο τί ὕστερα ἀπὸ σαράντα ἢ ἑκατὸ χρόνια». 

Σαν ΕΠΟΣ ΥΠΕΡΟΜΗΡΙΚΟ μακρινής ηρωικής εποχής φαντάζει του 
ΓΡΗΓΟΡΗ ΑΥΞΕΝΤΙΟΥ η ΙΣΤΟΡΙΑ: Περικυκλωμένος στο κρησφύγετό του 
στου Μαχαιρά τα όρη (στις 3 Μαρτίου του 1957), αρνείται να παραδοθεί όχι 
από αιδώ ή από αναπόδραστη ανάγκη, αλλά γιατί έτσι ΠΡΕΠΕΙ. Μπροστά 
στον αναπόφευκτο θάνατο διατάζει τους συντρόφους του να παραδοθούν. 
Και μένει μόνος. «Εγώ», τους λέει, «θα πολεμήσω και θα πεθάνω. Πρέπει 
να πεθάνω»! Ἐτσι είπε. Και σείστηκε η γη. Κι αντιλάλησαν οι αιώνες. 
Κι ο ουρανός απόμεινε μ’ ορθάνοικτο το στόμα. Κι έστειλε τ’ αγέρι να 
σκορπίσει παντού τον θρύλο, το παραμύθι, το δράμα, την ιστορία (δεν ήξερε 
τι ήταν!) του λεβέντη της Λύσης. Όρμησε κείνο στα πέρατα της γης. Και 
τραγουδούσε κι έλεγε: Ένας Έλληνας πολεμούσε μόνος ολημερίς μ’ ολόκληρο 
ασκέρι στρατιωτών της χώρας τους καμάρι. Σαν είδαν και απόειδαν εκείνοι 
τον περιλούσαν με βενζίνη, τον περιτύλιξαν με φλόγες και τον κάναν 
πυροτέχνημα. Αργοπεθαίνοντας μεσ’ στην καλή και τη γλυκειά της Άνοιξης 
την ώρα δεν έχει αυτός του Διάκου το παράπονο στα χείλη. Ημίθεου ρήσεις 
είναι τα λόγια του τα τελευταία: «Ο σπόρος που σπείραμε βλάστησε. Άναψε 
και φούντωσε η φλόγα στις καρδιές όλων των Ελλήνων. Τίποτε δεν μπορεί 
πια να τη σβήσει. Ο θάνατός μου θα τη φουντώσει ακόμα περισσότερο. 
Η Λευτεριά θα ανατείλει όπου νά ’ναι λαμπρή». (Έτσι απλά, πεζά, 
ΕΛΛΗΝΙΚΑ.)

Η Λευτεριά δεν πρόβαλε λαμπρή, όπως την ονειρεύονταν μικροί 
και μεγάλοι, όλοι μας. Η αγνωμοσύνη των ισχυρών της γης κι η αδικία 
περίσσεψαν και πάλι. Κι εμείς, είν’ αλήθεια κατάπικρη, πέφταμε ‒γι’ άλλη μια 
φορά, σαν έτοιμοι από καιρό‒ στις παγίδες, ξεχνώντας το προγονικό μέτρον 
ἄριστον και το Ομηρικό: "ἀφρήτωρ, ἀθέμιστος, ἀνέστιός ἐστιν ἐκεῖνος/ ὃς 
πολέμου ἒραται ἐπιδημίου ὀκρυόεντος. (: ανάξιος ν’ ανήκει σε εθνική ομάδα, 
σε κοινωνία με θεσμούς και δικαιοσύνη, σε οικογένεια, όποιος τον φρικτό 
εμφύλιο πόλεμο αγαπά). Οι κερκόπορτες άνοιξαν εγκληματικά στον Αττίλα, 
κι η συμφορά τύλιξε τον τόπο. Κι ύστερα, σαν στήσαμε πάνω στα ερείπια το 
εκθαμβωτικό οικονομικό θαύμα, λοξοδρομήσαμε, και καταντήσαμε επαίτες, 
σε αφέντες –εμπόρους των εθνών‒  άτεγκτους και ανάλγητους.

Μύθοι (παρά-μυθοι, θα έλεγα) πολλοί ξεφύτρωσαν και συντηρούνται 
όλα τούτα τα χρόνια σχετικά με την Κύπρο μας. Ο ένας είναι ο παρά-μυθος 
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των «χαμένων ευκαιριών», συνδυασμένος τεχνηέντως με αυτόν των  
«ανεπίκαιρων αγώνων», του Οκτωβρίου του 1931 και ‒κυρίως‒ του επικού 
Απελευθερωτικού Αγώνα του 1955-’59. Θα μας χάριζαν τάχα οι Άγγλοι την 
ελευθερία, αν ήμασταν πειθήνιοι! Τα γεγονότα, όμως, άλλα μαρτυρούν! 
Το άλικο ελληνικό αίμα έρρεε ακόμα ποτάμι κι οι διθύραμβοι για το θαύμα 
της Πίνδου και της Κρήτης έσχιζαν τον αέρα όταν η Αγγλία αρνιόταν να 
επιτρέψει στην εν εξορία Ελληνική Κυβέρνηση να εγκατασταθεί στην Κύπρο, 
και στους άντρες Ελληνικού πολεμικού πλοίου, που μετά την τιτανομαχία 
της Κρήτης τραβούσε για την Αίγυπτο μέσω Αμμοχώστου φορτωμένο 
ανδρεία, να βγούν για λίγο στη στεριά να ξαποστάσουν. Ματοβαμμένα 
εδάφη με πυκνούς ελληνικούς πληθυσμούς αφήνονταν έξω από τα σύνορα 
της Ελλάδας στον μεταπολεμικό διακανονισμό από τους συμμάχους, κι 
η Κύπρος παρέμενε Αγγλική αποικία. Τους διθυράμβους και τις υποσχέσεις 
διαδέχονταν εφιαλτικά τα Βρετανικά «ουδέποτε» (η Κύπρος δεν θα γίνει ποτέ 
πλήρως ανεξάρτητη, ουδέποτε), ως απάντηση στην καθολική απαίτηση για 
Ένωση με τη Μητέρα Ελλάδα, εκπεφρασμένη με το παλλαϊκό Δημοψήφισμα 
της 15ης Ιανουαρίου 1950 και με επάλληλα διαβήματα τιμημένων εθελοντών 
των δύο Παγκοσμίων πολέμων. Κι όταν το ποτήρι της αγανάκτησης 
ξεχείλισε κι η απαντοχή στέρεψε, οι αγωνιστές της Κυπριακής Ελευθερίας 
χαρακτηρίζονταν «τρομοκράτες», στέλλονταν εκδικητικά στην αγχόνη  και 
θάβονταν απάνθρωπα στις Κεντρικές Φύλακες της Λευκωσίας. 

Ένας είναι ο αληθινός Ελληνικός μύθος (φιλοσοφώτερος ἱστορίας, 
ποίησις, κατά τον Αριστοτέλη): ο μύθος της Ελληνικής αρετής που επιτάσσει 
προάσπιση της απειλούμενης ελευθερίας με κάθε θυσία, κι όταν ακόμα 
η συμβατική λογική φωνάζει πως η αντίσταση σε επίδοξους και υπαρκτούς 
κατακτητές φαίνεται άπελπις. Με παρακλάδια πολλά: όπως το μολὼν 
λαβέ του Λεωνίδα (οι Πέρσες πέρασαν στις Θερμοπύλες, μα η Ελληνική 
Ελευθερία στάθηκε ολόρθη και τους αντιμετώπισε πιο κάτω, στη Σαλαμίνα 
και στις Πλαταιές, όπως πιο πριν στον Μαραθώνα, με θαυμαστή για τα 
συμβατικά ανθρώπινα μέτρα επιτυχία, κρατώντας ελεύθερη την Ευρώπη)· 
όπως την Επανάσταση του 1821 (με το Εγώ Γραικός γεννήθηκα Γραικός θε 
να πεθάνω του Αθανάσιου Διάκου, και τον ύμνο στην αθάνατη Ρωμιοσύνη 
του Αρχιεπισκόπου Κυπριανού)· όπως το θαύμα της Πίνδου (κι άλλα πολλά)· 
και όπως τους Κυπριακούς μύθους: του Σαλαμίνιου Ονήσιλου, που τα 
έβαλε πεζός με των Περσών των έφιππων τα στίφη, και στο νεκρό κεφάλι 
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του φωλιάσαν μέλισσες (να μας κεντρίζουν όταν υπνώττουμε αμέριμνοι 
και παίρνουμε τον κατήφορο, να τρέφουν με το μέλι τους αγωνιστές και να 
γλυκαίνουν τις συμφορές), και του Αθηναίου Κίμωνα (που καὶ νεκρὸς ἐνίκα, 
έξω από το Κίτιο)· της 21ης Οκτωβρίου 1931 («ένα γεγονός», όπως έγραφε 
ο εκ των πρωταγωνιστών Θεοφάνης Τσαγγαρίδης, «που πρέπει να κριθεί όχι 
για τα αποτελέσματά του τα επικερδή ή τα επιζήμια, αλλά για τη μυθική του 
σημασία και το ποιητικό του βάθος»)· των ανυπέρβλητων ηρώων του 1955-
’59· των ανδρών της ηρωϊκής ΕΛ.ΔΥ.Κ. και της Κυπριακής Εθνοφρουράς, 
που το κατάμαυρο καλοκαίρι του 1974 τα έβαλαν με πολλαπλά υπέρτερες 
αριθμητικά και σε δύναμη πυρός Τουρκικές δυνάμεις, αποδεκατίστηκαν, μα 
κράτησαν τη Λευκωσία· του Τάσου Ισαάκ και του Σολωμού Σολωμού. Χωρίς 
αυτόν τον μύθον, που συνεχώς φυλλοβολούσε κι έδινε καρπούς καινούργιους, 
άλλη θα ήταν η μοίρα της Ελλάδας, και κυρίως της Κύπρου (αν δεν είχε 
αφελληνιστεί και αλλαξοπιστήσει, παρασυρμένη από πλάνες υποσχέσεις και 
φωνές εχέφρονος τάχα ρεαλισμού). 

Δεν ήταν «λάθος» ο αγώνας για απλά ανθρώπινα δικαιώματα –όπως το 
αναφαίρετο δικαίωμα της Αυτοδιάθεσης– μετά τον νικηφόρο Παγκόσμιο 
αγώνα κατά του Φασισμού. Αν μη τι άλλο, όπως θυμίζει ο αείμνηστος 
εθνικός μας ποιητής Κώστας Μόντης, «τζιείνα τα κοπελλούθκια, αφήκαν 
μας τ΄ αγάλματα τζιαι τα τραούθκια», κι αναρίθμητες σελίδες ολόχρυσες 
κι ολόλαμπρες. Να εμπνεόμαστε και να προβληματιζόμαστε (με συνεχή, 
ειλικρινή και δημιουργική αυτοκριτική), να ελπίζουμε και να αγωνιζόμαστε 
(ιδιαίτερα τούτες τις κρισιμότατες ώρες, για να ορθοποδήσουμε ξανά και 
να στηριχθούμε στις δικές μας ‒αστείρευτες ανά τους αιώνες‒ δυνάμεις), 
πιστεύοντας πως αυτό που φαντάζει ακατόρθωτο για τα ανθρώπινα μέτρα 
έρχονται στιγμές ευλογημένες που γίνεται –συν Θεώ– πραγματικότητα. 
Φάρος φωτεινός ελευθερίας μένει (πρέπει να μείνει) το όραμα του Γρηγόρη 
και του Ευαγόρα, χρέος απαράγραπτο η έμπρακτη δικαίωση των ηρώων μας. 
Το χώμα που τους σκεπάζει, όποιοι κι αν το πατούν κατακτητές, ποτισμένο 
και αγιασμένο με ιδρώτα και αίμα ελληνικό χιλιετίες τώρα, προσμένει τη 
λύτρωση. Τη ΧΡΩΣΤΑΜΕ, και ΜΠΟΡΟΥΜΕ να τη φέρουμε. ΕΙΜΑΣΤΕ 
ΕΛΛΗΝΕΣ.

 O
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ΤΡΙΤΗ, 31 ΜΑΡΤΙΟΥ 2015

Ζ
Περίλαμπρες επανέρχονται και πάλιν στην ιστορική μας μνήμη οι 

ένδοξες επέτειοι τής 25ης Μαρτίου 1821 και της 1ης  Απριλίου 
1955. Και οι δύο επαναστάσεις πέρασαν στη  συνείδηση μας ως  οι 

κορυφαίοι σταθμοί τής νεότερης ιστορίας μας, οι οποίοι αποτελούν τους 
καρπούς των αρετών των Ελλήνων και τού θείου προς την Ελευθερία πόθου 
τους. 

Οι τέσσερεις αιώνες της σκλαβιάς, που πέρασε ο ελληνισμός κάτω από 
την αδίστακτη τυραννία τού τούρκου κατακτητή, δεν υπήρξαν ούτε αρκετοί 
ούτε ικανοί να  σβήσουν τον πόθο του για το υπέρτατο, θελκτικότατο και 
ζωηφόρο τούτο  αγαθό τής Ελευθερίας. Η λαϊκή μούσα από την πρώτη στιγμή 
τής πτώσεως τής Βασιλίδος των πόλεων εξέφρασε με τον πιο παραστατικό 
τρόπο την αγάπη τού λαού και την πίστη του για την απελευθέρωση της 
δουλωθείσας πατρίδας:

Σώπασε κυρά Δέσποινα 
και μη πολυδακρύζεις  

πάλιν με χρόνια με καιρούς, 
πάλιν δικά μας θάναι.

Και όντως∙ η ιστορία του και θρησκεία του κράτησαν τον ελληνισμό  
εσωτερικά ελεύθερο. Τον βοήθησαν να προσβλέπει συνεχώς προς την άγια 
εκείνη ώρα τής ελευθερίας του, βαθύτατα πεπεισμένος ότι τον Γολγοθά και 
τη Σταύρωση θ’ ακολουθήσει η ένδοξη Ανάσταση. Το θείο παράδειγμα τού 
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Ναζωραίου αποτελούσε γι’ αυτόν πηγή ακατάβλητου σθένους, υπομονής 
και εγκαρτέρησης. Τούτη την πίστη τού λαού την διατύπωσε κατά ένα πολύ 
απλό αλλά και σοφό τρόπο ο ελευθερωτής των ραγιάδων, ο Θεόδωρος 
Κολοκοτρώνης:

Το Γένος ποτέ δεν υποτάχτηκε στους Τούρκους.
Είχε πάντα τον βασιλιά του, τον στρατό του, τα κάστρα του.

Βασιλιάς του; Ο μαρμαρωμένος Βασιλιάς.
Στρατός του; Οι αρματωλοί και οι Κλέφτες.

Κάστρα του; Η Μάνη και το Σούλι. 
Και πράγματι. Ο μελετητής της ελληνικής ιστορίας θα διαπιστώσει ότι 

καθ’ όλη τη διάρκεια τής τουρκοκρατίας επανειλημμένες ήταν οι επαναστάσεις 
για την αποτίναξη τού τουρκικού ζυγού, καίτοι στον ορίζοντα ουδεμία λογική 
ελπίδα υπήρχε. Αλλά το ασίγαστο πάθος για την ερατεινή τούτη έννοια τους 
οδηγούσε συχνά πυκνά σε επαναστάσεις ανεξαρτήτως του αποτελέσματος. 
Και ασφαλώς η κάθε επανάσταση πότιζε το δέντρο τής ελευθερίας με «αίμα, 
πλήθος αίμα ελληνικό». Και προετοίμαζε το δούλον Γένος για τη μεγάλη 
ώρα τής Εθνικής Παλιγγενεσίας.

Όλες αυτές οι επαναστάσεις, καθώς και οι αγώνες τού Ελληνισμού 
από την αρχαιότητα μέχρι σήμερα,  ανέδειξαν την Ελλάδα ως το λίκνο 
τής Ελευθερίας και τον ελληνικό λαό ως τον φορέα τού πιο αγωνιστικού 
φρονήματος για την Ελευθερία του. 

Οι ήρωες τους οποίους τιμούμε σήμερα και οι αξιοθαύμαστες θυσίες τους 
έμπρακτα αποδεικνύουν ότι το ιδεώδες τής ελευθερίας εξακολουθεί και θα 
εξακολουθήσει να αποτελεί έναν ηθικό βίωμα και μια ιστορική επιταγή για 
κάθε Έλληνα. 

Από τα ίδια ακριβώς ιδανικά εμπνεόμενος και ο κυπριακός λαός, και 
ακολουθώντας το παράδειγμα των ηρώων τού 1821 ύψωσε υπερήφανα το 
ανάστημά του και απαίτησε από τους Άγγλους κατακτητές την ελευθερία του.

Ο απελευθερωτικός μας Αγώνας τού 55-59 πέρασε ήδη στην ιστορία 
σαν η ενδοξότερη περίοδος στην πολυκύμαντη κυπριακή ιστορία. Στον 
αγώνα εκείνο όντως διέλαμψαν όλες οι Αρετές τού Ελληνισμού, ιδιαίτερα 
οι αρετές τής αυτοθυσίας και τού ηρωισμού.  Την αιχμή τού δόρατος τού 
απελευθερωτικού μας αγώνα αποτέλεσε η νεολαία τής πατρίδας μας, 
η οποία διαπνεόταν από τις διαχρονικές χριστιανικές και πατριωτικές αξίες. 
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Τα υπέροχα και συγκινητικότατα εκείνα κείμενα  που μάς άφησαν ως ιερά 
παρακαταθήκη, οι νεαροί απαγχονισθέντες μας, λίγο προτού ανεβούν με τη 
γνωστή τους ευψυχία στο ικρίωμα τής αγχόνης, αποτελούν ανυπέρβλητα 
μνημεία ευψυχίας, ηρωισμού και πίστεως προς την ελευθερία, τον Ιησού 
Χριστό και την αθανασία τής ψυχής.  

Δυστυχώς τη μυρσίνη και τη δάφνη τού ένδοξου εκείνου αγώνα μας, για 
τον οποίο έχουμε κάθε δικαίωμα να νιώθουμε υπερήφανοι, αντικατέστησε 
η προαιώνια κατάρα τής φυλής μας.  Η διχόνοια η δολερή,  κρατούσα το 
σκήπτρο της τριγυρνούσε στον καθένα, «πάρτο, λέγοντας, και συ». Και πάλιν 
πέσαμε στην παγίδα της, έστω και αν γνωρίζαμε από την ιστορία μας τις 
συνέπειες.

Τα αποτελέσματα – δυστυχώς -  είναι γνωστά. Εισβολή, κατοχή, 
πρόσφυγες και αγνοούμενοι.  Και το δράμα της πατρίδας μας και του λαού 
μας συνεχίζεται. Διερχόμαστε ακόμη τη μεγάλη Παρασκευή των Παθών μας. 

 Η Εκκλησία Κύπρου, η οποία πρωτοστάτησε στον επικό εκείνο Αγώνα, 
επιθυμεί και τώρα σαν φιλόστοργη Μητέρα να εκπληρώσει το χρέος της 
απέναντι στον πονεμένο λαό μας. Γνωρίζει ότι απαραίτητη προϋπόθεση 
για την επιτυχία είναι η ομοθυμία τού λαού μας. Γι’ αυτό   με βαθύ αίσθημα 
ευθύνης απέναντι στην ημικατεχόμενη πατρίδα μας,  απευθύνουμε  θερμότατη 
έκκληση προς την ηγεσία και τον λαό μας για  μια πραγματική ενότητα, 
καρπός τής οποίας θα είναι μια ενιαία και  αγωνιστική στοχοθεσία, ως προς 
το εθνικό μας θέμα. 

Μόνο με αυτή την ενότητα τού πνεύματος και των στόχων δικαιούμαστε 
να ελπίζουμε ότι θα σώσουμε την πατρίδα μας και θα επιτύχουμε μία, κατά το 
δυνατό, δίκαιη, βιώσιμη και λειτουργική λύση τού εθνικού μας προβλήματος. 

Αυτό είναι το χρέος που έχουμε σήμερα απέναντι σ’ όλους εκείνους,  οι 
οποίοι το 1821 και το 1955, με πνεύμα ηρωικό, θυσιάστηκαν με  όραμα την 
ελευθερία  της Πατρίδας μας.  

Ιερά Αρχιεπισκοπή Κύπρου
31 Μαρτίου 2015

                                                          Διάπυρος προς Κύριο ευχέτης

                                                      Ο ΚΥΠΡΟΥ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΣ Β΄ 



                     

ΤΟ ΠΝΕΥΜΑ ΤΗΣ ΑΥΤΟΘΥΣΙΑΣ
ΤΟΥ ΑΓΩΝΑ ΤΟΥ 55-59

Οι στερνοί λόγοι  
των απαγχονισθέντων 

φωνή πατρίδας.
                                            ΜΙΧΑΛΑΚΗ Ι. ΜΑΡΑΘΕΥΤΗ
                                                                   ΣΤΙΓΜΕΣ ΣΤΟΝ ΧΡΟΝΟ
                                              Ατενίζοντας τη Ζωή και τον Άνθρωπο με Χαϊκού.
                                                     Για την Πατρίδα, 26η στροφή, σελ. 66

a
ΙΩΑΝΝΗ ΧΡ. ΓΙΑΓΚΟΥ,  ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ

  

Ο απελευθερωτικός Αγώνας του κυπριακού λαού τού 1955-59 πέρασε 
στη νεοελληνική ιστορία  ως ένα ηρωικό έπος που καταξιώθηκε στη 
συνείδησή μας. Κύριο γνώρισμα τού Αγώνα εκείνου ήταν το πνεύμα 

τής αυτοθυσίας για την ελευθερία τής πατρίδας μας από τον αποικιακό ζυγό 
και η χριστιανική υπέρβαση τού φόβου τού θανάτου. 

Τούτο το πνεύμα το βρίσκουμε διάχυτο μέσα στις επιστολές των εννέα 
καταδικασθέντων και απαγχονισθέντων εθνομαρτύρων μας. Αναφέρω  τρία 
μόνο χαρακτηριστικά παραδείγματα. 

ΜΙΧΑΗΛ ΚΟΥΤΣΟΦΤΑΣ: Απαγχονίστηκε από τους Άγγλους  στις 
21 Σεπτεμβρίου 1956, σε ηλικία 20 χρονών, μαζί με το Στέλιο  Μαυρομμάτη  
και τον Ανδρέα Παναγίδη.

Στις 16 Σεπτεμβρίου 1956 έγραφε στη μητέρα του:

«...Έχουμε τις ελπίδες μας στον Πανάγαθο Θεό και πιστεύουμε ότι θα 
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βοηθήσει και σας και μας. Να έχετε όλοι πίστη στον Άγιο Θεό, για να σας 
βοηθήσει να σταθήτε σαν  Ελληνίδες Μητέρες. Μη λυπάσθε γιατί δεν θα με 
χάσετε. Με αφιερώνετε στην Πατρίδα. Μητέρα πρέπει να είσαι υπερήφανη 
γιατί είμαι κι’ εγώ ένα παιδί τής Κύπρου, που δίνει το αίμα του για την 
Ε λ ε υ θ ε ρ ί α !

 Προσεύχομαι στην Υπεραγία Θεοτόκο να Σας δώσει θάρρος και 
ψυχραιμία, γιατί και Εκείνη έχασε τον Υιό Της. Ο Χριστός σταυρώθηκε, 
για να μας απαλλάξη από τα δεσμά, από την αδικία και από τον φόβον 
τού θανάτου. Γιατί φοβάσθε, αφού πιστεύουμε στο αληθινό ΦΩΣ;  
Οι μόνες λέξεις που μπορούν  ν’ ακούσουν από τα χείλη μας οι δυνάσται είναι 
αυταί:    ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ  Η  ΘΑΝΑΤΟΣ....».

ΣΤΕΛΙΟΣ ΜΑΥΡΟΜΜΑΤΗΣ:  Απαγχονίστηκε από τους Άγγλους 
στις 21 Σεπτεμβρίου 1956 σε ηλικία 23 ετών.

Στις 10 Σεπτεμβρίου έγραφε στον αδελφό του: «... Ο Χριστός μού 
δίνει δύναμη και θάρρος κι’ έτσι μπορώ να αντιμετωπίσω όλα με πίστη και 
ελπίδα...»

Στις 18 Σεπτεμβρίου γράφει το τελευταίο γράμμα προς τους γονείς και      
τ’ αδέλφια του.

«... Αισθάνομαι τον εαυτό μου ισχυρό και γαλήνιο, γιατί έχω μέσα μου 
τον Χριστό και είμαι βέβαιος  ότι θα με βοηθήσει μέχρι τέλους... Θέλω να 
ξέρετε  πως ο υιός σας και αδελφός σας πέθανε με το   χ α μ ό γ ε λ ο στα 
χείλη, γιατί κράτησε μέχρι τέλους τον ιερόν όρκο που έδωσε να θυσιαστεί 
χάριν  τής ελευθερίας τής  Κύπρου....».  

ΑΝΔΡΕΑΣ ΠΑΝΑΓΙΔΗΣ: Απαγχονίστηκε από τούς Άγγλους στις          
21 Σεπτεμβρίου 1956, μαζί  με τον Μιχάλη Κουτσόφτα και τον Στέλιο 
Μαυρομμάτη.  Ήταν ηλικίας 22 χρονών. Ο μόνος έγγαμος απ’ όσους  
κρέμασαν οι Άγγλοι. Ήταν πατέρας τριών παιδιών. 

Έγραφε στον αδελφό του:

« Αυτά τα σκοτεινά κελλιά, που άλλοτε ήσαν κελλιά τής φρίκης και 
τού τρόμου, είναι τώρα κελλιά λαμπερά, χαράς και υπερηφάνειας... 
Περιμένουμε την ημέρα τής  εκτελέσεώς μας  σαν  ά γ ι α  ώ ρ α   τής  
Ε λ ε υ θ ε ρ ί α ς ! ».
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Το τελευταίο  « χ α ί ρ ε τ ε » το χριστιανικό  « χ α ί ρ ε τ ε » ο Ανδρέας 
Παναγίδης το απευθύνει στα πεθερικά του και στους κουνιάδους του.

« ...Σας στέλλω το τελευταίο μου μήνυμα από τα προπύλαια τού 
θανάτου... Τώρα που ξέρω ότι σε μια μέρα θ’ αντικρίσω την αγχόνη, έχω 
διπλάσιο θάρρος από πριν. Ο Χ ρ ι σ τ ό ς είναι πάντα συντροφιά    στα 
κελλιά μας!   Ο Χριστός μάς γεμίζει την καρδιά με αληθινή  χ α ρ ά.   
Παρακαλούμε τον Θεό να μάς σώσει όχι το σώμα αλλά   την   ψ υ χ ή !...».

 Αναμφίβολα η ευψυχία, η αυτοθυσία και το πνευματικό κάλλος των 
επιστολών αυτών είναι ανεπανάληπτο και ανυπέρβλητο. Και το μόνο σχόλιο 
που επιθυμώ να γράψω είναι τούτο: Το πνεύμα των επιστολών αυτών, 
καθώς και των υπολοίπων απαγχονισθέντων, δεν ήταν λόγοι πίστεως και 
παρηγοριάς, που γράφτηκαν σε ώρες πνευματικής και εθνικής ανάτασης. 
Ήταν μια βιωματική χριστιανική και εθνική ιδεολογία, που διαμορφώθηκε 
στην ψυχοσύνθεσή τους παιδιόθεν, η οποία κράτησε το ηθικό των αγωνιστών 
ακμαίο και αγωνιστικό μέχρι την αγχόνη! Ήταν η πίστη τους για την αξία τού 
αγώνα τους προς το ύψιστο ιδανικό που λέγεται ελευθερία και η απόλυτη 
βεβαιότητά τους για τη μεταθανάτια ζωή, όπως την βρίσκουμε διατυπωμένη 
μέσα στη διδασκαλία τής Καινής Διαθήκης.

Το ίδιο πνεύμα τής αυτοθυσίας  το συναντούμε και στους αγωνιστές που 
έπεσαν μαχόμενοι στα πεδία των μαχών για το ίδιο ιδανικό τής ελευθερίας. 
Ο Γρηγόρης Αυξεντίου λ.χ. πριν από το ηρωικό ολοκαύτωμά του είπε 
ευθαρσώς στους συντρόφους του.

«Εγώ θα πολεμήσω και θα πεθάνω. Πρέπει να πεθάνω»! «Ο σπόρος 
που σπείραμε βλάστησε. Άναψε και φούντωσε η φλόγα στις καρδιές όλων 
των Ελλήνων. Τίποτε δεν μπορεί πια να την σβήσει. Ο θάνατός μου θα 
την φουντώσει ακόμα περισσότερο. Η Λευτεριά θα ανατείλει όπου νά ‹ναι 
λαμπρή...». Ακολούθησε  η γνωστή ηρωική του θυσία!

Και κατά τον Νίκο Κρανιδιώτη, έγινε
Λαμπάδα τ’ αντρειωμένο {του} κορμί

και Φως που καίει.
Ήλιος που περπατάει στον ουρανό

Κι ανάβει, με το σπαθί τής λεβεντιάς
τη νέα Ελπίδα.
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{έγινε} Βάτο φλεγόμενη στη Γη τού Μαχαιρά!
{και}χάραξε με τ’ αναμμένα δάκτυλα

των εικοσιεννιά {του} χρόνων
τής Λευτεριάς Δεκάλογο για τη Φυλή {του}.

Πίσω από τους πεσόντες  ήρωές  μας,  άξιοι τιμής και θαυμασμού είναι οι 
ηρωικοί γονείς τους, που τους ανέθρεψαν με το μάννα τής φιλοπατρίας και 
τής αυτοθυσίας. Θαυμάζουμε τον Πιερή Αυξεντίου, ο οποίος, όταν εκλήθη 
στο στρατιωτικό νοσοκομείο για να αναγνωρίσει τον καμένο γυιο του, έφυγε 
από εκεί υπερήφανος χωρίς να αφήσει ούτε ένα δάκρυ να κυλίσει από τα μάτια 
του. Ο Γρηγόρης δεν ήταν για κλάματα. Ήταν ο αξιοθαύμαστος αγωνιστής 
τής ελευθερίας και της αυτοθυσίας. Γι’ αυτό και σ’ ένα μνημόσυνο του παιδιού 
του είπε χαρακτηριστικά:

« Είμαι υπερήφανος γιατί έλαχε ο κλήρος στο παιδί μου να δώσει τη ζωή 
του για την Ελευθερία. Νιώθω υπερήφανος γιατί πόνεσα για την Πατρίδα. 
Το ξέρω, Πατρίδα μου, πως όλα είναι μικρά μπροστά στο μεγαλείο σου. 
Όμως έχω δώσει για σένα το πιο πολύτιμο πράγμα στον κόσμο, το παιδί 
μου. Ας είναι ευλογημένο το όνομά σου».

Παραπλήσια δήλωσε και ο πατέρας του αετού τού Πενταδακτύλου, τού 
Κυριάκου Μάτση, ο γέρο Χριστοφής:

« Τόσο εγώ  όσο και η σύζυγός μου είμεθα υπερήφανοι για τον ηρωικό 
θάνατο του αγαπημένου μας παιδιού, που ηγωνίσθη με όλη τη δύναμη τής 
ψυχής του για την ελευθερία του μαρτυρικού μας νησιού. Εύχομαι οι θυσίες 
των παιδιών μας να φέρουν σύντομα τους καρπούς των».

Πλάι στους υπέροχους αυτούς αγωνιστές αγωνιζόταν και όλος ο λαός. 
Μαζί τους και οι υπέροχες ελληνίδες, Μάνες και Αδελφές. Η προσφορά τους 
ήταν τόσο μεγάλη, ώστε ο Αρχηγός τού Αγώνα έγραψε χαρακτηριστικά:

 « Η συμβολή τής Ελληνίδος Κυπρίας εις τον απελευθερωτικόν 
αγώνα υπήρξε εξόχως σημαντική. Με βαθείαν  συγκίνησιν αναλογίζομαι 
την πολύτιμον συνεισφοράν της εις τον αγώνα. Με παραδειγματικήν 
αυταπάρνησιν ανέλαβε και εξετέλεσε κατά τρόπον αξιοθαύμαστον πάσαν 
αποστολήν, μη ορρωδήσασα προ ουδενός κινδύνου. Όλαι αι Ελληνίδες των 
πόλεων και των χωρίων τής Κύπρου δεν υστέρησαν εις πράξεις ηρωισμού 
και αυτοθυσίας». 
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Και όντως· αρκεί να θυμηθούμε   τη Λουκία  Παπαγεωργίου  με τα έξι 
παιδιά. Ήταν μέλος τής ΕΟΚΑ  και στο περιβόλι της, στο Αυγόρου, διατηρούσε 
κρησφύγετο, όπου μαζί με τον σύζυγό της φιλοξενούσαν καταζητούμενα 
πρόσωπα. Όταν δολοφονήθηκε, σε διαδήλωση εναντίον των Άγγλων, ήταν 
έγκυος το έβδομό της παιδί. 

Οι γυναίκες και κυρίως οι μαθήτριες  δρούσαν ως σύνδεσμοι των 
αγωνιστών, μεταφέροντας την αλληλογραφία ή και διαταγές δια ζώσης. 
Για την προσφορά τής Ελληνίδας Κυπρίας αρκεί μονάχα να αναλογιστούμε 
τον πόνο και την αγωνία όλων εκείνων των Μητέρων, των οποίων τα παιδιά 
τους ήταν φυλακή και βασανίζονταν από τους Άγγλους και Τούρκους 
βασανιστές για να αποκαλύψουν μυστικά τής οργάνωσης.  Αρκεί να 
αναλογιστούμε   τον πόνο και την οδύνη των Μανάδων Εκείνων που τα παιδιά 
τους καταδικάστηκαν σε θάνατο και επρόκειτο να εκτελεστούν. «... καί σοῦ 
δέ αὐτῆς τήν ψυχήν διελεύσεται ρομφαία» ( Λουκ.2, 35).  Είναι η προφητική 
φράση που είπε ο θεοδόχος  Συμεών προς την Παναγία γνωρίζοντας τον πόνο 
και την οδύνη που θα δοκίμαζε όταν θα έβλεπε τον  Υιόν Της να σταυρώνεται 
σαν κακούργος στο μέσο δύο ληστών. Νομίζω ότι μόνο αυτή η φράση  είναι 
δυνατόν να μας βοηθήσει να νιώσουμε, κατ’ ελάχιστον, την ψυχοσύνθεση 
των ζυμωμένων με τον πόνο και οδύνη ηρωικών εκείνων Μανάδων  τού 
απελευθερωτικού μας Αγώνα. Αυτό άλλωστε υπέμνησε προς τη Μάνα του 
και ο Μιχάλης Κουτσόφτας στην τελευταία του επιστολή γραμμένη   μία μόνο 
μέρα πριν από τον απαγχονισμό του.

«Σεβαστή μου μητέρα, χαίρε,

... Φανταστείτε το μεγάλο μαρτύριο τού Σωτήρος, που κρεμάστηκε 
πάνω στον σταυρό για να σώσει τη δική μας ψυχή. Δεν υπάρχει λόγος να 
φοβόμαστε τον θάνατο, αφού πιστεύουμε στο αληθινό φως. Από τη στιγμή 
που άκουσα την ώρα τής εκτελέσεώς μας, νιώθω την ψυχή μου να είναι 
γεμάτη από μια αληθινή χαρά...».

 Νομίζω ότι θα ήταν παράλειψή μου, πραγματευόμενος το θέμα τής 
αυτοθυσίας του κυπριακού ελληνισμού, κατά την ένδοξη εποποιία τού 
55-59 να μην  αναφερθώ στους αγωνιστές εκείνους που υπέφεραν τα 
πάνδεινα προκειμένου να μην αποκαλύψουν τα μυστικά τής οργάνωσης. Για 
να νιώσουμε – έστω νοητά- τα βάσανα που υπέφεραν οι αγωνιστές προτιμώ 
να παραθέσω κάποια αποσπάσματα. 
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Πρώτα από το συγκινητικότατο βιβλίο τού Μαθηματικού ΦΡΙΞΟΥ 
ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΗ: «δεν ξέρω...δεν ξέρω τίποτε... ΒΑΣΑΝΙΣΤΗΡΙΑ 
ΠΛΑΤΡΕΣ – ΟΜΟΡΦΙΤΑ- ΛΕΥΚΑ»  ΣΕΛ.128

«... Το νέο βασανιστήριο της Ομορφίτας δημιουργούσε το τρομερό 
και βαρύτατο αίσθημα του πνιγμού. Στη δική μου περίπτωση, πράγματι με 
αναστάτωσε σε αφάνταστο βαθμό. Επιπλέον όμως, με αυτό το βασανιστήριο, 
δημιουργήθηκε η αιτία για να προκληθεί μια σοβαρή βλάβη στη σιαγόνα 
μου. Σε κάποια στιγμή που με βασάνιζαν με το μαρτύριο του πνιγμού, 
ο σωματώδης και χειροδύναμος Μέρλιν άρπαξε το κεφάλι μου και το γύρισε 
απότομα δεξιά- αριστερά μερικές φορές. Φαίνεται ότι έσπρωξε πολύ δυνατά 
την κάτω σιαγόνα τής κεφαλής μου και το κακό έγινε. Μ’ εκείνη την απότομη 
και δυνατή κίνηση βγήκε από τη θέση της η κάτω σιαγόνα, μένοντας στη μια 
μεριά. Η γλώσσα μου βγήκε έξω από το στόμα και δεν μπορούσα να φωνάξω 
ή να μιλήσω. Πονούσα τρομερά. Ο Μέρλιν γελούσε συνέχεια και φαινόταν 
ευχαριστημένος από τη νέα του επιτυχία. Έστριψε ακόμη περισσότερο την 
εξαρθρωμένη σιαγόνα και προκάλεσε πιο φρικτούς πόνους. Ύστερα τράβηξε 
απότομα τη σιαγόνα προς την άλλη μεριά και την έβαλε στη θέση της. 
Το νέο « πείραμα» με τη σιαγόνα άρεσε στον Μακκάουαν και είπε τού 
Μέρλιν και το επανέλαβε μερικές φορές. Δηλαδή έβγαζε τη σιαγόνα από 
τη θέση της και μετά την πίεζε δυνατά προς την αντίθετη κατεύθυνση και 
πήγαινε στη θέση της προκαλώντας φρικτούς και αφάνταστους πόνους.

Μ’ εκείνες τις συνεχείς εξαρθρώσεις που έκαμαν προξένησαν σοβαρή 
βλάβη στη σιαγόνα που δεν έμενε στη θέση της. Τότε πήραν δύο μεγάλα 
δερμάτινα κορδόνια και έδεσαν σφικτά το κεφάλι μου με τη σιαγόνα στη 
θέση της. Όταν όμως, μετά με κτύπησαν απότομα πάλι βγήκε η σιαγόνα από 
τη θέση της...».

Ο απέραντος θαυμασμός που αισθάνομαι μέσα μου για τους αγωνιστές 
που πέρασαν στα φρικτά βασανιστήρια τής Ομορφίτας, φέρνει στη μνήμη μου 
και βιώνω πολύ εντονότερα εκείνη τη περίφημη φράση του Περικλέους που 
διατύπωσε για τους αληθινούς ήρωες. «Κράτιστοι δ'  ἂν τὴν ψυχὴν δικαίως 
κριθεῖεν οἱ τά τε δεινὰ καὶ ἡδέα σαφέστατα γιγνώσκοντες καὶ διὰ ταῦτα μὴ 
ἀποτρεπόμενοι ἐκ τῶν κινδύνων».   (Περικλέους Επιτάφιος, κεφ. 40). 

 Αυτός ο θαυμασμός με παρωθεί εντόνως να αναφερθώ και σ’ ένα άλλο 
υπέροχο βιβλίο που έχει τίτλο «ΥΜΝΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ» του τομεάρχη της 
ΕΟΚΑ ΑΝΔΡΕΑ ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΥ»
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 Αντιγράφω κάποια αποσπάσματα από το  δεύτερο μέρος που έχει  
τίτλο «ΜΝΗΜΕΣ ΑΠΟ ΤΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΜΟΥ ΣΤΟΝ ΑΓΩΝΑ ΤΗΣ 
ΕΟΚΑ 19955-59», στο οποίο ο συγγραφέας αναφέρεται και  στα φρικτά 
βασανιστήρια που υπέστη στην Ομορφίτα.

Στο κεφάλαιο «Στη φρίκη τής Ομορφίτας» σελ. 321 γράφει: 
 «Οι γροθιές έπεφταν βροχή, χωρίς διακοπή, ενώ ταυτόχρονα φώναζαν. 
«Μίλα ρε σκύλλε, μίλα γιατί θα σε σκοτώσουμε. Δεν θα βγεις ζωντανός 
απ’ εδώ μέσα». Από το ανηλεές γρονθοκόπημα έπεσα στο πάτωμα. 
Με κτυπούσαν, με κλωτσούσαν, με ποδοπατούσαν.

Σταμάτησαν με παρέμβαση τού Άγγλου ανακριτή, που πρόσταξε 
να με βάλουν στο γυμνό κρεβάτι των μαρτυρίων. Προηγουμένως μού 
έδωσαν υγρά σίδερα με ηλεκτροφόρα καλώδια. Άρχισαν να διοχετεύουν 
ηλεκτρισμό σ’ όλο μου το κορμί. Οι πόνοι ήταν φρικτοί αβάστακτοι. 
Συγκλονιζόμουν  ολόκληρος. Το ρεύμα προκαλούσε τρέμουλο σ’ όλο 
το σώμα μου. Ήταν κάτι το συγκλονιστικό, απερίγραπτο, απάνθρωπο…  
κι ύστερα εφάρμοσαν τα ηλεκτρικά καλώδια στα γεννητικά όργανα και 
στον ομφαλό μου. Δεν μπορώ να περιγράψω με λόγια το φρικτό μαρτύριο. 
Ήταν ένα μαρτύριο αργού θανάτου. Θανάτου που δεν ερχόταν. Ήταν το πιο 
φρικτό, το πιο σκληρό, το πιο απάνθρωπο βασανιστήριο. Συνέχισαν μέχρι 
που έχασα τις αισθήσεις μου. Μ’ έκαναν να συνέλθω και ξανάρχισε το ίδιο 
μαρτύριο… το κορμί μου ήταν εξαντλημένο, μα η ψυχή δυνατή…

Και τα μαρτύρια ξανάρχισαν. Ξυλοδαρμός, γρονθοκοπήματα, πάλι 
στην καρκολού, πάλι τα ηλεκτρικά καλώδια στα γεννητικά όργανα, ξανά 
τεχνητός πνιγμός, το βρεγμένο σεντόνι. Να θέλεις να αναπνεύσεις και να 
μην μπορείς. Να σε πνίγουν σιγά – σιγά χωρίς να μπορείς να αντιδράσεις. 
Το συναίσθημα ήταν απερίγραπτο. Ήταν προτιμότερος ο θάνατος παρά το 
μαρτύριο του τεχνητού πνιγμού. Οι βασανιστές γνώριζαν πόσο απάνθρωπο 
ήταν, αλλά δεν τους ενδιέφερε η ζωή ή ο θάνατος των ανθρώπων, παρά μόνο 
οι πληροφορίες που ήθελαν. Λιποθυμούσα, επανακτούσα τις αισθήσεις μου 
κι άρχιζαν τα ίδια. Προσπαθούσαν να με κάνουν να μιλήσω. Ήταν σίγουροι 
πως γνώριζα πολλά… Δεν ξέρω πόσο διάρκεσαν τα βασανιστήρια… 

Κάποια στιγμή με ξαναπήραν στο κελί. Μόλις έφθασα, προσευχήθηκα. 
Ευχαρίστησα την Παναγία που με βοήθησε να αντέξω τα μαρτύρια. 
Την παρακαλούσα να με βοηθήσει και στο μέλλον, στα νέα βασανιστήρια, 
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που θ’ ακολουθούσαν ή να με βοηθήσει να πεθάνω. Καλύτερα νεκρός 
παρά προδότης τής Πατρίδας μου… Ήξερα πολλά... Μα προπάντων ήμουν 
γνώστης τού Αρχηγείου. Γνώριζα το κρησφύγετο τού Αρχηγού τής ΕΟΚΑ. 
Κι’ η γνώση, είναι τέτοιες στιγμές φοβερό βάρος για κείνους που την 
κατέχουν.

Έπρεπε ν’ αντέξω όσα κι αν ήταν τα μαρτύρια. Το μεγάλο μυστικό 
έπρεπε να το πάρω μαζί μου στον τάφο. Είχα χρέος να πεθάνω.  
Αν πάρεις την απόφαση να πεθάνεις, ήδη έχεις κερδίσει τη μάχη τής ζωής 
στο αμόνι τής δοκιμασίας».

Πιστεύω ακράδαντα ότι στην τελευταία παράγραφο εμφαίνεται 
σαφέστατα και η πεμπτουσία τού απελευθερωτικού μας αγώνα. 
 Οι Έλληνες Αγωνιστές, κατά την ένδοξη εκείνη περίοδο, επιδεικνύοντας ένα 
πρωτοφανές πνεύμα αυτοθυσίας, ήταν αποφασισμένοι να αγωνισθούν μέχρι 
θανάτου προκειμένου να κερδίσουν το ουράνιο αγαθό τής ελευθερίας τους. 
Προχωρούσαν απτόητοι στον υπέροχο εκείνο Αγώνα γιατί μέσα τους είχαν 
ταυτίσει το νόημα τής ζωής τους με το νόημα τής ελευθερίας «κρίναντες 
το εύδαιμον το ελεύθερον το δε ελεύθερον το εύψυχον»,  κατά τον αρχαίο 
ιστορικό Θουκυδίδη.

Εκτός από τον Ανδρέα Αγγελόπουλο όλοι οι αγωνιστές που περιέγραψαν 
τα βασανιστήριά τους στην Ομορφίτα, ομολογούν ότι στις τραγικές και 
εξαιρετικά δύσκολες εκείνες ώρες τής αυτοθυσίας βρήκαν καταφύγιο και 
άντλησαν τις ηθικές και σωματικές δυνάμεις από τον Θεό και  από την 
προστάτιδα τής Φυλής μας την Παναγία. Σ’ Εκείνην έστρεψαν με πίστη και 
ελπίδα τα βλέμματα τής ψυχής τους και βρήκαν τη δύναμη να αντέξουν στα 
βασανιστήρια και να μην ομολογήσουν. Γιατί έστω και ένας απ’ αυτούς   λύγιζε  
και  ομολογούσε, πού βρισκόταν ο Αρχηγός,   τότε  ο απελευθερωτικός μας 
Αγώνας θα κατέρρεε.

Ο ίδιος ο Αγγελόπουλος κρίνοντας την προσφορά του προς τον Αγώνα 
γράφει.

«Αξιολογώντας την προσφορά μου στον Αγώνα τού 1955-59, κατέληξα 
στο συμπέρασμα ότι η σημαντικότερη ήταν αυτή των βασανιστηρίων στην 
Ομορφίτα το καλοκαίρι τού 1958, που παρόλον ότι μαρτύρησα σωματικά 
και ψυχικά, εν τούτοις κατόρθωσα να διαφυλάξω όλα τα σημαντικά μυστικά 
που γνώριζα» ( σελ.331).
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Στη μακραίωνη και πολυκύμαντη ιστορική διαδρομή τής πατρίδος μας ο 
λαός μας τροφοδοτούμενος αδιαλείπτως από τις αστείρευτες και βαθύριζες 
πνευματικές του πηγές, που είναι ο ζείδωρος Ελληνισμός κατ’ αρχάς, 
ο ουράνιος  και λυτρωτικός Χριστιανισμός αργότερα, κατόρθωσε να 
διατηρήσει και την ελληνικότητα τού νησιού μας και τη χριστιανικότητά του 
μέσα στους αιώνες κρυστάλλινη, ζωογόνα και λαμπροφόρα.

Λυπούμαι που ο χώρος δεν μού επιτρέπει να επεκταθώ...  γι’ αυτό και 
επιθυμώ να προτρέψω τους αναγνώστες τής  ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΜΑΡΤΥΡΙΑΣ να 
φροντίσουν να μελετήσουν τα ως άνω βιβλία καθώς και το βιβλίο τού κυρίου 
Νικολάου Βασιλειάδη «Εθνομάρτυρες τού Κυπριακού Έπους 1955-59», 
που βραβεύτηκε από την Ακαδημία Αθηνών, για να μπορέσουν να βιώσουν 
ΤΟ ΠΝΕΥΜΑ ΤΗΣ ΑΥΤΟΘΥΣΙΑΣ και το μεγαλείο  των Αγωνιστών τού  
ένδοξου απελευθερωτικού μας Αγώνα! 

Με αυτό το πνεύμα ας γαλουχήσουμε τα παιδιά μας και τη νέα γενεά. 
Με τον τρόπο αυτό εκπληρώνουμε ένα χρέος στο θέμα τής Αγωγής  προς 
τη νεότητα και προσφέρουμε μια σημαντική υπηρεσία προς την τλήμονα 
Πατρίδα μας.

Η  ΑΙΘΟΥΣΑ ΤΗΣ ΑΓΧΟΝΗΣ

ΚΑΙ  ΜΕ ΤΑ ΝΕΚΡΑ ΚΟΡΜΙΑ ΦΥΛΑΚΙΣΜΕΝΑ
ΤΗ ΛΕΥΤΕΡΙΑ ΔΟΞΟΛΟΓΟΥΝ

                                        ΜΙΧΑΛΑΚΗΣ ΜΑΡΑΘΕΥΤΗΣ



ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΟΥ ΚΥΠΡΟΥ
ΚΥΡΙΟΥ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΥ Β' 

ΣΤΗΝ ΗΜΕΡΙΔΑ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΑΓΝΟΟΥΜΕΝΟΥΣ
ΜΕ ΘΕΜΑ:

ΑΓΝΟΟΥΜΕΝΟΙ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ.
ΠΑΡΟΥΣΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ

HILTON PARK

ΚΥΡΙΑΚΗ, 26 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2015

Ζ 
Αγαπητέ κύριε Πρόεδρε τής Διερευνητικής Επιτροπής για τούς 

Αγνοουμένους μας, κύριε Σεργίδη, 

Αγαπητά Μέλη τής Δ.Ε.Α.

Κύριο Επίσημοι, Κυρίες και Κύριοι, 

Κάθε φορά που το θέμα των Αγνοουμένων μας έρχεται εντονότερα 
στη σκέψη μας -βεβαίως ουδέποτε έφυγε- με αφορμή ένα συνέδριο ή τον 
Μαραθώνιο Αγάπης Αγνοουμένων, μέσα μας νιώθουμε μία ανείπωτη οδύνη 
να διαπερνά τα σπλάχνα μας. Αυτό συμβαίνει και στην παρούσα περίπτωση 
με αφορμή την Ημερίδα: 

«ΑΓΝΟΟΥΜΕΝΟΙ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ - ΠΑΡΟΥΣΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΤΗ ΚΑΙ 
ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ».

Το θέμα των Αγνοουμένων είτε αυτοί είναι Ελληνοκύπριοι είτε είναι  
Τουρκοκύπριοι αποτελεί  το πιο τραγικό πρόβλημα που δημιούργησε 
η  τουρκική εισβολή τού 1974, γιατί είναι κατ’ εξοχή πρόβλημα που αφορά τον 
Άνθρωπο. Και για την Εκκλησία ο κάθε Άνθρωπος είναι μια έμψυχη εικόνα 
τού Θεού, την οποία οφείλουμε να σεβόμαστε. 
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Ασφαλώς για τη μικρή μας πατρίδα το πρόβλημα των 1618 Αγνοουμένων 
μας, όπως ήταν το 1974 είναι  τραγικά μεγάλο. Είναι πρόβλημα που πυρπολεί 
με οδύνη τις ανθρώπινες καρδιές, συγκλονίζει τις οικογένειες τους καιο πόνος 
εκτείνεται σε κάθε συγγενή ή γνωστό,  και  επηρεάζει δυσμενώς όλο τον λαό. 
Λαμβάνει προεκτάσεις που επηρεάζουν  αρνητικώς και τη λύση του πολιτικού 
μας προβλήματος.

Ο αγώνας μας για ανεύρεση των  αγνοουμένων μας άρχισε από την 
επομένη τής εισβολής. Όλοι ενθυμούμαστε με συγκίνηση τις αγωνιώδεις 
προσπάθειες που κατέβαλε ο αείμνηστος Μακάριος καθώς και οι διάδοχοί 
του για την ανεύρεση των αγνοουμένων μας ή την ταυτοποίηση των οστών 
τους και την παράδοση αυτών στους οικείους τους για την απόδοση των 
επιβαλλομένων τιμών και  τον ενταφιασμό τους. 

 Η πρόσφατη απόφαση του ΕΔΑΔ (Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου 
Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων), η οποία λήφθηκε στις 12 Μαΐου 2014 και η 
οποία αποτελεί συνέχεια της πρώτης απόφασης στη  προσφυγή μας εναντίον 
Τουρκίας, της 10ης Μαΐου 2001, συνιστά μια σημαντική εξέλιξη, όσον αφορά 
στις παραβιάσεις Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων  και στο θέμα των Αγνοουμένων 
και Εγκλωβισμένων μας. 

Το ΕΔΑΔ πολύ ορθά συνέλαβε την ουσία τού προβλήματος μας 
που έγκειται στη δυνατότητά μας να διερευνήσουμε την τύχη του κάθε 
Αγνοουμένου, πράγμα που το ΕΔΑΔ με την πρόσφατη απόφασή του 
επιβεβαίωσε, δηλώνοντας  πως μέχρι σήμερα η Τουρκία παρέλειψε να 
πράξει.  Δυστυχώς και πάλι η αντίδραση της Τουρκίας  ήταν απόλυτα 
αρνητική με την επίσημη δήλωσή της ότι θα εφεσιβάλει την απόφαση.  

Βέβαια εμείς, ανεξαρτήτως τής στάσεως τής Τουρκίας θα συνεχίσουμε 
αόκνως τις προσπάθειές μας μέχρι να εξακριβώσουμε την τύχη και του 
τελευταίου μας αγνοουμένου.  Γι’ αυτό και χαιρετίζομε με ικανοποίηση 
την ανακοίνωση τής  Παγκύπριας Οργάνωσης Συγγενών Αδηλώτων 
Αιχμαλώτων και Αγνοουμένων ότι  «θα μελετήσει την απόφαση και τους 
τρόπους αξιοποίησής της με την Κυπριακή Κυβέρνηση και θα πάρει νομική 
συμβουλή από νομικούς με εξειδίκευση στο ευρωπαϊκό δίκαιο στην Κύπρο 
και στο εξωτερικό» για την καλύτερη δυνατή εφαρμογή της.

Παράλληλα καλούμε και την κυβέρνηση να μελετήσει  και αυτή δεόντως 
όλες τις νομικές πτυχές τής απόφασης και να ενεργήσει δραστήρια προς κάθε 
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κατεύθυνση για την αξιοποίηση τής αποφάσεως τού ΕΔΑΔ, από πολιτικής 
από νομικής και ιδιαίτερα από πρακτικής  απόψεως. 

Άλλωστε υπάρχουν διεθνείς συμβάσεις και πρωτόκολλα διεθνών 
Σωμάτων, όπως είναι ο ΟΗΕ, και το Συμβούλιο τής Ευρώπης  που σαφώς 
προνοούν ότι τα εμπλεκόμενα μέρη έχουν υποχρέωση να επιτρέπουν και να 
διευκολύνουν την ελεύθερη πρόσβαση σε οποιαδήποτε πηγή πληροφοριών, 
που θα μπορούσε να βοηθήσει στη διερεύνηση των περιπτώσεων 
αγνοουμένων προσώπων.

Επιπλέον, το πρόσφατο ψήφισμα με αριθμό 2015/2551 τού Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου, ημερομηνίας 12 Φεβρουαρίου 2015, επιβεβαιώνει για μια 
ακόμη φορά την ανάγκη όπως η Τουρκία συνεργαστεί με τη ΔΕΑ για τους 
αγνοουμένους στην Κύπρο, παρέχουσα πρόσβαση σ’ όλη την κατεχόμενη 
Κύπρο καθώς και πληροφορίες που θα βοηθήσουν την Επιτροπή στο έργο της. 

Αγαπητοί Σύνεδροι, διερμηνεύοντας το πνεύμα τού Χριστιανισμού και της 
επίσημης Εκκλησίας τής Κύπρου την οποία εκπροσωπώ, απευθύνω θερμότατη 
έκκληση και προς την Τουρκία και προς τις ενταύθα τουρκοκυπριακές 
αρχές να επιδείξουν πνεύμα συναντίληψης στον κοινό ανθρώπινο πόνο, 
που ταλανίζει εδώ και πολλές δεκαετίες και ελληνικές και τουρκοκυπριακές 
οικογένειες και να συνεργαστούμε με πνεύμα αλληλοκατανόησης και αγάπης 
προκειμένου να φέρουμε εις πέρας το ανθρωπιστικό τούτο πρόβλημα.  
Η ειλικρινής αυτή συνεργασία μόνο γαλήνη και ηρεμία θα φέρει στις ψυχές 
των οικογενειών που έχουν αγνοουμένους. Παράλληλα θα καλλιεργήσει και 
την ψυχολογία, ότι πέραν τού θέματος αυτού έχουμε και τη δυνατότητα να 
συνεργαστούμε και να επιλύσουμε και το πολιτικό μας θέμα, πράγμα που θα 
μάς επιτρέψει να ζήσουμε ειρηνικά και δημιουργικά στο ευλογημένο αυτό 
νησί που η αγάπη τού Θεού μας χάρισε. Η δυνατότητα αυτή δεν είναι απλώς 
ένα εφετό ιδεολόγημα ενός κληρικού που αγαπά τον άνθρωπο και ιδιαίτερα 
τον πονεμένο άνθρωπο. Είναι μία δυνατότητα και παράλληλα μια επιτακτική 
ανάγκη για ένα ευτυχέστερο μέλλον αμφοτέρων των κοινοτήτων μας. 

Με αυτό το όραμα χαιρετίζω τον Μαραθώνιο Αγάπης  Αγνοουμένων, 
την Ημερίδα τής ΔΕΑ,  με θέμα: «Αγνοούμενοι τής Κύπρου – παρούσα 
κατάσταση και προοπτικές»  επευλογώ ολοθύμως τις φιλότιμες προσπάθειες 
των Μελών που απαρτίζουν την Επιτροπή και δηλώνω ότι τόσο εγώ όσο και 
όλα τα Μέλη τής Ιεράς Συνόδου θα είμαστε στο πλευρό Σας,  στις αγωνιστικές 
σας προσπάθειες. 
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Εύχομαι ολοψύχως ο Θεός να ευλογεί το ευγενικό και ανθρωπιστικό σας 
έργο. 

Ιερά Αρχιεπισκοπή Κύπρου

Σάββατο 25 Απριλίου 2015
                                                              
                                                                 Μετ’ ευχών εγκαρδίων 

              Ο ΚΥΠΡΟΥ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΣ Β΄

  
   
   



 Η ΔΥΝΑΜΗ ΤΗΣ ΑΔΥΝΑΜΙΑΣ

ΜΕΓΑΛΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗ ΚΟΡΩΝΕΙΑΣ ΚΥΡΙΟΥ ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΟΝΟΣ1

Ζ
Το μεγαλύτερο παράδοξο στην Ιστορία τού κόσμου είναι ο Σταυρός τού 

Χριστού. Όχι μόνο γιατί επάνω του σταυρώθηκε ως κακούργος ο Υιός τού 
Θεού, αλλά και γιατί με τον Σταυρό θριάμβευσε η δύναμη τής αδυναμίας.

Πραγματικά οι σταυρωτές και οι διώκτες τού Κυρίου, αλλά και οι ίδιοι 
οι μαθητές Του στην αρχή, είδαν τον Σταυρό σαν έσχατη αδυναμία. Θα 
μπορούσαν να επαναλάβουν μαζί με τον προφήτη, βλέποντας τον Ιησού 
καρφωμένο επάνω στο ατιμωτικό ξύλο. «Καί εἴδομεν αὐτόν καί οὐκ εἶχεν 
εἶδος οὐδέ κάλλος, ἀλλά τό εἶδος αὐτοῦ ἄτιμον καί ἐκλεῖπον παρά πάντας 
τούς υἱούς τῶν ἀνθρώπων»  (Ἡσ.νγ΄, 2-3).

Αλλά η φαινομενική αδυναμία ήταν η πηγή τής δυνάμεως. Διότι «τῷ 
μώλωπι αὐτοῦ ἡμεῖς ἰάθημεν» ( Ἡσ. νγ΄, 5) αλλά και γιατί με την αδυναμία 
αυτή παρουσιάζονταν ζωντανή μία πραγματικότητα: η ταπείνωση και η 
αγάπη τού Θεού μέχρι θυσίας, που ενώ φαίνονται σαν αδυναμία, είναι πηγή 
δυνάμεως. Αυτήν την ταπείνωση που φαίνεται σαν έκφραση αδυναμίας και 
όμως είναι δύναμη∙ την παρουσίασε ο Κύριος πρώτα με τη σάρκωσή Του, όταν 
«ἐκένωσεν ἑαυτόν» και έπειτα με τη θυσία Του, όταν «ἐγένετο ὑπήκοος μέχρι 
θανάτου, θανάτου δέ σταυροῦ». Η μόνη αιτία αυτής της ταπεινώσεως τού 
Θεού είναι η αγάπη Του. Απ’ αυτή την αγάπη μπαίνει μέσα στην Ιστορία, αυτός 
ο Κύριος τής Ιστορίας. Και υπομένει τις συνέπειες αυτής τής μετοχής Του με 
«μορφήν δούλου», Αυτός που υπήρχε «ἐν μορφῇ Θεοῦ». Αυτή είναι η κένωσή 
Του. Η άκρα και μοναδική ταπείνωσή Του. Με μοναδικό κίνητρο την αγάπη. 

1  Το άρθρο λήφθηκε από το νεωστί εκδοθέν βιβλίο Του «ΜΕ ΟΡΑΜΑ ΚΑΙ ΤΟΛΜΗ».
       ΣΕΛ. 79-82
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Αυτή η αγαπώσα ταπείνωσή Του είναι η δύναμη που μας μεταμορφώνει την 
καρδιά και τη θέληση. Μας ελευθερώνει και μας ολοκληρώνει. Και μας δίνει 
τη δυνατότητα μιας νέας αρχής. Μιας αρχής που στηρίζεται όχι στην αγάπη 
τής δυνάμεως αλλά στη δύναμη της αγάπης. 

Ο άνθρωπος όμως μένοντας αποκομμένος από τον Χριστό, χωρίς την 
ανακαίνιση, που πραγματοποιεί ο Σταυρός και το Άγιο Πνεύμα μέσα μας, 
γοητεύεται από την αγάπη τής δυνάμεως. Την αγάπη τής δυνάμεως που 
συγκεφαλαιώνεται στην εξουσία και το χρήμα. Αυτά θεωρούνται σήμερα 
δύναμη. Αλλ’ αυτά διαλύουν την κανονική τάξη τού κόσμου. Σωρεύουν 
διεκδικήσεις, ανταγωνισμούς, έχθρες, δεινά, κοινωνικές ανισότητες, που 
δηλητηριάζουν τη ζωή. Και έτσι χάνομε και την αγάπη και τη δύναμη. Γιατί 
έτσι προκύπτουν οι συγκρούσεις, οι διαιρέσεις, οι πόλεμοι, οι καταπιέσεις, 
η βία και σαν αντίποδά τους η τρομοκρατία, η αναρχία, το έγκλημα, η 
διάλυση των κοινωνιών. Κα ζούμε σήμερα μέσα σ’ ένα κόσμο, που φέρει όλα 
τα συμπτώματα αυτού τού ξέφρενου κυνηγητού τής δυνάμεως, που διαλύει 
τα πάντα και οδηγεί στον θρίαμβο τής αδυναμίας.

Γι’ αυτό έχομε ανάγκη κυρίως σήμερα από τη δύναμη τής ταπεινώσεως 
και της αγάπης. Είναι η μόνη δύναμη, που μπορεί να μάς οδηγήσει στην 
αληθινή πρόδο, στην ευημερία και την ευτυχία μας. Και αυτή την πορεία προς 
την αληθινή δύναμη μόνο ο Σταυρός μπορεί να μας διδάξει. Αντί, λοιπόν, 
ν’ αδιαφορούμε για τον Σταυρό και τον Εσταυρωμένο. Αντί να χλευάζουμε 
τον Εσταυρωμένο και την Εκκλησία Του. Αντί να πολεμούμε, κάποτε, τον 
Σταυρό τού Χριστού, ας τον πλησιάσουμε. Ας τον πλησιάσουμε συνειδητά. 
Γιατί δεν αρκεί μόνο να διακηρύττουμε ότι σεβόμαστε την Εκκλησία, αν δεν 
ζυμωθούμε με την αλήθεια της, που συγκεφαλαιώνεται στον Σταυρό. Αυτός 
θα μας διδάξει ό,τι μάς χρειάζεται για να σωθούμε. Για να σωθεί ο κόσμος 
από τη διάλυση, από την αίσθηση τού μηδενός. Να σωθούμε από τον αυθάδη 
ατομισμό, τον ευδαιμονισμό και την ηθική αδιαφορία. Να σωθούμε από τη 
ραστώνη και την ανευθυνότητα των πολλών. Την ψευδαίσθηση τής ευτυχίας 
από την υπερκατανάλωση. Από τη γενική οικονομική κατάρρευση. Να 
σωθούμε τέλος από την αφροσύνη ενός αναρχισμού, που ευαγγελίζεται τη 
βία.

Γιατί ο Σταυρός μάς αλλοιώνει την «καλήν ἀλλοίωσιν» με τη δύναμη τής 
ταπεινώσεως και της αγάπης. Και τότε συνειδητοποιούμε την πνευματική 
αξία και την οντολογική διάσταση τού ανθρώπου. Τού ανθρώπου 
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«ὑπέρ οὗ Χριστός ἀπέθανε».  Πράγμα απαραίτητο, για να μπορέσουμε να 
βγούμε από τον σημερινό λαβύρινθο.

Μόνο μ’ αυτή τη δύναμη τής ταπεινώσεως και της αγάπης θα μπορέσουμε 
πάνω στα ερείπια, που σωρεύει η αγάπη τής δυνάμεως να δημιουργήσουμε 
τον καινούριο κόσμο, που δημιουργεί η δύναμη τής αγάπης. 

Γι’ αυτό, ας ευχηθούμε η αδυναμία τής δυνάμεως τού Εσταυρωμένου 
Κυρίου μας – δηλαδή η φαινομενική αδυναμία τής ταπεινώσεως και της 
αγάπης – να γίνει η δύναμη τής αδυναμίας μας. Μία δύναμη που οικοδομεί, 
ανακαινίζει, σώζει.



ΟΜΙΛΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΟΥ ΚΥΠΡΟΥ
ΚΥΡΙΟΥ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΥ Β΄

ΣΕ ΔΙΕΘΝΕΣ ΣΥΝΕΔΡΙΟ  ΣΤΟ ΜΠΑΡΙ - ΙΤΑΛΙΑΣ
ΜΕ ΘΕΜΑ: « ΟΙ ΧΡΙΣΤΙΑΝΟΙ ΣΤΗ ΜΕΣΗ ΑΝΑΤΟΛΗ.

ΠΟΙΟ ΕΙΝΑΙ ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ ΤΟΥΣ;»
TETAΡTH,  29 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2015

a
Αγαπητοί μου συνδαιτυμόνες,

Η μεγαλύτερη και καθοριστικότερη στιγμή τής ιστορίας τής 
ανθρωπότητας ήταν εκείνη κατά την οποία «ἦλθε τὸ πλήρωμα τοῦ 
χρόνου» και «ἐξαπέστειλεν ὁ Θεὸς τὸν υἱὸν αὐτοῦ, γενόμενον ἐκ 

γυναικός, γενόμενον ὑπὸ νόμον,  ἵνα τοὺς ὑπὸ νόμον ἐξαγοράσῃ, ἵνα τὴν 
υἱοθεσίαν ἀπολάβωμεν»(Γαλ. 4, 4-5).  Έκτοτε   «Ὁ Λόγος σὰρξ ἐγένετο καὶ 
ἐσκήνωσεν ἐν ἡμῖν, καὶ ἐθεασάμεθα τὴν δόξαν αὐτοῦ, δόξαν ὡς μονογενοῦς 
παρὰ πατρός, πλήρης χάριτος καὶ ἀληθείας» (Ιωάν.1.14),  «... ὅσοι δὲ ἔλαβον 
αὐτόν, ἔδωκεν αὐτοῖς ἐξουσίαν τέκνα Θεοῦ γενέσθαι» (Ιωάν.1.12).  

Και όντως∙ μία νέα φάση τής ιστορίας τής ανθρωπότητας άρχιζε.  Και 
τούτο διότι ο χριστιανισμός ευαγγελιζόταν τα ευγενέστερα ιδανικά, απ’ όσα 
ακούστηκαν ποτέ στη γη και ήλθαν να εκπολιτίσουν και να παραμυθίσουν 
την ανθρωπότητα. Γιατί το Πνεύμα τού  Κυρίου καθοδηγούσε πια την 
ανθρωπότητα.  Η κοσμοκράτειρα  Ρώμη εφεξής παραχωρούσε  αποκρύφως 
και αοράτως τα σκήπτρα τής κοσμικής της Ηγεμονίας στη Βηθλεέμ, την 
Ιερουσαλήμ και την Αντιόχεια, όπου για πρώτη φορά οι πιστεύσαντες στον 
Χριστό ονομάζονται Χριστιανοί. Η Μέση Ανατολή γινόταν η αφετηρία τής 
πνευματικής ελευθερίας και τής λύτρωσης τού ανθρώπου∙  ταυτόχρονα και  
η πηγή ενός νέου πολιτισμού,  τού Χριστιανικού,  ο οποίος μετ’ ολίγο, θα 
γινόταν Ευρωπαϊκός και Παγκόσμιος∙ και θα καθόριζε οριστικά  το ιστορικό 
γίγνεσθαι τού κόσμου.  

ι
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Μεγάλες εκκλησιαστικές μορφές γεννήθηκαν στη Μέση Ανατολή, 
οι οποίες υπήρξαν οι σκαπανείς και οικοδόμοι τού χριστιανικού πολιτισμού. 
Αναμφίβολα την πρώτη θέση κατέχει η αγωνιστική προσωπικότητα τού 
Αποστόλου Παύλου, ο οποίος, μέσω Κύπρου και Ελλάδος μετέφερε τα 
ζωογόνα μηνύματα τού Χριστιανισμού στη Ρώμη και εκείθεν στην Ευρώπη. 
Πολύ ορθά χαρακτηρίστηκε ως ο «Πρώτος μετά τον Ένα», ως ο Απόστολος 
των Εθνών και ως ο ουρανοβάμονας Απόστολος.  

Άλλη μεγάλη προσωπικότητα είναι ο Αντιοχεύς Πατριάρχης 
Κωνσταντινουπόλεως Ιωάννης, τον οποίο προσφυώς η Εκκλησία μας 
ονόμασε Χρυσόστομο και «χρυσήλατον σάλπιγγα τού Χριστιανισμού». 
Κοντά σ’ αυτούς διέλαμψαν δεκάδες, εκατοντάδες άλλοι οι οποίοι όχι μόνο 
ανήλωσαν τους εαυτούς τους στη διδασκαλία τού Θείου Ναζωραίου αλλά 
και έζησαν την κατά Χριστό βιοτή με τρόπο θαυμαστό και συντέλεσαν στη 
διαμόρφωση τού χριστιανικού δόγματος και παραδόσεως της εκκλησιαστικής 
ζωής.

Την επί τα κρείττω αυτή πορεία τής ανθρωπότητας ήλθε να ανακόψει 
μια ανθρώπινη θρησκεία. Ο Μουσουλμανισμός. Η 16η Ιουνίου 622,  η νύχτα  
κατά την οποία  ο Μωάμεθ,  έφυγε κρυφά  από τη Μέκκα  και κατέφυγε στη 
Μεδίνα, γνωστή στην ιστορία ως Εγίρα, είναι η επίσημη αφετηρία όλων των 
ημερομηνιών τού Ισλάμ. 

Έκτοτε μια νέα απειλητική κατάσταση εμφανίζεται στη Μέση Ανατολή, 
η οποία μέχρι και σήμερα ταλανίζει την ανθρωπότητα. Η νέα θρησκεία 
συνδέθηκε με τον λεγόμενο «ιερό πόλεμο». Είναι η λέξη που μάς προκαλεί 
αποτροπιασμό και φρίκη. Τσιχάντ και Τσιχαντιστές. 

Στη δική μας συνείδηση, που μεγαλώσαμε με τα γλυκύτατα μηνύματα 
τού Ναζωραίου και τα οποία συνίστανται στους  κόσμους τής Αγάπης, 
της Ειρήνης, της Ελευθερίας,  της Αλληλεγγύης,  και της Φιλανθρωπίας, 
η έννοια τού πολέμου και της αιματοχυσίας για την επιβολή των δικών μας 
θρησκευτικών πεποιθήσεων είναι παντελώς ξένη και ακατανόητη. Είναι όχι 
μόνο απορριπτέα αλλά και βδελυκτή. Γιατί ούτε με την έννοια τού Ανθρώπου 
δεν μπορεί να είναι συμβατή.  Άνθρωπος λογίζεται μόνο εκείνος που φρονεί 
τα άνω, που επιδιώκει το βέλτιστο, όχι το χείριστο και προ παντός όχι το αίμα 
τού συνανθρώπου του, αλλά την πνευματική καλλιέργεια και την ευτυχία 
αυτού.
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Ενώ  το Ισλάμ είναι θρησκευτικό σύστημα κατεξοχήν μονολιθικό και 
άκαμπτο, είναι ένας στυγνός ολοκληρωτισμός,  παρουσιάστηκαν από νωρίς 
στους κόλπους του ρήγματα, σχίσματα και αιρέσεις.  

Ωστόσο όλες έχουν ένα βασικό στόχο. Εμπνέονται από  εκδικητικό  
φανατισμό εναντίον όλων των «απίστων», δηλ. εκείνων που αρνούνται τον 
Μωάμεθ, το Κοράνι και τη διδασκαλία του. Και θέλουν να τους εξαφανίσουν. 
Και φυσικά ανάμεσα στους «άπιστους» είναι οι Ευρωπαίοι και οι Αμερικανοί. 

Το ανησυχητικό είναι ότι οι ισλαμιστές αυξάνονται με πολύ γρήγορους 
ρυθμούς τόσο στη Ρωσία όσο και στην Ευρώπη.  Αλλά και πέραν 
των αυξητικών αριθμών καλούμαστε να λάβουμε πολύ σοβαρά τους 
μακροπρόθεσμους στόχους τους, τους οποίους με υπεροψία και αλαζονεία,  
εξέφρασε ο πρώην πρόεδρος  της Τουρκίας Τουργοὺτ   Ὀζάλ  (1989-1993).

«Θα εξισλαμίσουμε την Ευρώπη. Δεν λησμονούμε ότι η προέλαση των 
Τούρκων σταμάτησε μπροστά στη Βιέννη»!  παρομοίως  και ἡ «Παγκόσμια 
Οργάνωση Ευρωπαίων Μωαμεθανών» σε εδικό συνέδριό της διακήρυξε ότι 
«το Ευρωπαϊκό μέλλον ανήκει στο Ισλάμ».

Και ενώ οι κίνδυνοι είναι τόσο εμφανείς, ποία είναι η στάση τής Ευρώπης; 
Λυπούμαι να παρατηρήσω ότι είναι αποκαρδιωτική. 

Δεδομένου  ότι το Ισλάμ είναι ένα φανατικό και απόλυτο θεοκρατικό 
σχήμα και λειτουργεί με βάση  τις αρχές της Σαρία, δηλ. τον ισλαμικό 
θρησκευτικό κώδικα διαβιώσεως και του Τζιχάντ, και ότι οι μουσουλμάνοι με 
τους ρυθμούς της μαθηματικής αύξησης που παρουσιάζουν ασφαλέστατα δεν 
αφομοιώνονται· και δεδομένου ότι η   Ευρώπη υπνώττει τον μακάριο, βαθύ 
και αδιατάρακτο ύπνο και ότι διακατέχεται από μία αβελτηρία, όσον αφορά 
εις τα θρησκευτικά και πνευματικά θέματα, εύκολα αντιλαμβανόμαστε ότι το 
αύριο  προμηνύεται δυσοίωνο. Γι’ αυτό «εἰδότες τὸν καιρόν, ὅτι ὥρα ἡμᾶς 
ἤδη ἐξ ὕπνου ἐγερθῆναι» (Ρωμ. 13,11).  

Εμείς,  ως Εκκλησία Κύπρου παρακολουθούμε με άφατο πόνο ψυχής  τά 
δραματικά και τραγικά γεγονότα πού λαμβάνουν χώραν, από πολλού χρόνου, 
στή Μέση Ανατολή και ιδιαίτερα στη γειτονική μας Συρία.

Πονούμε για τις χιλιάδες ψυχές που πεινούν και ιδιαίτερα για τα μικρά 
παιδιά. Και πονούμε πολύ περισσότερο  για κάθε ψυχή που δολοφονείται από 
αδελφικά χέρια.
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Πέραν τούτων, πονούμε  και αγωνιούμε και για το μέλλον της βαθύριζης 
και αγλαόθρονης Ορθοδοξίας  στις  γειτονικές μας χώρες.

Μιλώντας για την επικρατούσα κατάσταση των χριστιανών στη Μέση 
Ανατολή δεν μπορώ να μην αναφερθώ στην απαγωγή δύο καταξιωμένων 
ιεραρχών,   τους οποίους πιθανότατα δολοφόνησαν με τρόπο εγκληματικό.

Δεν μπορώ επίσης να μην αναφερθώ στη σύλληψη και απαγωγή  
δώδεκα αθώων ορθόδοξων γυναικών μοναχών, με τρόπο που μας προκαλεί 
πόνο αβάστακτο. Ας σημειώσουμε ότι στο Μοναστήρι αυτό, όπου διέμεναν 
οι μοναχές αυτές, φιλοξενούσαν μικρά παιδιά ορφανά η ξεριζωμένα, τα οποία 
φρόντιζαν σαν στοργικές μητέρες. Και μόνο η αναπόληση της επιδρομής 
των ισλαμιστών, στο χριστιανικό εκείνο κέντρο της έμπρακτης αγάπης και  
θαλπωρής και η σύλληψή τους μπροστά στα έντρομα μάτια των μικρών 
εκείνων παιδιών, μάς προκαλεί αποτροπιασμό.

Αλλά, αν τα όσα συμβαίνουν στη γειτονική μας Συρία, μας προκαλούν 
θλίψη, πόνο και βδελυγμία, τι να πούμε για την ποντιοπιλατική στάση των 
ισχυρών της Γης;   Τι να πούμε για τα Ηνωμένα Έθνη, που ιδρύθηκαν επίσης 
στο όνομα της Ειρήνης και καυχώνται ότι προέβησαν στη Διακήρυξη των 
Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και ότι μάχονται γι’ αυτά! 

Παραμένουν - δυστυχώς - απλοί θεατές των όσων συμβαίνουν στις 
γειτονικές μας χώρες.  Όπως φυσικά παρέμειναν απλοί θεατές και το 1974, 
και εξακολουθούν να παραμένουν ακόμα και σήμερα στο δράμα της δικής μας 
Πατρίδας, στην οποία οι Τούρκοι κατέχουν παράνομα το 38% τού εδάφους 
μας και συνολικά 520 Ναούς μας  τους περισσότερους των οποίων έχουν 
καταστρέψει.

Εγείρω – επομένως- ως Προκαθήμενος της Εκκλησίας της Κύπρου, 
κραυγή διαμαρτυρίας και πόνου για τον απαράδεκτο και βδελυκτό  διωγμό 
των Χριστιανών της Συρίας και των άλλων χωρών τής Μέσης Ανατολής.  Και 
καλώ, από τα βάθη της ψυχής μου, τις κυβερνήσεις των χριστιανικών λαών 
της Ευρώπης, τους κατέχοντες τα ανώτατα αξιώματα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 
και του Ο.Η.Ε. καθώς και  τους ηγέτες της Αμερικής να συνειδητοποιήσουν 
τις ευθύνες τους απέναντι  στους χριστιανικούς πληθυσμούς τής Μέσης 
Ανατολής, απέναντι στον άμαχο πληθυσμό και  απέναντι στα μικρά παιδιά, 
που ο εμφύλιος τα έχει καταδικάσει στον δια της πείνας και δια του πόνου 
θάνατο. Τους απευθύνω θερμότατη έκκληση να δράσουν καθ’ οιονδήποτε 
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τρόπο μπορούν, ώστε να σταθεροποιηθεί η ειρήνη τόσο στη Συρία όσο και  
σ’ ολόκληρη τη Μέση Ανατολή, να γίνουν σεβαστές οι θρησκευτικές 
ελευθερίες των  λαών και τα ανθρώπινα δικαιώματά μας. 

Τους καλώ ακόμη να συνειδητοποιήσουν και τούτη τη μεγάλη ιστορική 
αλήθεια.

Όταν μία Εστία του χριστιανικού πολιτισμού στερεύσει, 
τότε στερεύει και μία ακένωτη πηγή πνευματικού φωτός και 
τροφοδοσίας τής οικουμένης. Διότι το πνεύμα του Χριστιανισμού, 
που είναι ουράνιο, είναι πνεύμα διαχρονικό και πνεύμα οικουμενικό. 
Η δροσοβόλος αύρα του έχει τη χάρη και τη δύναμη να ζωογονεί όλη την 
ανθρωπότητα και να της παρέχει τις δυνατότητες να ανθοφορεί και να 
καρποφορεί εσαεί.

Αν σήμερα στερέψει η χριστιανική εστία στη Συρία, αύριο στην Κύπρο 
και μεθαύριο στην Ελλάδα, τότε έρεβος  πνευματικό  θα βασιλεύσει και στην 
Ευρώπη και στην οικουμένη ολόκληρη.

Εμείς όμως είμεθα εδώ, ως εκπρόσωποι τής θρησκείας τού Φωτός, 
τής Αγάπης και της Λύτρωσης. Και έχουμε ύψιστο χρέος και αποστολή να 
φέρουμε το Φως τού Χριστού και την αγάπη Του και  την Ειρήνη Του σε κάθε 
ανθρώπινη ψυχή.

 Ας αγωνιστούμε όλοι προς αυτή τη χρεωστική κατεύθυνση.  

[
  



ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΣ
ΤΟΥ ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΟΥ ΚΥΠΡΟΥ

ΣΤΗΝ ΕΣΠΕΡΙΔΑ:
Η ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΙΚΟΥ-ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟΥ 

ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΠΟΝΟΥ.
ΘΕΡΑΠΕΥΟΥΜΕ ΤΟΝ ΠΟΝΟ Ή ΤΟΝ ΑΝΘΡΩΠΟ;

TΕΤΑΡΤΗ, 4 ΜΑΡΤΙΟΥ 2015

Με τα αισθήματα τής αγάπης μου και της εν Κυρίω συμπάθειάς μου 
για όσους πονούν – και ποιος δεν πονεί σήμερα- χαιρετίζω την 
εσπερίδα που διοργανώνει το Γραφείο Ποιμαντικής Διακονίας τής 

Ιεράς Αρχιεπισκοπής, 

το οποίο τελεί κάτω από την πνευματική καθοδήγηση τού Επισκόπου 
Καρπασίας κυρίου Χριστοφόρου,  και το οποίο έχει ως θέμα:

Η ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΙΚΟΥ-ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟΥ

ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΠΟΝΟΥ.

ΘΕΡΑΠΕΥΟΥΜΕ ΤΟΝ ΠΟΝΟ  Ή ΤΟΝ ΑΝΘΡΩΠΟ;

Είναι αρκετό να ρίξει κανείς μια ματιά γύρω του ή να ακούσει ένα 
δελτίο ειδήσεων για να αντιληφθεί ότι στις μέρες μας ο πόνος-δυστυχώς-  
πλεονάζει. Ο αριθμός των ασθενών μεγαλώνει σε πολύ ανησυχητικά επίπεδα 
και τα  νοσοκομεία είναι υπερπλήρη. Ο αριθμός των νεκρών από τους 
τοπικούς πολέμους, των πληγωμένων, των αστέγων, των δυσπραγούντων, 
των προσφύγων κ.λ.π. επίσης αυξάνει ανησυχητικά, με συνεπακόλουθα τον 
ψυχικό και σωματικό πόνο. Κατά χιλιάδες πολλαπλασιάζεται και ο αριθμός 
των νεκρών από τις διάφορες μεταδοτικές και θανατηφόρες ασθένειες σ’ όλο 
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τον κόσμο. Έχει κανείς την εντύπωση ότι υπάρχει ένας ορατός και αόρατος 
πόλεμος  μεταξύ τού πόνου και τού ανθρώπου με τελικό νικητή τον πόνο. 

Και τα ερωτήματα τίθενται ενώπιόν μας αμείλικτα. Γιατί αυτή η γεωμε-
τρική αύξηση τού πόνου; Και πώς διαχειριζόμαστε αυτόν τον πόνο είτε  είναι 
σωματικός είτε πνευματικός είτε κοινωνικός;

Βιβλικά, ο πόνος και ο θάνατος, πνευματικός και σωματικός, εισήλθε 
στον άνθρωπο από τότε που παρέβη την εντολή τού Θεού. Αποκόπηκε 
πνευματικά απ΄ Αυτόν  και έκτοτε  ο πόνος εισήλθε στη ζωή του. 

Οι Χριστιανοί βέβαια, πιστεύουμε ότι ο Θεός μας είναι Θεός αγάπης, 
φιλευσπλαχνίας και φιλανθρωπίας. Δεν είναι Θεός τιμωρίας και εκδίκησης. 
Συνεπώς, εκτός από ορισμένες περιπτώσεις, που ο Θεός επιτρέπει  τον πόνο 
για παιδαγωγικούς λόγους, που μόνο η πανσοφία του γνωρίζει, ο υπεύθυνος 
του πόνου, των ασθενειών,  των  πολέμων  και των θανάτων  είναι κυρίως 
ο άνθρωπος με την εφάμαρτη ζωή του, με την πλεονεξία του και την 
κατακτητική του μανία.

Η Εκκλησία, ως φιλόστοργη Μητέρα, θεωρεί την υγεία και την ειρήνη 
τής ψυχής ως πολύτιμα δώρα τού Θεού και προσεύχεται προς αυτόν, όπως τα 
χαρίζει σ’ όλα τα τέκνα του, για να μπορούν να εκπληρώνουν την αποστολή 
τους μέσα στη ζωή και να γίνονται οι ίδιοι πηγή δημιουργίας και χαράς για το 
περιβάλλον τους. 

Στις περιπτώσεις όμως που ο πόνος έρχεται στον άνθρωπο, εμείς ως  
εκπρόσωποι τής Εκκλησίας  και ως  ιατροί και γενικά ως λειτουργοί τής 
υγείας, πώς τον διαχειριζόμεθα;

Η θέση τής Εκκλησίας έναντι τού οιουδήποτε πόνου, είτε αυτός 
είναι σωματικός ή πνευματικός ή κοινωνικός, είναι θέση συμπαράστασης, 
παραμυθίας και παρηγορίας. Επιδιώκει να εμπνεύσει στον ασθενή την πίστη 
προς την παναγάπη του Θεού, προς την Θεία αυτού Πρόνοια, και να τον 
οπλίσει με την πίστη προς τη φιλευσπλαχνία τού Θεού. Εντεύθεν και τα 
ονόματα τής Παναγίας αυτού Μητρός. Παναγία η Παρηγορήτρια. Παναγία 
η Παραμυθία, Παναγία η Γοργοεπήκοος,  μέσω τής οποίας ο πονεμένος 
άνθρωπος απευθύνεται προς τον Θεό.  Γι’ αυτό και η Εκκλησία προσπαθεί  
να  καλλιεργήσει  στον κάθε βαρυαλγούντα το πνεύμα τής υπομονής για 
την αντιμετώπιση τού πόνου και  της προσευχητικής διάθεσης για την 
απάμβλυνσή του.  
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Προσπαθεί επίσης να τον παρωθήσει να συμμετέχει ενεργά στα 
Μυστήρια τής Εκκλησίας μας και ιδιαίτερα στην Εξομολόγηση,  τη  Θεία 
Λειτουργία,  κατά  την οποία έχει τη δυνατότητα να μετάσχει των Αχράντων 
Μυστηρίων.   Με τους τρόπους αυτούς ο πονεμένος άνθρωπος ενώνεται 
με τον Ιησού Χριστό, που είναι η πηγή της ζωής, ελκύει τη Θεία Χάριν και  
βοηθείται να υπερνικήσει τον ανθρώπινο πόνο.

Προσπαθεί ακόμη να  τον παρωθήσει  στη μελέτη τής Αγίας Γραφής, τής 
οποίας το πνεύμα είναι πνεύμα ελπίδος και  πίστεως προς τον πανάγαθο Θεό,  
μέσω τής οποίας γεννάται η αισιοδοξία για την υπερνίκηση τού πόνου. 

Η Εκκλησία παραπέμπει ιδιαίτερα στη μελέτη τού βιβλίου των Ψαλμών. 

Ο Δαβίδ, έστω και αν ήταν ο εκλεκτός προφητάναξ τού Θεού, πέρασε 
μέσα στη ζωή του θλίψεις και πόνους « ὧν οὐκ ἔστι ἀριθμός». Μπορούμε να 
φανταστούμε τον πόνο που δοκίμαζε, όταν τον κυνηγούσε ο βασιλιάς Σαούλ 
για να τον δολοφονήσει; Μπορούμε να φανταστούμε τον πόνο που δοκίμασε, 
όταν ο υιός του επαναστάτησε εναντίον του, τον εξεθρόνισε και επεδίωκε τη 
δολοφονία του; Μπορούμε να φανταστούμε τον πόνο του, όταν έμαθε για 
τον θάνατο του παιδιού του; Και όμως όλες αυτές τις θλίψεις τις αντιμετώπισε 
με πίστη και ελπίδα προς τον Θεό. Η μελίρρυτη γραφίδα του απέδωσε αυτούς 
τους πόνους με τρόπο μοναδικό και ανεπανάληπτο. «... ἐλέησόν με, Κύριε, ὅτι 
θλίβομαι· ἐταράχθη ἐν θυμῷ ὁ ὀφθαλμός μου, ἡ ψυχή μου καὶ ἡ γαστήρ μου.  
ὅτι ἐξέλιπεν ἐν ὀδύνῃ ἡ ζωή μου καὶ τὰ ἔτη μου ἐν στεναγμοῖς· ἠσθένησεν 
ἐν πτωχείᾳ ἡ ἰσχύς μου, καὶ τὰ ὀστᾶ μου ἐταράχθησαν» ( Ψαλμ. 30, 10-11).

 Αλλά και με τον ίδιο  μελίρρυτο και αισιόδοξο τρόπο απέδωσε την 
ελπίδα και την πίστη του προς τον δικαιοκρίτη Κύριο ότι θα τον λυτρώνει «ἐκ 
παγίδος θηρευτῶν καί άπό λόγου ταραχώδους» ( Ψαλμ 90,3) που γεννούν τον 
πόνο στην ψυχή τού ανθρώπου.

Ο Δαβίδ, βιώνοντας έντονα την αγάπη και την προστασία του Θεού 
στην τεθλιμμένη ζωή του, μάς τον παρουσιάζει, γλαφυρότατα, ως φιλόστοργο 
Πατέρα που συνεχώς παρακολουθεί με  αγάπη κάθε πονεμένο που επικαλείται  
το  όνομά του:  «ἰδοὺ οἱ ὀφθαλμοὶ Κυρίου ἐπὶ τοὺς φοβουμένους αὐτὸν, τοὺς 
ἐλπίζοντας ἐπὶ τὸ ἔλεος αὐτοῦ,  ρύσασθαι ἐκ θανάτου τὰς ψυχὰς αὐτῶν καὶ 
διαθρέψαι αὐτοὺς ἐν λιμῷ. ἡ ψυχὴ ἡμῶν ὑπομενεῖ τῷ Κυρίῳ, ὅτι βοηθὸς καὶ 
ὑπερασπιστὴς ἡμῶν ἐστιν·  ὅτι ἐν αὐτῷ εὐφρανθήσεται ἡ καρδία ἡμῶν, καὶ ἐν 
τῷ ὀνόματι τῷ ἁγίῳ αὐτοῦ ἠλπίσαμεν.  γένοιτο, Κύριε, τὸ ἔλεός σου ἐφ᾿ ἡμᾶς, 
καθάπερ ἠλπίσαμεν ἐπὶ σέ ( Ψαλμ.32, 18-22).
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Τον παρουσιάζει επίσης να τείνει πάντοτε ευήκοον ους  στον πόνο τού 
παιδιού του,  να  σπεύδει προς βοήθειά του και όχι μόνο να τον συντροφεύει 
στον πόνο του, αλλά και να του δείχνει τον δρόμο τής σωτηρίας του. 
«... ὅτι ἐπ᾿ ἐμὲ ἤλπισε, καὶ ρύσομαι αὐτόν· σκεπάσω αὐτόν, ὅτι ἔγνω τὸ ὄνομά 
μου. κεκράξεται πρός με, καὶ ἐπακούσομαι αὐτοῦ, μετ᾿ αὐτοῦ εἰμι ἐν θλίψει· 
ἐξελοῦμαι αὐτόν, καὶ δοξάσω αὐτόν. μακρότητα ἡμερῶν ἐμπλήσω αὐτὸν καὶ 
δείξω αὐτῷ τὸ σωτήριόν μου» ( Ψαλμ. 90ος  14-16).

Ασφαλέστατα τέτοια κείμενα μιλούν  πολύ περισσότερο  στην ψυχή τού 
πονεμένου ανθρώπου, γιατί τον οδηγούν κατευθείαν στην πηγή τού ελέους, 
τής λύτρωσης και της υπέρβασης τού ανθρώπινου πόνου, παρά οποιαδήποτε 
δική μας  συμπαράσταση, όσο ειλικρινής και αγαπητική και να είναι αυτή.

Από την  ιστορία τής ιατρικής έχουμε χιλιάδες παραδείγματα, στα οποία 
οι ασθενείς – ακόμη και σε περιπτώσεις που ιατρικώς ήταν πολύ δύσκολες, 
ανθρωπίνως μη ιάσιμες – νίκησαν την ασθένειά τους μέσω της προσευχής 
και τής πίστεώς  τους προς τον Ιησού Χριστό.. Αλλά και στις περιπτώσεις 
εκείνες που δεν μπόρεσαν να νικήσουν την ασθένειά τους, νίκησαν τον 
ανθρώπινο πόνο και έφυγαν από αυτή τη ζωή με την πίστη και την ελπίδα 
τής μετοχής τους  στη δόξα τής βασιλείας τού Θεού.

Η Εκκλησία βέβαια, ως «ο Χριστός παρατεινόμενος εἰς τούς αἰῶνας» 
διδάσκει και επιδιώκει συνεχώς την ιδεατή στάση τού ανθρώπου έναντι 
πάσης καταστάσεως.  Συνεπώς την  ορθή   στάση, που πρέπει να τηρεί 
ο άνθρωπος έναντι τού πόνου μάς την εκφράζει, όντως, κατά ένα ιδεατό 
τρόπο ο απόστολος Παύλος στην προς Ρωμαίους επιστολή του.

 «... οὐ μόνον δέ, ἀλλὰ καὶ καυχώμεθα ἐν ταῖς θλίψεσιν, εἰδότες ὅτι ἡ 
θλῖψις ὑπομονὴν κατεργάζεται,  ἡ δὲ ὑπομονὴ δοκιμήν, ἡ δὲ δοκιμὴ ἐλπίδα,  
ἡ δὲ ἐλπὶς οὐ καταισχύνει, ὅτι ἡ ἀγάπη τοῦ Θεοῦ ἐκκέχυται ἐν ταῖς καρδίαις 
ἡμῶν διὰ Πνεύματος  Ἁγίου τοῦ δοθέντος ἡμῖν» (Ρωμ. 5, 3-5).

Ασφαλώς, μια τέτοια στάση αντιμετώπισης τού πόνου, με το αίσθημα 
«ὅτι ἡ ἀγάπη τοῦ Θεοῦ ἐκκέχυται ἐν τῇ καρδίᾳ τοῦ ἀλγοῦντος πιστοῦ διὰ 
Πνεύματος  Ἁγίου τοῦ δοθέντος αὐτῷ» είναι η μοναδική οδός, μέσω τής 
οποίας  ο άνθρωπος δύναται, όχι απλώς να υπερβεί τον πόνο, αλλά και να 
καλλιεργήσει τον εαυτό του πνευματικώς, ώστε να τον οδηγήσει πιο κοντά 
στη λυτρωτική αγάπη τού Θεού. 
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 Εις επίρρωση των ανωτέρω ας ακούσουμε και τη μαρτυρία μιας πιστής 
χριστιανής Μάνας, τής οποίας το παιδί  βρίσκεται επί δεκαετίες στο κρεβάτι 
τού πόνου: «Εδώ στο θάλαμο τής εντατικής που βρίσκομαι για δυο μήνες... 
δίπλα στο παιδί μου γράφω «Το χρονικό τής Εντατικής» και διερωτώμαι αν 
ο πόνος έχει σύνορα... Κοιτάζω το παιδί μου, αδυνατισμένο, χλωμό στο 
κρεβάτι και σκέφτομαι. Πώς είναι δυνατό μέσα από τον πόνο να αναβλύζει 
μουσική, αισιοδοξία και κουράγιο; Κι’ όμως, με τη βοήθεια τού Θεού, είναι! 

«Τά ἀδύνατα παρ’ ἀνθρώποις δυνατά παρά τῷ Θεῷ ἐστίν» (Λουκ.18,27).

Και καταλήγω πως ναι, έχει ο πόνος σύνορα. Σταματά εκεί που αρχίζεις 
να συνειδητοποιείς την χωρίς σύνορα Αγάπη τού Θεού».

Ασφαλώς η Μάνα αυτή, όπως και κάθε πιστός που δοκιμάζει τον πόνο, 
βιώνει την ευλογημένη κατάσταση τής  «χαρμολύπης» τού Σταυρού που 
οδηγεί στο ανέσπερο Φως τής Ανάστασης.

Ιερά Αρχιεπισκοπή Κύπρου

  Τετάρτη 4 Μαρτίου 2015

                                                                                 Μετ’ευχών εγκαρδίων 

                                                                               Ο ΚΥΠΡΟΥ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΣ                                                



ΕΠΙΜΝΗΜΟΣΥΝΟΣ ΛΟΓΟΣ
ΣΤΟΝ ΣΠΥΡΟ ΚΥΠΡΙΑΝΟΥ

a
ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗ ΠΑΦΟΥ ΚΥΡΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ

ΙΕΡΟΣ ΝΑΟΣ ΑΓIOY ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΛΕΜΕΣΟΥ 
ΣΑΒΒΑΤΟ, 7 ΜΑΡΤΙΟΥ 2015

Για πρόσωπα όπως τον Σπύρο Κυπριανού, ο χρόνος που κυλά από 
την αναχώρησή τους από τη γη αυτή δεν είναι «πανδαμάτωρ», 
ούτε και ενεργεί καταλυτικά. Γιατί τα στοιχεία που συνθέτουν την 

προσωπικότητά τους δεν είναι παρμένα από τον χρόνο και την παροδικότητά 
του, αλλά από την αιωνιότητα. Και ανήκουν στην αιωνιότητα. Γι’αυτό και όσο 
τα πρόσωπα αυτά ξεμακραίνουν, τόσο η μορφή τους φεγγοβολεί. Και όσο ο 
χρόνος του αποχωρισμού αυξάνει, τόσο- κατά μια παράξενη διαλεκτική-το 
άνοιγμα της απουσίας κλείνει.

Δεκατρία ολόκληρα χρόνια πέρασαν από τότε που έφυγε από τη ζωή 
αυτή ο Σπύρος Κυπριανού. Μέσα σ’αυτό το διάστημα έγιναν πολλές και 
βαθιές αλλαγές στη ζωή της Κυπριακής κοινωνίας, αλλά και ολόκληρης 
της ανθρωπότητας. Αξίες αμφισβητήθηκαν, φαντακτερά ονόματα 
καταποντίστηκαν στο πέλαγος της λήθης, θεσμοί ξεριζώθηκαν, ιδανικά 
έχασαν τη δύναμή τους, ο ίδιος ο άνθρωπος άλλαξε. Δεν άλλαξε όμως ο 
σεβασμός και ο θαυμασμός της Κυπριακής κοινωνίας στο πρόσωπο και στο 
έργο του Σπύρου Κυπριανού. Αντίθετα όσο προχωρά ο καιρός τόσο και 
συνειδητοποιούμε όλοι το μεγαλείο του.

Δεν ήταν το πέρασμά του από τον κόσμο τούτο, «σαν πάτημα διαβάτη 
ανυπόμονου, που φάνηκε στην άμμο μιαν αυγή», και κατά τον ποιητή, «άγριο 
το κύμα πέρασε τη νύκτα και το σβει». Ήταν πέρασμα διαβάτη που τ’αχνάρια 
του χαράκτηκαν βαθιά, άσβηστα, δημιουργικά. Αχνάρια που σημάδεψαν 
ανεξίτηλα την Κύπρο και τους αγώνες της για εθνική επιβίωση. 

Αλησμόνητο το πέρασμά του από θέσεις αυξανόμενης εθνικής ευθύνης, 
όπου κι αν υπηρέτησε. Αλησμόνητη η ανθρωπιά, το ήθος, το φιλότιμο, 
οι πεποιθήσεις του. Τον γνωρίσαμε πάντοτε σώφρονα, συνετό, τίμιο, συνεπή, 
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μαχητικό στη διεκδίκηση των εθνικών δικαίων. Δεν δίσταζε ποτέ να υψώνει 
φωνή δικαίου. Δεν αρνήθηκε, σε καμιά περίπτωση, να υπηρετήσει την πατρίδα 
του, όσο δύσκολες κι αν ήταν οι περιστάσεις. Και δεν αμφιταλαντεύτηκε ποτέ 
στην επιλογή ανάμεσα στο προσωπικό και στο εθνικό συμφέρον.

Καταλαβαίνετε πόσο δύσκολο είναι να αξιολογήσει και να παρουσιάσει 
κάποιος το έργο του Σπύρου Κυπριανού. Και η ευθύνη της δυσκολίας αυτής, 
η δικαιοσύνη επιβάλλει να αναζητηθεί όχι σ’αυτούς που επιχειρούν να 
παρουσιάσουν το έργο του, αλλά στον ίδιο, ο οποίος δημιούργησε τεράστια 
απόσταση μεταξύ του και μεταξύ μας. Σ’εκείνον που, κάνοντας χρήση της 
ψυχοπνευματικής ευγονίας με την οποία τον προίκισε ο ανεπανάληπτος μέντο- 
ράς του, ο Εθνάρχης Μακάριος, οικοδόμησε αδαμάντινο τον χαρακτήρα του, 
καθαρή τη σκέψη του, άτρωτο το ηθικό του ανάστημα, ηρωϊκή την ψυχή του.

Είναι αλήθεια ότι όσο περισσότερο μιλά κάποιος για προσωπικότητες 
όπως τον αείμνηστο Σπύρο Κυπριανού τόσο μεγαλύτερος γίνεται και 
ο κίνδυνος να μειωθούν οι πραγματικές τους διαστάσεις και το μεγαλείο τους. 
Ταυτόχρονα, όμως, είναι και πάλιν αλήθεια ότι 13 χρόνια μετά τον θάνατό 
του, ούτε κολακείες, ούτε και αμετροέπεια, ή ανώφελοι βερμπαλισμοί, είναι το 
ζητούμενο. Σκοπός της σημερινής επιμνημόσυνης τελετής είναι η αναβάπτιση 
στις υποθήκες και στο όραμα τού αείμνηστου ηγέτη και η αναζήτηση 
σωστικής γραμμής πλεύσης στα σημερινά φοβερά και επικίνδυνα αδιέξοδα.

Τριανταπέντε ελληνικοί κυπριακοί αιώνες και πέραν των εκατόν 
αδιάλειπτων ελληνικών κυπριακών γενεών, με θυσίες ανυπέρβλητες, εθνική 
αντοχή και καρτερία, αντίσταση σε πιέσεις και εξανδραποδισμούς, και με 
το βλέμμα στραμμένο πάντα στην Ελλάδα, προετοίμαζαν τη μεγαλειώδη 
εξόρμηση του 1955. Κι ήταν, χωρίς αμφιβολία, ιδιαίτερα ευλογημένοι από 
τον Θεό εκείνοι που η χρονική στιγμή της επίγειας παρουσίας τους και η 
ηλικία τους, τούς επέτρεψαν να δούν εκείνα που πολλοί πριν απ’αυτούς 
«επεθύμησαν ιδείν και ουκ είδον». Ανάμεσα σ’αυτούς σε πολύ πιο προνομιακή 
θέση βρέθηκαν κάποιοι που πρωταγωνίστησαν στον επικό εκείνο αγώνα. 
Πρώτος ανάμεσα στους πρώτους υπήρξεν ο Σπύρος Κυπριανού, που είχε το 
μοναδικό προνόμιο να είναι από νωρίς, από τα φοιτητικά του χρόνια, ένας από 
τους στενότερους συνεργάτες του Αρχιεπισκόπου Μακαρίου. Δεν βρέθηκε 
τυχαία στην πρώτη τιμητική θέση. Στάθηκε πρώτος στους αγώνες. Με τον 
μόχθο και τον ιδρώτα του ανέβασε σε ύψη περιωπής το έργο της ΕΦΕΚΑ(της 
Εθνικής Φοιτητικής Ένωσης Κυπρίων Αγγλίας) την οποία ο ίδιος ίδρυσε και 
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της οποίας διετέλεσε πρώτος πρόεδρος. Με την αφοσίωσή του στο πρόσωπο 
του Αρχιεπισκόπου Μακαρίου, τη γνώση και την παιδεία του, εργάστηκε με 
ιδιαίτερο ζήλο πρώτα ως Γραμματέας στο Λονδίνο του αείμνηστου Εθνάρχη κι 
αργότερα ως Γραμματέας και ως Αντιπρόσωπος της Εθναρχίας στο Λονδίνο. 
Ένιωθε και την τιμή, συναισθανόταν και την ευθύνη. Άκουε τον απόηχο 35 
αιώνων ιστορίας. Φύση ποιητική και λεπτή, συνομιλούσε με τον Ονήσιλλο, 
τον Ευαγόρα, τον Φιλόκυπρο και τους άλλους προγόνους του και σκιρτούσε 
στη σκέψη πως όσα εκείνοι «εγεύοντο κατ’όναρ», αξιωνόταν να τα βλέπει 
αυτός «καθ’ύπαρ».

Έκτοτε η ζωή του ταυτίστηκε με τους αγώνες της Κύπρου και του λαού 
της. Ακόλουθος αλλά και απεσταλμένος του Μακαρίου, πριν την ανεξαρτησία, 
Υπουργός Εξωτερικών, κατόπιν, για χρόνια πολλά. Στη δίνη που βρέθηκε, τρία 
μόλις χρόνια μετά την Ανεξαρτησία, λόγω της Τουρκανταρσίας, η Κύπρος, 
εναπέθεσε τις ελπίδες της στη διπλωματικότητα και στην ευστροφία του. Κι 
είναι κοινή διαπίστωση, πως σ’αυτόν κυρίως, ασφαλέστατα σε συνεργασία με 
τον Αρχιεπίσκοπο Μακάριο, οφείλουμε την απόφαση των Ηνωμένων Εθνών 
του 1964 για συνέχιση και νομιμότητα της Κυπριακής Δημοκρατίας, έστω και 
με την αποχώρηση των Τουρκοκυπρίων από την Κυβέρνηση.  

Φορέας και υπέρμαχος της εθνικής συνείδησης, υπερασπιζόμενος 
ουσιαστικά όλο το ελληνικό έθνος και τις αξίες του, ήλθε σε σύγκρουση 
και με τους ελληνόφωνους της Χούντας των Αθηνών κι αποκάλυψε τα όσα 
προδοτικά κι απαράδεκτα συμφώνησαν με την Τουρκία, στη Λισσαβώνα το 
1971. Δυστυχώς επαληθεύτηκε πλήρως στους φόβους που εξέφραζε όταν τον 
Μάϊο του 1972 αναγκαζόταν, κάτω από τις αφόρητες πιέσεις της Χούντας 
να παραιτηθεί από το Υπουργείο Εξωτερικών. Στη συνείδηση του Κυπριακού 
Ελληνισμού και μετά την παραίτησή του, και κυρίως τότε, παρέμεινε ως μια 
από τις ελάχιστες ορθές φωνές για το εθνικό μας θέμα που συμπαραστέκονταν 
στον Εθνάρχη Μακάριο στον τιτάνιο αγώνα του για διάσωση της Κύπρου. 
Γι’αυτό και μέσα στην απόγνωση και στον θρήνο για την εισβολή και τον 
ξεριζωμό, ο λαός αναθάρρησε κι ανακουφίστηκε, όταν πληροφορήθηκε την 
επάνοδο του Σπύρου Κυπριανού στην ενεργό δράση, στο πλευρό του εθνάρχη 
Μακαρίου, ο οποίος του ανέθεσε εξόχως λεπτές και επικίνδυνες αποστολές. 

Παρά το γεγονός ότι ο Σπύρος Κυπριανού ανέδειξε κάθε αξίωμα που 
πήρε, -τίμησε και λάμπρυνε και το υπουργικό και το βουλευτικό αξίωμα και 
αναβάθμισε το αξίωμα του προέδρου της Βουλής-, εν τούτοις παραμένει 



193ΕΠΙΜΝΗΜΟΣΥΝΟΣ ΛΟΓΟΣ ΣΤΟΝ ΣΠΥΡΟ ΚΥΠΡΙΑΝΟΥ

γεγονός αναντίλεκτο πως η έπαλξη από την οποία διέπρεψε, με τους 
λαμπρούς αγώνες του, και καθιερώθηκε στη συνείδηση του Κυπριακού 
Ελληνισμού, ήταν η θέση του Προέδρου της Κυπριακής Δημοκρατίας.

Κορυφαία αλλά και τραγική στιγμή της ζωής του, η 3η Αυγούστου 1977. 
Τότε που μέσα στον θρήνο για τον θάνατο του φυσικού μας ηγέτη, κλήθηκε 
να παρηγορήσει και να εμψυχώσει έναν ολόκληρο λαό. Ποτέ άνθρωπος δεν 
βρέθηκε σε τραγικότερη θέση. Διαδεχόταν ένα Μακάριο στην πιο κρίσιμη 
στιγμή της Ιστορίας μας, όταν όλοι εναπόθεταν σ’αυτόν τις ελπίδες και τις 
προσδοκίες τους, μέσα στα διαγραφόμενα από παντού αδιέξοδα. Κι είναι 
αλήθεια ότι ανήλθε τις βαθμίδες του προεδρικού θώκου με αγωνιώδες βήμα, 
με τη συναίσθηση ότι ανερχόταν σε ικρίωμα, μη αποβλέποντας στον κορεσμό 
καμιάς φιλοδοξίας, αλλ’ έχοντας συναίσθηση της μεγάλης ευθύνης για την 
Κύπρο και τον λαό της. 

Οι υψηλές προσδοκίες του λαού που, αναπόφευκτα, τον σύγκριναν με 
τον Εθνάρχη Μακάριο, δεν τον εξουθένωσαν. Ανεδείχθη, και χωρίς τη σκιά 
του Μακαρίου, κάτω από την οποία εργάστηκε για χρόνια, εθνικός ηγέτης 
ικανότατος, που απέθεσε τη σφραγίδα της προσωπικότητάς του σε ιστορικές 
στιγμές της Κύπρου. Κράτησε για έντεκα και πλέον χρόνια το πηδάλιο της 
Κυπριακής Δημοκρατίας με χέρια στιβαρά, υπεραμυνόμενος των δικαίων του 
λαού και προασπιζόμενος παγκόσμιες αξίες και ιδανικά.

Πρώτο του μέλημα, η επιβίωση του λαού. Μ’ένα κράτος χωρίς υποδομές, 
λόγω της εισβολής, οικονομικά εξαντλημένο, και με μια διεθνή βοήθεια 
πολύτιμη μεν, αλλά φειδωλή και συχνά δεσμευτική, μπόρεσε κι έκανε 
θαύματα. Μετέτρεψε την Κύπρο σ’ένα απέραντο εργοτάξιο, μέσα στο οποίο 
χωνεύτηκαν, ως ένα βαθμό, ο πόνος και το πένθος του ξεριζωμού.

Εκείνο που τον καθιέρωσε στη συνείδηση του Κυπριακού λαού, όμως, 
ήταν η αντίστασή του στην επιβολή απαράδεκτης λύσης στο πρόβλημά μας. 
Μπορεί να μην έφτασε σε επιθυμητή λύση. Τούτο δεν εξαρτάτο από τον ίδιο, 
ούτε από τις οποιεσδήποτε υποχωρήσεις μας. Απέτρεψε, όμως, κακές λύσεις 
κι απέφυγε διολίσθηση σε ατραπούς από τις οποίες δύσκολα θα μπορούσε να 
απεμπλακεί η πλευρά μας. Συνειδητοποίησε γρήγορα και τους σχεδιασμούς 
και τους απώτερους στόχους της Άγκυρας. Η άρνηση των Τούρκων, παρά 
τις δεσμεύσεις τους, να δώσουν προτάσεις για λύση του Κυπριακού όταν η 
πλευρά μας πιεζόμενη από τον Αμερικανικό παράγοντα δέχτηκε να δώσει 
προτάσεις και χάρτη επί του εδαφικού, και αργότερα η ανακήρυξη από αυτούς 
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του ψευδοκράτους παρά τις δικές του ειλικρινείς προσπάθειες και συνεχείς 
υποχωρήσεις για εξεύρεση λύσης, δεν του άφησαν καμιάν αμφιβολία ως 
προς το ποιοι ήταν οι απώτεροι στόχοι της κατοχικής δύναμης. Γι’αυτό και 
πάντα εξέταζε ενδελεχώς, έμπειρος πολιτικός όπως ήταν, τι κρυβόταν πίσω 
από κάθε πρόταση των Τούρκων, ή των ξένων, για επίλυση του Κυπριακού 
και ιδιαίτερα τι εχέγγυα παρέχονταν για την εφαρμογή μιας λύσης. Ανέλυε, 
με πλήρη πειστικότητα, ότι η Τουρκία μετά την εισβολή του 1974, δεν είχε 
κανένα λόγο να θέτει ως μέγιστο στόχο της τη διχοτόμηση. Αυτή την είχε 
ήδη στα χέρια της ως τετελεσμένο γεγονός. Άλλοι πιο προχωρημένοι είναι οι 
στόχοι της, έλεγε.

Είχε την ακράδαντη πεποίθηση ότι εκείνο που παγιώνει τα τετελεσμένα 
στην Κύπρο δεν είναι τόσο η πάροδος του χρόνου, όσο οι συνεχείς 
υποχωρήσεις της Ελληνικής πλευράς. Γι’αυτό κι έγινε ο βράχος μέσα σε μιαν 
αφρισμένη θάλασσα πάνω στον οποίο ξεσπούσαν κύματα, καταιγίδες και 
κεραυνοί όσων βυσσοδομούσαν για επιβολή μιας απαράδεκτης λύσης. Παρά 
τις εναντίον του επιθέσεις, τις υποσχέσεις και τις απειλές δεν κατόρθωσαν, 
φίλοι και εχθροί, να κάμψουν το φρόνημα και την αγωνιστικότητά του. 
Αποδείχτηκε άφοβος σε εξαιρετικά κρίσιμες καταστάσεις, ακόμα κι όταν 
επεχειρείτο πολυδιάσπαση του Κόμματός του κι όταν συνασπιζόταν εναντίον 
του η πλειοψηφία της Βουλής των Αντιπροσώπων. Επαληθεύτηκε σ’αυτόν 
εκείνο που λέχθηκε κάποτε για τον Μέγα Βασίλειο: «Κρείττων απειλών 
ο ανήρ, λόγων στερρότερος, πειθούς ισχυρότερος». Δεν ήταν ουραγός αλλά 
πρωτοπόρος πλοηγός του σκάφους της Κυπριακής Δημοκρατίας, το οποίο 
γνώριζε να κυβερνά καλά σε όλες τις συνθήκες, ευμενείς και δυσμενείς. 
Γι’αυτό και αντετάχθη, όχι χωρίς κόστος, πολιτικό και προσωπικό, στο 
λεγόμενο Δυτικό Σχέδιο, απέρριψε τους δείκτες Ντε Γκουεγιάρ, αποκάλυψε 
την αγγλική υστεροβουλία. Κατανοούσε πλήρως πως από μόνη της η Κύπρος 
δεν μπορούσε να αντιπαραταχθεί στην Τουρκία. Ήταν όμως πεπεισμένος 
πως δεν μπορούσε να περιμένει την αμυντική της κάλυψη μόνο από τους 
άλλους. Θα’πρεπε να’χει και η ίδια μια σημαντική συνεισφορά. Γι’αυτό και 
άρχισε να συζητά από νωρίς με τον Ανδρέα Παπανδρέου τρόπους κοινής 
αντιμετώπισης, από Ελλάδα και Κύπρο, του Τουρκικού κινδύνου. Αυτές οι 
συζητήσεις οδήγησαν αργότερα, όταν ο ίδιος είχε ήδη αποχωρήσει από την 
προεδρία, στο δόγμα του Ενιαίου Αμυντικού Χώρου. Παρά τις οικονομικές 
δυσκολίες ενίσχυσε σημαντικά την άμυνα της Κύπρου δίνοντας αίσθημα 
ασφάλειας στον λαό. Ήταν πεποίθησή του ότι η οικονομική στενότητα, 
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ακόμα και η οικονομική καταστροφή, δεν μπορεί να συγκριθεί με μιαν εθνική 
καταστροφή, που δεν είναι εύκολα αναστρέψιμη.

Συνετή, και αποδεδειγμένα ρεαλιστική, η στάση του Σπύρου Κυπριανού 
απέναντι στους Τουρκοκύπριους ηγέτες, όχι στους απλούς Τουρκοκυπρίους, 
έστω κι αν πολλοί τον παρεξήγησαν γι’αυτό. Ήταν μια στάση επιφυλακτική 
απέναντι στις προθέσεις τους, φειδωλή στις συναντήσεις και τα ανοίγματα 
προς αυτούς. Όταν αυτές οι ηγεσίες έστεκαν στην ίδια εξέδρα και γιόρταζαν 
με τους Τούρκους ηγέτες την Τουρκική εισβολή και τη συνεχιζόμενη κατοχή, 
τι θα μπορούσε να περιμένει από τις επαφές και συνομιλίες μαζί τους; Ποιαν 
κοινή αντικατοχική βάση μπορούσε να δημιουργήσει μ’αυτούς;

Η φιλοπατρία του αλλά και η ανιδιοτέλειά του δεν αμφισβητήθηκαν 
από κανέναν. Ούτε από τους αντιπάλους του, οι οποίοι και πολεμώντας τον 
δεν του αρνήθηκαν ποτέ την αξία. Μπορεί πρόσκαιρες συμμαχίες και κούφια 
συνθήματα, εκμεταλλευόμενα και την κόπωση του λαού, να του στέρησαν, το 
1988, το Προεδρικό αξίωμα. Δεν είναι μόνον η Ιερουσαλήμ που «αποκτείνει» 
τους προφήτες και τους εκλεκτούς της. Τη συναγωνίζεται, επάξια, πολλές 
φορές και ο Ελληνισμός. Παρέμεινε, όμως, μέχρι το τέλος της ζωής του, και 
σε μια νέα πενταετία που διετέλεσε και πάλιν Πρόεδρος της Βουλής των 
Αντιπροσώπων, αγωνιστής ανυπότακτος στις επάλξεις του εθνικού χρέους.

Δυστυχώς οι ανεξιχνίαστες βουλές του Θεού τον απέσυραν πολύ 
νωρίς από το προσκήνιο του κόσμου τούτου, πριν ακόμα συμπληρώσει τα 
εβδομήντα του χρόνια. Όταν ακόμα μπορούσε να προσφέρει πολλές και 
πολύτιμες υπηρεσίες. Στη μεγάλη δοκιμασία της υγείας του επέδειξε ήθος 
αξεπέραστο, πνευματικότητα σπάνια, κουράγιο που θαύμασαν ακόμα και οι 
χειρότεροι εχθροί του. Όσους δεν κέρδισε κατά τη διάρκεια της ζωής του, 
τους κέρδισε όταν βρέθηκε στο κατώφλι του θανάτου.

Τον θυμάμαι στις συχνές επισκέψεις μου στο σπίτι του στην περίοδο της 
δοκιμασίας του να διδάσκει με την υπομονή και την αξιοπρέπειά του. Και να 
επιβεβαιώνει το εκκλησιαστικό του ήθος που επέδειξε σ’όλη του τη ζωή.

Καταθέτοντας, σήμερα, με την ευκαιρία του μνημοσύνου του, στην 
άφθιτη μνήμη του τα αισθήματα του θαυμασμού και της ευγνωμοσύνης μας, 
έχουμε υποχρέωση να ανανεώσουμε όλοι την απόφασή μας για αγώνα μέχρι 
την εθνική δικαίωση, όπως όταν εκείνος μας καλούσε με την αργή αλλά 
στιβαρή φωνή του.



196 ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗ  ΠΑΦΟΥ:  ΕΠΙΜΝΗΜΟΣΥΝΟΣ ΛΟΓΟΣ ΣΤΟΝ ΣΠΥΡΟ ΚΥΠΡΙΑΝΟΥ

Η Κύπρος βρίσκεται, χωρίς αμφιβολία, αυτή τη στιγμή, στην κρισιμότερη 
φάση της εθνικής της ζωής. Ο Ελληνισμός της Κύπρου βρίσκεται σήμερα σε 
τροχιά αφανισμού από τον τόπο στον οποίο ζει εδώ και 35 αιώνες. Έχουμε 
υποχρέωση, το χρωστάμε και στον Σπύρο Κυπριανού, να αντισταθούμε στην 
υλοποίηση των Τουρκικών στόχων και να τους ματαιώσουμε. Οφείλουμε να 
αναχαιτίσουμε την ψυχολογική κατάρρευση του λαού, να ανορθώσουμε το 
ηθικό του, να του εμπνεύσουμε πίστη στις δυνάμεις του. Να του εμπεδώσουμε 
ότι όπως η ελευθερία δεν δωρίζεται αλλά κατακτάται, έτσι και το μέλλον δεν 
διαγράφεται παθητικά από την τύχη, αλλά διαμορφώνεται δυναμικά από κάθε 
λαό. Να μην απεμπολήσουμε τα δικαιώματά μας και να μη συμβιβαστούμε 
με κάτι που θα θέτει σε κίνδυνο την παραμονή μας στη γη των πατέρων 
μας. Αν ζούσε σήμερα ο Σπύρος Κυπριανού, είναι πέραν από σίγουρο, ότι θα 
πρωτοστατούσε στην απεμπλοκή από μιαν άγονη διαδικασία που εξυπηρετεί 
μόνον τον αμετάθετο στόχο των Τούρκων για κατάληψη και Τουρκοποίηση 
όλης της Κύπρου. Θα επέμενε στην επαναφορά του προβλήματός μας στις 
σωστές του διαστάσεις ως θέματος εισβολής και κατοχής. Ούτε και θα επέτρεπε 
τη βάναυση κακοποίηση της αλήθειας ως προς τη συμφωνία κορυφής που 
υπέγραψε με τον Ντενκτάς. Όσα κάποιοι γνωστοί κύκλοι αποδίδουν σ’αυτές, 
είναι αντικατοπτρισμός των δικών τους απαράδεκτων θέσεων.

Μνημονεύοντας τον Σπύρο Κυπριανού και τις υποθήκες του οφείλουμε 
να μην ξεχνούμε, ούτε για μια στιγμή, ότι κανένας δεν θα φανεί πιο Έλληνας 
από μας τους Έλληνες στη διεκδίκηση των δικαίων μας. Εμείς πρώτοι θα 
αγωνιστούμε, κι ύστερα θα έχουμε απαίτηση για συμπαράσταση στον αγώνα 
μας. Κι ο αγώνας μας θα πρέπει να’ναι συνεχής και αδιάλειπτος μέχρις ότου «...
ξαναβρεθούμε στη Σαλαμίνα και στους Σόλους, σε ένα νοερό συναπάντημα με 
τον Ευαγόρα, τον Ονήσιλλο και τον Φιλόκυπρο και τους άλλους προγόνους 
της φυλής μας...Μέχρις ότου μπορούμε να περιδιαβάζουμε ελεύθερα κάθε 
σπιθαμή της πατρίδας μας, χωρίς την παρουσία ξένων στρατών και τον φόβο 
του πολέμου...Μέχρις ότου αυτός ο πολύπαθος λαός μπορέσει να προχωρήσει 
μέσα σε ασφάλεια και σιγουριά προς το μέλλον και να δημιουργήσει ελεύθερος 
θαυμαστά και αξιόλογα έργα..» Μέχρις ότου υλοποιήσουμε πλήρως το όραμα 
του αξέχαστου ηγέτη, του αείμνηστου προέδρου Σπύρου Κυπριανού, όπως με 
τόση γλαφυρότητα το εξέθεσε λίγες μέρες πριν από το τέλος του.

 Αιωνία του η μνήμη!   
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(1915- 1948)
ΠΑΤΡΟΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ ΜΟΥΣΟΥΡΟΥΛΗ,
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Κατ᾽ἀρχάς θέλω νά εὐχαριστήσω τήν ὀργανωτική ἐπιτροπή  τῆς ἀπο- 
ψινῆς ἐκδήλωσης γιά τήν τιμή πού μοῦ ἔκανε  νά μέ περιλάβει 
μεταξύ τῶν ὁμιλητῶν, πού θά παρουσιάσουν τή μορφή καί τό ἔργο 

τοῦ Ἀλεξάνδρου Γκιάλα, τοῦ γνωστοῦ ἀνά τό πανελλήνιο μέ τό ψευδώνυμο 
Γ. Βερίτης. Εὐχαριστίες  ἐκφράζω καί στούς σεβαστούς πατέρες καί τήν 
Ἐκκλησιαστική Ἐπιτροπή τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ τῶν Ἀποστόλων Παύλου καί 
Βαρνάβα πού μᾶς φιλοξενεῖ στήν αἴθουσα αὐτή. Εὐχαριστῶ καί ὅλους ἐσᾶς 
πού ἔχετε τήν καλοσύνη  νά παρακολουθήσετε τίς λίγες ἁπλές σκέψεις, πού θά 
ἐκτεθοῦν στήν ἀγάπη σας. Βεβαίως δέν θά ἦταν δυνατή ἡ παρουσία μου ἐδῶ 
καί ἡ ἀνάπτυξη τοῦ θέματος χωρίς τήν εὐλογία τοῦ οἰκείου Μητροπολίτου, 
τοῦ Πανιερωτάτου Μητροπολίτου Πάφου κ. Γεωργίου, πρός τόν ὁποῖο υἱϊκῶς 
ἐκφράζω τήν εὐγνωμοσύνη καί τίς  εὐχαριστίες μου. 

Τό θέμα τῆς εἰσηγήσεως, ὅπως βλέπετε στό πρόγραμμα, ἔχει ὡς 
ἀντικείμενο τό θεολογικό καί κηρυκτικό ἔργο τοῦ Ἀλεξάνδρου Γκιάλα. 

Ἐπειδή ἡ εἰσήγηση αὐτή εἶναι πρώτη στό πρόγραμμα, κατ᾽ ἀνάγκη 
θά πρέπει νά ἐκφράσω κάποια βιογραφικά στοιχεῖα τοῦ ἀνδρός, ὥστε τό 
ἀκροατήριο νά προσανατολισθεῖ στό ὅλο πνεῦμα τῆς ἐκδήλωσης.

Ὁ Ἀλέξανδρος Γκιάλας, λοιπόν, ὁ μετέπειτα Γ. Βερίτης γεννήθηκε σ᾽ ἔνα 
ἀπό τά μαστιχοχώρια τῆς νότιας Χίου, τήν Ἐλάτα. Ἡ ρίζα του ὅμως βρίσκεται 
στό βυζαντινό καστροχώρι μέ τό ὄνομα Μεστά. Πατέρας του ἦταν ὁ παπα-
Γιάννης Γκιάλας. Αὐτός ἦταν καί ὁ πρῶτος πνευματικός του ἐμπνευστής καί 
καθοδηγητής  πού τοῦ ἔδειξε τόν δρόμο τῶν ἁγνῶν καί τῶν ὡραίων ἰδανικῶν.

Ὁ Βερίτης ἦταν ταλαντοῦχος λογοτέχνης.  Ἀπό τά μαθητικά του χρόνια 
ἔγραφε ποιήματα καί ἀρθρογραφοῦσε σέ τοπικές ἐφημερίδες τῆς ἰδιαίτερης 
πατρίδας του. Μάλιστα ὡς μαθητής Γυμνασίου, μέ τή συμμετοχή καί ἄλλων 
συμμαθητῶν του, ἐξέδωσε τή μαθητική ἐφημερίδα «Γυμνασιακή» καί στή 
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συνέχεια τό δεκαπενθήμερο μαθητικό περιοδικό «Ἡ Νιότη». Στήν ἡλικία 
τῶν δεκαέξι χρόνων βρέθηκε μέ τό ἀπολυτήριο τοῦ Γυμνασίου στό χέρι. 
Τό ὄνειρό του ἦταν νά σπουδάσει τή Θεολογική ἐπιστήμη καί νά ὑπηρετήσει 
τήν Ἐκκλησία τοῦ Χριστοῦ. Στήν Ἀθήνα,  ὡς φοιτητής (1932-1937) συνδέθηκε 
μέ τήν Ὀρθόδοξη Ἱεραποστολική Ἀδελφότητα «ΖΩΗ» καί ἀποφάσισε να 
προσφέρει τον ἑαυτό του στόν Χριστό και την Ἐκκλησία Του, ὅπως ἤδη εἶχε 
ὀνειρευτεῖ, μέσα ἀπό τίς τάξεις τῆς Ἀδελφότητος.

Ὡς φοιτητής καί ἀργότερα ὡς Θεολόγος ζοῦσε ἔντονα τή χριστιανική 
ζωή. Ἦταν ἄνθρωπος ἀναγεννημένος καί μαχητικός χριστιανός. Διηγεῖται 
ὁ Ἀρχιμανδρίτης Λεωνίδας Διαμαντόπουλος, μαθητής καί θαυμαστής καί 
στή συνέχεια συνεργάτης τοῦ Βερίτη: «ἦταν ὁ ἄνθρωπος πού πυρπολοῦσε 
τίς καρδιές μας μέ τή φλόγα τοῦ ἐνθουσιασμοῦ του καί μᾶς φτέρωνε μέ τήν 
συνέπεια τῆς ζωῆς του καί τῆς ἀγάπης του στόν Χριστό. Αὐτή τήν ἀγάπη δεν 
τή μαντεύαμε μόνον· τήν ψηλαφούσαμε στήν πολλή ἀναστροφή πού εἶχε 
μαζί μέ μᾶς, τά χριστιανικά νειᾶτα, κι ἦταν αὐτό το χαρακτηριστικό του· ἔτσι 
δίκαια θά μποροῦσε κανείς νά πῇ για τον Ἀλέξανδρο Γκιάλα - Γ.Βερίτη ὅτι 
ἦταν ἐκεῖνος «ὅς ἠγάπα τόν Ἰησοῦν».

Σύνθημα καί βίωμά του: «Ὅλα γιά τή δόξα τοῦ Χριστοῦ». Σε ὅλα 
γνώμονα εἶχε τό θέλημα τοῦ Θεοῦ. Τί θά πεῖ σέ ὅλα τά θέματα ὁ Χριστός, τόν 
Ὁποῖο ἐλάτρευε βαθειά, εἰλικρινά, πηγαῖα.  Ἡ ἀγάπη του πρός τόν Χριστό, 
ἡ ἀφοσίωση καί ἡ φλόγα πού φώλιαζαν στήν καρδιά τοῦ Ἀλεξάνδρου Γκιάλα 
εἶναι κάτι πού δέν τό συναντᾶ κανείς εὔκολα.  Αὐτή ἡ ἀγάπη ἦταν ἡ κινητήρια 
δύναμη τῆς προσωπικότητάς του. 

Αὐτή ἡ ἀγάπη τοῦ Βερίτη πρός τόν Χριστό, ὁ πόθος του γιὰ τήν ἐφαρμο-
γή τοῦ θελήματός Του καί τήν ἐξάπλωση τῆς Βασιλείας Του στίς καρδιές 
τῶν Ἑλλήνων, ὤθησε τόν τότε Προϊστάμενο τῆς «ΖΩΗΣ» π. Σεραφείμ 
Παπακώστα, νά ἀναθέσει τήν ἱεραποστολική ἐργασία μεταξύ τῶν νέων στόν 
νεαρό Θεολόγο Ἀλεξανδρο Γκιάλα, καί δέν διαψεύστηκε στην ἐκλογή του. 
Ὁ Βερίτης ἦταν «ὁ κατάλληλος ἄνθρωπος στην κατάλληλη θέση».

Ἡ δεκαετία τοῦ ᾽30 ἦταν θυελλώδης γιά τή Μητροπολιτική Ἑλλάδα. 
Ὁ ἄθεος ὑλισμός, ὁ ὑπαρκτός σοσιαλισμός ἤθελαν νά ὑποτάξουν τίς ψυχές τῶν 
Ἑλλήνων καί νά τίς ἐγκλωβίσουν στό θανατηφόρο πέπλο τους. Ἡ θρησκεία 
ἐθεωρεῖτο τό «ὄπιον τοῦ λαοῦ». Ἡ δέ δεκαετία τοῦ ᾽40 μέ τούς πολέμους, τήν 
τριπλή γερμανική, ἰταλική καί βουλγαρική κατοχή, τόν ξενοκίνητο πόλεμο πού 
σήμερα θέλουν νά τόν ἀποκαλοῦν ἁβροφρόνως «ἐμφύλιο», ἦταν κοσμογονική 
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γιά τήν Ἑλλάδα καί τούς Ἓλληνες. Ἡ ἀθεΐα καί ἡ ἀπιστία μαζί μέ τήν πείνα, 
τίς ἐκτελέσεις καί τά βασανιστήρια τῶν Γερμανῶν καί τῶν σφετεριστῶν τῆς 
νόμιμης κρατικῆς ἐξουσίας ἐλυμαίνοντο τίς νεανικές ἰδίως ψυχές.

Ἡ ἀντιμετώπιση ὅλης αὐτῆς τῆς κατάστασης ἀπαιτοῦσε πολύ ζῆλο, πολλή 
κατά Θεό σοφία, ἄκαμπτο φρόνημα καί ἀτελείωτες ψυχικές καί σωματικές 
δυνάμεις καί ἀντοχές.  Καί τόν κόπο αὐτό τόν ἀνέλαβε στούς ὤμους του 
ὁ Βερίτης, χωρίς μεμψιμοιρίες καί γογγυσμούς, παρ’ ὅλο πού ἡ καρδιά του 
ἦταν χτυπημένη ἀπό «ρευματική ἐνδοκαρδίτιδα καί βλάβη τῆς βαλβίδος τῆς 
ἀορτῆς», ἡ ὁποία τελικά θά τόν ὁδηγοῦσε στήν ἔξοδο ἀπ’ αὐτή τη ζωή, μόλις 
στα 33 χρόνια τῆς ἡλικίας του.

Τόν ἀγώνα τόν διεξήγαγε μέσα ἀπό τίς τάξεις τοῦ Ἀκαδημαϊκοῦ 
Κοινωνικοῦ Συνδέσμου,  χριστιανικοῦ φοιτητικοῦ κινήματος, τοῦ  ὁποίου 
εἶχε τήν κεντρική εὐθύνη, καί ἀπό τίς στῆλες τοῦ περιοδικοῦ «Ἀκτῖνες».  
Ἀκάθεκτος ὅρμησε στόν στίβο γιά τή δόξα τοῦ Χριστοῦ καί τή θωράκιση 
τῶν ψυχῶν τῆς ἑλληνικῆς φοιτητιώσης νεολαίας. Βάλθηκε ὡς κατηχητής 
καί Ἱεροκήρυξ νά ξεσκεπάσει καί νά χτυπήσει τήν ἀπιστία, καί νά χτίσει τήν 
Ἑλλάδα τοῦ Χριστοῦ. Ὁ χριστιανός μαχητής γνωρίζει ὅτι αἰτία τῆς συμφορᾶς 
τοῦ Β´Παγκοσμίου Πολέμου εἶναι ἡ ἀποστασία τοῦ ἀνθρώπου ἀπό τόν Θεό. 

Γι᾽αὐτό ἀγωνίζεται νά ἐπαναφέρει στίς νεανικές καρδιές τήν πίστη πού 
ὁ λίβας τῆς ἀθεΐας εἶχε φυγαδεύσει, ἀλλά  καί νά συνδαυλίσει τήν πίστη τῶν 
ἀγωνιζόμενων νέων στίς ἐπάλξεις τῆς καρδιᾶς.  Κάθεται λοιπόν καί γράφει 
φυλλάδια μέ χαρακτήρα ἀπολογητικό ὅπως: «Αἱ παλαιοντολογικαί ἔρευναι 
καί ἠ καταγωγή τοῦ ἀνθρώπου». «Οἱ σοφοί περί Θεοῦ καί Θρησκείας» 
«Οἱ μεγάλοι ἄνδρες περί τοῦ χριστιανισμοῦ» κ.ἄ. Ὁ πόθος γιά τήν ἀλήθεια 
δέν τόν ἀφήνει οὔτε στιγμή ἥσυχο. Ὁ ψαλμικός λόγος «οὐ δώσω ἀνάπαυσιν 
τοῖς κροτάφοις μου καί τοῖς βλεφάροις μου νυσταγμόν ἕως οὗ εὕρω τόπον τῷ 
Κυρίῳ» εἶναι τό πτερνιστήρι πού διεγείρει τήν εὐαίσθητη ψυχή του καί τήν 
ὠθεῖ σέ μεγαλύτερους καί ἐντονότερους ἀγῶνες. 

Μέσα ἀπό τίς σελίδες τοῦ περιοδικοῦ «Ἀκτῖνες» παλεύει μέ σειρά ἄρθρων 
νά γνωστοποιήσει τήν ἐπιστημονική, ἱστορική, λογοτεχνική, ἀλήθεια στό 
Ἑλληνικό κοινό. Ὁ Βερίτης πόνεσε πολύ γιά τή δυστυχία πού ἔφερε ἡ  ἄρνηση 
στήν ἀνθρώπινη ψυχή. Ἐπιστράτευσε τήν πέννα του καί τήν ζωτικότητά του 
γιά νά κτυπήσει τό κακό. Ἔσκυψε πάνω σέ γεγονότα, σέ ἐποχές, σέ πρόσωπα 
καί πράγματα καί ἔφερε στό φῶς στοιχεῖα καί μορφές πού δικαίωναν τήν πίστη  
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του καί τίς ἀπόψεις του. Στάθηκε ἐρευνητής καί ἐκλαϊκευτής, δημιουργός καί 
διαφωτιστής.

Στήν πολύμορφη παραγωγή τοῦ Βερίτη ἡ ἱστορική μελέτη παίρνει 
ξεχωριστή θέση.   Τό Βυζάντιο καί ὁ πολιτισμός του κατέχει σπουδαία θέση 
στήν καρδιά καί τή σκέψη του. Ἀγωνίζεται νά ἀνασκευάσει τίς κατηγορίες 
ἐναντίον τοῦ Βυζαντίου καί νά ἀποδείξει τήν οὐσιαστική προσφορά του 
στόν πολιτισμό. Γράφει μεταξύ ἄλλων: «Προτοῦ κάνουν τήν ἐμφάνισή τους 
οἱ διάφοροι διαφωτιστές – οὑμανιστές, ὁ ἑλληνισμός ὑφίστατο καί 
ἀνθοβολοῦσε δέκα πέντε αἰῶνες στήν Ἀνατολή χάρη στό αἷμα καί στούς 
μαρτυρικούς θανάτους τόσων χριστιανών αυτοκρατόρων κι ἀκόμα χάρη στούς 
ἀγῶνες τῶν Γρηγορίων καί τῶν Βασιλείων, πού ἀφιέρωσαν τή γονιμότητα τῆς 
μεγαλοφυΐας των στήν ἀναγέννηση τῶν ἑλληνικῶν γραμμάτων».

Στό ἄρθρο μέ τίτλο: «Ὁ Αὐγουστῖνος καί ὁ σύγχρονος ἄνθρωπος» 
ἀναγνωρίζει τήν προσφορά τῆς μεγάλης αὐτῆς ἐκκλησιαστικῆς μορφῆς. 
Ὡς ὀρθόδοξος Θεολόγος ὅμως, δέν μποροῦσε νά ἀφήσει ἔξω ἀπό τήν ἔρευνά 
του τούς μεγάλους Πατέρες τῆς ἑλληνικῆς Θεολογίας. Στά ἄρθρα του γιά τόν 
Μέγα Βασίλειο καί τόν ἱερό Χρυσόστομο, παρουσιάζει τήν κοινωνική ἐργασία 
τῶν δύο Μεγάλων Πατέρων, μέ τόν «ζωντανό χριστιανισμό τῆς πράξεως, πού 
μπροστά του καί ὁ πιό δύσκολος σημερινός ἐργάτης κοινωνικῆς ἐργασίας μέ 
σεβασμό ἀποκαλύπτεται. Ἐγκύπτει στήν ἱεραποστολική τους δράση, στούς 
ἀγῶνες τοῦ Βασιλείου, ἰδίως στήν κοινωνική ἀναμορφωτική τους ἐπίδραση 
πάνω στούς μισοβαρβάρους λαούς τῆς Ἀνατολῆς».

Σπουδαία ὑπῆρξε ἡ συμβολή του καί στό ξεκαθάρισμα τῶν ἀπόψεων 
περί φεμινισμοῦ. Σέ ἄρθρο του γιά τή θέση τῆς γυναίκας στούς βυζαντινούς 
χρόνους ἀποδεικνύει τί ἔκαμεν ἡ πίστη τήν ἐποχή ἐκείνη γιά τήν ἀνύψωση τῆς 
θέσης τῆς γυναίκας. Ὁ χριστιανικός φεμινισμός τοῦ Βυζαντίου, μή ἔχοντας 
καμία ἀπολύτως σχέση μέ τόν φεμινισμό τῆς ἄρνησης, ἔκαμε τόσα πολλά γιά 
νά ἐξυψώσει τἠ γυναίκα, πού καμία ἀπό τίς σημερινές φεμινίστριες δέν μπορεῖ 
κἄν νά διανοηθεῖ.

Μετά τό Βυζάντιο στήν ἔρευνα καί τούς δημοσιογραφικούς ἀγῶνες 
τοῦ Βερίτη γιά τήν παρουσίαση καί ἐπικράτηση τῆς ἀλήθειας παίρνει θέση 
ὁ ἑλληνισμός τῆς τουρκοκρατίας. Τό 1943 δημοσιεύει στίς «Ἀκτῖνες» τήν 
πολύ ἐπιμελημένη ἐργασία του γιά τούς «Νεομάρτυρες». Στή μελέτη αὐτή μᾶς 
παρουσιάζει μέ πολλή συντομία τήν εἰκόνα τοῦ ἡρωϊσμοῦ καί τῆς πίστης τῶν 
τόσο κοντά στά χρόνια μας μαρτύρων.
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Τό ἀναμορφωτικό κίνημα τῶν κολυβάδων πατέρων τοῦ Ἄθω 
ἀπασχόλησε πολύ σοβαρά τόν ἐρευνητή θεολόγο Βερίτη. Σέ εἰδική μελέτη 
του  ὑπογραμμίζει τόν μεγάλο ἀγώνα καί τήν ὑπέροχη προσπάθεια τῶν 
συγκεκριμένων μοναχῶν τοῦ Ἁγίου Ὄρους, πού ἔφυγαν διωγμένοι ἀπό τά 
Μοναστήρια τους, ἐπιμένοντας στήν ὀρθή ἐκκλησιαστική πράξη καί γραμμή 
γιά τήν τέλεση τῶν μνημοσύνων. Οὐσιαστικά ὅμως ἡ προσπάθειά τους 
ἀφοροῦσε τή ζωντανή καί συνειδητή συμμετοχή τοῦ λαοῦ στή λατρεία, 
καί μάλιστα στήν καρδιά καί τό ἐπίκεντρο τῆς λατρείας, πού εἶναι ἡ Θεία 
Εὐχαριστία. Ἡ Θεία Εὐχαριστία, πού ἡ παρανόηση τοῦ σκοποῦ της καί ἡ 
παραμέλησή της, παίρνει ἀπό τή χριστιανική ζωή τό χρῶμα καί τή ζωντάνια 
καί τήν καταντᾶ ξέψυχη σκιά πού πάει νά χαθεῖ.

Τά παραπάνω ἔργα τοῦ Βερίτη καθώς καί οἱ «Μεγάλοι Μύσται» «Μιά 
ματιά στό κριτικό ἔργο τοῦ Ροΐδη»,   κ. ἄ. εἶναι ἔργα πού ἀναδεικνύουν 
τόν χριστιανό ἀπολογητή στούς δύσκολους καιρούς τῶν δεκαετιῶν πού 
ἀναφέραμε. Ὁ Ἀλ. Γκιάλας ἀποδεικνύεται πράγματι «Θεηγόρος ὁπλίτης 
παρατάξεως Κυρίου».  

Ὅσο κάθετος καί αὐστηρός εἶναι στήν προσπάθειά του νά καταρρίψει 
τά κάστρα τῆς ἀθεΐας καί τῆς διαστρέβλωσης τῶν ἀληθειῶν τῆς πίστης καί 
τῆς ἱστορικῆς πραγματικότητα, τόσο γλυκύς, ἤρεμος καί γεμάτος συμπάθεια 
εἶναι ἀπέναντι τῆς ἀνθρώπινης ἀδυναμίας καί τοῦ παραστρατήματος τῶν 
ἀδελφῶν του. Ἀπέναντι στόν ποιητή Λαπαθιώτη, τόν παραστράτη, ἔρχεται νά 
συμπονέσει καί νά κλάψει γιατί μιά τέτοια λεπτή ψυχή, πού «ἄξιζε καλύτερη 
τύχη, πῆγε ὁλότελα χαμένη». Χωρίς νά κάνει καμιά ὑποχώρηση στήν ἀνάλυση 
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τοῦ ἀνθρώπου πού ἔζησε  «μέσ᾽ στήν ἀνάστερη νυχτιά τῆς ἀπιστίας, μακρυά 
ἀπό τόν Θεό καί τό φῶς του» πονᾶ γιά τόν ποιητή καί γιά τούς ἄλλους, 
ὅμοια μέ αὐτόν παραστρατημένους Ἓλληνες  λογοτέχνες. Πονεῖ γιά τά δεσμά 
τους, χαίρεται ὅμως κάθε φορά πού πληροφορεῖται τήν ἐπιστροφή κάποιου 
ἀπ᾽αὐτούς καί κυριολεκτικά πανηγυρίζει, ὃπως πανηγυρίζουν οἱ ἄγγελοι 
στούς οὐρανούς «ἐπί ἑνί ἁμαρτωλῷ μετανοοῦντι».

Ὁ Γ. Βερίτης εἶναι περισσότερο γνωστός ὡς ποιητής. Πολλά ἀπό τά 
ποιήματά του ἔγιναν τραγούδια, πού γέμισαν τίς νεανικές ψυχές τῆς Ἑλλάδος 
καί τῆς Κύπρου μέ παλμό, μέ θάρρος μέ βεβαιότητα στή νίκη κατά τοῦ 
παλαιοῦ ἀνθρώπου, καθώς καί γιά τήν ἐπικράτηση τῆς ἀλήθειας τοῦ Χριστοῦ 
στά κοινωνικά στρώματα τοῦ ἑλληνισμοῦ.

Δέν εἶναι ὅμως μικρότερη ἡ προσφορά του στά ἑλληνικά θεολογικά 
γράμματα. Μπορεῖ νά μή μᾶς ἄφησε βαθιές θεολογικές πραγματεῖες, ὅπως 
οἱ μετέπειτα θεολόγοι. Μπορεῖ νά μή μετέφρασε πατέρες. Ὅμως πιάνοντας 
τόν σφυγμό τῆς ἐποχῆς του καί ἀκροώμενος τή βουβή κραυγή τῶν ψυχῶν 
πού χάνονταν στίς μέρες του στά σκοτεινά μονοπάτια τῆς ἀθεΐας, ἀγωνίστηκε 
μέ ὅλες του τίς δυνάμεις νά κρατήσει ἀναμμένη τή φλόγα τῆς πίστης στίς 
καρδιές τῶν Ἑλλήνων. Ἐξηγήσαμε νωρίτερα τούς λόγους πού τόν ἔκαναν νά 
ἀσχοληθεῖ περισσότερο μέ τήν «Ἀπολογητική» τοῦ χριστιανισμοῦ. Καί αὐτό 
τό ἔκαμε ἀνταποκρινόμενος στήν ἀποστολική προτροπή πού θέλει τούς 
χριστιανούς ἕτοιμους «πρός ἀπολογίαν παντί τῷ αἰτοῦντι ... λόγον περί τῆς ἐν 
ἡμῖν ἐλπίδος» (Α´Πέτρ. γ´15). Στίς σειρῆνες τῆς ἀθεΐας καί τῆς ἀπιστίας, πού 
ὡς ἄλλη ἡφαιστειακή λάβα κατέκαιε τίς ψυχές τῶν Ἑλλήνων στίς δεκαετίες 
1930 καί 1940 ὕψωσε στεντόρεια φωνή ἀφυπνιστική τῶν συνειδήσεων 
διακηρύσσοντας μέ κάθε τρόπο καί πρός κάθε κατεύθυνση ὅτι «οὐκ ἔστιν ἐν 
ἄλλῳ οὐδενὶ ἡ σωτηρία· οὐδὲ γὰρ ὄνομά ἐστιν ἕτερον ὑπὸ τὸν οὐρανὸν τὸ 
δεδομένον ἐν ἀνθρώποις ἐν ᾧ δεῖ σωθῆναι ἡμᾶς» (Πράξ. δ´ 12).

Οἱ καιροί μας – δυστυχῶς- εἶναι παράλληλοι καί σήμερα. Ἡ ἀθεΐα μέ τή 
μορφή τοῦ πρακτικοῦ ὑλισμοῦ καί εὐδαιμονισμοῦ λυμαίνεται τίς ψυχές τῶν 
νέων μας καί τίς κοινωνίες. Ἡ ζωή ὃμως καί τό ἔργο τοῦ Βερίτη μποροῦν καί 
ἐπιβάλλεται νά μᾶς ἐμπνεύσουν. Νά μᾶς κρατήσουν μακριά ἀπό τήν ὑλιστική 
καί βοσκηματώδη ζωή, στήν ὁποία  ἒχει ὑποδουλωθεῖ ἡ σημερινή κοινωνία.  

Ὁ Γ. Βερίτης μέ τή ζωή καί τό ἒργο του ἀποτελεῖ φάρο καθοδηγητικό 
στόν δρόμο πρός τή θέωση καί τήν ἱεραποστολή. Ἀξίζει νὰ τὸν μιμηθοῦμε!



Η ΑΓΙΟΤΗΤΑ ΩΣ ΜΟΝΑΔΙΚΗ ΔΙΕΞΟΔΟΣ 
ΣΤΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΤΟΥ ΣΥΓΧΡΟΝΟΥ 
ΑΝΘΡΩΠΟΥ-Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΟΥ ΟΣΙΟΥ 

ΝΙΚΗΤΑ ΕΚ ΘΗΒΩΝ

Γ. Ι. ΣΤΟYΚΗ, ΦΙΛΟΛOΓΟΥ

Κοινή διαπίστωση των περισσοτέρων είναι ότι η εποχή μας είναι 
κατ’ εξοχήν υλιστική.  ο άνθρωπος βασίζεται στο «ἔχειν» και όχι στο 
«εἶναι». Αναζητά το νόημα της ζωής  στην απόκτηση υλικών αγαθών. 

Γι’ αυτό καταλήγει να είναι δυστυχής αφού έχει θεοποιήσει το χρήμα και 
προσπαθεί με κάθε μέσο να ικανοποιήσει τις επίπλαστες ανάγκες του. 

Την αληθινή, όμως διάσταση της ζωής και τον προορισμό του ανθρώπου, 
προβάλλουν οι άγιοι της Εκκλησίας μας, οι οποίοι μας διδάσκουν να βάλουμε 
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ένα «φρένο» στις νόθες ανάγκες μας.

Οι Άγιοι αποτελούν ζώσα μίμηση του Χριστού. Υπήρξαν Χριστομίμητοι 
και Θεοφόροι. Εφάρμοσαν  το Ευαγγέλιο στη ζωή τους, αποδεικνύοντας ότι η 
χριστιανική διδασκαλία, στη γνησιότητά της, ως Ορθοδοξία και Ορθοπραξία, 
δεν είναι μια κοσμική ιδεολογία ή αφηρημένη έννοια, αλλά στάση υπέρτατης 
υπαρξιακής ευθύνης, ασφαλής οδός αυθεντικής ζωής και σωτηρίας. 

Σπουδαία τα διδάγματα που αντλούμε από τη ζωή των αγίων. Πνευματική 
εγρήγορση, άσκηση, υπακοή, ταπεινοφροσύνη, αγνότητα, προσευχή και 
μαρτύριο χαρακτήριζε την επίγεια παρουσία τους. Αρετές πού διδάσκουν 
κάθε άνθρωπο, ακόμη και μέσα στον κόσμο, ποιός είναι ο πραγματικός στόχος 
και το νόημα της ανθρώπινης ζωής. 

Μια τέτοια περίπτωση υπήρξε και ο όσιος Νικήτας ο εκ Θηβών (Βοιωτία- 
αρχές 11ου αι. - 1079 μ.Χ.), ο οποίος  έθεσε ως στόχο της επίγειας ζωής του  
τη διαφύλαξη της καθαρότητας της ψυχής και του σώματος, για να αναδειχθεί 
όπως παρομοιάζει ο Μέγας Βασίλειος τους μοναχούς «συστρατιώτης τῶν 
ἁγίων τοῦ Χριστοῦ μαθητῶν»1.

Γεννήθηκε στις αρχές του ια΄ αιώνα  στην πόλη των Θηβών από 
ευπατρίδες και ευσεβείς γονείς. Το ότι ο όσιος είχε θεϊκή κλήση και πως θα 
εξελίσσονταν σε μια αγιασμένη μορφή, είναι εμφανές από το γεγονός που 
διαδραματίστηκε κατά τη βάπτιση του και μας παραδίδεται στη βιογραφία 
του ως εξής: «Τοῦ γοῦν τοῦ ἁγίου ἐλαίου χρῖσιν, καί ἐν τῇ κολυμβήθρᾳ 
τοῦτον βαπτίζειν μέλλοντος, ἄνωθεν ἡ τοῦ Ἁγίου Πνεύματος χάρις ἐν εἴδει 
περιστερᾶς εἰς αὐτόν ἐπεφοίτησεν...»2. Από τη νεότητά του διακρίθηκε για τα 
ψυχικά του χαρίσματα, αλλά και για την άσκηση των ευαγγελικών αρετών. 

Παιδιόθεν έτρεφε μέσα του, τον ευσεβή πόθο να ακολουθήσει τον 
μοναχικό βίο. Έτσι στα δεκαέξι του χρόνια εγκαταλείπει τα εγκόσμια. Μαζί του 
παίρνει και τον κατά σάρκα αδελφό του, του οποίου το όνομα δεν γνωρίζουμε 
και πηγαίνουν στην άγνωστη μέχρι σήμερα Μονή Θεοκλήτου. Εκεί κείρεται 
μοναχός. Ενδύεται το μοναχικό σχήμα και φορά τη ζώνη του καλόγερου, ώστε 

1  Ανδρέα Φυτράκη, «Μαρτύριον και Μοναχικός Βίος», Θεολογία, ΙΘ (1941-1948), 
σελ. 301-329, εδώ σελ. 312. 
2  Ι.  (Μητρ. Θηβών & Λεβαδείας, νυν Αρχιεπ. Αθηνών & πάσης Ελλάδος) Λιάπη, Χριστιανική 
Βοιωτία, τ.Α΄, εκδ. Κέντρο Αρχαιολογικών, Ιστορικών και Θεολογικών Μελετών, Λιβαδειά 
2005,σελ. 246.
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να είναι πάνοπλος και πάντοτε πανέτοιμος μαχητής του Χριστού3. Διάγει βίο 
ασκητικό, χωρίς να γνωρίσει την ανάπαυση και η Μονή που εγκαταβιώνει 
γίνεται «παλαίστρα» των πνευματικών του αγώνων. Η ψυχή του, όμως ποθεί 
τον ησυχαστικό τρόπο ζωής, γι’ αυτό και στις προσευχές του παρακαλεί τον 
Κύριο να του δωρίσει την ησυχία3.

Τότε, Άγγελος Κυρίου παρουσιάζεται στον ύπνο του Ηγουμένου και τον 
προειδοποιεί να μην ανακόψει τα σχέδια του μοναχού Νικήτα. Το επόμενο 
πρωί ο Ηγούμενος καλεί τον όσιο και του δίνει την ευχή του να εγκαταλείψει 
τη Μονή λέγοντάς του: «Πορεύου, τέκνον καί Κύριος κατευθύναι τά πρός 
αὐτόν σου διαβήματα»4. 

Μετά την περιπλάνηση του για την ανεύρεση ενός «τόπου ἡσυχαστικοῦ», 
οδηγείται στην νοτιοδυτική παραλία της επαρχίας Θηβών και συγκεκριμένα 
στην περιοχή της Όστειας5, όπου εκεί βρίσκει ένα σπηλαιοειδές κογχάριο και 
εγκαθίσταται.

Στον χώρο αυτό επιδόθηκε με ένθερμο ζήλο σε μεγαλύτερους ασκητικούς 
αγώνες, με αγρυπνίες και προσευχές, υπομένοντας οποιαδήποτε στέρηση και 
κακουχία, «μηδέ ποτέ κοιμηθείς ἤ καθευδήσας ἐξεπίτηδες». Επίσης, πολλές 
φορές τα βράδια περπατούσε στα τριγύρω βουνά και λαγκάδια  αποκτώντας 
το χάρισμα της συμβίωσης με τα άγρια θηρία.

Αν και ποθούσε την ησυχία, η φήμη των αρετών που τον διέκριναν 
εξαπλώθηκε πολύ γρήγορα με αποτέλεσμα να τον επισκέπτονται πολλοί  
επιζητώντας τον παρηγορητικό του λόγο και τη συμβουλή του για 
πνευματικά θέματα. Όμως, έφταναν κοντά του και εκείνοι που επιθυμούσαν 
να ακολουθήσουν την αγγελική πολιτεία και να τεθούν υπό την πνευματική 
του καθοδήγηση. 

Περνούσε τη μέρα του προσευχόμενος και η προσευχή του συνεχιζόταν 
και τη νύχτα κατά τη διάρκεια της οποίας περπατούσε στο βουνό για να 
υπερνικήσει τον ύπνο. Εγκατέλειπε το μοναστήρι του  μόνο όταν υπήρχε 
μεγάλη ανάγκη.

3  Ανδρ. Φυτράκη,  ό. π, σελ. 312.
4  «Ὁ Ὅσιος Νικήτας ὁ ἐκ Θηβῶν-Μία πρώτη προσέγγιση εἰς τόν Βίον καί τήν Πολιτείαν 
του», εκδ. Μορφωτικού Σωματείου Θηβών «Χρυσόστομος Σταμούλης», Πυρί Θηβών Ιούνιος 
1994, σελ. 10. 
5  Αρχαίες Κορσιαί. Πρόκειται για το σημερινό χωριό Χώστια ή Πρόδρομος του νομού 
Βοιωτίας.
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Ο λαός τον έβλεπε σάν «Προφήτη καί  Ἀπόστολο ἐν τῇ ἡμετέρᾳ γενεᾷ»6, 
διότι συνεχώς πλήθαινε ο αριθμός των ανθρώπων που τον επισκέπτονταν. 
Προσέρχονταν από παντού ιερείς, αρχιερείς και λαϊκοί και αγάλλονταν  
αντικρίζοντας «τό χαροποιόν τοῖς ὀφθαλμοῖς καί πολλῆς χάριτος γέμον 
πρόσωπόν του».   

Επιπλέον, ο όσιος ξεχώρισε και για την ακτημοσύνη του μια από τις 
θεμελιώδεις  μοναχικές αρετές. Έτσι κατόρθωσε να καταπολεμήσει το 
πάθος της φιλαργυρίας και φιλοκτημοσύνης, ώστε παντελώς ελεύθερος να 
δοθεί ολοκληρωτικά στον Θεό. Πρόκειται για μία αρετή που τίθεται στην 
προοπτική της αποταγής και της πορείας του μοναχού προς την θέωση7. 
Γι΄ αυτό και άφηνε τα πάντα στην πρόνοια του Θεού.

Παροιμιώδης, υπήρξε και η ταπείνωση που είχε ο μεγάλος ασκητής. 
Όταν τον επισκέπτονταν κάποιοι από τους πιστούς και του έφερναν 
κάτι φαγώσιμο, δε δίσταζε να συνφάγει έστω και ελάχιστα, ακόμη και να 
πιεί λίγο κρασί μαζί τους, προκειμένου  να διώξει μακριά τον έπαινο των 
ανθρώπων. Απομακρυνόμενοι όμως αυτοί, εκείνος επιδιδόταν σε ακόμη πιο 
αυστηρή νηστεία, λαμβάνοντας λίγο ξερό ψωμί και νερό και αυτά «φειδοῖ 
λαμβανόμενα». 

Στεκόταν δίπλα στους ανθρώπους όχι μόνο προσφέροντάς τους λόγο 
παραμυθίας ή συμβουλές για την απόκτηση της αρετής, αλλά με όπλο 
την προσευχή και τη νηστεία μπόρεσε να θεραπεύσει ασθένειες και με 
θαυματουργικό τρόπο να  εκβάλλει δαιμόνια, ακόμη και να παρέχει σε στείρες 
γυναίκες «τόν ἐκ τῆς ὀσφύος καρπόν».

Επιπρόσθετα,  ο όσιος ασχολήθηκε και με το θέμα της αποκατάστασης 
των ψυχών και αυτό συνάγεται από το περιστατικό της επίσκεψής του 
σ’ ένα μοναστήρι της περιοχής, όπου ο ηγούμενος αμελούσε τα πνευματικά 
του καθήκοντα και έδειχνε μεγαλύτερη μέριμνα για τα βιοτικά ζητήματα, 
προκαλώντας τεράστια ζημία στην πνευματική πρόοδο των μοναχών. Ο όσιος 
υπέδειξε στον ηγούμενο ότι μεγαλύτερη βαρύτητα πρέπει να δίδεται στον 
πνευματικό αγώνα των μοναχών κι όχι στην κάλυψη των υλικών αναγκών. 

6  «Ὁ Ὅσιος Νικήτας ὁ ἐκ Θηβῶν-Μία πρώτη προσέγγιση εἰς τόν Βίον καί τήν Πολιτείαν 
του», εκδ. Μορφωτικού Σωματείου Θηβών «Χρυσόστομος Σταμούλης», Πυρί Θηβών Ιούνιος 
1994, σελ. 11. 
7  Ι. (Μητρ. Ναυπάκτου & Αγ. Βλασίου)   Βλάχου,  Ὁ Ὁρθόδοξος Μοναχισμός ὡς Προφητική, 
Ἀποστολική καί Μαρτυρική ζωή, εκδ. Ι. Μ. Γενεθλίου  της Θεοτόκου, Λεβάδεια 2002, σελ. 36.
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Η στάση αυτή του οσίου μας υπενθυμίζει αυτό που ο άγιος Συμεών ο Νέος  
Θεολόγος λέγει: «ὁ ἐν τοῖς βιωτικοῖς πράγμασι τόν λογισμόν μεριμνῶντα οὐκ 
ἐστι ἐλεύθερος». Η φροντίδα για τη ζωή θεωρείται άπρακτη όταν δεν είναι 
συνυφασμένη με το αποτέλεσμα της σωτηρίας τονίζοντας την έμπρακτη 
αμεριμνησία, δηλαδή την ελευθερία του ανθρώπου, που είναι απόρροια του 
πρώτου πνευματικού σταδίου της έμπρακτης άσκησης με τη μετάνοια και την 
τήρηση των εντολών του Θεού8.

 Ένα εξίσου σημαντικό γεγονός που καταδεικνύει το υψηλό σημείο της 
πνευματικής ζωής στο οποίο είχε φθάσει ο όσιος σχετίζεται με τον ευλαβή 
ιερέα Θεόδωρο που είδε από το κελί του οσίου να βγαίνει ένα φως υπερκόσμιο, 
σαν αστραπή που διαρκούσε και ακτινοβολούσε. Πλησιάζοντας είδε τον 
όσιο να αναπαύεται σ’ ένα απαστράπτον κρεβάτι με βαρύτιμα πετράδια και 
υφάσματα και Άγγελοι Κυρίου να τον προστατεύουν με τα φτερά τους. Λίγο 
αργότερα είδε τον άγιο να σηκώνεται και μόλις ύψωσε τα χέρια του, βρέθηκε 
ανυψωμένος από τη γη, και με την όψη του να λάμπει9. 

Τέτοια, λοιπόν  υπήρξε η κοινωνία του οσίου με τον Θεό, ώστε 
απολάμβανε τη θέα του φωτός Του. Βρισκόταν σε τέλεια μακαριότητα εφόσον 
είχε περιβληθεί το θείο φως, ως μια άκτιστη πραγματικότητα, η οποία ξεπερνά 
το πνεύμα και την ύλη10. 

Μέσα από την παρουσίαση ορισμένων πτυχών της ζωής του οσίου 
Νικήτα αντιλαμβανόμαστε πως ο σύγχρονος άνθρωπος, δεν είναι δύσκολο 
να βρει υγιή πρότυπα, αρκεί να τα αναζητήσει στη μακραίωνη παράδοση της 
Εκκλησίας μας, οπού υπάρχει το  γνήσιο πρότυπο και δεν πρόκειται για άλλο 
παρά μόνο για τον κατά Χριστό άνθρωπο που είναι ο «άγιος». Στα πρόσωπα 
των αγίων σώζεται η αληθινή ανθρωπιά, η πληρότητα του ανθρώπου.

Στις μέρες μας και μόνο το άκουσμα της λέξης «άγιος» προκαλεί 
το χλευασμό των ανθρώπων και όπως πολύ εύστοχα σημειώνει και 
ο Μητροπολίτης Περγάμου κ. Ιωάννης αποτελεί «λησμονημένο όραμα».  
Είναι μια έννοια που ανήκει στο απόμακρο παρελθόν11. 

8  Στ. Πορτελάνου, Ἡ πνευματική τελείωση τοῦ ἀνθρώπου, εκδ. Πουρναρά, Θεσσαλονίκη 
1998, σελ. 389.
9  Μακαρίου (Ιερομ.) Σιμωνοπετρίτη, Νέος Συναξαριστής της Ορθοδόξου Εκκλησίας, τ.10, 
εκδόσεις Ίνδικτος , Αθήνα 2008, σελ.275.
10  Στ. Πορτελάνου, ό. π, σελ. 507.
11  Ιω. (Μητρ. Περγάμου) Ζηζιούλα, «Η θέωση των Αγίων ως εικονισμός της Βασιλείας», 
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Στη σκέψη των περισσοτέρων η αγιότητα σχετίζεται με κριτήρια 
ηθικολογικά και ψυχολογικά ή με την εκδήλωση υπερφυσικών ικανοτήτων12. 
Για την Εκκλησία η αγιότητα δε συνδέεται όμως με τέτοιους είδους κριτήρια, 
αλλά σχετίζεται  με το βαθμό της προσωπικής σχέσεώς μας με τον Θεό. 

Στην Ορθοδοξία η μετοχή στην αγιότητα δεν αποτελεί προνόμιο 
των λίγων ή των εκλεκτών. Ο καθένας μας με τις πνευματικές δυνάμεις 
που διαθέτει καλείται να κάνει τον αγώνα του εντός της Εκκλησίας, 
συμμετέχοντας στη μυστηριακή  ζωή Της. Ο πιστός επιδιώκει όχι απλώς να 
γίνει καλός και ηθικός άνθρωπος, αλλά να ενωθεί με τον Χριστό, να γίνει 
«ναός του Θεού» και αληθινά πλησίον και αδελφός του άλλου, δηλαδή να 
ενοικεί στην καρδιά του όχι μια αγάπη συμφεροντολογική, αλλά μια αγάπη 
ανιδιοτελής πού «οὐδέποτε ἐκπίπτει»13.

Σήμερα που κυριαρχεί η υλικοευδαιμονιστική αντίληψη, ο «άγιος» είναι 
το ιδανικό πρότυπο, διότι έχει απαντήσει θετικά στην θεία έκκληση για 
αγάπη και έχει αφιερωθεί πλήρως στον Θεό, διακονώντας τον συνάνθρωπο 
και υπηρετώντας τη μεταμόρφωση του κόσμου. Προσφέροντας, λοιπόν 
προς όλους την αγάπη, γίνεται εραστής του αιώνιου και θεματοφύλακας της 
αλήθειας14. 

Η αγιότητα δεν πρέπει να θεωρηθεί σαν κάτι άπιαστο και μακρινό. 
Αποτελεί για τον χριστιανό φυσικό τρόπο υπάρξεως. Με τη Χάρη του 
Αγίου Πνεύματος ο κάθε χριστιανός μετέχει στην αγιότητα. Προβάλλει σαν 
προορισμός του χριστιανού η αγιότητα. Η χριστιανική ασκητική παράδοση 
βασίζεται στην απαίτηση για μια ζωή αγία και έχει ως στόχο να καταστήσει 
τον άνθρωπο άγιο. Αυτή η ασκητική παράδοση, που αποτελεί το μυστικό 
μονοπάτι προς την αγιότητα, μπορεί να συνοψισθεί σε δυο θεμελιώδη 
στοιχεία: στην άσκηση των μεγάλων χριστιανικών αρετών-υπακοή, 
ταπείνωση, ακτημοσύνη, παρθενία- και στην συμμετοχή στα ιερά μυστήρια.  

στο συλλ. τόμο Αγιότητα, ένα λησμονημένο όραμα, Αφιέρωμα, εκδ. Ακρίτας, Αθήνα 2001, 
σελ.24.
12  Ιω. (Μητρ. Περγάμου) Ζηζιούλα, ό. π, σελ.25.
13  Γ.  (πρωτοπρ)  Μεταλληνού, «Η ταυτότητα του Αγίου», Πειραϊκή Εκκλησία, αριθμ. 
φύλλου 204 (Μάιος 2009), σελ. 36-38.
14  Στ. Φωτίου, «Η Αγιότητα ως ζωή της αγάπης- 4.2.1 Ο άγιος ως χαριτωμένος άνθρωπος», 
Πίστη και Βίωμα της Ορθοδοξίας, τ. Α΄ : Δόγμα, Πνευματικότητα και Ήθος της Ορθοδοξίας, 
(επιμ. Σωτήρης Γουνελάς), Πάτρα, ΕΑΠ, 2002, σελ.228.
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Οι άγιοι, οι φίλοι του Θεού μας καλούν στον θείο Δείπνο, το οποίο 
ετοίμασε για όλους μας ο Θεός στη Βασιλεία Του. Η Θεία Ευχαριστία  είναι 
το αποκορύφωμα του αγιασμού όχι μόνο διότι προσφέρει στον πιστό την 
τελειότερη ένωση με τον μόνο άγιο, αλλά και διότι αποτελεί τον πιο τέλειο 
εικονισμό της Βασιλείας του Θεού15.

Η θέωση των αγίων είναι πρόγευση και εικονισμός της Βασιλείας του 
Θεού, γι΄ αυτό και ο άγιος Νικόλαος ο Καβάσιλας δε διαχωρίζει, αλλά 
ταυτίζει την ευχαριστιακή εμπειρία με τη θέα του φωτός, αναλόγως με τον 
βαθμό βίωσης της ασκητικής καθαρότητας των μετεχόντων στις ενέργειες 
του Θεού16.

Συνοψίζοντας, οι άγιοι μάς διδάσκουν ότι δεν απαιτείται ιδιαίτερος 
χώρος ή τρόπος για να αγιασθούμε. Χρειάζεται  νέκρωση των παθών μας, 
ώστε να αφήσουμε τη φιλαυτία στο περιθώριο και να γίνουμε κοινωνοί του 
σώματος και αίματος του Χριστού, βρίσκοντας έτσι την πραγματική διέξοδο 
από τα ποικίλα προβλήματα που μας ταλανίζουν.   

Κ
15  Ιω. (Μητρ. Περγάμου) Ζηζιούλα, ό. π, σελ.33.
16  Στ. Γιαγκάζογλου, «Ευχαριστία, Θ. Οικονομία και Εκκλησία. Θεολογικό σχόλιο στις 
ερμηνευτικές αρχές του Νικολάου  Καβάσιλα στη Θεία Λειτουργία» , Σύναξη, τεύχ. 107/2008,  
σ.73- 87, εδώ 86
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ΣΤΗΝ ΕΠΟΧΗ ΤΗΣ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΠΟΙΗΣΗΣ

ΤΟΥ ΝΙΚΟΥ ΟΡΦΑΝΙΔΗ,
Πρώην Διευθυντή τού Παιδαγωγικού Ινστιτούτου Κύπρου,

πρώην Μέλους τής Επιτροπής Εκπαιδευτικής Υπηρεσίας
 

Ἐπιχειρώντας μιὰ συνοπτικὴ προσέγγιση τῆς δυναμικῆς σχέσης καὶ 
τῆς συνακόλουθης συνάντησης τῆς ὀρθοδοξίας, ὡς τρόπου βίου καὶ 
πρότασης ζωῆς τῆς καθ’ ἡμᾶς Ἀνατολῆς, μὲ τὴν Εὐρώπη, ὡς μέγεθος 

ὄχι πολιτικὸ καὶ οἰκονομικό, ἀλλὰ ἐξόχως πολιτισμικό, θὰ πρέπει νὰ ποῦμε πὼς 
τόσο ἡ ὀρθοδοξία, ὡς ἐμπειρία καὶ τρόπος ζωῆς τῆς καθ’ ἡμᾶς Ἀνατολῆς, ὅσο 
καὶ ἡ Εὐρώπη, παραπέμπουν ὄχι σ’ ἕνα στεγανῶς διάφορο γεωγραφικὸ τόπο 
ἀλλὰ ἐξόχως καὶ πρωτίστως σὲ ἕνα ριζικῶς, σχεδόν, διάφορο τρόπο βίου. Σὲ μία 
δραματικῶς διάφορη ἀλήθεια καὶ πρόταση ζωῆς.

Μιλώντας, ἔτσι, γιὰ τὴν Εὐρώπη, δὲν μιλοῦμε πλέον γιὰ ἕνα συγκεκριμένο 
καὶ ὁριοθετημένο γεωγραφικὸ τόπο. Καὶ τοῦτο, γιατὶ ἔχουμε παύσει πρὸ καιροῦ 
νὰ μιλοῦμε γιὰ ἕναν πολιτισμό, ὁ ὁποῖος τελεῖ ἐντὸς συγκεκριμένων γεωγραφικῶν 
ὁρίων, γιὰ ἕναν  πολιτισμὸ εὐρωπαϊκό, ἀλλὰ γιὰ ἕναν πολιτισμὸ ἐξόχως καὶ κατ’ 
ἐξοχὴν παγκόσμιο. Γιὰ ἕναν πολιτισμὸ οἰκουμενικό. Ὁ πολιτισμὸς ἢ πιὸ καλά ὁ 
τρόπος βίου καὶ ἡ ἀλήθεια ζωῆς ποὺ καταθέτει ἡ δυτικὴ Εὐρώπη ἔχουν καταστεῖ 
πρὸ πολλοῦ, τρόπος βίου καὶ ἀλήθεια ζωῆς, οἰκουμενική. Κι ὁ δυτικὸς πολιτισμὸς 
ἔπαυσε πρὸ πολλοῦ νὰ εἶναι εὐρωπαϊκός, τείνει  νὰ καταστεῖ παγκόσμιος.

Δὲν εἶναι τυχαία ἡ αναφορά στὸν τόπο τῆς παγκοσμιοποίησης, μὲ τα 
φαινόμενα καὶ τοὺς τρόπους ἀντίστασης, ἀγωνίας καὶ πανικοῦ, γιὰ ὅσα αυτὴ 
ἐπιφέρει ἢ ἐπιβάλλει. Γιατὶ θὰ πρέπει νὰ ξεκαθαρίσουμε καὶ νὰ ἀποσαφηνίσουμε 
τοῦτο: ἡ παγκοσμιοποίηση, ὡς φαινόμενο, συνιστᾶ οὐσιαστικά τὴν ὁλοκλήρωση 
τῆς πραγμάτωσης τοῦ εὐρωπαϊκοῦ πολιτισμοῦ καὶ τοῦ εὐρωπαϊκοῦ πνεύματος 
στὸν τόπο τῆς ἱστορίας. Συνιστᾶ τὴν ἱστορικὴ πραγμάτωση καὶ τὴν ἱστορικὴ 
ὁλοκλήρωση ἑνὸς πολιτισμοῦ, ποὺ στὸν αἰώνα ποὺ διανύσαμε ὁδηγήθηκε στὴ 
σφαγὴ καὶ τὸ αίμα, μέσα ἀπὸ τὴν ἀνάδειξη δύο κυρίαρχων ὁλοκληρωτικών 
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συστημάτων, τὰ ὁποῖα ἐξόντωσαν, λεηλάτησαν καὶ διέλυσαν τὸ ἀνθρώπινο 
πρόσωπο. 

Συνιστᾶ ἡ παγκοσμιοποίηση, ποὺ προσλαμβάνουμε καὶ βιώνουμε στὶς μέρες 
μας, τὴν ὠμὴ ἐπιβολὴ ἑνὸς πολιτισμοῦ καὶ ενὸς τρόπου βίου ποὺ εκφράζεται καὶ 
συνοψίζεται, γιὰ νὰ μιλήσουμε μὲ ὅρους φιλοσοφικούς, πάνω σὲ τρεῖς θεμελιώδεις 
ἄξονες, ποὺ σφραγίζουν θεμελιωδῶς καὶ διαμορφώνουν τὸ εὐρωπαϊκὸ πνεῦμα 
καὶ τὸν εὐρωπαϊκὸ πολιτισμό: στὸν ὠφελιμιστικὸ θετικισμό, γι’ αὐτὸ καὶ 
ἡ χρησιμοθηρία καὶ ὁ πραγματισμός, στὴν ἀπολυτοποιημένη νοησιαρχία, 
γι’ αὐτὸ καὶ ὁ ἄκρατος ὑποκειμενισμός, ἡ ἀπόλυτη ἐσωστρέφεια, ἡ μοναξιὰ καὶ 
ὁ ἀτομικισμός, ἡ ἀποθέωση τοῦ νοοῦντος ὑποκειμένου καὶ ὁ ρασιοναλισμός, ποὺ 
χαρακτηρίζει τὸν τρόπο πρόσληψης τῆς ἀλήθειας καὶ τοῦ κόσμου καὶ τέλος στὸ 
νομικὸ φορμαλισμό,  μὲ τὴν τυποποίηση ἑνὸς δεδομένου τρόπου ζωῆς, μὲ τὴν 
ἀπολυτοποίηση τοῦ νόμου καὶ τοῦ κανονιστικοῦ ἠθικοῦ βίου, μὲ τὸν ὑποκριτικὸ 
εὐσεβισμό. 

Τελοῦντες όλοι ἐμεῖς στὸν τόπο τῆς καθ’ ἡμᾶς Ἀνατολῆς, κληρονόμοι μιᾶς 
ἰδιότυπης ἑλληνικῆς παράδοσης καὶ ἑνὸς τρόπου βίου ποὺ τὸν παραδίδει τὸ 
Bυζάντιο καὶ ἡ Τουρκοκρατία ὡς διαχρονικὸ τρόπο βίου τῆς καθ’ ἡμᾶς Ἀνατολῆς, 
δὲν σημαίνει συγχρόνως ὅτι τελοῦμε ἐκτὸς τῆς ἐπελαύνουσας παγκοσμιοποίησης 
ἢ τοῦ τρόπου βίου ποὺ ἡ Εὐρώπη καὶ ὁ δυτικὸς πολιτισμὸς μας ἐπέβαλαν τοὺς 
τελευταίους αἰῶνες. Γιατί, εἴτε τὸ θέλουμε εἴτε ὄχι,  καταντήσαμε ἕνας λαὸς ἐξόχως 
καὶ κατ’ ἐξοχὴν ἀλλοτριωμένος, παγιδευμένος ἢ παραδομένος στὰ σχήματα καὶ 
τὸν τρόπο βίου τοῦ οἰκουμενικοῦ, παγκόσμιου  εὐρωπαϊκοῦ πολιτισμοῦ.

Μιλώντας, ὅμως, γιὰ ὀρθοδοξία, μιλοῦμε γιὰ τὸν τρόπο βίου καὶ τὴν 
παράδοση ἀλήθειας τῆς καθ’ ἡμᾶς Ἀνατολῆς. Καὶ αὐτὴ ἡ ἀλήθεια κι αὐτὸς 
τρόπος βίου νοεῖται ἢ λειτουργεῖ στὸν ἀντίποδα τοῦ εὐρωπαϊκοῦ τρόπου βίου. 
Μιλοῦμε ἔτσι γιὰ μιὰν ἄλλη ἀπόκριση στὰ ἀδιέξοδα καὶ τὰ ἐρωτήματα τοῦ 
οἰκουμενικοῦ ἀνθρώπου. 

«Λοιπὸν τὸ Βυζάντιο εἶναι ἕνα μεγάλο πρᾶγμα. Εἶναι ὁ καιρὸς καὶ ὁ τόπος 
ποὺ ζούσανε οἱ ἄνθρωποι μὲ τὸν πόθο τοῦ ὑπερφυσικοῦ, τῆς αἰωνιότητος. 
Γι’ αὐτὸ ἔχει αὐτὴ τὴν παράξενη καὶ μυστηριώδη ἰδιορρυθμία, ποὺ δὲν τὴ θέλουνε 
οἱ ἄνθρωποι ποὺ οἱ πόθοι τους δὲν βγαίνουνε ἔξω ἀπὸ τὸ μέτρο κι ἀπὸ τὸν ὀρθὸ 
λόγο, δηλαδὴ ποὺ εἶναι κολλημένοι στὴν κοινοτοπία τῶν ὑλικῶν συγκινήσεων. 

Οἱ Βυζαντινοὶ πιστεύανε στὰ μυστήρια καὶ στὴν ἀλήθεια ποὺ ἀποκάλυψε 
ὁ Χριστός, ἤγουν στὸν θαυμαστὸ κόσμο ποῦ βρίσκεται πέρα ἀπ’ ὅ,τι πιάνουνε 
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οἱ αἰσθήσεις   καὶ τὸ μυαλό, ἐνῷ ὁ ἀρχαῖος σταματοῦσε ὥς ἐκεῖ. Ὁ Σωκράτης 
ἔκανε ἕνα πρᾶγμα τὴ λογική του μὲ τὸν Θεό, καὶ δὲν πίστευε διόλου σὲ ὅ,τι 
δὲν παραδεχότανε τὸ μυαλό του, δηλαδὴ στὸ θαῦμα. Γιὰ τοῦτο ὁ ἀρχαῖος 
ἄνθρωπος, μὲ ὅλα ποὺ ἔλεγε γιὰ τὴν ἐλευθερία,  ἤτανε δοῦλος τῆς λογικῆς, 
ποὺ εἶναι ἡ τελευταία  ἀνἀγκη. Ἐνῶ ὁ χριστιανὸς τοῦ Βυζαντίου, μὲ ὅλο ποὺ 
ἡ ζωή του δὲν ἔχει τὰ φανταχτερὰ ξεφωνητὰ τῆς ἐλευθερίας, στὸ βάθος νιώθει 
ἴσια-ἴσια τὴν ἀληθινὴ πνευματικὴ ἐλευθερία, κατὰ τὸν Παῦλο ποὺ λέγει: 
«Οὗ δὲ πνεῦμα Κυρίου, ἐκεῖ ἐλευθερία».

Ἕνας Βυζαντινὸς ἅγιος, ὁ Ἰωάννης τῆς Κλίμακος, γράφει: «Ὁ βυθὸς τῶν 
δογμάτων εἶναι βαθύς, ἀλλὰ ὁ νοῦς τοῦ χριστιανοῦ πηδᾶ χωρὶς κίνδυνο μέσα 
σ’ αὐτόν» Ἐνῶ ὁ βαθυστόχαστος Παρμενίδης κ’ οἱ ὅμοιοι του δὲν θὰ τολμούσανε 
νὰ πηδήξουνε μέσα σ’ αὐτὴ τὴν ἄβυσσο, γιατὶ ἤτανε ἁλυσοδεμενοι ἀπὸ τὸν ὀρθὸν 
λόγον.» 

Ἔτσι, μὲ ἕναν τρόπο ἁπλοϊκὸ περιγράφει ὁ Φώτης Κόντογλου τὴν ἰδιοτυπία 
τοῦ Βυζαντίου καὶ τὴν πρόταση ζωῆς ποὺ καταθέτει. Αὐτὴν ποὺ διανοίγει καὶ 
ἀποκαλύπτει  τὸν τόπο τοῦ θαύματος.

Ἡ  πρόταση βίου τῆς καθ’ ἡμᾶς Ἀνατολῆς ὑπῆρξε τρόπος βίου γιὰ αἰῶνες. 
Κι ἀκόμα, παρά τὴν ἀλλοτρίωση, τὸν μηδενισμὸ καὶ τὴ λήθη, παρά τὸν 
σπαραγμό, τὴ λεηλασία καὶ τὴ δοκιμασία ποὺ ὑπέστη, - θυμίζω ἐδῶ τὴ βίαιη 
ἐπιβολὴ τοῦ ὁλοκληρωτικοῦ πνεύματος καὶ συστήματος τῆς δυτικῆς Εὐρώπης 
στὴν ὀρθόδοξη Ἀνατολὴ μὲ τὸν μαρξισμό - παραμένει ὡς τρόπος βίου σὲ όλο τὸν 
τόπο τῆς ὀρθόδοξης, καθ’ ἡμᾶς Ἀνατολῆς. Εἶναι ὁ τρόπος βίου τῆς ὀρθόδοξης 
Ἐκκλησίας. Ὁ τρόπος βίου τῆς κοινότητος. Ἡ ἀλήθεια, ποὺ τὴν προσλαμβάνουμε 
ὡς ἐμπειρία καὶ ὄχι ὡς αντικειμενικό ζητούμενο μιας ἀποδεικτικῆς διαδικασίας. 
Εἶναι ἡ εὐχαριστιακὴ σύναξη, ὡς πρόταση μετοχῆς στὴν κοινὴ ἀλήθεια καὶ 
ἐμπειρία. Ὡς ἀνάδειξη τοῦ κοινωνεῖν. Ὡς ἄσκηση ταπεινότητος ἀπέναντι στὴν 
ύβρι καὶ τὴν οἴηση τῆς ἐποχῆς μας.

Εἲμαστε, ὡς πολίτες τοῦ κόσμου, σε μιὰ ἐποχὴ ἐξόχως συγκεχυμένη. 
Μιὰ ἐποχὴ κρίσιμη καὶ ὁριακή. Εἲμαστε τώρα ὁριστικῶς στὸν τόπο τοῦ 
οἰκουμενισμοῦ καὶ τῆς παγκοσμιοποίησης, μὲ ὅλους τοὺς κινδύνους ἀφανισμοῦ. 
Ζητούμενο εἶναι ἡ ἀνάπτυξη καὶ ανάδειξη μηχανισμών ἀντίστασης καὶ ἀμύνης, 
προκειμένου νὰ διασώσουμε τὸ ἀνθρώπινό μας πρόσωπο. 

Καὶ ἐδῶ συνίσταται ἡ συνάντηση ἢ ὁ διάλογός μας μὲ τὴν Εὐρώπη. 
Στὰ ἀδιέξοδα τῆς Εὐρώπης ἀλλὰ καὶ στὰ δικά μας πλέον ἀδιέξοδα, μὲ τὸν 
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ἀλλοτριωμένο ἄνθρωπο, τὴ βία, τὴν τρομοκρατία, τὸν ἀτομικισμό, τὴν ἐγωϊστικὴ 
αὐτοκατάφαση, τὴν ἐσωστρέφεια, τὸ καταναλωτικὸ πάθος, τὴν ἀλλοτρίωση καὶ 
τὴν αγελοποίηση, μὲ τὸν ἰσοπεδωμένο ἄνθρωπο τοῦ ἠλεκτρονικοῦ ἐλέγχου, 
θὰ πρέπει νὰ ἀντιπαραθέσουμε ἢ νὰ καταθέσουμε μιὰν ἄλλη πολιτισμικὴ 
πρόταση. Στὴν παντοδυναμία τῆς οἰκουμενικῆς, πλέον, πληροφόρησης καὶ 
τὴ συνακόλουθη γλωσσικὴ ἰσοπέδωση καὶ ἐξάρθρωση, στὴν πραγμάτωση καὶ 
ὁλοκλήρωση τοῦ ἐφιαλτικοῦ ὁράματος τοῦ Ὄργουελ καὶ στοὺς συνακόλουθους 
ἀπρόσωπους μηχανισμοὺς ἐλέγχου  ποὺ μᾶς παγιδεύουν καὶ ἀπειλοῦν μὲ 
ἀφανισμό, καλούμαστε νὰ καταθέσουμε μιὰ πρόταση ελευθερίας. Μιὰ πρόταση 
ἀπόδρασης καί  διαφυγῆς πού θά ἔχει τίς δυνατότητες νά μᾶς ὁδηγήσει στήν 
πολυπόθητη σωτηρία. 

Χωρίς, ἀσφαλῶς, νὰ δαιμονοποιοῦμε τὴ Δύση, προβάλλοντας συγχρόνως 
μιὰ γραφικὴ ὀνειρώδη Ἀνατολή, ἔχω τὴν ἄποψη πὼς ἡ ἀπόκριση μιᾶς ὁλόκληρης 
πολιτισμικῆς παράδοσης, ὅπως τὴ διαμόρφωσε ἡ καθ’ ἡμᾶς Ἀνατολή, θὰ 
μποροῦσε νὰ μᾶς ὁδηγήσει ἔξω ἀπὸ τὰ δραματικά ἀδιέξοδα ποὺ βιώνουμε 
σπαρακτικῶς. Τὸ ἐρώτημα ποὺ συνακόλουθα τίθεται είναι: Ποιά πρόταση ζωῆς 
μποροῦμε πλέον νὰ καταθέσουμε, παγιδευμένοι οἱ ἴδιοι στὴν κατάσταση τῆς 
ἀλλοτρίωσης καὶ τῆς λήθης; 

Καὶ ἐδῶ θὰ πρέπει νὰ ὑποδείξουμε πὼς, ἐνῷ ἡ Εὐρώπη θέτει, ἐδῶ καὶ 
αἰῶνες, τὸν δάκτυλο ἐπί τὸν τύπον τῶν ἥλων, ἐνῷ ο ἄνθρωπος τῆς δυτικῆς 
Εὐρώπης ὁδηγεῖται σὲ μιὰ συγκλονιστικὴ αὐτοσυνειδησία - δὲν εἶναι τυχαῖα 
ὅσα καταθέτει ἡ ὑπαρξιακὴ φιλοσοφία μὲ τὸν Κίρκεγκωρ, μὲ τὴν ἄρνηση του 
ἑγελιανοῦ συστήματος φιλοσοφίας 6,  ἢ τὸν Σάρτρ, μὲ τοὺς μηχανισμοὺς 
ἀντικειμενοποίησης, ποὺ καθιστοῦν κόλαση τὸ βλέμμα τοῦ ἄλλου  καὶ τὸν Καμύ, 
ποὺ βιώνει σπαρακτικὰ τὴν κατάσταση τοῦ παραλόγου καὶ τῆς ἀποξένωσης 
στὸ ἔργο του Ὁ Ξένος   ἢ ὅσα καταθέτει δραματικῶς ὁ Ὄργουελ στὴ Φάρμα 
τῶν  Ζώων ἢ τὸ ἐφιαλτικὸ  1974 - στὸν δικό μας τόπο, αὐτὸν τῆς καθ’ ἡμᾶς 
Ἀνατολῆς.  Δὲν ἔχουμε συνειδητοποιήσει πόσο ἔχουμε ἀλλοτριωθεῖ, πόσο ἔχουμε 
παγιδευτεῖ σὲ μιὰν άλλη δεύτερη, ἐσωτερικὴ  ἅλωση καὶ δουλεία. Τὴν ἅλωση 
τῶν ψυχῶν μας στὰ κελεύσματα καὶ τὶς προκλήσεις ἑνὸς δαιμονικοῦ πολιτισμοῦ 
τῆς ἀφθονίας καὶ τῆς ἀποϊέρωσης, ὅπως χαρακτηριστικά προεφήτευσε καὶ 
ὑπέδειξε ὁ Ντοστογιέφσκυ στοὺς Ἀδελφοὺς Καραμάζωφ ἢ ὁ Παπαδιαμάντης στὸ 
«Λαμπριάτικο Ψάλτη». 

Εἴμαστε πρὸ πολλοῦ ἐντὸς τῆς Εὐρώπης. Κατά ἕναν τρόπο, ὅμως, 
ποὺ ἀναιρεῖ αὐτὸ ποὺ εἴμαστε. Κατά ἕνα δρόμο ἐπικίνδυνα ἰσοπεδωτικό. 
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Γιατί στερεῖται διαλόγου, αὐτογνωσίας καὶ αὐτοσυνειδησίας. Καὶ δὲν είναι ἀρκετὸ 
νὰ μιλᾶ κανείς γιὰ τὴν παράδοση καὶ τὴ μνήμη του, ὅταν αὐτὴ ἡ παράδοση καὶ 
ἡ μνήμη ἔχουν πρὸ πολλοῦ ἐκπέσει στὴ γραφικότητα καὶ τὴν κενολογία. Τὴν 
ἀκατάσχετη φλυαρία. Στὴν ἐποχὴ τῆς χρησιμοθηρίας καὶ τοῦ ὠφελιμισμοῦ, 
ἔχουμε ὡς τόπος καὶ ὡς λαὸς ἐκπέσει στὸν τόπο τοῦ ἀνίερου καὶ στὸν τόπο τῆς 
λήθης, χάνοντας τὴν προοπτικὴ καὶ τη δυναμικὴ τῆς ἱερότητας ποὺ μας κατέθετε, 
ὡς ἐλπίδα, ἡ ἐμπειρία καὶ ἡ πρόταση τῆς καθ’ ἡμᾶς Ἀνατολῆς.

Οἱ κίνδυνοι εἶναι πλέον ὁρατοὶ καὶ ψηλαφητοί,  ὄχι μόνο γιὰ τὴν ἴδια τὴν 
πολιτισμική μας μνήμη καὶ παράδοση, ἀλλὰ καὶ γιὰ τὴν ἐπιβίωση καὶ ἀντοχή μας 
ὡς λαοῦ, καθώς ὁδηγούμαστε, μέσα ἀπὸ τὴ λήθη τῆς παράδοσης  στὴ  λήθη τῆς 
ἱστορίας.

Κι ὅμως μόνο ἡ ἀνάδειξη τῆς πολιτισμικῆς μας κληρονομιᾶς καὶ τῆς  
πολιτισμικῆς μας μνήμης θὰ προβάλει, θὰ διασφαλίσει καὶ θὰ διασώσει τὴν 
ἰδιοπροσωπία μας καὶ τὴν ἰδιαιτερότητά μας. Αὐτὸ ποὺ πρωτίστως εἴμαστε. 
Τὴ μνήμη καὶ τὴν ἱστορία μας. Τὸ βαθύτερό μας είναι. Σε χρόνους ἐξόχως 
χαλεπούς ἡ ἐμμονὴ σ’ αὐτὸ ποὺ εἴμαστε, στὴν πολιτισμική μας μνήμη, στὸν τρόπο 
καὶ τὴν ἀλήθεια βίου τῆς παράδοσης καὶ τῆς μνήμης μας, συνιστᾶ τὴν ἔσχατη 
σχεδία ἐλπίδας καὶ σωτηρίας. Μιὰ ἐπαναστατικὴ παιδεία σ’ αὐτὸ θὰ πρέπει, ἐκτὸς 
τῶν ἄλλων,  νὰ ἀποβλέπει καὶ νὰ ἀποσκοπεῖ. Στὴν ἀνάδειξη τῆς πολιτισμικῆς μας 
συνέχειας. Τῆς πολιτισμικῆς μας ἰδιαιτερότητας. Τῆς ἱερότητας τοῦ βίου μας.

Ὅ,τι ἐπαναστατικὸ πλέον, ἔναντι τῆς ἰσοπέδωσης τῆς ἐπελαύνουσας 
παγκοσμιοποίησης, τοῦ ἀνίερου πολιτισμοῦ τῆς Δύσεως, τὸν ὁποῖο ἤδη ἔχουμε 
προσλάβει στὶς ἀκραῖες του ἐκδοχές καὶ συνέπειες, εἶναι ἡ συντήρηση καὶ 
διατήρηση τῆς ἱστορικῆς καὶ πολιτισμικῆς μας συνέχειας καὶ συνοχῆς. Γιατὶ 
μόνο ἔτσι θὰ διασώσουμε ὡς λαὸς τὸ ἱστορικὸ καὶ  πνευματικό μας βάθος καὶ 
συνακόλουθα τὴν ἱστορική μας μνήμη καὶ τήν ἱστορικὴ μας συνέχεια.

Μόνο ἔτσι θὰ μπορέσουμε νὰ διασώσουμε τὴν ἱερότητα τοῦ ἀνθρωπίνου 
προσώπου, νὰ διασώσουμε τὴ συλλογική μας μνήμη μπροστὰ στὸν καταιγισμὸ 
καὶ τὴν παντοδυναμία τῶν μηχανισμῶν τῆς παγκοσμιοποίησης ποὺ μᾶς 
συνθλίβει, μᾶς ἐξαρθρώνει καὶ  μᾶς ἀφανίζει. Καὶ συγχρόνως νὰ καταθέσουμε 
τὴ δική μας ἀπόκριση καὶ τὴ δική μας πρόταση στὰ ἀδιέξοδα καὶ τὴν ἀγωνία τοῦ 
οἰκουμενικοῦ ἀνθρώπου. Μιά πρόταση ἡ ὁποία νά γεννᾶ τήν ἐλπίδα καί τήν 
πίστη γιά τόν  Ἄνθρωπο καί τό μέλλον Του.
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 κ.κ. ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΥ Β΄
 ΣΤΟ ΔΙΕΘΝΕΣ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΤΗΣ ΑΡΧΑΙΑΣ 

ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ
  

ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ HILTON
ΠΕΜΠΤΗ, 26 ΜΑΡΤΙΟΥ 2015

Εκλεκτοί προσκεκλημένοι,
Εκλεκτοί ομιλητές, Αγαπητοί εκπαιδευτικοί,
Κυρίες και κύριοι,

Απευθύνουμε εγκάρδιο χαιρετισμό πατρικής αγάπης με την ευκαιρία της 
διοργάνωσης του διεθνούς Συνεδρίου Αρχαίας Κυπριακής Γραμματείας και με  
θέμα: «Η Αρχαία Κυπριακή Γραμματεία ανά τους αιώνες». 

Τα γραπτά μνημεία της Κυπριακής Γραμματείας αποτελούν κληρονομιά 
ελληνική, ευρωπαϊκή αλλά και παγκόσμια. Ταυτίζονται με την κοινή         ιστορική 
μοίρα Κύπρου και Ελλάδας και εκφράζουν την κοινή πανελλήνια πνευματική 
δημιουργία. Είναι πηγή από την οποία ο άνθρωπος μπορεί να αντλήσει 
διαχρονικές ιδέες, αξίες και ιδανικά στην προσπάθειά του να νοηματοδοτήσει 
τον σύγχρονο κόσμο. Ως εκ τούτου, η επαφή, η κατανόηση και η μελέτη της 
Αρχαίας Ελληνικής Γραμματείας γενικότερα, καθώς και της Αρχαίας Κυπριακής 
Γραμματείας, που είναι ένα σημαντικό μέρος της πρώτης, καθιστούν το 
άτομο ώριμο να αντιμετωπίσει τις δυσκολίες του παρόντος και να εξαγάγει 
συμπεράσματα για το μέλλον. 

Σε μια εποχή, στην οποία η ξενομανία, το χρησιμοθηρικό πνεύμα, 
η εμπορευματοποίηση, η τυποποίηση της γλώσσας, η αλλοτρίωση και η 
αποξένωση κυριαρχούν, και η ανάγκη για οικονομική ανάκαμψη γίνεται 
καθημερινά ο μόνος και επιτακτικός στόχος, η διαφύλαξη της ελληνορθόδοξης 
παράδοσης και η γόνιμη αφομοίωσή της, θα έχει ως αποτέλεσμα τη βελτίωση 
του ανθρώπου και της κοινωνίας και την εξέλιξη του σύγχρονου πολιτισμού. 

Η κληρονομιά μας, εμβαπτισμένη στα νάματα του αρχαιοελληνικού 
πνεύματος και της ορθόδοξης παράδοσης μπορεί να γίνει το εφαλτήριο για τη 
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διαφύλαξη της πολιτιστικής μας ιδιαιτερότητας και φυσιογνωμίας και να μας 
προστατεύσει από τον κίνδυνο πολιτιστικής ισοπέδωσης. 

Ο ελληνορθόδοξος χριστιανισμός, αφενός, αποτελεί ικανή συνθήκη για τη 
διαμόρφωση ενός ήθους, που θα εκφράζεται και θα εκδηλώνεται με τις αρετές 
της αγάπης, της αλληλεγγύης, της ειρήνης, της μετάνοιας, της συγγνώμης, 
ενώ θα συμβάλλει στην αποτροπή του ατομικισμού, της ιδιοτέλειας, του 
μίσους και της κακίας, που συχνά χαρακτηρίζουν τον σύγχρονο κόσμο. 
Ο κλασικός πολιτισμός, αφετέρου, μπορεί να προσφέρει τις διαχρονικές αξίες 
του ανθρωπισμού, της ελευθερίας, της δημοκρατίας, της φιλοπατρίας, της 
δικαιοσύνης. Αν αποκοπούμε από τις πηγές των ελληνοχριστιανικών μας 
παραδόσεων, τότε κινδυνεύουμε να γίνουμε πολίτες χωρίς αυτογνωσία, χωρίς 
ταυτότητα, χωρίς πατρίδα, χωρίς ιδεολογικούς οραματισμούς και ιδανικά. 
Ας μην ξεχνούμε ότι μέσω του ελληνορθόδοξου πολιτισμού μπορέσαμε να 
διατηρήσουμε την εθνική μας υπόσταση, να ανακτήσουμε την ελευθερία μας 
και να συνεχίζουμε την ιστορική μας πορεία. 

Σε μια εποχή άκρως αποπροσανατολιστική και επικίνδυνα αντιπνευματική, 
που χαρακτηρίζεται από κρίση ηθική, πνευματική και οικονομική, τέτοιες 
πρωτοβουλίες, όπως η πραγματοποίηση του Συνεδρίου με θέμα «Η Αρχαία 
Κυπριακή Γραμματεία ανά τους αιώνες» μόνο ωφέλεια, μπορούν να 
προσφέρουν σε κάθε άνθρωπο που διακατέχεται από αγάπη και σεβασμό για 
τον πολιτισμό και την κληρονομιά μας. Η στροφή στις πηγές της παράδοσής 
μας, η γνώση της ιστορίας, της γλώσσας και του πολιτισμού μας αποτελούν 
εχέγγυο που, αν αξιοποιηθεί και προβληθεί δημιουργικά, διασφαλίζει την εθνική 
μας επιβίωση και τη μελλοντική μας πρόοδο. Διότι, όπως γράφει και ο Σεφέρης, 
«σβήνοντας κανείς ένα κομμάτι από το παρελθόν, είναι σα να σβήνει και ένα 
αντίστοιχο κομμάτι από το μέλλον». 

Συνεπώς, πιστεύω ακράδαντα ότι Πολιτεία και Εκκλησία έχουμε χρέος ιερό 
να απαντήσουμε στις προκλήσεις των καιρών με την αναβίωση και ενίσχυση 
των ζωτικών στοιχείων της ελληνορθόδοξης παράδοσης. Έχουμε βαρύτατο 
χρέος απέναντι «σ’ αυτούς που ήλθαν, πέρασαν, θα 'ρθουν και θα περάσουν», 
όπως χαρακτηριστικά λέει και ο Παλαμάς.

Με αυτές τις σκέψεις επιδαψιλεύουμε προς όλους τους Συνέδρους τις 
ευλογίες της Εκκλησίας, χαιρετίζουμε τις εργασίες του Διεθνούς Επιστημονικού 
σας Συνεδρίου και ευχόμαστε κάθε επιτυχία σ’ αυτές. 

Ο Θεός μαζί σας! 



ΟΜΙΛΙΑ ΜΑΚΑΡΙΩΤΑΤΟΥ
ΣΤΗΝ ΤΕΛΕΤΗ ΛΗΞΗΣ

ΤΟΥ 8ου ΠΑΓΚΥΠΡΙΟΥ ΜΑΘΗΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
ΤΗΣ ΙΕΡΑΣ ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΗΣ ΜΕ ΘΕΜΑ:

«ΑΚΟΜΗ ΚΑΙ ΑΝ ΟΝΕΙΡΕΥΕΣΑΙ
ΟΤΙ ΜΕ ΚΤΥΠΑΣ ΚΑΛΥΤΕΡΑ ΝΑ ΞΥΠΝΗΣΕΙΣ

ΚΑΙ ΝΑ ΜΟΥ ΖΗΤΗΣΕΙΣ ΣΥΓΓΝΩΜΗ».
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ, 2Ο ΜΑΡΤΙΟΥ 2015

a
Κάθε είδους  καταπίεση αποτελεί δείγμα εγωισμού, προσπάθεια 

επιβολής του ισχυρού έναντι του αδυνάτου. Η πρακτική αυτή, που 
δυστυχώς παρατηρείται ευρύτερα στην καθημερινότητα της ζωής, 

έχει τα τελευταία χρόνια παρεισφρήσει και στο σχολικό χώρο. Μεμονωμένα 
άτομα ή ομάδες μαθητών  ασκούν πίεση  έναντι των συμμαθητών τους. 
Με όπλα τον οξύ λόγο ή την περιφρονητική στάση ή ακόμη και τη χρήση 
σωματικής δύναμης, κακοποιούν συνομηλίκους τους. Το φαινόμενο έχει 
απασχολήσει ευρύτερα όλους τους εμπλεκόμενους στη διαδικασία της 
εκπαίδευσης. Μελέτες και έρευνες έχουν εκπονηθεί από ειδικούς για να 
ερμηνεύσουν το πρόβλημα και να μειώσουν, όσο γίνεται, την έντασή του.

Η Εκκλησία, σαν φιλόστοργη μητέρα, ενδιαφέρεται  ώστε όλα τα μέλη 
της να ζουν τις αρχές και τις αξίες, που είναι στηριγμένες στον αιώνιο λόγο 
του Θεού. Ειδικότερα μεριμνά μέσω της ποιμαντικής της για  τη μαθητιώσα 
νεολαία του τόπου. Και προς τούτο καταβάλλει σύντονες  προσπάθειες, ώστε 
να είναι υγιής και να βαδίζει την «τρίβο των εντολών Του». Στην στόχευσή  
της αυτή δεν παραβλέπει προβλήματα σχέσεων που συχνά δυναμιτίζουν το 
υγιές κλίμα που καλλιεργείται μεταξύ τους, σε μικρά ή ευρύτερα σύνολα. Και 
ένα από αυτά είναι, όπως αναφέρθηκε πιο πριν, η σχολική βία, ο σχολικός 
εκφοβισμός. 
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Η εκκλησία πέραν από την πρόταση που κομίζει διαχρονικά  στον κόσμο 
για μια ζωή εν Χριστώ, διδάσκει ως και ο Ιδρυτής της την πραότητα και την 
ειρήνη. Επιθυμεί και επιδιώκει όπως οι άνθρωποι, ασφαλώς και οι νέοι,  είναι 
«ειρηνικοί προς πάντας». Αποδεκτικοί έναντι των άλλων συνομηλίκων τους∙ 
των συμμαθητών τους,  των παιδιών με τους οποίους μοιράζονται οράματα 
και ελπίδες για το μέλλον. Και  μαζί με τον απόστολο Ιάκωβο, υπογραμμίζει 
τα θλιβερά αποτελέσματα που έχει η διάσπαση και η αντιπαλότητα, όταν 
ο άνθρωπος κυριαρχείται από εξουσιαστικές έναντι των άλλων τάσεις. 
«...ὅπου γὰρ ζῆλος καὶ ἐριθεία, ἐκεῖ ἀκαταστασία καὶ πᾶν φαῦλον πρᾶγμα» 
(Ιακ. γ΄16). Επιπρόσθετα μέσα από τον θεσμό της πνευματικής πατρότητας  
προσπαθεί να γεφυρώσει διαφορές που απομακρύνουν  τους ανθρώπους 
μεταξύ τους και να συνενώσει τα διεστώτα, συντελώντας έτσι στην αμοιβαία 
εκτίμηση και αγάπη. 

Παράλληλα απευθύνει λόγο και στα παιδιά που ασκούν βία. Μαζί με 
τον Δομήτορά της υπενθυμίζει ότι όποιος επιθυμεί να είναι μέγας, αυτός  
θα πρέπει να συμπεριφέρεται φιλικά προς όλους, να φροντίζει όλους, να 
νοιάζεται για όλους. Έτσι επαναλαμβάνει ότι η άσκηση βίας δεν είναι ένδειξη 
δύναμης αλλά αδυναμίας. Εκφράζει μια εσωτερική ακαταστασία, ένα πνεύμα 
διαταραχής, ανησυχίας.

 Η άκαμπτη στάση έναντι των αδυνάτων και όσων είναι διαφορετικοί 
αποδεικνύει χαρακτήρα κακόβουλο, διάθεση αρνητική, καρδιά αναίσθητη.  
Δείγματα τέτοιων θλιβερών επεισοδίων, που δυστυχώς αφθονούν, 
υπογραμμίζουν τη δύναμη της κακίας του νέου ανθρώπου έναντι του 
συνανθρώπου του.

Προς την κατεύθυνση της απάμβλυνσης του φαινομένου η εκκλησία 
καλεί όλους σε συστράτευση. Την οργανωμένη εκπαίδευση,  τις οικογένειες 
των παιδιών που ασκούν βία, την πολιτεία  μέσω των επισήμων οργάνων της. 
Όλοι αυτοί οι φορείς θα πρέπει να εντείνουν τις προσπάθειές τους ώστε να  
πρυτανεύει εν παντί ο σεβασμός του ενός παιδιού στο άλλο, ανεξάρτητα από 
την όποια διαφορετικότητα.

Με σκοπό λοιπόν να προβληθεί το πρόβλημα και να τεθούν οι θεολογικές 
συνιστώσες, που θα συντελέσουν στην κατανόηση του μηχανισμού που 
εντείνει τη βία και συνακόλουθα προωθεί την απάμβλυνσή του, η Ιερά 
Αρχιεπισκοπή  εξήγγειλε τον όγδοο παγκύπριο μαθητικό διαγωνισμό με θέμα: 



219ΟΓΔΟΟΣ ΠΑΓΚΥΠΡΙΟΣ ΜΑΘΗΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ

«Ακόμη και αν ονειρεύεσαι ότι με κτυπάς 

καλύτερα να ξυπνήσεις και να μου ζητήσεις συγγνώμη».

Με την ευκαιρία της σημερινής τελετής λήξης  ευχαριστώ για μια ακόμη 
χρονιά όλα τα σχολεία που συμμετείχαν σ’ αυτόν και συγχαίρω όσους μαθητές 
διακρίθηκαν με τα έργα τους. Επιπρόσθετα συγχαίρω τις οικογένειές τους  
καθώς επίσης και τους καθηγητές, οι οποίοι τους ενθάρρυναν. 

Τέλος, απευθυνόμενος στον έντιμο Υπουργό Παιδείας και Πολιτισμού  
εκφράζω, μέσω αυτού,  τις ευχαριστίες μου προς όλους τους λειτουργούς 
τού Υπουργείου  του, για τον κόπο που κατέβαλαν για την αξιολόγηση των 
εργασιών του διαγωνισμού. Προς τον ίδιο δε, εκφράζω  την ευαρέσκειά μου  
για την αγαστή συνεργασία  που έχουμε  για την πνευματική καλλιέργεια 
της μαθητιώσας νεολαίας, η οποία ακράδαντα πιστεύουμε ότι θ’ αποβεί προς 
όφελος τής αγωνιζόμενης πατρίδας μας, αφού οι νέοι μας αποτελούν τη 
χρυσή ελπίδα αυτού του τόπου.

Ιερά Αρχιεπισκοπή Κύπρου

20.3.2015

I



EΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΑ ΧΡΟΝΙΚΑ
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΣΤΑΣΕΙΣ

ΤΟΥ ΜΑΚΑΡΙΩΤΑΤΟΥ ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΟΥ ΚΥΠΡΟΥ
ΚΑΙ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΗΣ ΙΕΡΑΣ ΣΥΝΟΔΟΥ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ

ΚΑΤΑ ΤΟΥΣ ΜΗΝΕΣ  ΜΑΡΤΙΟ - ΑΠΡΙΛΙΟ

ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΟΥ ΚΥΠΡΟΥ ΚΥΡΙΟΥ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΥ Β΄
ΧΡΟΝΙΚΑ ΜΑΡΤΙΟΥ 2015

Ζ Ζ Ζ
ΚΥΡΙΑΚΗ

1 ΜΑΡΤΙΟΥ 2015

Ὁ Μακαριώτατος Αρχιεπίσκοπος Κύπρου κ.κ. Χρυσόστομος προέστη 
τῆς Θείας Λειτουργίας στόν ἱερό Ναό Ἀποστόλου Ἀνδρέα στό Πλατύ 
Ἀγλανζιᾶς.

ΤΡΙΤΗ
3 ΜΑΡΤΙΟΥ 2015

Δέχθηκε τόν Ἀμερικανό Καθηγήτή Chris Taylor καὶ τὸν Πρόεδρο τῆς 
Ἑταρείας «Lion» κ.  Joe Preston.

ΠΕΜΠΤΗ
5 ΜΑΡΤΙΟΥ 2015 Δέχθηκε τόν νέο Πρέσβη τῆς Ἑλβετίας στήν Κύπρο κ. Peter Reinhardt.

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
6 ΜΑΡΤΙΟΥ 2015

Τό ἀπόγευμα χοροστάτησε κατά τή Β΄ Στάση τῶν Χαιρετισμῶν πρός τήν 
Ὑπεραγίας Θεοτόκο στόν ἱερό Ναό Παναγίας Χρυσελεούσας Στροβόλου.

ΚΥΡΙΑΚΗ
8 ΜΑΡΤΙΟΥ 2015

Προέστη τῆς Θείας Λειτουργίας στόν ἱερό Ναό Ἁγίου Στυλιανοῦ 
Συνοικισμοῦ Ἄσπρες Στροβόλου. 

ΤΡΙΤΗ
10 ΜΑΡΤΙΟΥ 2015

Δέχθηκε τήν πρώην χρυσή Ὀλυμπιονίκη καί νῦν περιφεριάρχη Θεσσαλο- 
νίκης κα Βούλα Πατουλίδου.
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ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
13 ΜΑΡΤΙΟΥ 2015

Δέχθηκε τή Συντονιστική Ἐπιτροπή τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ Παναγίας τοῦ 
Τράχωνα. 
Τό ἀπόγευμα χοροστάτησε κατά τήν Γ΄ Στάση τῶν Χαιρετισμῶν στόν ἱερό 
Ναό Ἁγίας Παρασκευῆς Λακατάμειας.

ΚΥΡΙΑΚΗ
15 ΜΑΡΤΙΟΥ 2015

Προέστη τῆς Θείας Λειοτουργίας στόν ἱερό Ναό Παναγίας 
Παλουριώτισσας.   
Ἀκολούθως, τέλεσε τό μνημόσυνο τῶν δωρητῶν καί εὐεργετῶν τοῦ ἱεροῦ 
Ναοῦ

ΠΕΜΠΤΗ
19 ΜΑΡΤΙΟΥ 2015 Προήδρευσε τῆς ἔκτακτης Συνεδρίας τῆς Ἱερᾶς Συνόδου.

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
20 ΜΑΡΤΙΟΥ 2015

Παρέστη καί ἐπέδωσε τά βραβεῖα κατά τήν τελετή βράβευσης, στό Μέγα 
Συνοδικό τῆς Ἱερᾶς Ἀρχιπισκοπῆς στούς διακριθέντες  μαθητές καί 
μαθήτριες Μέσης Ἐκπαίδευσης τοῦ Μαθητικοῦ Διαγωνισμοῦ, τόν ὁποῖον 
συνδιοργάνωσε ἡ Ἱερά Ἀρχιεπισκοπή Κύπρου μέ τό Ὑπουργεῖο Παιδείας. 
Τό ἀπόγευμα χοροστάτησε κατά τήν Δ΄ Στάση τῶν Χαιρετισμῶν στόν ἱερό 
Ναό Παναγίας τοῦ Τράχωνα.

ΚΥΡΙΑΚΗ
22 ΜΑΡΤΙΟΥ 2015

Προέστη τῆς Θείας Λειτουργίας στόν ἱερό Ναό Ἁγίου Γεωργίου στήν 
Ἀγλαντζιά. 
Ἀκολούθως, τέλεσε τό μνημόσυνο τοῦ Ἀνθυπολοχαγοῦ Στέλιου Μασιήνη.

ΔΕΥΤΕΡΑ
23 ΜΑΡΤΙΟΥ 2015

Μέ τήν εὐκαιρία τῆς συμπλήρωσης τριάκοντα ἐτῶν πνευματικῶν σχέσεων 
τῆς Ἱερᾶς Ἀρχιεπισκοπῆς Κύπρου καί τῆς Φιλοσοφικῆς Σχολῆς τοῦ 
Πανεπιστημίου Ἀθηνῶν, ὁ Μακαριώτατος τίμησε μέ τήν ἐπίδοση τῶν 
Ἀργυρῶν Μεταλλίων τοῦ «Ἀποστόλου Παύλου» τή Φιλοσοφική Σχολή 
τοῦ Ἀθήνησι Πανεπιστημίου καθώς καί τούς Καθηγητές τῆς Φιλοσοφικῆς 
Σχολῆς κύριο Ἀνδρέα Βοσκό καί κύριο Παναγιώτη Κοντό.

ΤΡΙΤΗ
24 ΜΑΡΤΙΟΥ 2015

Δέχθηκε τήν Πρόεδρο τῆς Βουλῆς τῶν Ἑλλήνων κα Ζωή Κωνσταντο- 
πούλου.

ΤΕΤΑΡΤΗ
25 ΜΑΡΤΙΟΥ 2015

Προέστη τῆς Θείας Λειτουργίας στόν ἱερό Ναό Παναγίας Φανερωμένης.
Ἀκολούθως, προέστη τῆς πανηγυρικῆς Δοξολογίας γιά τήν ἐπέτειο τῆς 
Ἐθνικῆς Παλιγγενεσίας.

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
27 ΜΑΡΤΙΟΥ 2015

Δέχθηκε ὁμάδα καθηγητῶν καί φοιτητῶν τοῦ Ἐθνικοῦ καί Καποδιστριακοῦ 
Πανεπιστημίου Ἀθηνῶν.
 Τὸ ἀπόγευμα χοροστάτησε κατά τήν Ἀκολουθία τοῦ Ἀκαθίστου Ὕμνου 
πρός τήν Ὑπεραγία Θεοτόκο στόν Καθεδρικό ἱερό Ναό Ἁγίου Ἰωάννου.

ΚΥΡΙΑΚΗ 
29 ΜΑΡΤΙΟΥ 2015

Προέστη τῆς Θείας Λειτουργίας στόν ἱερό Ναό Ἁγίου Νικολάου 
Ἐπισκοπειού και τέλεσε τό μνημόσυνο τῆς Ρένας Κουλέρμου.
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 ΔΕΥΤΕΡΑ
30 ΜΑΡΤΙΟΥ 2015

Δέχθηκε τόν Πρόεδρο τῆς Ἑλληνικῆς Δημοκρατίας κ. Προκόπη 
Παυλόπουλο. 
Ἐπίσης δέχθηκε καθηγητές καί μαθητές τοῦ Λυκείου Τριπόλεως Ἑλλάδος.
Τό ἀπόγευμα παρέστη στό ἐπίσημο Δεῖπνο πού παρέθεσε ὁ Πρόεδρος 
τῆς Κυπριακῆς Δημοκρατίας στόν Προεδρικό Μέγαρο, πρός τιμή τοῦ 
Προέδρου τῆς Ἑλλάδος κ. Προκόπη Παυλόπουλου.

ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΟΥ ΚΥΠΡΟΥ ΚΥΡΙΟΥ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΥ Β΄
ΧΡΟΝΙΚΑ ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2015

Ζ Ζ Ζ

ΤΕΤΑΡΤΗ
1 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2015

Ὁ Μακαριώτατος Αρχιεπίσκοπος Κύπρου κ.κ. Χρυσόστομος τέλεσε τήν 
καθιερωμένη ἀκολουθία τῆς πανηγυρικῆς Δοξολογίας γιά τήν ἐπέτειο 
τῆς 1ης Ἀπριλίου 1955 στόν Καθεδρικό Ἱερό Ναό Ἁγίου Ἰωάννου. Τόν 
πανηγυρικό λόγο τῆς ἡμέρας ἐκφώνησε ὁ ὁμότιμος καθηγητής Ἀρχαίας 
Ἑλληνικῆς Φιλολογίας τοῦ Ἐθνικοῦ καί Καποδιστριακοῦ Πανεπιστημίου 
Ἀθηνῶν κ. Ἀνδρέας Βοσκός.
Μετά τό πέρας  τῆς δοξολογίας μετέβη στὰ Φυλακισμένα Μνήματα, ὅπου 
τέλεσε τρισάγιο καί κατέθεσε στέφανο.  

ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΩΝ ΒΑΪΩΝ
5 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2015

Προέστη τῆς Θείας Λειτουργίας στόν Ἱερό Ναό τῆς τοῦ Θεοῦ Σοφίας 
Στροβόλου. Κατά τή διάρκεια αὐτῆς χειροτόνησε σέ πρεσβύτερο τόν 
διάκονο Ἰωάννη Uliniuc.
Τό ἑσπέρας χοροστάτησε κατά την ἀκολουθία τοῦ Νυμφίου στόν 
Καθεδρικό Ἱερό Ναό Ἁγίου Ἰωάννου. 

ΜΕΓΑΛΗ ΔΕΥΤΕΡΑ
6 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2015

 Τό ἑσπέρας χοροστάτησε κατά τήν ἀκολουθία τοῦ Νυμφίου στόν 
Καθεδρικό Ἱερό Ναό Ἁγίου Ἰωάννου.

ΜΕΓΑΛΗ ΤΡΙΤΗ
7 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2015

Τό ἑσπέρας χοροστάτησε κατά την ἀκολουθία τοῦ Νυμφίου στόν 
Καθεδρικό Ἱερό Ναό Ἁγίου Ἰωάννου

ΜΕΓΑΛΗ ΠΕΜΠΤΗ
9 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2015

Προέστη τῆς Θείας Λειτουργίας στόν Ἱερό Ναό Ἀρχαγγέλου Μιχαήλ 
Τρυπιώτου.
Χοροστάτησε κατά τήν ἀκολουθία τῶν Παθῶν στόν Καθεδρικό Ἱερό Ναό 
Ἁγίου Ἰωάννου.

ΜΕΓΑΛΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
10 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2015

Χοροστάτησε τῆς ἀκολουθίας τῆς Ἀποκαθηλώσεως στόν Ἱερό Ναό 
Παναγίας Φανερωμένης Λευκωσίας.
Δέχθηκε τόν Πρόεδρο τῆς ΕΔΕΚ κ. Μαρίνο Σιζόπουλο.
Τό ἀπόγευμα χοροστάτησε κατά τήν ἀκολουθία τοῦ Ἐπιταφίου Θρήνου 
στόν Ἱερό Ναό Παναγίας Εὐαγγελίστριας-Παλουριώτισσας.
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ΜΕΓΑΛΟ ΣΑΒΒΑΤΟ
11 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2015

Προέστη τῆς Θείας Λειτουργίας τοῦ Μεγάλου Βασιλείου στόν Ἱερό Ναό 
Ἁγίας Βαρβάρας στό Καϊμακλί.

ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΟΥ ΠΑΣΧΑ
12 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2015

Χοροστάτησε κατά τήν ἀκολουθία τοῦ Ὄρθρου τῆς Ἀναστάσεως καί 
ἀκολούθως τέλεσε τή Θεία Λειτουργία στόν Καθεδρικό Ἱερό Ναό Ἁγίου 
Ἰωάννου.
Χοροστάτησε κατά τήν ἀκολουθία τοῦ ἑσπερινοῦ τῆς Ἀγάπης, ὅπου 
ἀνεγνώσθη τό Εὐαγγέλιο σέ διάφορες γλώσσες στόν Καθεδρικό Ἱερό Ναό 
Ἁγίου Ἰωάννου.

ΤΕΤΑΡΤΗ
15 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2015

Δέχθηκε τόν καθηγητή τοῦ Πανεπιστημίου Κύπρου κ. Πέτρο 
Παπαπολυβίου. 

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
17 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2015

Δέχθηκε τόν Ἱερομόναχο τῆς Ἱερᾶς Μονῆς Σίμωνος Πέτρας Ἁγίου Ὄρους 
Ἀθανάσιο Σιμωνοπετρίτη καί τόν Πρέσβη τῆς Γερμανίας στήν Κύπρο.

ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΟΥ ΘΩΜΑ
19 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2015

Προέστη τῆς Θείας Λειτουργίας στόν Ἱερό Ναό Ἁγίων Πάντων στή 
Μακεδονίτισσα.

ΔΕΥΤΕΡΑ
20 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2015

Δέχθηκε τόν Ὑπουργό Γεωργίας κ. Νίκο Κουγιάλη.
Ἔδωσε Δημοσιογραφική Διάσκεψη, μαζί μέ τόν Πρόεδρο καί τά Μέλη τοῦ 
Παγκυπρίου Ταμείου Μαραθωνίου Ἀγάπης Ἀγνοουμένων, μέ τήν εὐκαιρία 
τοῦ 30οῦ  Μαραθώνιου Ἀγάπης Ἀγνοουμένων στήν Ἱερά Ἀρχιεπισκοπή 
Κύπρου.
Δέχθηκε σέ ἐθιμοτυπική ἐπίσκεψη, μέ τήν εὐκαιρία τῶν ἑορτῶν τοῦ 
Πάσχα, τόν Μουφτή τῶν Τουρκοκυπρίων Δρ. Ταλίπ Αταλάι, στόν ὁποῖο 
καί παρέθεσε γεῦμα.

ΤΡΙΤΗ
21 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2015

Δέχθηκε τόν Γενικό Εἰσαγγελέα τῆς Δημοκρατίας κ.  Κώστα Κληρίδη 
στόν ὁποῖο καί παρέθεσε γεῦμα καί τόν Πρόεδρο τῆς Κίνησης ΠΟΤΑΜΙ 
κ. Σταῦρο Θεοδωράκη.

ΠΕΜΠΤΗ
23 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2015

Προέστη ἀρχιερατικοῦ συλλείτουργου στόν Καθεδρικό Ναό Ἁγίου 
Θεοδώρου Πάφου, μέ τήν εὐκαιρία τῶν ὀνομαστηρίων τοῦ Μητροπολίτου 
Πάφου κ. Γεωργίου.
Παρακάθησε στό γεῦμα πού παρέθεσε ὁ Μητροπολίτης Πάφου κ. Γεώργιος 
μέ τήν εὐκαιρία τῶν ὀνομαστηρίων του.

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
24 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2015

Δέχθηκε τόν Πρόεδρο τῆς ΚΟΠ κ. Ἀντρέα Κουτσοκούμνη.
Παρέστη σέ ἐκδήλωση τῶν μαθητῶν τοῦ Λυκείου Παραλιμίου στό Μέγα 
Συνοδικό τῆς Ἱερᾶς Ἀρχιεπισκοπῆς Κύπρου στήν παρουσία τοῦ Ὑπουργοῦ 
Παιδείας κ. Κώστα Καδῆ.
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ΚΥΡΙΑΚΗ
26 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2015

Προέστη ἀρχιερατικοῦ συλλείτουργου στόν Ἱερό Ναό Ἀποστόλου Μάρκου 
στόν Ἀρχάγγελο, συλλειτουργοῦντος τοῦ Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου 
Κερκύρας καί Παξῶν κ. Νεκταρίου, μέ τήν εὐκαιρία τῆς ἄφιξης στήν Κύπρο 
τῆς δεξιάς χειρός τοῦ Ἁγίου Σπυρίδωνος Ἐπισκόπου Τριμυθοῦντος.
Μετά τό πέρας τῆς Θείας Λειτουργίας ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης 
Κερκύρας προσέφερε στόν Μακαριώτατο τό χρυσό παράσημο μετά 
ἀστέρος τοῦ Ἁγίου Σπυρίδωνος, ἀνωτάτη τιμητική διάκριση τῆς Ἐκκλησίας 
τῆς Κερκύρας, σέ ἔνδειξη σεβασμοῦ καί προσφορᾶς πρός τήν Ἐκκλησία 
τῆς Κύπρου, γενέτειρα τοῦ προστάτη τῆς Κερκύρας, Ἁγίου Σπυρίδωνος 
τοῦ θαυματουργοῦ.
Παρέστη καί προσφώνησε το Συνέδριο - Ἡμερίδα πού ὀργάνωσαν 
ὁ Πρόεδρος καί τά Μέλη τοῦ Παγκυπρίου Ταμείου Μαραθωνίου 
Ἀγάπης Ἀγνοουμένων, μέ τήν εὐκαιρία τοῦ 30οῦ  Μαραθώνιου Ἀγάπης 
Ἀγνοουμένων. 

ΔΕΥΤΕΡΑ
27 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2015

Δέχθηκε τόν Μητροπολίτη Τανζανίας κ. Ἱερώνυμο. Τέλεσε τρισάγιο στό 
Κοιμητήριο Κωνσταντίνου καί Ἑλένης στή Λευκωσία, μέ τήν εὐκαιρία τῆς 
ἔναρξης τῶν επιστημονικῶν διαδικασιῶν γιά τήν ἐκταφή τῶν λειψάνων, 
πού είναι θαμμένα στό κοιμητήριο αὐτό, στήν παρουσία τοῦ Ἐπιτρόπου 
Προεδρίας γιά Ἀνθρωπιστικά Θέματα καί Θέματα Ἀποδήμων κ. Φώτη 
Φωτίου.

ΤΡΙΤΗ
28 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2015

Ἀναχώρησε γιά τήν Ἰταλία, συνοδευόμενος ἀπό τόν Διευθυντή τοῦ 
ἐλεγκτικοῦ Τμήματος τῆς Ἐκκλησίας Κύπρου κ. Ἰωάννη Χαριλάου, μετά 
ἀπό πρόσκληση τοῦ ἱδρυτοῦ τῆς «Κοινότητος τοῦ Ἁγίου Αἰγιδίου», 
καθηγητοῦ Andrea Riccardi, καί μίλησε στὴ διήμερη Συνδιάσκεψη, με 
θέμα: Τό μέλλον τοῦ Χριστιανισμοῦ στή Μέση Ἀνατολή.

ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗ ΠΑΦΟΥ ΚΥΡΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ 
 ΧΡΟΝΙΚΑ ΜΑΡΤΙΟΥ 2015

Ζ Ζ Ζ
ΚΥΡΙΑΚΗ

1 ΜΑΡΤΙΟΥ 2015
Ο Πανιερώτατος Μητροπολίτης Πάφου κύριος Γεώργιος  λειτούργησε και 
κήρυξε τον θείο λόγο στον ιερό ναό Αποστόλου Ανδρέου Έμπας.

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
6 ΜΑΡΤΙΟΥ 2015

Προέστη της ακολουθίας της  Β΄Στάσης των Χαιρετισμών και κήρυξε τον 
θείο λόγο στον ιερό ναό Αγίου Κενδέου Πάφου.

ΚΥΡΙΑΚΗ
8 ΜΑΡΤΙΟΥ 2015

Λειτούργησε και κήρυξε τον θείο λόγο στον ιερό ναό Αγίου Κόνωνος 
Κισσόνεργας και προέστη του μνημοσύνου των ηρώων των κοινοτήτων 
Τάλας και Κισσόνεργας.

ΤΕΤΑΡΤΗ
11 ΜΑΡΤΙΟΥ 2015

Παρέστη και απηύθυνε χαιρετισμό  στο φιλολογικό μνημόσυνο εις μνήμη 
Ισμήνης Λιασίδου.
Το βράδυ παρέστη σε εκδήλωση - διάλεξη της Αστυνομίας με θέμα τα 
ναρκωτικά.
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ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
13 ΜΑΡΤΙΟΥ 2015

Προέστη της ακολουθίας της  Γ΄Στάσης των Χαιρετισμών και κήρυξε τον 
θείο λόγο στον ιερό ναό Αγίας Παρασκευής Γεροσκήπου.

ΣΑΒΒΑΤΟ
14 ΜΑΡΤΙΟΥ 2015

Λειτούργησε και κήρυξε τον θείο λόγο στον ιερό ναό Αγίας Μαρίνας 
Ποταμιούς και χειροτόνησε εις διάκονο τον κ. Μάριο Νικολάου.

ΚΥΡΙΑΚΗ
15 ΜΑΡΤΙΟΥ 2015

Λειτούργησε και κήρυξε τον θείο λόγο στον ιερό ναό Παναγίας 
Χρυσελεούσης Τσάδας και προέστη του μνημοσύνου των ηρώων της 
κοινότητας.

ΔΕΥΤΕΡΑ
   16 ΜΑΡΤΙΟΥ 2015

Μίλησε και τέλεσε το άνοιγμα της Έκθεσης Βιβλίου στο Πολυδύναμο 
Κέντρο Γεροσκήπου.

ΠΕΜΠΤΗ
19 ΜΑΡΤΙΟΥ 2015 Μίλησε στο ξενοδοχείο «Ανέμη» με θέμα «Πορεία προς το Πάθος».

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
   20 ΜΑΡΤΙΟΥ 2015

Μίλησε σε ημερίδα για τις κατεχόμενες εκκλησίες μας στο Γυμνάσιο 
Έμπας.
Το βράδυ προέστη της ακολουθίας της Δ΄Στάσης των Χαιρετισμών και 
κήρυξε τον θείο λόγο στον ιερό ναό Γεννήσεως του Σωτήρος Τάλας.

ΣΑΒΒΑΤΟ
21 ΜΑΡΤΙΟΥ 2015 Λειτούργησε και κήρυξε τον θείο λόγο στην Ιερά Μονή Σαλαμιωτίσσης.

ΚΥΡΙΑΚΗ
   22 ΜΑΡΤΙΟΥ 2015

Λειτούργησε και κήρυξε τον θείο λόγο στον ιερό ναό Αποστόλου Βαρνάβα 
Μεσόγης και χειροτόνησε εις διάκονο τον κ. Σπύρο Σπύρου.

ΤΡΙΤΗ
24 ΜΑΡΤΙΟΥ 2015 Τέλεσε αγιασμό στο Λύκειο Αγίου Νεοφύτου Πάφου.

ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗ ΠΑΦΟΥ ΚΥΡΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ 
 ΧΡΟΝΙΚΑ ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2015

Ζ Ζ Ζ
ΚΥΡΙΑΚΗ ΒΑΪΩΝ
5 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2015

Ο Πανιερώτατος Μητροπολίτης Πάφου κύριος Γεώργιος  λειτούργησε και 
κήρυξε τον θείο λόγο στον ιερό ναό Αγίου Σπυρίδωνος Γεροσκήπου.
Το βράδυ προέστη της Ακολουθίας του Νυμφίου και κήρυξε τον θείο λόγο 
στον ιερό ναό Αγίου Κενδέου Πάφου.

Μ.ΔΕΥΤΕΡΑ
6 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2015

Προέστη, το βράδυ, της Ακολουθίας του Νυμφίου και κήρυξε τον θείο 
λόγο στον ιερό ναό Αγίων Αναργύρων Κάτω Πάφου .

Μ.ΤΡΙΤΗ
7 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2015

Προέστη, το βράδυ, της Ακολουθίας του Νυμφίου και κήρυξε τον θείο 
λόγο στον ιερό ναό Αγίου Δημητρίου Πάφου .

Μ.ΤΕΤΑΡΤΗ
8 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2015

Προέστη, το βράδυ, της Ακολουθίας του Νιπτήρος, της Ακολουθίας του 
Αγίου Ευχελαίου και κήρυξε τον θείο λόγο στον ιερό ναό Αγίου Γεωργίου 
Αναβαργού .
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Μ.ΠΕΜΠΤΗ
9 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2015

Λειτούργησε και κήρυξε τον θείο λόγο στον ιερό ναό Αποστόλων Παύλου 
και Βαρνάβα Πάφου.
Το βράδυ προέστη της Ακολουθίας των Αγίων Παθών και κήρυξε τον θείο 
λόγο στον Καθεδρικό ναό Αγίου Θεοδώρου Πάφου.

Μ.ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
10 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2015

Προέστη της Ακολουθίας των Μεγάλων Ωρών, του εσπερινού και 
της Αποκαθήλωσης και κήρυξε τον θείο λόγο στον ιερό ναό Αγίου 
Σπυρίδωνος Γεροσκήπου.
Το βράδυ προέστη της Ακολουθίας του Επιταφίου Θρήνου και κήρυξε τον 
θείο λόγο στον Καθεδρικό ναό Αγίου Θεοδώρου Πάφου.

Μ.ΣΑΒΒΑΤΟ
11 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2015

Λειτούργησε και κήρυξε τον θείο λόγο στον Καθεδρικό ναό Αγίου 
Θεοδώρου Πάφου.
Χοροστάτησε κατά την Ακολουθία του Όρθρου της Αναστάσεως και 
στη συνέχεια τέλεσε τη Θεία Λειτουργία στον Καθεδρικό ναό Αγίου 
Θεοδώρου.  

ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΟΥ ΠΑΣΧΑ
   12 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2015

Προέστη της ακολουθίας του Εσπερινού της Αγάπης στον Καθεδρικό ναό 
του Αγίου Θεοδώρου Πάφου.

ΠΕΜΠΤΗ
16 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2015

Προέστη της ακολουθίας του εσπερινού και κήρυξε τον θείο λόγο στον 
πανηγυρίζοντα ιερό ναό Ζωοδόχου Πηγής Αμαργέτης.

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
   17 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2015

Λειτούργησε και κήρυξε τον θείο λόγο στον πανηγυρίζοντα ιερό ναό 
Ζωοδόχου Πηγής Παραμαλίου.

ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΟΥ ΘΩΜΑ
19 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2015

Λειτούργησε και κήρυξε τον θείο λόγο στον πανηγυρίζοντα ιερό ναό 
Αποστόλου Θωμά στην ομώνυμη κοινότητα.

ΤΕΤΑΡΤΗ
   22 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2015

Προέστη της ακολουθίας του εσπερινού και κήρυξε τον θείο λόγο στον 
Καθεδρικό ναό Αγίου Θεοδώρου Πάφου.

ΠΕΜΠΤΗ
23 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2015

Συλλειτούργησε με τον Αρχιεπίσκοπο Κύπρου και τους Επισκόπους 
Καρπασίας, Αρσινόης, Χύτρων και Μεσαορίας στον Καθεδρικό ναό Αγίου 
Θεοδώρου, με την ευκαιρία της ονομαστικής του εορτής.

ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗ ΚΙΤΙΟΥ ΚΥΡΙΟΥ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΥ 
 ΧΡΟΝΙΚΑ ΜΑΡΤΙΟΥ 2015

Ζ Ζ Ζ
ΚΥΡΙΑΚΗ

1 ΜΑΡΤΙΟΥ 2015

Ο Πανιερώτατος Μητροπολίτης Κιτίου κύριος Χρυσόστομος λειτούργησε 
και κήρυξε στον Μητροπολιτικό ναό Σωτήρος. Το εσπέρας της Κυριακής 
παρέστη στην ομιλία του Οικονόμου Π/Μάριου Παντελή με θέμα «Η 
σημασία του πόνου στη ζωή μας» στο Πολιτιστικό Κέντρο της Ιεράς 
Μονής Αγίου Γεωργίου Κοντού στη Λάρνακα.
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ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
6 ΜΑΡΤΙΟΥ 2015

Χοροστάτησε και ανέγνωσε τη Β΄ Στάση των Χαιρετισμών στον ιερό ναό 
αγίου Σάββα στα Λειβάδια.

ΚΥΡΙΑΚΗ 
8 ΜΑΡΤΙΟΥ 2015

Λειτούργησε και κήρυξε στον ιερό ναό Τιμίου Προδρόμου στη Λάρνακα. 
Το εσπέρας παρέστη στην ομιλία του Πανοσιολογιότατου Αρχιμ. 
Αρσένιου Βασιλείου με θέμα «Η προσευχή του αγίου Εφραίμ του Σύρου» 
στο Πολιτιστικό Κέντρο της Ιεράς Μονής Αγίου Γεωργίου Κοντού στη 
Λάρνακα.

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
13 ΜΑΡΤΙΟΥ 2015

Χοροστάτησε στη Θεία Λειτουργία των Προηγιασμένων στον ιερό 
ναό αγίου Λαζάρου και πρόεστη του μνημοσύνου του ήρωα μαθητή 
Δημητράκη Δημητριάδη. Το εσπέρας χοροστάτησε και ανέγνωσε την Γ΄ 
Στάση των Χαιρετισμών στον ιερό ναό Τιμίου Προδρόμου Δρομολαξιάς.

ΚΥΡΙΑΚΗ
15 ΜΑΡΤΙΟΥ 2015

Λειτούργησε και κήρυξε στον πανηγυρίζοντα ιερό ναό Τιμίου Σταυρού 
Πάνω Λευκάρων. Το εσπέρας παρέστη και χαιρέτησε την εκδήλωση 
παρουσίασης 25χρόνων έκδοσης του Εκκλησιαστικού Κήρυκα της Ιεράς 
Μητροπόλεως Κιτίου, με ομιλητές τον κ. Κωστή Κοκκινόφτα Ερευνητή 
του Κέντρου Μελετών της Ιεράς Μονής Κύκκου και με θέμα «Εκκλησία 
και Γράμματα», και τον Δρ. Πέτρο Παπαπολυβίου Αναπληρωτή Καθηγητή 
του Πανεπιστημίου Κύπρου με θέμα «25 χρόνια Εκκλησιαστικός Κήρυκας, 
στην Ιερά Μονή Αγίου Γεωργίου Κοντού στη Λάρνακα».

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
20 ΜΑΡΤΙΟΥ 2015

Χοροστάτησε και ανέγνωσε τη Δ΄ Στάση των Χαιρετισμών στον ιερό ναό 
αγίου Νικολάου Δροσιάς στη Λάρνακα.

ΚΥΡΙΑΚΗ 
22 ΜΑΡΤΙΟΥ 2015

Λειτούργησε στον ιερό ναό αγίου Γεωργίου Κοντού στη Λάρνακα 
και προέστη του ετήσιου μνημοσύνου του αειμνήστου Υπουργού 
Αμυνας Τάσου Μητσόπουλου. Το εσπέρας παρέστη στην ομιλία του 
Πανοσιολογιότατου Αρχιμ. Σωφρόνιου Μιχαηλίδη με θέμα «Ο μακαριστός 
Γέροντας Σωφρόνιος της Ιεράς Μονής Τιμίου Προδρόμου Εσσεξ» στην 
Ιερά Μονή Αγίου Γεωργίου Κοντού στη Λάρνακα.

ΤΡΙΤΗ
24 ΜΑΡΤΙΟΥ 2015 

Χοροστάτησε στον πανηγυρίζοντα ιερό ναό Παναγίας Χρυσοπολιτίσσης 
στη Λάρνακα. Το εσπέρας παρέστη στους εορτασμούς για την Εθνική 
Επέτειο της 25ης Μαρτίου του 1821 στο Δημοτικό Θέατρο Λάρνακας. 

ΤΕΤΑΡΤΗ
25 ΜΑΡΤΙΟΥ 2015

Λειτούργησε και κήρυξε στον πανηγυρίζοντα ιερό ναό Παναγίας 
Φανερωμένης στη Λάρνακα και προέστη της καθιερωμένης Δοξολογίας με 
την ευκαιρία της εθνικής επετείου της 25ης Μαρτίου του 1821.

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
27 ΜΑΡΤΙΟΥ 2015

Χοροστάτησε κατά την Ακολουθία του Ακαθίστου Ύμνου στην Ιερά Μονή 
Παναγίας Ρόδο το Αμάραντο στους Τρούλλους.
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ΚΥΡΙΑΚΗ 
29 ΜΑΡΤΙΟΥ 2015

Λειτούργησε και κήρυξε στον ιερό ναό αγίου Γεωργίου Κοντού στη 
Λάρνακα και προέστη του εθνικού μνημοσύνου του ήρωα Κόκου 
Φωτίου. Το εσπέρας παρέστη στην ομιλία του Ιεροδιακόνου Κυριάκου 
Παπαϊωακείμ και του Θεολόγου και Αγιογράφου Γεώργιου Πέτρου με θέμα 
«Η Μεγάλη Εβδομάδα και η Ανάσταση μέσα από τις Εικόνες» στην Ιερά 
Μονή Αγίου Γεωργίου Κοντού στη Λάρνακα.

ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗ ΚΙΤΙΟΥ ΚΥΡΙΟΥ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΥ 
 ΧΡΟΝΙΚΑ ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2015

Ζ Ζ Ζ
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ

3 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2015
Ο Πανιερώτατος Μητροπολίτης Κιτίου κύριος Χρυσόστομος χοροστάτησε 
στον πανηγυρίζοντα ιερό ναό αγίου Λαζάρου.

ΣΑΒΒΑΤΟ
4 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2015

Λειτούργησε στον πανηγυρίζοντα ιερό ναό αγίου Λαζάρου. Το εσπέρας 
χοροστάτησε κατά την ακολουθία του εσπερινού και στη συνέχεια 
προέστη της λιτάνευσης της Αγίας Εικόνας του Αγίου Λαζάρου στην Πόλη 
της Λάρνακας.

ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΩΝ ΒΑΪΩΝ
5 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2015

Λειτούργησε στην Ιερά Μονή Σταυροβουνίου και χειροτόνησε σε Διάκονο 
τον μοναχό Ιωάννη και σε Πρεσβύτερο τον Ιεροδιάκονο Στέφανο. 
Το εσπέρας χοροστάτησε κατά την ακαλουθία του Νυμφίου στον 
Μητροπολιτικό ναό Σωτήρος.

ΜΕΓΑΛΗ ΔΕΥΤΕΡΑ
6 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2015

Χοροστάτησε κατά την ακολουθία της Προηγιασμένης στον ιερό ναό 
αγίου Χαραλάμπους στη Λάρνακα και το εσπέρας χοροστάτησε κατά 
την ακολουθία του Νυμφίου στον ιερό ναό Αποστόλου Βαρνάβα στον 
Συνοικισμού Καμάρων.

ΜΕΓΑΛΗ ΤΡΙΤΗ
7 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2015

Χοροστάτησε κατά την ακολουθία της Προηγιασμένης στον ιερό ναό 
Αποστόλου Ανδρέα Συνοικισμού Καμάρων και το εσπέρας χοροστάτησε 
κατά την ακολουθία του Νυμφίου στον ιερό ναό αγίου Φανουρίου στην 
Αραδίππου.

ΜΕΓΑΛΗ ΤΕΤΑΡΤΗ 
8 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2015

Χοροστάτησε κατά την ακολουθία της Προηγιασμένης στον ιερό 
ναό Παναγίας Αγγελόκτιστης στο Κίτι και το εσπέρας τέλεσε το Άγιο 
Ευχέλαιο και χοροστάτησε κατά την ακολουθία του Ιερού Νιπτήρος στο 
Μητροπολιτικό ναό Σωτήρος. 

ΜΕΓΑΛΗ ΠΕΜΠΤΗ
9 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2015

Λειτούργησε στον ιερό ναό Παναγίας Φανερωμένης στη Λάρνακα και το 
εσπέρας χοροστάτησε κατά την ακολουθία των Αγίων Παθών στον ιερό 
ναό αγίου Γεωργίου Κοντού στη Λάρνακα.

ΜΕΓΑΛΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
10 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2015

Χοροστάτησε κατά την ακολουθία των Μεγάλων Ωρών, του Μεγάλου 
Εσπερινού και της Αποκαθηλώσεως στον ιερό ναό Παναγίας 
Χρυσοπολιτίσσης στη Λάρνακα και το εσπέρας χοροστάτησε κατά την 
ακολουθία του Επιταφίου στον ιερό ναό αγίου Λαζάρου.
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ΜΕΓΑΛΟ ΣΑΒΒΑΤΟ
11 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2015 Λειτούργησε στον ιερό ναό αγίου Ιωάννου του Θεολόγου στη Λάρνακα.

ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΟΥ ΠΑΣΧΑ
12 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2015

Χοροστάτησε κατά την ακολουθία του Όρθρου της Αναστάσεως και 
ακολούθως τέλεσε τη Θεία Λειτουργία στον Μητροπολιτικό ναό Σωτήρος 
στη Λάρνακα. Χοροστάτησε κατά την ακολουθία του εσπερινού της 
Αγάπης στον Μητροπολιτικό ναό Σωτήρος συμπαραστατούμενος από 
ολόκληρο το ιερατείο της Πόλης.

ΔΕΥΤΕΡΑ 
13 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2015

Χοροστάτησε κατά την ακολουθία του εσπερινού στον πανηγυρίζοντα 
ιερό ναό αγίων Βασιλείου και Ραφαήλ στο Καλό Χωριό.

ΤΡΙΤΗ
14 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2015

Λειτούργησε και κήρυξε στην πανηγυρίζουσα ιερά μονή αγίων Ραφαήλ και 
Μαρίνας στην Ξυλοτύμπου.

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
17 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2015

Λειτούργησε και κήρυξε στον πανηγυρίζοντα ιερό ναό Παναγίας 
Στάζουσας, μετόχιο της Ιεράς Μονής Σταυροβουνίου.

ΚΥΡΙΑΚΗ
19 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2015

Λειτούργησε και κήρυξε στον ιερό ναό Παναγίας Φανερωμένης στη 
Λάρνακα.

ΠΕΜΠΤΗ
23 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2015

Αντιπροσώπευσε την Εκκλησία της Κύπρου και ανέγνωσε Χαιρετισμό του 
Μακαριώτατου Αρχιεπισκόπου Κύπρου κ.κ. Χρυσοστόμου στα εγκαίνια 
του αναστηλωθέντος ιερού ναού αγίου Γεωργίου Καϊρου στην Αίγυπτο.

ΚΥΡΙΑΚΗ
26 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2015

Συλλειτούργησε με τον Πανιερώτατο Μητροπολίτη Νεαπόλεως και 
Σταυρουπόλεως κ. Βαρνάβα στον ιερό ναό Αποστόλου Λουκά στην 
Αραδίππου.

ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗ ΚΥΡΗΝΕΙΑΣ ΚΥΡΙΟΥ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΥ 
 ΧΡΟΝΙΚΑ MAΡΤΙΟΥ 2015

Ζ Ζ Ζ
ΠEΜΠΤΗ

5  ΜΑΡΤIΟΥ  2015
Ὁ Πανιερώτατος Μητροπολίτης Κυρηνείας κ. Χρυσόστομος ἐπέστρεψε 
ἀπό τό ἐξωτερικό.

KΥΡΙΑΚH
8  ΜΑΡΤIΟΥ 2015

Τό πρωί λειτούργησε καί κήρυξε στόν ἱερό ναό Τιμίου Σταυροῦ στά 
Λεύκαρα καί τό ἑσπέρας, κατά τήν ἀκολουθία τοῦ κατανυκτικοῦ 
ἑσπερινοῦ, χοροστάτησε καί κήρυξε στόν ἱερό Μητροπολιτικό ναό 
Ἀποστόλου Βαρνάβα στήν Κοκκινοτριμιθιά.

ΤΕΤAΡΤΗ
11 ΜΑΡΤIΟΥ 2015

Τό  ἑσπέρας χοροστάτησε καί κήρυξε κατά τήν ἀκολουθία τοῦ ἑσπερινοῦ 
καί τῆς Θείας Λειτουργίας τῶν Προηγιασμένων Τιμίων Δώρων στόν ἱερό 
Μητροπολιτικό ναό Ἀποστόλου Βαρνάβα στήν Κοκκινοτριμιθιά.
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ΠΑΡΑΣΚΕΥH                       
13  ΜΑΡΤIΟΥ 2015

Τό πρωί χοροστάτησε καί κήρυξε κατά τήν ἀκολουθία τοῦ ἑσπερινοῦ καί 
τῆς Θείας Λειτουργίας  τῶν Προηγιασμένων Τιμίων Δώρων στόν ἱερό 
ναό Ἁγίου Γεωργίου στό Μάμμαρη καί τό ἑσπέρας χοροστάτησε κατά 
τήν ἀκολουθία τῶν Χαιρετισμῶν τῆς Θεοτόκου, ἀνέγνωσε τήν Γ΄ Στάση 
καί κήρυξε στόν ἱερό Μητροπολιτικό ναό Ἀποστόλου Βαρνάβα στήν 
Κοκκινοτριμιθιά.

ΣAΒΒΑΤΟ
14  ΜΑΡΤIΟΥ 2015

Χοροστάτησε καί κήρυξε κατά τήν ἀκολουθία τοῦ ἑσπερινοῦ στόν ἱερό 
ναό Τιμίου Σταυροῦ στόν προσφυγικό Συνοικισμό Πάνω Πολεμιδιῶν.

ΚΥΡΙΑΚH
15 ΜΑΡΤIΟΥ 2015

Τό πρωί λειτούργησε καί κήρυξε στόν ἱερό ναό Ἁγίας Εἰρήνης στόν 
Φαρμακᾶ. Στό τέλος τῆς Θείας Λειτουργίας προέστη μνημοσύνου τοῦ 
ἥρωα τοῦ Ἀπελευθερωτικοῦ ἀγώνα τῆς Ε.Ο.Κ.Α. 1955 - 1959 Γρηγορίου 
Αὐξεντίου καί τό  ἑσπέρας, κατά τήν ἀκολουθία τοῦ κατανυκτικοῦ 
ἑσπερινοῦ χοροστάτησε καί κήρυξε στόν ἱερό Μητροπολιτικό ναό 
Ἀποστόλου Βαρνάβα στήν  Κοκκινοτριμιθιά.

ΤΕΤAΡΤΗ
18  ΜΑΡΤYΟΥ 2015

Xoροστάτησε καί κήρυξε κατά τήν ἀκολουθία τοῦ ἑσπερινοῦ καί τῆς Θείας 
Λειτουργίας τῶν Προηγιασμένων Tιμίων Δώρων στόν ἱερό Μητροπολιτικό 
ναό  Ἀποστόλου Βαρνάβα στήν Κοκκινοτριμιθιά.

ΠΑΡΑΣΚΕΥH
20 ΜΑΡΤIΟΥ 2015

Χοροστάτησε κατά τήν ἀκολουθία τῶν Χαιρετισμῶν τῆς Θεοτόκου, 
ἀνέγνωσε  τήν Δ΄ Στάση καί κήρυξε στόν ἱερό Μητροπολιτικό ναό 
Ἀποστόλου Βαρνάβα στήν Κοκκινοτριμιθιά.

ΣΑΒΒΑΤΟ
 21 ΜΑΡΤΙΟΥ 2015

Τό πρωί λειτούργησε καί κήρυξε στό ἱερό κοιμητηριακό  παρεκκλήσιο 
Ἀρχαγγέλου Μιχαήλ στήν Κοκκινοτριμιθιά καί τό ἑσπέρας κατά τήν 
ἀκολουθία τοῦ ἑσπερινοῦ χοροστάτησε καί κήρυξε στόν ἱερό ναό Ἁγίου 
Γεωργίου στό Μάμμαρη.

ΚΥΡΙΑΚΗ
22  ΜΑΡΤΙΟΥ 2015

Τό πρωί λειτούργησε καί κήρυξε στόν ἱερό ναό Αγίου Νεοφύτου στήν 
Ἀνθούπολη καί τό ἑσπέρας χοροστάτησε καί κήρυξε κατά τήν ἀκολουθία 
τοῦ κατανυκτικοῦ ἑσπερινοῦ στόν ἱερό Μητροπολιτικό ναό Ἀποστόλου 
Βαρνάβα στήν Κοκκινοτριμιθιά.

ΤΡΙΤΗ
24  ΜΑΡΤΙΟΥ  2015

Χοροστάτησε καί κήρυξε κατά τήν ἀκολουθία τοῦ ἑσπερινοῦ  τοῦ 
Εὐαγγελισμοῦ τῆς Θεοτόκου, στόν  ἱερό ναό τῶν  Εἰσοδίων τῆς Θεοτόκου 
στήν Κοκκινοτριμιθιά.

ΤΕΤΑΡΤΗ
25 MΑΡΤΙΟΥ  2015

Τό πρωί λειτούργησε καί κήρυξε στόν ἱερό ναό τῶν Εἰσοδίων τῆς 
Θεοτόκου  στήν Κοκκινοτριμιθιά. Στό τέλος τῆς Θείας Λειτουργίας 
προέστη πανηγυρικῆς Δοξολογίας ἐπί τῇ ἐπετείῳ τῆς Ἐθνικῆς 
Παλιγγενεσίας τῆς 25ης Μαρτίου 1821. Τό ἑσπέρας χοροστάτησε 
καί κήρυξε κατά τάς ἀκολουθίας  τοῦ  ἑσπερινοῦ τῆς ἀποδόσεως τοῦ 
Εὐαγγελισμοῦ, τοῦ Μικροῦ Ἀποδείπνου καί τοῦ Μεγάλου Κανόνος στόν 
ἱερό Μητροπολιτικό ναό Ἀποστόλου Βαρνάβα στήν Κοκκινοτριμιθιά.
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ΠΕΜΠΤΗ
26 ΜΑΡΤΙΟΥ 2015

Χοροστάτησε καί κήρυξε  κατά τήν  ἀκολουθία τοῦ ἑσπερινοῦ καί τῆς 
Θείας Λειτουργίας τῶν Προηγιασμένων Τιμίων Δώρων στόν ἱερό ναό τῶν 
Εἰσοδίων τῆς Θεοτόκου στήν Κοκκινοτριμιθιά.

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
27 ΜΑΡΤΙΟΥ 2015

Χοροστάτησε καί κήρυξε κατά τήν ἀκολουθία τοῦ Ἀκαθίστου Ὕμνου, 
ἀνέγνωσε τίς Στάσεις αὐτοῦ καί κήρυξε στόν ἱερό Μητροπολιτικό ναό 
Ἀποστόλου  Βαρνάβα στήν Κοκκινοτριμιθιά.

ΣΑΒΒΑΤΟ
28 ΜΑΡΤΙΟΥ 2015

Τό ἑσπέρας χοροστάτησε καί κήρυξε κατά τήν ἀκολουθία τοῦ ἑσπερινοῦ 
στόν ἱερό ναό Ἁγίου Μάμαντος στόν Συνοικισμό Α΄ Κοκκινοτριμιθιᾶς.

ΚΥΡΙΑΚΗ
29 ΜΑΡΤΙΟΥ 2015

Τό πρωί λειτούργησε καί κήρυξε στόν ἱερό ναό Ἁγίου Μάμαντος στόν 
Συνοικισμό Α΄ Κοκκινοτριμιθιᾶς καί τό ἑσπέρας, κατά τήν ἀκολουθία 
τοῦ κατανυκτικοῦ ἑσπερινοῦ χοροστάτησε καί κήρυξε στόν ἱερό 
Μητροπολιτικό ναό Ἀποστόλου Βαρνάβα στήν Κοκκινοτριμιθιά.

ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗ ΚΥΡΗΝΕΙΑΣ ΚΥΡΙΟΥ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΥ 
 ΧΡΟΝΙΚΑ ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2015

Ζ Ζ Ζ

ΤΕΤΑΡΤΗ
1  ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2015

Ὁ Πανιερώτατος Μητροπολίτης Κυρηνείας κ. Χρυσόστομος τό πρωί 
χοροστάτησε καί κήρυξε κατά τήν ἀκολουθία τοῦ ἑσπερινοῦ καί τῆς Θείας 
Λειτουργίας τῶν Προηγιασμένων Τιμίων Δώρων στόν ἱερό ναό Ἁγίου 
Γεωργίου στό Μάμμαρη. Στή συνέχεια χοροστάτησε στήν καθιερωμένη 
δοξολογία γιά τήν ἐπέτειο τῆς ἔναρξης τοῦ ἐθνικοῦ ἀπελευθερωτικοῦ 
ἀγῶνα τῆς Ε.Ο.Κ.Α. στόν ἱερό ναό  Ἁγίου Χαραλάμπους στή Δένεια, 
ὅπου μίλησε ὁ πρώην  Ὑπουργός κ. Νῖκος Κόσιης καί παρέστησαν οἱ 
τοπικές Ἀρχές τῆς κοινότητας καί τῆς περιοχῆς Κοκκινοτριμιθιᾶς. Τό 
ἑσπέρας χοροστάτησε καί  κήρυξε κατά τήν ἀκολουθία  τοῦ ἑσπερινοῦ 
καί τῆς Θείας Λειτουργίας τῶν Προηγιασμένων Τιμίων Δώρων στόν ἱερό 
Μητροπολιτικό ναό Ἀποστόλου Βαρνάβα στήν Κοκκινοτριμιθιά.

ΠΕΜΠΤΗ
2  ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2015

Παρέστη στήν παρουσίαση τοῦ βιβλίου τοῦ  κ. Παναγῆ Χριστάκη «Μιλῶ 
καί γράφω ὀρθά Ἑλληνικά». 

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ                                   
3  ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2015

Τό πρωί χοροστάτησε κατά τήν ἀκολουθία τοῦ ἑσπερινοῦ καί τῆς Θείας  
Λειτουργίας τῶν Προηγιασμένων Τιμίων Δώρων καί μίλησε στούς 
μαθητές, στόν ἱερό Μητροπολιτικό ναό Ἀποστόλου Βαρνάβα στήν 
Κοκκινοτριμιθιά. Τό ἑσπέρας χοροστάτησε καί κήρυξε κατά τήν ἀκολουθία 
τοῦ Μικροῦ Ἀποδείπνου καί τοῦ Κανόνος τοῦ Ἁγίου Λαζάρου στόν ἱερό 
ναό Ἁγίου Μάμαντος στόν Συνοικισμό Α΄ Κοκκινοτριμιθιᾶς. Ἀκολούθως 
παρέστη σέ ἐκδήλωση τῆς Π.Ο.Ε.Δ. Κερύνειας καί  ἀπηύθυνε  χαιρετισμό.
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ΣΑΒΒΑΤΟ
4  ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2015

Τό πρωί λειτούργησε στόν πανηγυρίζοντα ἱερό κοιμητηριακό ναό 
Ἁγίου Λαζάρου στήν Ἀγλαντζιά. Στή συνέχεια παρέστη στήν ἐκδήλωση 
«Παραμύθι σέ μικρά παιδιά» στή Βιβλιοθήκη τοῦ Δήμου Στροβόλου καί 
διάβασε παραμύθι σχετικό μέ τό Ἅγιο Πάσχα. Τό ἑσπέρας χοροστάτησε 
καί κήρυξε κατά τήν  ἀκολουθία τοῦ ἑσπερινοῦ στόν ἱερό Μητροπολιτικό 
ναό Ἀποστόλου Βαρνάβα στήν Κοκκινοτριμιθιά.  Ἀκολούθως ἔλαβε μέρος 
στήν περιφορά τοῦ ἱεροῦ λειψάνου τοῦ Ἁγίου Λαζάρου στή Λάρνακα.

ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΩΝ ΒΑΪΩΝ             
5  ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2015

Τό πρωί λειτούργησε καί κήρυξε στόν ἱερό Μητροπολιτικό ναό Ἀποστόλου 
Βαρνάβα στήν Κοκκινοτριμιθιά. Ἀκολούθως παρέστη σέ ἐκδήλωση τοῦ 
Συνδέσμου Εὐημερίας Ἀτόμων μέ Εἰδικές Ἀνάγκες στήν Ἀγλαντζιά καί 
ἀπηύθυνε χαιρετισμό. Τό ἑσπέρας χοροστάτησε καί κήρυξε κατά τήν 
ἀκολουθία τοῦ Νυμφίου στόν ἱερό Μητροπολιτικό ναό Ἀποστόλου 
Βαρνάβα στήν Κοκκινοτριμιθιά.

ΜΕΓΑΛΗ ΔΕΥΤΕΡΑ                       
6 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2015 Ἀναχώρησε γιά τό ἐξωτερικό.

ΤΕΤΑΡΤΗ
15  ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2015 Ἐπέστρεψε ἀπό τό ἐξωτερικό.

ΣΑΒΒΑΤΟ
18 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2015

Τό πρωί παρέστη σέ ἐκδήλωση τῆς Π.Ο.Σ.Ε.Η. στό κέντρο «Pavilion» 
στή Λευκωσία καί ἀπηύθυνε χαιρετισμό. Τό ἑσπέρας  χοροστάτησε καί 
κήρυξε κατά τήν ἀκολουθία τοῦ ἑσπερινοῦ στόν ἱερό Μητροπολιτικό ναό 
Ἀποστόλου Βαρνάβα στήν Κοκκινοτριμιθιά.

ΚΥΡΙΑΚΗ
19  ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2015

Τό πρωί λειτούργησε καί κήρυξε στόν ἱερό ναό Ἀποστόλου Βαρνάβα στή 
Δασούπολη καί προέστη τοῦ ἐτησίου μνημοσύνου τοῦ ἐφημερίου Ἁγίου 
Ἑρμολάου π. Ἠλία Παύλου. Στή συνέχεια τέλεσε Τρισάγιο γιά τήν «Κυρά 
τῆς Λαπήθου» Εὐφροσύνη Προεστοῦ στόν τόπο τῆς προτομῆς της παρά 
τό Λήδρα Πάλας καί κατέθεσε στεφάνι. Ἀκολούθως παρέστη σέ ἐκδήλωση 
τοῦ Δήμου Κερύνειας, στό προσωρινό του οἴκημα, παρά τό Λήδρα Πάλας 
καί ἀπηύθυνε χαιρετισμό.

ΤΕΤΑΡΤΗ
22  ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2015 Ἀναχώρησε γιά τό ἐξωτερικό.

ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗ ΛΕΜΕΣΟΥ ΚΥΡΙΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ
 ΧΡΟΝΙΚΑ ΜΑΡΤΙΟΥ 2015

Ζ Ζ Ζ
ΤΡΙΤΗ

24 ΜΑΡΤΙΟΥ 2015

Ὁ Πανιερώτατος Μητροπολίτης Λεμεσοῦ κύριος Ἀθανάσιος χοροστάτησε 
κατά τήν ἀκολουθία τοῦ ἑσπερινοῦ στόν πανηγυρίζοντα ἱερό ναό 
Παναγίας Εὐαγγελίστριας Κάτω Πολεμιδιῶν.
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ΤΕΤΑΡΤΗ
25 ΜΑΡΤΙΟΥ 2015

Προεξῆρχε Ἀρχιερατικοῦ Συλλείτουργου μετά τοῦ Θεοφιλεστάτου 
Ἐπισκόπου Ἀμαθοῦντος κ. Νικολάου στόν Καθεδρικό ἱερό ναό Ἁγίας 
Νάπας Λεμεσοῦ καί ἀκολούθως προέστη Δοξολογίας μέ τήν εὐκαιρία τῆς 
ἐθνικῆς ἐπετείου τῆς 25ης Μαρτίου 1821.

ΚΥΡΙΑΚΗ
29 ΜΑΡΤΙΟΥ 2015

Τέλεσε τή Θεία Λειτουργία στόν μητροπολιτικό ναό Παναγίας 
Παντανάσσης (Καθολικῆς).

ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗ ΛΕΜΕΣΟΥ ΚΥΡΙΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ
 ΧΡΟΝΙΚΑ ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2015

Ζ Ζ Ζ
ΣΑΒΒΑΤΟ ΤΟΥ ΛΑΖΑΡΟΥ

4 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2015
Ὁ Πανιερώτατος Μητροπολίτης Λεμεσοῦ κύριος Ἀθανάσιος τέλεσε τή 
Θεία Λειτουργία στόν ἱερό ναό Ἁγίου Κοσμᾶ τοῦ Αἰτωλοῦ.

ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΩΝ ΒΑΪΩΝ
5 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2015

Τέλεσε τή Θεία Λειτουργία στόν ἱερό ναό Ἀποστόλου Ἀνδρέα Μέσα 
Γειτονιᾶς.
Χοροστάτησε κατά τήν ἀκολουθία τοῦ Νυμφίου στόν ἱερό ναό Ἁγίου 
Σπυρίδωνος.

ΜΕΓΑΛΗ ΔΕΥΤΕΡΑ
6 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2015

Χοροστάτησε κατά τήν ἀκολουθία τοῦ Νυμφίου στόν ἱερό ναό Ὁσίων 
Ἀρσενίου καί Παϊσίου.

ΜΕΓΑΛΗ ΤΡΙΤΗ
7 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2015

Χοροστάτησε κατά τήν ἀκολουθία τοῦ Νυμφίου στόν ἱερό ναό Ἁγίας 
Τριάδος.

ΜΕΓΑΛΗ ΤΕΤΑΡΤΗ
8 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2015

Χοροστάτησε κατά τήν ἀκολουθία τοῦ ἱεροῦ Νιπτῆρος στόν ἱερό ναό 
Ἀποστόλου Λουκᾶ, Ἁγίας Μαρίνας καί Ἁγίου Θύρσου, Συνοικισμοῦ Ἁγίου 
Ἀθανασίου.

ΜΕΓΑΛΗ ΠΕΜΤΠΗ
9 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2015

Τέλεσε τή Θεία Λειτουργία στόν ἱερό ναό Ἁγίου Ἰωάννου τοῦ Ἐλεήμονος.
Χοροστάτησε κατά τήν ἀκολουθία τῶν ἁγίων Παθῶν στόν ἱερό ναό Ἁγίου 
Νικολάου Κ.Πολεμιδιῶν.

ΜΕΓΑΛΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
10 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2015

Χοροστάτησε κατά τήν ἀκολουθία τῶν Μεγάλων Ὡρῶν, τοῦ ἑσπερινοῦ καί 
τῆς Ἀποκαθηλώσεως στόν ἱερό ναό Ἀποστόλου Βαρνάβα, Συνοικισμοῦ 
Ἁγίου Ἰωάννου.
Χοροστάτησε κατά τήν ἀκολουθία τοῦ Ἐπιταφίου στόν καθεδρικό ναό 
Ἁγίας Νάπας.

ΜΕΓΑ ΣΑΒΒΑΤΟ
11 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2015 Τέλεσε τή Θεία Λειτουργία στόν ἱερό ναό Ἁγίας Βαρβάρας Ζακακίου.

ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΟΥ ΠΑΣΧΑ
12 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2015

Τέλεσε τή Θεία Λειτουργία στόν μητροπολιτικό ναό Παναγίας 
Παντανάσσης (Καθολικῆς).
Χοροστάτησε κατά τήν ἀκολουθία τοῦ Μεγάλου Ἑσπερινοῦ  τοῦ Πάσχα 
στόν μητροπολιτικό ναό Παναγίας Παντανάσσης (Καθολικῆς).
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ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗ ΜΟΡΦΟΥ ΚΥΡΙΟΥ ΝΕΟΦΥΤΟΥ
 ΧΡΟΝΙΚΑ ΜΑΡΤΙΟΥ 2015

Ζ Ζ Ζ
ΚΥΡΙΑΚΗ

1 ΜΑΡΤΙΟΥ 2015ΣΔ

Ὁ Πανιερώτατος Μητροπολίτης Μόρφου κ. Νεόφυτος τέλεσε τὴ Θεία 
Λειτουργία καὶ κήρυξε τὸν θεῖο λόγο στὸν ἱερὸ ναὸ τῆς Παναγίας, στὴν 
κοινότητα Γαλάτας.

ΤΡΙΤΗ
3 ΜΑΡΤΙΟΥ 2015 Μίλησε στοὺς μαθητὲς τοῦ Δημοτικοῦ Σχολείου Ἀκακίου.

ΠΕΜΠΤΗ
5 ΜΑΡΤΙΟΥ 2015

Μίλησε στοὺς ἱεροσπουδαστὲς τῆς Ἱερατικῆς Σχολῆς «Ἀπόστολος 
Βαρνάβας», μὲ θέμα, «Ἡ Ἐκκλησία τῆς Κύπρου κατὰ τὴν Τουρκοκρατία».

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
6 ΜΑΡΤΙΟΥ 2015

Προέστη τῆς Ἀκολουθίας τῶν Χαιρετισμῶν τῆς Θεοτόκου καὶ ἀνέγνωσε 
τὴ Β' στάση αὐτῶν στὴν ἱερὰ Μονὴ Ἁγίου Γεωργίου  Μαυροβουνίου στοὺς 
Τρούλλους Λάρνακος.

ΣΑΒΒΑΤΟ
7 ΜΑΡΤΙΟΥ 2015 

Τέλεσε τὴ Θεία Λειτουργία, κήρυξε τὸν θεῖο λόγο καὶ προέστη τοῦ 
ἑξαμήνου μνημοσύνου τῆς ἀείμνηστης μακαριστῆς Μηλιᾶς Μασούρα στὴν 
ἱερὰ Μονὴ Ἁγίου Γεωργίου Μαυροβουνίου στοὺς Τρούλλους Λάρνακος.

ΚΥΡΙΑΚΗ
8 ΜΑΡΤΙΟΥ 2015

Τέλεσε τὴ Θεία Λειτουργία καὶ κήρυξε τὸν θεῖο λόγο στὸν ἱερὸ ναὸ Ἁγίας 
Μαρίνας στὴν κοινότητα Ἁγίας Μαρίνας (Ξυλιάτου).

ΔΕΥΤΕΡΑ
9 ΜΑΡΤΙΟΥ 2015

Χοροστάτησε κατὰ τὴ Θεία Λειτουργία τῶν Προηγιασμένων Δώρων 
στὸ πανηγυρίζον ἱερὸ παρεκκλήσιο τῶν Ἁγίων Σαράντα στὴν κοινότητα 
Λινοῦς.

ΤΡΙΤΗ
10 ΜΑΡΤΙΟΥ 2015 Μίλησε στοὺς μαθητὲς τοῦ Δημοτικοῦ Σχολείου Μενίκου.

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
13 ΜΑΡΤΙΟΥ 2015

Προέστη τῆς  Ἀκολουθίας τῶν Χαιρετισμῶν τῆς Θεοτόκου καὶ ἀνέγνωσε 
τὴν Γ' στάση αὐτῶν στὴν ἱερὰ Μονὴ Παναγίας Χρυσοκουρδαλιωτίσσης 
στὸ Κούρδαλι.

ΚΥΡΙΑΚΗ
15 ΜΑΡΤΙΟΥ 2015

Τέλεσε τὴ Θεία   Λειτουργία καὶ κήρυξε τὸν θεῖο λόγο στὸ πανηγυρίζον 
ἱερὸ παρεκκλήσιο τοῦ Τιμίου Σταυροῦ στὴν κοινότητα  Τεμβριᾶς.

ΔΕΥΤΕΡΑ
16 ΜΑΡΤΙΟΥ 2015

Μίλησε στοὺς μαθητὲς τοῦ Δημοτικοῦ Σχολείου Ἁγίας Μαρίνας 
(Ξυλιάτου).

ΤΡΙΤΗ
17 ΜΑΡΤΙΟΥ 2015

Μίλησε στοὺς μαθητὲς καὶ μαθήτριες τοῦ Λυκείου Ἀποστόλου Μάρκου 
στὴ Λευκωσία.

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
20 ΜΑΡΤΙΟΥ 2015 Μίλησε στοὺς μαθητὲς καὶ μαθήτριες τοῦ Λυκείου Σολέας στὴν Εὐρύχου.
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ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
20 ΜΑΡΤΙΟΥ 2015

Προέστη τῆς Ἀκολουθίας τῶν Χαιρετισμῶν τῆς Θεοτόκου καὶ ἀνέγνωσε 
τὴν Δ' στάση αὐτῶν στὴν ἱερὰ Μονὴ Παναγίας τοῦ Ἄρακος στὰ 
Λαγουδερά.

ΚΥΡΙΑΚΗ
22 ΜΑΡΤΙΟΥ 2015

Τέλεσε τὴ Θεία  Λειτουργία καὶ κήρυξε τὸν θεῖο λόγο στὸ ἱερὸ 
παρεκκλήσιο τοῦ Ἁγίου Χαραλάμπους (Κυθρέας) στὴν Ἀγλαντζιά.

ΔΕΥΤΕΡΑ
23 ΜΑΡΤΙΟΥ 2015 Μίλησε στοὺς μαθητὲς καὶ μαθήτριες τοῦ Λυκείου Σολέας στὴν Εὐρύχου.

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
27 ΜΑΡΤΙΟΥ 2015

Προέστη τῆς  Ἀκολουθίας τοῦ Ἀκαθίστου Ὕμνου τῆς Θεοτόκου στὸν ἱερὸ 
ναὸ Τιμίου Σταυροῦ στὴν κοινότητα Πεδουλᾶ.

ΣΑΒΒΑΤΟ
28 ΜΑΡΤΙΟΥ 2015

Μίλησε στὸν «Χριστιανικὸ Σύνδεσμο Γυναικῶν» Δασούπολης, μὲ θέμα: 
«Ὁ ὅσιος Παΐσιος ὁ Ἁγιορείτης».

ΚΥΡΙΑΚΗ
29 ΜΑΡΤΙΟΥ 2015

Τέλεσε τὴ Θεία Λειτουργία, κήρυξε τὸν θεῖο λόγο καὶ προέστη τοῦ ἐθνικοῦ 
μνημοσύνου τῶν ἡρώων τῆς κοινότητας Νικηταρίου στὸν ἐκεῖ ἱερὸ ναὸ 
Ἀποστόλου Ἀνδρέου.

ΔΕΥΤΕΡΑ
30 ΜΑΡΤΙΟΥ 2015

Συμμετέσχε στὴν 7η Συνάντηση (γιὰ τὸ ἀκαδημαϊκὸ ἔτος 2014-2015) 
τοῦ Ἐπιμορφωτικοῦ Σεμιναρίου Κλήρου τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως 
Μόρφου, μὲ θέμα, «Ἡ Θεολογία τοῦ Μυστηρίου τοῦ ἱεροῦ Εὐχελαίου 
καὶ ἡ τελετουργική του», μὲ εἰσηγητὲς τοὺς Αἰδεσιμολογιωτάτους, 
Πρωτοπρεσβύτερο π. Πολύβιο Πέτρου καὶ Πρεσβύτερο π. Νεκτάριο 
Χατζημιχαήλ.

ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗ ΜΟΡΦΟΥ ΚΥΡΙΟΥ ΝΕΟΦΥΤΟΥ
 ΧΡΟΝΙΚΑ ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2015

Ζ Ζ Ζ
ΔΕΥΤΕΡΑ

1 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2015

Ὁ Πανιερώτατος Μητροπολίτης Μόρφου κ. Νεόφυτος προέστη τῆς 
πανηγυρικῆς Δοξολογίας τῆς 1ης Ἀπριλίου 1955-59 στὸν ἱερὸ ναὸ τοῦ 
Ἁγίου Γεωργίου στὴν κοινότητα Εὐρύχου.

ΣΑΒΒΑΤΟ
4 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2015

Τέλεσε τὴ Θεία Λειτουργία καὶ κήρυξε τὸν θεῖο λόγο στὸν ἱερὸ ναὸ Ἁγίας 
Βαρβάρας στὴν κοινότητα Οἴκου (Μαραθάσας).

ΣΑΒΒΑΤΟ
4 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2015

Προέστη τῆς Ἀκολουθίας τοῦ Πανηγυρικοῦ Ἑσπερινοῦ τῆς Κυριακῆς τῶν 
Βαΐων καὶ κήρυξε τὸν θεῖο λόγο στὸν ἱερὸ ναὸ τῶν Ὁσίων Βαρνάβα καί 
Ἱλαρίωνος στήν κοινότητα Περιστερώνας (Μόρφου).

ΚΥΡΙΑΚΗ
5 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2015

Τέλεσε τὴ Θεία Λειτουργία τῆς Κυριακῆς τῶν Βαΐων καὶ κήρυξε τὸν θεῖο 
λόγο στὸν πανηγυρίζοντα καθεδρικὸ ναὸ τοῦ Ἁγίου Μάμαντος στὴν 
κατεχόμενη κωμόπολη τῆς Μόρφου.
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ΚΥΡΙΑΚΗ
5 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2015

Προέστη τῆς Ἀκολουθίας τοῦ Νυμφίου στὸν ἱερὸ ναὸ Ἁγίου Γεωργίου 
στὴν κοινότητα Εὐρύχου.

ΜΕΓΑΛΗ ΔΕΥΤΕΡΑ
6 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2015

Προέστη τῆς Ἀκολουθίας τοῦ Νυμφίου στὴν ἱερὰ μονὴ τοῦ Ἁγίου 
Νικολάου παρὰ τὴν Ὀρούντα.

ΜΕΓΑΛΗ ΤΡΙΤΗ
7 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2015

Προέστη τῆς Ἀκολουθίας τοῦ Νυμφίου στὴν ἱερὰ μονὴ Παναγίας 
Χρυσοκουρδαλιωτίσσης στὸ Κούρδαλι.

ΜΕΓΑΛΗ ΤΕΤΑΡΤΗ
8 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2015

Προέστη τῆς Ἀκολουθίας τοῦ Νιπτῆρος καὶ τοῦ ἱεροῦ Μυστηρίου τοῦ 
Εὐχελαίου στὸν ἱερὸ ναὸ Παναγίας στὴν κοινότητα  Ἀκακίου.

ΜΕΓΑΛΗ ΠΕΜΠΤΗ
9 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2015

Προέστη τῆς Ἀκολουθίας τῶν Θείων Παθῶν στὴν ἱερὰ μονὴ Ἁγίου 
Ἰωάννου τοῦ Λαμπαδιστοῦ στὸν Καλοπαναγιώτη.

ΜΕΓΑΛΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
10 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2015

Προέστη τῆς Ἀκολουθίας τοῦ Ὄρθρου, τῶν Μεγάλων Ὡρῶν, τοῦ 
Ἑσπερινοῦ καὶ τῆς Ἀποκαθηλώσεως στὴν ἱερὰ μονὴ Ἁγίου Ἰωάννου τοῦ 
Λαμπαδιστοῦ στὸν Καλοπαναγιώτη.

ΜΕΓΑΛΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
10 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2015

Προέστη τῆς Ἀκολουθίας τοῦ Ἐπιταφίου καὶ τῶν Ἐγκωμίων στὸν ἱερὸ ναὸ 
Ἁγίας Μαρίνης στὴν κοινότητα Εὐρύχου.

ΜΕΓΑ ΣΑΒΒΑΤΟΝ
 11 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2015

Προέστη τῆς Ἀκολουθίας τοῦ Μεγάλου Ἑσπερινοῦ, τέλεσε τὴ Θεία 
Λειτουργία τῆς Πρώτης Ἀναστάσεως καὶ κήρυξε τὸν θεῖο λόγο στὸν ἱερὸ 
ναὸ Ἁγίου Παντελεήμονος στὴν κοινότητα Κακοπετριᾶς.

ΜΕΓΑ ΣΑΒΒΑΤΟΝ-
ΑΓΙΟΝ ΠΑΣΧΑ

 12 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2015

 Χοροστάτησε κατά την Ακολουθία τοῦ Ὄρθου τῆς Ἀναστάσεως καί στή 
συνέχεια τέλεσε τή Θεία Λειτουργία καὶ κήρυξε τὸν θεῖο λόγο στὸν ἱερὸ 
ναὸ Ἁγίου Γεωργίου στὴν κοινότητα Εὐρύχου.

ΑΓΙΑ ΚΥΡΙΑΚΗ
ΑΓΙΟΝ ΠΑΣΧΑ

 12 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2015

Προέστη τῆς Πανηγυρικῆς Ἀκολουθίας τοῦ Ἑσπερινοῦ τῆς Ἀγάπης καὶ 
κήρυξε τὸν θεῖο λόγο στὸν ἱερὸ ναὸ Ἁγίου Γεωργίου στὴν κοινότητα 
Εὐρύχου.

ΔΕΥΤΕΡΑ
 13 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2015

Τέλεσε τὴ Θεία Λειτουργία καὶ κήρυξε τὸν θεῖο λόγο στὸν ἱερὸ ναὸ 
Παναγίας ’Ιαματικῆς στὴν κοινότητα Καλλιάνων.

ΤΡΙΤΗ
 14 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2015

Τέλεσε τὴ Θεία Λειτουργία καὶ κήρυξε τὸν θεῖο λόγο στὸ ἱερὸ 
παρεκκλήσιο τοῦ Ἁγίου Γεωργίου Ξαλώνων στὴν κατεχόμενη Κάτω 
Ζώδειας.

ΣΑΒΒΑΤΟ
18 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2015

Συνόδευσε τὴν καθιερωμένη προσκυνηματικὴ ἐκδρομὴ τοῦ Δήμου 
Μόρφου γιὰ τοὺς συνταξιούχους Μορφίτες στὴν ἱερὰ μονὴ Ἁγίου 
Νικολάου τῆς Στέγης στὴν Κακοπετριά. 
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ΣΑΒΒΑΤΟ
18 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2015

Προέστη τῆς ἐξοδίου Ἀκολουθίας τοῦ μακαριστοῦ Γεώργιου Διακουρτῆ 
ἀπὸ τὴν Ζώδεια, κατοίκου Ἀστρομερίτη, ὁ ὁποῖος διετέλεσε ἐπὶ σειρὰν 
ἐτῶν Ἐκκλησιαστικὸς καὶ Θρονικὸς Ἐπίτροπος.

ΚΥΡΙΑΚΗ
 19 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2015

Τέλεσε τὴ Θεία Λειτουργία καὶ κήρυξε τὸν θεῖο λόγο στὸν ἱερὸ ναὸ τοῦ 
Ἁγίου Γεωργίου Πυτιδιώτη παρὰ τὶς κοινότητες Κοράκου καὶ Φλάσου.

ΚΥΡΙΑΚΗ
19 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2015

Παρέστη στὴν Πασχαλινὴ συναυλία τῆς χορῳδίας τοῦ «Πολιτιστικοῦ 
Ἱδρύματος» τῆς Μητροπόλεως Μόρφου,  ἡ ὁποία ἔλαβε χώρα στὴν 
αἴθουσα τοῦ Κοινοτικοῦ Συμβουλίου Γαλάτας, καὶ ἀπηύθυνε ἐπίκαιρη 
προσλαλιά.

ΤΕΤΑΡΤΗ
 22 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2015

Προέστη τῆς πανηγυρικῆς Ἀκολουθίας τοῦ Ἑσπερινοῦ καὶ κήρυξε τὸν θεῖο 
λόγο στὸν πανηγυρίζοντα ἱερὸ ναὸ τοῦ Ἁγίου Γεωργίου στὴν κοινότητα 
Ποταμίου.

ΠΕΜΠΤΗ
 23 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2015

Προέστη τῆς πανηγυρικῆς Θείας Λειτουργίας καὶ κήρυξε τὸν θεῖο λόγο 
στὸν πανηγυρίζοντα ἱερὸ ναὸ τοῦ Ἁγίου Γεωργίου στὴν κοινότητα 
Ποταμίου.

ΚΥΡΙΑΚΗ
26 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2015

Τέλεσε τὴ Θεία Λειτουργία καὶ κήρυξε τὸν θεῖο λόγο στὸν ἱερὸ ναὸ Ἁγίου  
Γεωργίου στὴν κοινότητα Γερακιῶν.

ΤΡΙΤΗ
28 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2015

Συμμετέσχε στὴν 8η Συνάντηση (γιὰ τὸ ἀκαδημαϊκὸ ἔτος 2014-2015) τοῦ 
Ἐπιμορφωτικοῦ Σεμιναρίου Κλήρου τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Μόρφου, μὲ 
εἰσηγητὴ τὸν Δρ. Ἰωάννη Κιτρομηλίδη- Ψυχίατρο, ὁ ὁποῖος ἀνέπτυξε τὸ 
θέμα, «Διαταραχὲς προσωπικότητας. Οἱ κρυμμένες παθολογίες». 

ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΑΣ ΚΑΙ ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΥ ΚΥΡΙΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ
ΧΡΟΝΙΚΑ  ΜΑΡΤΙΟΥ  2015

      Ζ Ζ Ζ
ΚΥΡΙΑΚΗ

01 ΜΑΡΤΙΟΥ 2015

Ο Πανιερώτατος Μητροπολίτης Κωνσταντίας και Αμμοχώστου 
κ. Βασίλειος τέλεσε τη Θεία Λειτουργία στον Μητροπολιτικό Ναό Αγίου 
Γεωργίου Παραλιμνίου.

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
06 ΜΑΡΤΙΟΥ 2015

Προέστη της Ακολουθίας της Β΄ Στάσης τον Χαιρετισμών στον  Ι.Ν. Αγίας 
Βαρβάρας στο Παραλίμνι. 

ΚΥΡΙΑΚΗ
08 ΜΑΡΤΙΟΥ 2015

Προέστη της Θείας  Λειτουργίας στον Ιερό Ναό Τιμίου Σταυρού στα 
Πάνω Πολεμίδια  και τέλεσε το μνημόσυνο του ήρωα της ΕΟΚΑ Γρηγόρη 
Αυξεντίου. 

ΠΕΜΠΤΗ
12 ΜΑΡΤΙΟΥ 2015 

Μετέβη στη Γενεύη για να συμμετάσχει σε συνεδρία του Προεδρίου του 
Τμήματος «Πίστις και Τάξις» του Π.Σ.Ε.
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ΚΥΡΙΑΚΗ
15 ΜΑΡΤΙΟΥ 2015

Παρέστη στη χειροτονία Επισκόπου στον Ιερό Ναό του Αποστόλου 
Παύλου του Ορθόδοξου Κέντρου του Οικουμενικού Πατριαρχείου στη 
Γενεύη.

ΠΕΜΠΤΗ
19 ΜΑΡΤΙΟΥ 2015 Έλαβε μέρος στις εργασίες της Ιεράς Συνόδου της Εκκλησίας της Κύπρου.

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
20 ΜΑΡΤΙΟΥ 2015

Προέστη της Ακολουθίας της Δ΄ Στάσης των Χαιρετισμών στην Ιερά Μονή 
Παναγίας Αγίας Νάπας.

ΚΥΡΙΑΚΗ
22 ΜΑΡΤΙΟΥ 2015 Προέστη της Θεία Λειτουργίας στον Ιερό Παναγίας στην Αγία Νάπα. 

ΔΕΥΤΕΡΑ
23 ΜΑΡΤΙΟΥ 2015 Προήδρευσε  της Ιερατικής Σύναξης τής Μητροπόλεως Κωνσταντίας. 

ΤΕΤΑΡΤΗ
25 ΜΑΡΤΙΟΥ 2015

Προέστη της Θεία Λειτουργίας στον Μητροπολιτικό Ναό Αγίου Γεωργίου 
Παραλιμνίου και προέστη της Δοξολογίας για την Εθνική Επέτειο. Την 
Κυβέρνηση εκπροσώπησε ο Υπουργός Οικονομικών κ. Χάρης Γεωργιάδης 
και τον πανηγυρικό της ημέρας εκφώνησε ο πρόεδρος της ΟΕΛΜΕΚ 
Δημήτρης  Ταλιαδώρος.  

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
27 ΜΑΡΤΙΟΥ 2015

Προέστη της Ακολουθίας του Ακαθίστου Ύμνου στον Μητροπολιτικό Ναό 
Αγίου Γεώργιου Παραλίμνι.

ΚΥΡΙΑΚΗ
29 ΜΑΡΤΙΟΥ 2015

Προέστη της Θεία Λειτουργίας στον Ιερό Αρχαγγέλου Μιχαήλ στο 
Φρέναρος και προέστη του μνημόσυνου του αειμνήστου π. Σάββα.

ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΑΣ ΚΑΙ ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΥ ΚΥΡΙΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ
ΧΡΟΝΙΚΑ  ΑΠΡΙΛΙΟΥ  2015

      Ζ Ζ Ζ

ΤΕΤΑΡΤΗ
01 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2015

Ο Πανιερώτατος Μητροπολίτης Κωνσταντίας και Αμμοχώστου 
κ. Βασίλειος προέστη της Δοξολογίας για την Εθνική μας Επέτειο. Την 
Κυβέρνηση εκπροσώπησε ο Υπουργός Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης 
και Περιβάλλοντος  κ. Νίκος Κουγιάλης και τον πανηγυρικό της ημέρας 
εκφώνησε ο πρώην Πρόεδρος του ΔΗΣΥ και πρώην Ευρωβουλευτής 
κ. Γιαννάκης Μάτσης. 

ΚΥΡΙΑΚΗ  ΤΩΝ ΒΑΪΩΝ

05 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2015

Προέστη της Θείας Λειτουργίας στον Ιερό Ναό Μεταμορφώσεως του 
Σωτήρος στη Σωτήρα.
Απόγευμα: Προέστη της Ακολουθίας του Νυμφίου στον Μητροπολιτικό 
Ναό Αγίου Γεωργίου Παραλιμνίου.

ΜΕΓΑΛΗ ΔΕΥΤΕΡΑ
06 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2015

Απόγευμα: Προέστη της Ακολουθίας του Νυμφίου στον Ιερό Ναό 
Παναγίας Ελεούσης  Λιοπετρίου.
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ΜΕΓΑΛΗ ΤΡΙΤΗ
07ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2015

Απόγευμα: Προέστη της Θείας Λειτουργίας στον Ιερό Ναό Αγίων Πάντων 
Δερύνειας.

ΜΕΓΑΛΗ ΤΕΤΑΡΤΗ
08 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2015

Απόγευμα: Προέστη της Ακολουθίας του Μυστικού Δείπνου και του Ιερού 
Νιπτήρα στον
Μητροπολιτικό Ναό Αγίου Γεωργίου Παραλιμνίου.

ΜΕΓΑΛΗ ΠΕΜΠΤΗ
09 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2015

Πρωί: : Προέστη της Θείας Λειτουργίας στον Ιερό Ναό Αποστόλων 
Πέτρου και Παύλου Αυγόρου
Απόγευμα:  Προέστη της Ακολουθίας των Παθών στον Ιερό Ναό  Αγίας 
Βαρβάρας Παραλιμνίου.

ΜΕΓΑΛΗ  ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
10 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2015

Πρωί: Προέστη της Ακολουθίας της Αποκαθήλωσης στον Ιερό Ναό  
Παναγίας Αγίας Νάπας.
Απόγευμα:  Προέστη της Ακολουθίας του Επιταφίου στον Ιερό Ναό  Αγίου 
Γεωργίου Εξορινού  στην εντός τον τειχών πόλη της Αμμοχώστου.

ΜΕΓΑΛΟ  ΣΑΒΒΑΤΟ 11 
ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2015

Πρωί: Προέστη της Θείας λειτουργίας στον Ιερό Ναό  Αγίου Δημητρίου 
Παραλιμνίου.
Βράδυ: Προέστη της Ακολουθίας της Αναστάσεως και της  Θείας 
λειτουργίας στον Μητροπολιτικό Ναό Αγίου Γεωργίου Παραλιμνίου.

ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΟΥ ΠΑΣΧΑ
12 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2015

Χοροστάτησε του Εσπερινού  της Αγάπης στον Μητροπολιτικό Ναό Αγίου 
Γεωργίου Παραλιμνίου όπου το Ευαγγέλιο αναγνώσθηκε σε διάφορες 
γλώσσες.   
Παρέστη στη Πασχαλινή εκδήλωση στην πλατεία της Μητροπόλεως στο 
Παραλίμνι.

ΔΕΥΤΕΡΑ ΤΟΥ ΠΑΣΧΑ
13 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2015

Λειτούργησε και κήρυξε τον θεἰο λόγο στον Ιερό Ναό Αναστάσεως του 
Σωτήρος στην Σωτήρα.
Παρακολούθησε παραδοσιακά παιχνίδια στην πλατεία της Μητροπόλεως 
στο Παραλίμνι.

ΤΡΙΤΗ
14 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2015

Μετέβη στην Κωνσταντινούπολη  για να συμμετάσχει σε συνεδρία της 
Βιβλικής Εταιρίας .

ΤΕΤΑΡΤΗ
15 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2015 Συμμετέσχε σε συνεδρία της Βιβλικής Εταιρίας .

ΠΕΜΠΤΗ
16 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2015 Συμμετέσχε σε συνεδρία της Βιβλικής Εταιρίας.

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
17 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2015

Τέλεσε τη Θεία Λειτουργία στην πανηγυρίζουσα Ιερά Μονή της Ζωοδόχου 
Πηγής του Μπαλουκλί στην Κωνσταντινούπολη.

ΚΥΡΙΑΚΗ
19 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2015

Τέλεσε τη Θεία Λειτουργία στο πανηγυρίζον παρεκκλήσιο του Αγίου 
Θωμά στο Παραλίμνι .
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ΤΕΤΑΡΤΗ
22 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2015

Χοροστάτησε κατά την ακολουθία του εσπερινού στον πανηγυρίζοντα 
Μητροπολιτικό Ναό Αγίου Γεωργίου Παραλιμνίου.

ΠΕΜΠΤΗ
23 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2015

Τέλεσε τη Θεία Λειτουργία  στον πανηγυρίζοντα  Μητροπολιτικό Ναό 
Αγίου Γεωργίου Παραλιμνίου,κατά την εορτή του Αγίου Μεγαλομάρτυρος 
Γεωργίου του Τροπαιοφόρου, πολιούχου και προστάτου του Παραλιμνίου.

ΚΥΡΙΑΚΗ
26 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2015

Τέλεσε τη Θεία Λειτουργία  στο εξωκκλήσιο της Αγίας Μαρίνας της 
Δερύνειας και προέστη των μνημοσύνων των κατοίκων του Αγίου 
Μέμνονα.  
Τέλεσε τρισάγιο στο μνημείο της  Χριστοδούλας με με την ευκαιρία της 
Πορείας Χριστοδούλας.

ΤΕΤΑΡΤΗ
29 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2015 Υποδέχτηκε τη δεξιά χείρα του Αγίου Σπυρίδωνα επισκόπου Τρυμιθούντος . 

ΠΕΜΠΤΗ
30 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2015

Παρέστη στην Ζ΄ Διάλεξη του Σαλαμίνιου Ελεύθερου Πανεπιστημίου 
Αμμοχώστου.

ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗ ΚΥΚΚΟΥ ΚΑΙ ΤΗΛΛΥΡΙΑΣ ΚΥΡΙΟΥ ΝΙΚΗΦΟΡΟΥ
ΧΡΟΝΙΚΑ ΜΑΡΤΙΟΥ 2015

Ζ Ζ Ζ
ΚΥΡΙΑΚΗ

1 ΜΑΡΤΙΟΥ 2015

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

ΠΕΜΠΤΗ
5 ΜΑΡΤΙΟΥ 2015 Παρέστη στή συνεδρία τῆς Σχολικῆς Ἐφορίας τῆς Ἱερατικῆς Σχολῆς 

Ἀποστόλου Βαρνάβα.

ΚΥΡΙΑΚΗ
15 ΜΑΡΤΙΟΥ 2015

Τέλεσε τή Θεία Λειτουργία στόν ἱερό ναό ἁγίου Προκοπίου στό Μετόχιο 
τῆς Παναγίας τοῦ Κύκκου στή Λευκωσία καί χειροτόνησε εἰς Πρεσβύτερον 
τόν Ἱεροδιάκονον Ἄγγελον Ζλάτεβ, τον ὁποῖο στή συνέχεια προεχείρισε εἰς 
Πρωτοπρεσβύτερον.

ΤΕΤΑΡΤΗ
18 ΜΑΡΤΙΟΥ 2015

Παρέστη καί ἀπηύθυνε χαιρετισμό στήν παρουσίαση τοῦ βιβλίου τοῦ 
Καθηγητή Ἀνδρέα Κλ. Σοφοκλέους μέ θέμα: «Ἡ ἔγκλειστη ποίηση 
τῶν φυλακῶν καί τῶν κρατητηρίων 1955-59», στό Μέγα Συνοδικό τοῦ 
Μετοχίου τῆς Παναγίας τοῦ Κύκκου.

ΠΕΜΠΤΗ
19 ΜΑΡΤΙΟΥ 2015

Παρέστη στή συνεδρία τῆς Ἱερᾶς Συνόδου στήν Ἱερά Ἀρχιεπισκοπή 
Κύπρου.
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ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗ ΚΥΚΚΟΥ ΚΑΙ ΤΗΛΛΥΡΙΑΣ ΚΥΡΙΟΥ ΝΙΚΗΦΟΡΟΥ
ΧΡΟΝΙΚΑ ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2015

 Ζ Ζ Ζ
ΣΑΒΒΑΤΟ 

4 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2015

Ὁ Πανιερώτατος Μητροπολίτης Κύκκου τέλεσε τή Θεία Λειτουργία στόν 
ἱερό ναό ἁγίου Προκοπίου στό Μετόχιο τῆς Παναγίας τοῦ Κύκκου στή 
Λευκωσία.

ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΩΝ ΒΑΪΩΝ
5 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2015

Τέλεσε τή Θεία Λειτουργία στόν ἱερό ναό ἁγίου Προκοπίου στό Μετόχιο 
τῆς Παναγίας τοῦ Κύκκου στή Λευκωσία καί κήρυξε τόν θεῖο λόγο. 
Ἀργότερα προέστη δοξολογίας στόν ἱερό ναό ἁγίου Ἐπιφανίου στίς 
Κεντρικές Φυλακές καί τέλεσε Τρισάγιο στά Φυλακισμένα Μνήματα. 
Χοροστάτησε κατά τήν ἀκολουθία τοῦ Νυμφίου στόν ἱερό ναό ἁγίου 
Προκοπίου στό Μετόχιο τῆς Παναγίας τοῦ Κύκκου στή Λευκωσία.

ΜΕΓΑΛΗ ΔΕΥΤΕΡΑ
6 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2015 Χοροστάτησε κατά τήν ἀκολουθία τοῦ Νυμφίου στόν ἱερό ναό ἁγίου 

Προκοπίου στό Μετόχιο τῆς Παναγίας τοῦ Κύκκου στή Λευκωσία.

ΜΕΓΑΛΗ ΤΡΙΤΗ
7 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2015 Χοροστάτησε κατά τήν ἀκολουθία τοῦ Νυμφίου στόν ἱερό ναό ἁγίου 

Προκοπίου στό Μετόχιο τῆς Παναγίας τοῦ Κύκκου στή Λευκωσία.

ΜΕΓΑΛΗ ΤΕΤΑΡΤΗ
8 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2015

Προέστη τῆς ἀκολουθίας τοῦ Ἁγίου Εὐχελαίου καί τοῦ Νιπτῆρος στόν 
ἱερό ναό ἁγίου Προκοπίου στό Μετόχιο τῆς Παναγίας τοῦ Κύκκου στή 
Λευκωσία.

ΜΕΓΑΛΗ ΠΕΜΠΤΗ
9 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2015

Τέλεσε τή Θεία Λειτουργία καί χοροστάτησε κατά τήν ἀκολουθία τῶν 
Παθῶν στόν ἱερό ναό ἁγίου Προκοπίου στό Μετόχιο τῆς Παναγίας τοῦ 
Κύκκου στή Λευκωσία.

ΜΕΓΑΛΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
10 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2015

Προέστη τῆς ἀκολουθία τῶν Μεγάλων Ὡρῶν καί τοῦ Ἑσπερινοῦ 
τῆς Ἀποκαθηλώσεως στόν ἱερό ναό ἁγίου Προκοπίου στό Μετόχιο 
τῆς Παναγίας τοῦ Κύκκου στή Λευκωσία καί χοροστάτησε κατά τήν 
ἀκολουθία τοῦ Ἐπιταφίου στόν ἱερό ναό τῶν ἁγίων Κωνσταντίνου καί 
Ἑλένης στόν Κάτω Πύργο Τηλλυρίας.

ΜΕΓΑ ΣΑΒΒΑΤΟ
11 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2015

Τέλεσε τή Θεία Λειτουργία στόν ἱερό ναό τῶν ἁγίων Κωνσταντίνου καί 
Ἑλένης στόν Κάτω Πύργο Τηλλυρίας.

ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΟΥ ΠΑΣΧΑ
12 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2015

Χοροστάτησε κατά τήν ἀκολουθία τοῦ Ὄρθρου τῆς Ἀναστάσεως 
καί ἀκολούθως τέλεσε τή Θεία Λειτουργία στόν ἱερό ναό τῶν ἁγίων 
Κωνσταντίνου καί Ἑλένης στόν Κάτω Πύργο Τηλλυρίας. Χοροστάτησε 
κατά τήν ἀκολουθία του Ἑσπερινοῦ τῆς Ἀγάπης στόν ἴδιο ναό.

ΚΥΡΙΑΚΗ
26 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2015

Τέλεσε τή Θεία Λειτουργία στόν ἱερό ναό ἁγίου Γεωργίου στό Μηλικούρι 
καί κήρυξε τόν θεῖο λόγο.
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ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗ ΤΑΜΑΣΟΥ ΚΑΙ ΟΡΕΙΝΗΣ ΚΥΡΙΟΥ ΗΣΑΪΟΥ
ΧΡΟΝΙΚΑ ΜΑΡΤΙΟΥ 2015

       Ζ Ζ Ζ
ΚΥΡΙΑΚΗ

1 ΜΑΡΤΙΟΥ 2015

Ο Πανιερώτατος Μητροπολίτης Ταμασού και Ορεινής κ. Ησαΐας 
λειτούργησε στον ιερό ναό του Αγίου Θεράποντος στον Λυθροδόντα 
και κήρυξε τον θείο λόγο. Κατά τη διάρκεια της Θείας Λειτουργίας 
ο Πανιερώτατος χειροθέτησε τον Ιερομόναχο Νεκτάριο Γεωργίου σε 
Αρχιμανδρίτη και Πνευματικό.

ΤΡΙΤΗ
3 ΜΑΡΤΙΟΥ 2015

Επισκέφθηκε τα κεντρικά Γραφεία της Πολιτικής Άμυνας στη Λευκωσία 
και μίλησε στα μέλη της Οργάνωσης με θέμα: «Χριστιανισμός και 
ανθρώπινα δικαιώματα». 

ΤΕΤΑΡΤΗ
4 ΜΑΡΤΙΟΥ 2015

Επισκέφθηκε το Λύκειο Αποστόλου Μάρκου στον Αρχάγγελο και μίλησε 
στους μαθητές της Γ΄ Τάξεως με θέμα: «Η Ορθόδοξη πνευματικότητα στη 
Ρωσία». 

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
6 ΜΑΡΤΙΟΥ 2015

Χοροστάτησε κατά την Ακολουθία των Χαιρετισμών και ανέγνωσε τη 
Β΄ Στάση στον ιερό ναό της Αγίας Μαρίνης στην Οδού και κήρυξε τον θείο 
λόγο. 

ΣΑΒΒΑΤΟ
7 ΜΑΡΤΙΟΥ 2015

Υποδέχθηκε τεμάχιο του ιερού λειψάνου και τον Σταυρό του Αγίου Κοσμά 
του Αιτωλού στον ιερό ναό του Αγίου Γεωργίου στην Πάνω Δευτερά.

ΚΥΡΙΑΚΗ
8 ΜΑΡΤΙΟΥ 2015

Λειτούργησε στον ιερό ναό του Προφήτου Ηλιού στους Αγίους Τριμιθιάς 
και κήρυξε τον θείο λόγο. Στο τέλος της Θείας Λειτουργίας προέστη 
του Εθνικού Μνημοσύνου του Ήρωα του Απελευθερωτικού Αγώνα της 
Ε.Ο.Κ.Α. 1955-59 Ευαγόρα Παλληκαρίδη.
Το μεσημέρι της ίδια ημέρας τέλεσε  μαζί με τον Υπουργό Παιδείας και 
Πολιτισμού κ. Κώστα Καδή τα Εγκαίνια της Έκθεσης χριστιανικού και 
Παιδικού βιβλίου, που διοργάνωσε η Μητρόπολη Ταμασού, σε συνεργασία 
με την Αποστολική Διακονία της Εκκλησίας της Ελλάδος. 

11-14
ΜΑΡΤΙΟΥ 2015

Ο Πανιερώτατος συνοδευόμενος από τους Πανοσιολογιωτάτους 
Αρχιμανδρίτες π. Νεκτάριο Μπακόπουλο και π. Θεοτόκη Φαίδωνος, 
επισκέφθηκε την Ιερά Μητρόπολη Φιλιππουπόλεως (Πατριαρχείο 
Βουλγαρίας), κατόπιν προσκλήσεως του οικείου Αρχιερέως κ. Νικολάου 
και μετέφερε τεμάχιο του ιερού λειψάνου του Αγίου Νικολάου. Κατά την 
εκεί παραμονή του είχε, μεταξύ άλλων, συνάντηση με τον Μακαριώτατο 
Πατριάρχη Βουλγαρίας κ.κ. Νεόφυτο. 

ΚΥΡΙΑΚΗ
15 ΜΑΡΤΙΟΥ 2015

Λειτούργησε στον ιερό ναό της Αγίας Βαρβάρας στην Αγία Βαρβάρα 
και κήρυξε τον θείο λόγο. Κατά τη διάρκεια της Θείας Λειτουργίας 
χειροτόνησε τον Ιεροδιάκονο Σωφρόνιο Βαρντικίδη σε Πρεσβύτερο.
Το εσπέρας μίλησε κατά τη διάρκεια του Κατανυκτικού Εσπερινού 
στον ιερό ναό του Αγίου Γεωργίου στην Πάνω Δευτερά με θέμα: 
«Ο Πνευματικός αγώνας του χριστιανού». 
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16-21 ΜΑΡΤΙΟΥ 2015

Η Ιερά Μητρόπολις Ταμασού φιλοξένησε τη χορωδία του ιερού ναού της 
Αγίας Τατιανής και της Αγίας Σκέπης της Ιεράς Μητροπόλεως Τσιεπακσάρ 
του Πατριαρχείου Μόσχας, η οποία έψαλλε σε συναυλίες Εκκλησιαστικής 
Μουσικής σε διάφορες πόλεις  στην Κύπρο. 

ΚΥΡΙΑΚΗ
22 ΜΑΡΤΙΟΥ 2015

Λειτούργησε στον ιερό ναό του Αγίου Γεωργίου στους Καπέδες και κήρυξε 
τον θείο λόγο.

ΤΡΙΤΗ
24 ΜΑΡΤΙΟΥ 2015

Χοροστάτησε κατά τη διάρκεια του Πανηγυρικού Εσπερινού στο 
πανηγυρίζον παρεκκλήσιο της Παναγίας στο Αρεδιού και κήρυξε τον θείο 
λόγο. 

ΤΕΤΑΡΤΗ
25 ΜΑΡΤΙΟΥ 2015

Λειτούργησε στον πανηγυρίζοντα ιερό ναό της Παναγίας Ευαγγελιστρίας 
στην Κλήρου και κήρυξε τον θείο λόγο. Κατά τη διάρκεια της θείας 
Λειτουργίας χειροτόνησε τον Ιεροδιάκονο Νικόλαο Δημητρίου σε 
Πρεσβύτερο. 
Στη συνέχεια ο Πανιερώτατος προέστη της πανηγυρικής Δοξολογίας 
για την Εθνική Επέτειο της 25ης Μαρτίου και δέχτηκε τον χαιρετισμό 
παρέλασης Μαθητών και οργανωμένων συνόλων της Περιοχής. Κατά 
τη Δοξολογία τον πανηγυρικό της ημέρας εκφώνησε ο Εκπαιδευτικός 
κ. Γεώργιος Παναγή, Βοηθός Διευθυντής στο Β΄ Περιφερειακό Γυμνάσιο 
Λευκωσίας.

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
27 ΦΕΒΡΟΥΑΡΊΟΥ 2015

Χοροστάτησε κατά την ακολουθία του Ακαθίστου Ύμνου και κήρυξε τον 
θείο λόγο στον ιερό ναό του Αγίου Γεωργίου στην Πάνω Δευτερά.

ΚΥΡΙΑΚΗ 
29 ΜΑΡΤΙΟΥ 2015

Συλλειτούργησε με τον Μακαριώτατο Αρχιεπίσκοπο Κύπρου 
κ.κ. Χρυσόστομο στον Καθεδρικό Ναό του Αγίου Νικολάου στο Επισκοπειό.
Το εσπέρας παρέστη στον εορτασμό για τις Εθνικές Επετείους, που 
διοργάνωσε το Σωματείο «Εθνικός» Δευτεράς και απηύθυνε χαιρετισμό.

ΔΕΥΤΕΡΑ 
30 ΜΑΡΤΙΟΥ 2015

Μίλησε σε Ιερατική Σύναξη των Ιερέων της Μητροπόλεως Ταμασού και 
Ορεινής.

ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗ ΤΑΜΑΣΟΥ ΚΑΙ ΟΡΕΙΝΗΣ ΚΥΡΙΟΥ ΗΣΑΪΟΥ
ΧΡΟΝΙΚΑ ΜΑΡΤΙΟΥ 2015

       Ζ Ζ Ζ
ΤΕΤΑΡΤΗ

1 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2015

Ο Πανιερώτατος Μητροπολίτης Ταμασού και Ορεινής κ. Ησαΐας προέστη 
της πανηγυρικής Δοξολογίας για την Εθνική Επέτειο της 1ης Απριλίου 
στον ιερό ναό του Αγίου Γεωργίου στην Πάνω Δευτερά. Τον πανηγυρικό 
της ημέρας εκφώνησε ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του ΔΗ.ΣΥ. 
κ. Νίκος Τορναρίτης. Στη συνέχεια δέχτηκε τον χαιρετισμό της παρέλασης 
των Σχολείων και άλλων Οργανωμένων Συνόλων της Περιφέρειας.



244 ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗ  ΤΑΜΑΣΟΥ ΚΑΙ ΟΡΕΙΝΗΣ  ΧΡΟΝΙΚΑ  ΑΠΡΙΛΙΟΥ

ΣΑΒΒΑΤΟ
4 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2015

Λειτούργησε στον ιερό ναό του Αγίου Νικολάου στη Λακατάμεια, κήρυξε 
τον θείο λόγο και τέλεσε το μνημόσυνο του πρώην Υπουργού Παιδείας 
Άκη Κλεάνθους. 

ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΩΝ ΒΑΪΩΝ
5 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2015

Λειτούργησε στον ιερό ναό του Αγίου Νικολάου στην Κάτω Δευτερά και 
κήρυξε τον θείο λόγο.
Το εσπέρας χοροστάτησε κατά την ακολουθία του Νυμφίου στον ιερό ναό 
του Αγίου Γεωργίου στο Καλό Χωρίο Ορεινής και κήρυξε τον θείο λόγο. 

ΜΕΓΑΛΗ ΔΕΥΤΕΡΑ
6 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2015

Το εσπέρας χοροστάτησε κατά την ακολουθία του Νυμφίου στον ιερό ναό του 
Αγίου Ιωάννου του Χρυσοστόμου στη Λακατάμεια και κήρυξε τον θείο λόγο.

ΜΕΓΑΛΗ ΤΡΙΤΗ
7 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2015

Το εσπέρας χοροστάτησε κατά την ακολουθία του Νυμφίου στον ιερό ναό 
των Αγίων Κωνσταντίνου και Ελένης στο Τσέρι και κήρυξε τον θείο λόγο.

ΜΕΓΑΛΗ ΤΕΤΑΡΤΗ
8 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2015

Το Πρωί  τέλεσε τη Θεία Λειτουργία των Προηγιασμένων Δώρων στην 
Ιερά Μονή του Αγίου Ηρακλειδίου και κήρυξε τον θείο λόγο.
Το εσπέρας χοροστάτησε κατά την ακολουθία του Νιπτήρος στον ιερό ναό της 
Μεταμορφώσεως του Σωτήρος στην Ανθούπολη και κήρυξε τον θείο λόγο. 

ΜΕΓΑΛΗ ΠΕΜΠΤΗ
9 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2015

Το πρωί τέλεσε τη Θεία Λειτουργία του Μεγάλου Βασιλείου στην Ιερά 
Μονή του Αγίου Παντελεήμονος και κήρυξε τον θείο λόγο.
Το εσπέρας χοροστάτησε κατά την ακολουθία των Αγίων Παθών στον ιερό 
ναό της Αγίας Βαρβάρας στην Αγία Βαρβάρα.  

ΜΕΓΑΛΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
10 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2015

Το πρωί χοροστάτησε κατά την Ακολουθία των Μεγάλων Ωρών και 
του Εσπερινού της Αποκαθηλώσεως στον ιερό ναό της Παναγίας στην 
Ψημολόφου.
Το εσπέρας προέστη της Ακολουθίας του Επιταφίου στον ιερό ναό του 
Αγίου Νεοφύτου στην Ανθούπολη. 

ΜΕΓΑ ΣΑΒΒΑΤΟ
11 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2015

Το πρωί τέλεσε τη Θεία Λειτουργία του Μεγάλου Βασιλείου στον 
Καθεδρικό Ναό του Αγίου Νικολάου στο Επισκοπειό. 

ΚΥΡΙΑΚΗ
ΤΟΥ ΠΑΣΧΑ

12 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2015

Χοροστάτησε κατά την Ακολουθία τού Όρθρου της Αναστάσεως και στη 
συνέχεια τέλεσε τη Θεία Λειτουργία στον ιερό ναό του Αγίου Γεωργίου 
στην Πάνω Δευτερά. 
Το μεσημέρι της ίδιας ημέρας τέλεσε στον ίδιο ιερό ναό τον Εσπερινό της 
Αγάπης.

15 -19
ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2015

Ο Πανιερώτατος ηγήθηκε προσκυνηματικής εκδρομής που διοργάνωσε 
η Ιερά Μητρόπολις Ταμασού και Ορεινής στους Αγίους Τόπους. Κατά 
τη διάρκεια της εκεί παραμονής του έγινε δεκτός από την Α.Μ. τον 
Πατριάρχη Ιεροσολύμων κ.κ. Θεόφιλο, ο οποίος τίμησε τον Πανιερώτατο 
με την Υψηλή Διάκριση του Πατριαρχείου Ιεροσολύμων αναγορεύοντάς 
τον με τον τίτλο του Ανωτέρου Ταξιάρχη τού Τάγματος των Ορθοδόξων 
Σταυροφόρων του Παναγίου Τάφου.  
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ΚΥΡΙΑΚΗ
19 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2015 

Συλλειτούργησε με την Α.Μ. τον Πατριάρχη Ιεροσολύμων κ.κ. Θεόφιλο, 
τους Σεβασμιωτάτους Μητροπολίτες Ναζαρέτ κ. Κυριακό και Βάστρων 
κ. Τιμόθεο και τον Αρχιεπίσκοπο Κωνσταντίνης κ. Αρίσταρχο στην Ιερά 
Μονή του Αγίου Γεωργίου στην Κανά της Γαλιλαίας.

21-25 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2015

Ο Πανιερώτατος επισκέφθηκε την Αρμενία και συμμετείχε, ως εκπρό-
σωπος της Ιεράς Συνόδου της Εκκλησίας Κύπρου, στις εκδηλώσεις που 
έγιναν με την ευκαιρία της συμπλήρωσης των 100 χρόνων από την 
Γενοκτονία των Αρμενίων.

ΚΥΡΙΑΚΗ 
26 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2015

Λειτούργησε στον Καθεδρικό Ναό του Αγίου Νικολάου στο Επισκοπειό 
και κήρυξε τον θείο λόγο.

ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤH ΤΡΙΜΥΘΟΥΝΤΟΣ  ΚΥΡΙΟΥ  ΒΑΡΝΑΒΑ
ΧΡΟΝΙΚΑ ΜΑΡΤΙΟΥ 2015 

      Ζ Ζ Ζ
ΚΥΡΙΑΚΗ

1 ΜΑΡΤΙΟΥ 2015
Ὁ Πανιερώτατος Μητροπολίτης Τριμυθοῦντος  κύριος Βαρνάβας 
λειτούργησε στόν Ἱερό Ναό Παναγίας Ἀθηαίνου καί κήρυξε τόν θεῖο λόγο.

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
6 ΜΑΡΤΙΟΥ 2015

Χοροστάτησε κατά τήν ἀκολουθία τῆς Β΄ Στάσης τῶν Χαιρετισμῶν τῆς 
Θεοτόκου στόν Ἱερό Ναό Παναγίας Κιβισιλίου.

ΚΥΡΙΑΚΗ
8 ΜΑΡΤΙΟΥ 2015 Λειτούργησε στό παρεκκλήσιο τῆς Ἁγίας Παρασκευῆς στή Μοσφιλωτή. 

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
13 ΜΑΡΤΙΟΥ 2015

Χοροστάτησε κατά τήν ἀκολουθία τῆς Γ΄ Στάσης τῶν Χαιρετισμῶν τῆς 
Θεοτόκου στόν Ἱερό Ναό Τιμίου Σταυροῦ Ποταμιᾶς.

ΣΑΒΒΑΤΟ-ΚΥΡΙΑΚΗ
14-15 ΜΑΡΤΙΟΥ 2015

Χοροστάτησε κατά τήν ἀκολουθία τοῦ Ἑσπερινοῦ στόν πανηγυρίζοντα 
Ἱερό Ναό Τιμίου Σταυροῦ Ἄνω Λευκάρων.
Προέστη ἀγρυπνίας, μέ τήν εὐκαιρία τῆς ἑορτῆς τῆς Σταυροπροσκυνή-
σεως, στήν πανηγυρίζουσα Ἱερά Μονή Σταυροβουνίου.

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
20 ΜΑΡΤΙΟΥ 2015

Χοροστάτησε κατά τήν ἀκολουθία τῆς Δ΄ Στάσης τῶν Χαιρετισμῶν τῆς 
Θεοτόκου στόν Ἱερό Ναό Μεταμορφώσεως Πέρα Χωρίου.

ΚΥΡΙΑΚΗ
22 ΜΑΡΤΙΟΥ 2015

Λειτούργησε στόν Ἱερό Ναό Ἁγίου Ἰωάννου τοῦ Θεολόγου Ψευδᾶ καί 
κήρυξε τόν θεῖο λόγο.

ΤΡΙΤΗ
24 ΜΑΡΤΙΟΥ 2015

Χοροστάτησε κατά τήν ἀκολουθία τοῦ Ἑσπερινοῦ στόν πανηγυρίζοντα 
Μητροπολιτικό Ναό Παναγίας Εὐαγγελιστρίας Ἰδαλίου.
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ΤΕΤΑΡΤΗ
25 ΜΑΡΤΙΟΥ 2015

Λειτούργησε στόν πανηγυρίζοντα Μητροπολιτικό Ναό Παναγίας 
Εὐαγγελιστρίας Ἰδαλίου καί κήρυξε τόν θεῖο λόγο. 
Ἀκολούθως, προέστη τῆς Δοξολογίας ἐπί τῇ ἑορτῇ τῆς ἐθνικῆς ἐπετείου 
τῆς 25ης Μαρτίου 1821 στόν ἴδιο Μητροπολιτικό Ναό. Τόν πανηγυρικό 
τῆς ἡμέρας ἐκφώνησε ἡ κ. Σοφία Ἀχεριώτου, Διευθύντρια τοῦ Λυκείου 
Ἰδαλίου.

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ-ΣΑΒΒΑΤΟ  
27-28 ΜΑΡΤΙΟΥ 2015

Προέστη ἀγρυπνίας, μέ τήν εὐκαιρία τῆς ἑορτῆς τοῦ Ἀκαθίστου 
Ὕμνου πρός τήν Ὑπεραγία Θεοτόκο, στό παρεκκλήσιο τῆς Παναγίας 
Ἐλευθερώτριας καί Ἁγίας Παρασκευῆς στή Μοσφιλωτή.

ΚΥΡΙΑΚΗ
29 ΜΑΡΤΙΟΥ 2015 Λειτούργησε  στήν  Ἱερά  Μονή  Ἁγίου  Μηνᾶ  Βάβλας.

ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤH ΤΡΙΜΥΘΟΥΝΤΟΣ  ΚΥΡΙΟΥ  ΒΑΡΝΑΒΑ
ΧΡΟΝΙΚΑ ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2015 

      Ζ Ζ Ζ
ΣΑΒΒΑΤΟ

4 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2015

Ὁ Πανιερώτατος Μητροπολίτης Τριμυθοῦντος  κύριος Βαρνάβας τέλεσε 
τά Θυρανοίξια τοῦ νεόδμητου Ἱεροῦ Ναοῦ Ἁγίου Σπυρίδωνος Μαρί καί 
χοροστάτησε κατά τήν ἀκολουθία τοῦ Ἑσπερινοῦ τῶν Βαΐων στόν ὡς ἄνω 
Ἱερό Ναό.

ΚΥΡΙΑΚΗ
5 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2015

Συλλειτούργησε μέ τόν Πανιερώτατο Μητροπολίτη Κιτίου κ. Χρυσόστομο 
στήν Ἱερά Μονή Σταυροβουνίου. 
Χοροστάτησε κατά τήν ἀκολουθία τοῦ Νυμφίου στόν Ἱερό Ναό Ἁγίων 
Κωνσταντίνου καί Ἑλένης Ἰδαλίου.

Μ. ΔΕΥΤΕΡΑ
6 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2015

Τέλεσε τή Θεία Λειτουργία τῶν προηγιασμένων Τιμίων Δώρων στό 
παρεκκλήσιο τῆς Ἁγίας Παρασκευῆς στή Μοσφιλωτή.
Χοροστάτησε κατά τήν ἀκολουθία τοῦ Νυμφίου στόν Ἱερό Ναό Ἁγίας 
Παρασκευῆς Νήσου.

Μ. ΤΡΙΤΗ
7 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2015

Τέλεσε τή Θεία Λειτουργία τῶν προηγιασμένων Τιμίων Δώρων στό 
παρεκκλήσιο τῆς Ἁγίας Παρασκευῆς στή Μοσφιλωτή.
Χοροστάτησε κατά τήν ἀκολουθία τοῦ Νυμφίου στόν Ἱερό Ναό Ἁγίας 
Μαρίνης Πυργῶν.

Μ. ΤΕΤΑΡΤΗ
8 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2015

Τέλεσε τή Θεία Λειτουργία τῶν προηγιασμένων Τιμίων Δώρων στό 
παρεκκλήσιο τῆς Ἁγίας Παρασκευῆς στή Μοσφιλωτή.
Τέλεσε τό Μυστήριο τοῦ Ἁγίου Εὐχελαίου στήν Ἱερά Μονή Ἁγίου Μηνᾶ 
Βάβλας.

Μ. ΠΕΜΠΤΗ
9 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2015

Λειτούργησε στό παρεκκλήσιο τῆς Ἁγίας Παρασκευῆς στή Μοσφιλωτή.
Χοροστάτησε κατά τήν ἀκολουθία τῶν Ἁγίων Παθῶν στόν Ἱερό Ναό Ἁγίου 
Ἐπιφανίου Ὀλυμπίων.
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Μ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
10 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2015

Χοροστάτησε κατά τήν ἀκολουθία τῶν Μεγάλων Ὡρῶν καί τοῦ Ἑσπερινοῦ 
τῆς Ἀποκαθηλώσεως στόν Ἱερό Ναό Τιμίου Προδρόμου Κόρνου. 
Χοροστάτησε κατά τήν ἀκολουθία τοῦ Ἐπιταφίου στόν Ἱερό Ναό Παναγίας 
Ἀθηαίνου.

Μ. ΣΑΒΒΑΤΟ-ΚΥΡΙΑΚΗ 
ΤΟΥ ΠΑΣΧΑ

11-12 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2015

Λειτούργησε στόν Ἱερό Ναό Μεταμορφώσεως Πέρα Χωρίου.
Χοροστάτησε κατά τήν ἀκολουθία τοῦ Ὄρθρου τῆς Ἀναστάσεως καί 
ἀκολούθως τέλεσε τή Θεία Λειτουργία στόν Μητροπολιτικό Ναό 
Παναγίας Εὐαγγελιστρίας Ἰδαλίου.
Χοροστάτησε κατά τήν ἀκολουθία τοῦ Ἑσπερινοῦ τῆς Ἀγάπης στό 
παρεκκλήσιο τῆς Ἁγίας Παρασκευῆς στή Μοσφιλωτή.

ΔΕΥΤΕΡΑ ΤΗΣ  
ΔΙΑΚΑΙΝΗΣΙΜΟΥ
13 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2015

Λειτούργησε στό παρεκκλήσιο τῆς Ἁγίας Παρασκευῆς στή Μοσφιλωτή.

ΤΡΙΤΗ ΤΗΣ  
ΔΙΑΚΑΙΝΗΣΙΜΟΥ
14 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2015

Λειτούργησε στήν Ἱερά Μονή Παναγίας Σφαλαγγιωτίσσης Λεμεσοῦ.

ΚΥΡΙΑΚΗ
19 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2015

Λειτούργησε στόν Ἱερό Ναό Μεταμορφώσεως Πέρα Χωρίου καί κήρυξε 
τόν θεῖο λόγο.

ΤΕΤΑΡΤΗ-ΠΕΜΠΤΗ
22-23 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2015

Προέστη ἀγρυπνίας, μέ τήν εὐκαιρία τῆς ἑορτῆς τοῦ Ἁγίου Γεωργίου, στό 
παρεκκλήσιο τῆς Ἁγίας Παρασκευῆς στή Μοσφιλωτή.

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
24 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2015

Ὑποδέχθηκε μέρος τοῦ Ἱεροῦ Λειψάνου τοῦ Ἁγίου Σπυρίδωνος στόν Ἱερό 
Ναό Ἀποστόλου Μάρκου Ἀρχαγγέλου καί ἀκολούθως χοροστάτησε κατά 
τήν ἀκολουθία τοῦ Ἑσπερινοῦ στόν ὡς ἄνω πανηγυρίζοντα Ἱερό Ναό.

ΣΑΒΒΑΤΟ
25 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2015 Λειτούργησε στό παρεκκλήσιο τῆς Παναγίας Παντανάσσης Ὀλυμπίων.

ΚΥΡΙΑΚΗ
26 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2015 Λειτούργησε στήν Ἱερά Μονή Ἁγίας Θέκλης Μοσφιλωτῆς.

 ΕΠΙΣΚΟΠΟΥ ΚΑΡΠΑΣΙΑΣ ΚΥΡΙΟΥ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΥ 
ΧΡΟΝΙΚΑ ΜΑΡΤΙΟΥ 2015

     Ζ Ζ Ζ
 ΚΥΡΙΑΚΗ

1 ΜΑΡΤΙΟΥ 2015
Ὁ Θεοφιλέστατος Ἐπίσκοπος Καρπασίας κ. Χριστοφόρος λειτούργησε 
στόν ἱερό ναό τῆς Παναγίας στήν Καλαβασό καί κήρυξε τόν θεῖο λόγο. 

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
6 ΜΑΡΤΙΟΥ 2015

Κατά τήν Β΄ Στάση τῶν Χαιρετισμῶν χοροστάτησε στόν ἱερό ναό 
Παναγίας τοῦ Τράχωνα στόν Στρόβολο καί κήρυξε τόν θεῖο λόγο. 

ΚΥΡΙΑΚΗ
8 ΜΑΡΤΙΟΥ 2015

Λειτούργησε στόν ἱερό ναό Ἀρχαγγέλου Μιχαήλ στήν Ὀρόκλινη καί 
κήρυξε τόν θεῖο λόγο.
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ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
13 ΜΑΡΤΙΟΥ 2015

Κατά τήν Γ΄ Στάση τῶν Χαιρετισμῶν χοροστάτησε στόν ἱερό ναό 
Ἀρχαγγέλου Μιχαήλ Τρυπιώτη Λευκωσίας καί κήρυξε τόν θεῖο λόγο.

ΚΥΡΙΑΚΗ
15 ΜΑΡΤΙΟΥ 2015

Λειτούργησε στόν πανηγυρίζοντα ἱερό ναό Τιμίου Σταυροῦ Στροβόλου καί 
κήρυξε τόν θεῖο λόγο.

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
20 ΜΑΡΤΙΟΥ 2015

Κατά τή Δ΄ Στάση τῶν Χαιρετισμῶν χοροστάτησε στόν ἱερό ναό Ἁγίων 
Πάντων Μακεδονίτισσας καί κήρυξε τόν θεῖο λόγο. 

 ΚΥΡΙΑΚΗ 
22 ΜΑΡΤΙΟΥ 2015

Λειτούργησε στόν ἱερό ναό Ἁγίου Μάμα Λακατάμειας καί κήρυξε τόν θεῖο 
λόγο.  

ΤΡΙΤΗ
24 ΜΑΡΤΙΟΥ 2015

Χοροστάτησε τό ἑσπέρας στόν πανηγυρίζοντα ἱερό ναό Παναγίας 
Φανερωμένης Λευκωσίας καί κήρυξε τόν θεῖο λόγο.

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
27 ΜΑΡΤΙΟΥ 2015                     

Κατά τήν ἀκολουθία τοῦ Ἀκαθίστου Ὕμνου χοροστάτησε στόν ἱερό ναό 
Ἁγίου Πνεύματος στό Πανεπιστήμιο καί κήρυξε τόν θεῖο λόγο. 

ΚΥΡΙΑΚΗ 
29 ΜΑΡΤΙΟΥ 2015 

Λειτούργησε στόν ἱερό ναό Ἁγίου Βασιλείου Στροβόλου καί κήρυξε τόν 
θεῖο λόγο.  

 ΕΠΙΣΚΟΠΟΥ ΚΑΡΠΑΣΙΑΣ ΚΥΡΙΟΥ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΥ 
ΧΡΟΝΙΚΑ ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2015

     Ζ Ζ Ζ
ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΩΝ ΒΑΪΩΝ

5 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2015

Ὁ Θεοφιλέστατος Ἐπίσκοπος Καρπασίας κ. Χριστοφόρος συλλειτούργησε 
μέ τόν Μακαριώτατο Ἀρχιεπίσκοπο Κύπρου κ.κ Χρυσόστομο στόν ἱερό 
ναό τῆς τοῦ Θεοῦ Σοφίας Στροβόλου. Τό ἑσπέρας χοροστάτησε καί κήρυξε 
στόν ἱερό ναό Ἀποστόλου Λουκᾶ Στροβόλου. 

 Μ. ΔΕΥΤΕΡΑ
 6 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2015

Χοροστάτησε τό ἑσπέρας στόν ἱερό ναό Ἀποστόλου Ἀνδρέου στόν 
Στρόβολο καί κήρυξε τόν θεῖο λόγο. 

Μ. ΤΡΙΤΗ
7 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2015

Χοροστάτησε τό ἑσπέρας στόν ἱερό ναό Παναγίας Χρυσελεούσης 
Στροβόλου καί κήρυξε τόν θεῖο λόγο.

Μ. ΤΕΤΑΡΤΗ
8 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2015

Χοροστάτησε τό ἑσπέρας στόν ἱερό ναό Ἁγίου Παντελεήμονος 
Μακεδονιτίσσης καί κήρυξε τόν θεῖο λόγο.

Μ. ΠΕΜΠΤΗ
9 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2015

Λειτούργησε στόν ἱερό ναό Ἁγίου Παύλου Ἁγίου Δομετίου καί κήρυξε τόν 
θεῖο λόγο. Τό ἑσπέρας χοροστάτησε στόν ἱερό ναό Ἁγίας Παρασκευῆς 
Λακατάμειας.

Μ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
10 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2015

Χοροστάτησε στόν ἱερό ναό Ἁγίου Γεωργίου Λατσιῶν καί κήρυξε τόν 
θεῖο λόγο. Τό ἑσπέρας χοροστάτησε στόν ἱερό ναό Ἁγίου Νεκταρίου στήν 
Ἀγλαντζιά καί κήρυξε τόν θεῖο λόγο.   
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Μ. ΣΑΒΒΑΤΟ
 11 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2015

Λειτούργησε στήν ἱερά Μονή Θεοτόκου στά Καμπιά καί κήρυξε τόν θεῖο 
λόγο.   

ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΟΥ ΠΑΣΧΑ
12 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2015

Λειτούργησε στόν ἱερό ναό Ἁγίου Συνεσίου στό Ριζοκάρπασο καί κήρυξε 
τόν θεῖο λόγο.

ΚΥΡΙΑΚΗ
19 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2015                         

Λειτούργησε στόν ἱερό ναό Ἁγίου Λαζάρου στή Λάρνακα καί κήρυξε τόν 
θεῖο λόγο. 

ΠΕΜΠΤΗ
23 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2015                         

Μέ τήν εὐκαιρία τῶν ὀνομαστηρίων τοῦ Μητροπολίτη Πάφου κ. Γεωργίου 
συλλειτούργησε, προεξάρχοντος τοῦ Μακαριωτάτου Ἀρχιεπισκόπου 
Κύπρου κ.κ. Χρυσοστόμου, μέ τόν Ἅγιο Πάφου καί ἄλλους Ἀρχιερεῖς στόν 
ἱερό ναό Ἁγίου Θεοδώρου Πάφου.  

ΕΠΙΣΚΟΠΟΥ ΑΡΣΙΝΟΗΣ ΚΥΡΙΟΥ ΝΕΚΤΑΡΙΟΥ
ΧΡΟΝΙΚΑ MAΡΤΙΟΥ 2015

     Ζ Ζ Ζ
ΚΥΡΙΑΚΗ 

1 ΜΑΡΤΙΟΥ 2015

Ο Θεοφιλέστατος Επίσκοπος Αρσινόης κ. Νεκτάριος λειτούργησε στην 
ιερά Μονή του Αγίου Γεωργίου Μαυροβουνίου στη Λάρνακα.
Το εσπέρας χοροστάτησε κατά την ακολουθία του κατανυκτικού 
Εσπερινού στον ιερό Ναό του Αποστόλου Ανδρέου Πόλεως Χρυσοχούς 
και κήρυξε τον θείο λόγο.

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 
6 ΜΑΡΤΙΟΥ 2015

Χοροστάτησε και ανέγνωσε τη Β΄ Στάση των Χαιρετισμών της Θεοτόκου στον 
ιερό Ναό του Αγίου Δημητρίου στον Μούτταλο και κήρυξε τον θείο λόγο.

ΚΥΡΙΑΚΗ 
8 ΜΑΡΤΙΟΥ 2015

Λειτούργησε στον Μητροπολιτικό Ναό του Αγίου Θεοδώρου στην Πάφο 
και προέστη του εθνικού μνημοσύνου του ήρωα Ευαγόρα Παλληκαρίδη.

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 
13 ΜΑΡΤΙΟΥ 2015

Χοροστάτησε και ανέγνωσε τη Γ΄ Στάση των Χαιρετισμών της Θεοτόκου 
στον ιερό Ναό της Παναγίας Χρυσελεούσης στη Γιόλου και κήρυξε τον 
θείο λόγο.

ΚΥΡΙΑΚΗ 
15 ΜΑΡΤΙΟΥ 2015

Λειτούργησε στην ιερά Μονή του Τιμίου Σταυρού στο Όμοδος και κήρυξε 
τον θείο λόγο.

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 
20 ΜΑΡΤΙΟΥ 2015

Χοροστάτησε και ανέγνωσε τη Δ΄ Στάση των Χαιρετισμών της Θεοτόκου 
στον ιερό Ναό του Αγίου Γεωργίου στο Προδρόμι και κήρυξε τον θείο 
λόγο.

ΚΥΡΙΑΚΗ  
22 ΜΑΡΤΙΟΥ 2015

Λειτούργησε στον ιερό Ναό της Αγίας Μαρίνας στην Αρμίνου και κήρυξε 
τον θείο λόγο.
Το εσπέρας χοροστάτησε κατά την ακολουθία του κατανυκτικού 
Εσπερινού στον ιερό Ναό της Παναγίας Ευαγγελίστριας στο Δάλι και 
κήρυξε τον θείο λόγο.
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ΤΡΙΤΗ 
24 ΜΑΡΤΙΟΥ 2015

Τέλεσε την ακολουθία του εσπερινού του Ευαγγελισμού της Θεοτόκου 
στον ιερό Ναό του Αποστόλου Ανδρέου Πόλεως Χρυσοχούς.

ΤΕΤΑΡΤΗ 
25 ΜΑΡΤΙΟΥ 2015

Λειτούργησε στον ιερό Ναό της Παναγίας Χρυσελεούσης στη Θελέτρα και 
κήρυξε τον θείο λόγο.

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 
27 ΜΑΡΤΙΟΥ 2015

Χοροστάτησε και ανέγνωσε τις τέσσερις Στάσεις του Ακαθίστου Ύμνου 
στον ιερό Ναό του Αγίου Γεωργίου στο Γουδί και κήρυξε τον θείο λόγο.

ΚΥΡΙΑΚΗ 
29 ΜΑΡΤΙΟΥ 2015

Λειτούργησε στον ιερό Ναό της Παναγίας Χρυσοαιματούσης στη 
Χλώρακα και κήρυξε τον θείο λόγο.

ΕΠΙΣΚΟΠΟΥ ΑΡΣΙΝΟΗΣ ΚΥΡΙΟΥ ΝΕΚΤΑΡΙΟΥ
ΧΡΟΝΙΚΑ ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2015

     Ζ Ζ Ζ
ΤΕΤΑΡΤΗ

1 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2015

Ο Θεοφιλέστατος Επίσκοπος Αρσινόης κ. Νεκτάριος προέστη της 
Δοξολογίας για την Εθνική μας Επέτειο στον μητροπολιτικό ναό του 
Αγίου Θεοδώρου στην Πάφο.

ΣΑΒΒΑΤΟ
4 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2015

Συλλειτούργησε με τον μητροπολίτη Κιτίου κ. Χρυσόστομο και τον 
μητροπολίτη Βόστρων κ. Τιμόθεο στον πανηγυρίζοντα ιερό ναό του Αγίου 
Λαζάρου στη Λάρνακα και κήρυξε τον θείο λόγο.

ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΩΝ ΒΑΙΩΝ
5 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2015

Λειτούργησε στον ιερό ναό της Αγίας Μαρίνας στην Ποταμιού και κήρυξε 
τον θείο λόγο.
Το εσπέρας χοροστάτησε κατά την ακολουθία του Όρθρου της Μεγάλης 
Δευτέρας στον ιερό ναό του Αγίου Μάμαντος στην Περιστερώνα.

ΜΕΓΑΛΗ ΔΕΥΤΕΡΑ
6 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2015

Το εσπέρας χοροστάτησε κατά την ακολουθία του Όρθρου της Μεγάλης 
Τρίτης στον ιερό ναό του Αγίου Μάμαντος στην Περιστερώνα.

ΜΕΓΑΛΗ ΤΡΙΤΗ
7 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2015

Το εσπέρας χοροστάτησε κατά την ακολουθία του Όρθρου της Μεγάλης 
Τετάρτης στον ιερό ναό της Παναγίας Χρυσελεούσης στη Γιόλου.

ΜΕΓΑΛΗ ΤΕΤΑΡΤΗ
8 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2015

Το εσπέρας τέλεσε το μυστήριο του Αγίου Ευχελαίου και χοροστάτησε 
κατά την ακολουθία του Όρθρου της Μεγάλης Πέμπτης στον ιερό ναό του 
Αγίου Δημητρίου στη Φύτη.

ΜΕΓΑΛΗ ΠΕΜΠΤΗ
9 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2015

Λειτούργησε στον ιερό ναό του Αγίου Δημητρίου στη Φύτη.
Το εσπέρας χοροστάτησε κατά την ακολουθία των Παθών στον ιερό ναό 
του Αποστόλου Ανδρέου στην Πόλη Χρυσοχούς.

ΜΕΓΑΛΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
10 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2015

Χοροστάτησε κατά την ακολουθία του εσπερινού της Αποκαθηλώσεως 
στον ιερό ναό του Αποστόλου Ανδρέου στην Πόλη Χρυσοχούς.
Το εσπέρας χοροστάτησε κατά την ακολουθία του Επιταφίου στον ίδιο 
ιερό ναό.
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ΜΕΓΑΛΟ ΣΑΒΒΑΤΟ
11 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2015 Λειτούργησε στον ιερό ναό του αγίου Μάμαντος στην Περιστερώνα.

ΑΓΙΟΝ ΠΑΣΧΑ

Χοροστάτησε κατά την ακολουθία του Όρθρου της Αναστάσεως και 
ακολούθως λειτούργησε στον ιερό ναό του Αποστόλου Ανδρέου στην 
Πόλη Χρυσοχούς.
Το μεσημέρι συγχοροστάτησε με τον μητροπολίτη Πάφου κ. Γεώργιο κατά 
την ακολουθία του Εσπερινού της Αγάπης στον μητροπολιτικό ναό του 
Αγίου Θεοδώρου στην Πάφο.

ΔΕΥΤΕΡΑ
13 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2015

Το εσπέρας χοροστάτησε κατά την ακολουθία του εσπερινού στην 
πανηγυρίζουσα ιερά μονή των Αγίων Ραφαήλ, Νικολάου και Ειρήνης στην 
Ξυλοτύμπου.

ΤΡΙΤΗ
14 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2015

Λειτούργησε στον πανηγυρίζοντα ιερό ναό των Αγίων Ραφαήλ, Νικολάου 
και Ειρήνης στον Παχύαμμο και κήρυξε τον θείο λόγο.

ΚΥΡΙΑΚΗ
19 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2015

Λειτούργησε στον ιερό ναό του Αγίου Θωμά στην Ορόκλινη και κήρυξε 
τον θείο λόγο.

ΤΕΤΑΡΤΗ
22 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2015

Συγχοροστάτησε με τον μακαριώτατο αρχιεπίσκοπο Κύπρου κ. Χρυσόστομο 
και τον μητροπολίτη Πάφου κ. Γεώργιο κατά την ακολουθία του εσπερινού 
στον μητροπολιτικό ναό του Αγίου Θεοδώρου στην Πάφο.

ΠΕΜΠΤΗ
23 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2015

Συλλειτούργησε με τον μακαριώτατο αρχιεπίσκοπο Κύπρου κ. Χρυσόστομο, 
τον μητροπολίτη Πάφου κ. Γεώργιο και άλλους αρχιερείς στον 
μητροπολιτικό ναό του Αγίου Θεοδώρου στην Πάφο.

ΚΥΡΙΑΚΗ
26 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2015

Λειτούργησε στον πανηγυρίζοντα ιερό ναό του Αγίου Καλανδίωνος στις 
Αρόδες και κήρυξε τον θείο λόγο.
Το εσπέρας χοροστάτησε κατά την ακολουθία του εσπερινού στον ιερό 
ναό του Αγίου Μάρκου στη Λευκωσία.

ΕΠΙΣΚΟΠΟΥ ΑΜΑΘΟΥΝΤΟΣ  ΚΥΡΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ 
ΧΡΟΝΙΚΑ  ΜΑΡΤΙΟΥ 2015

    Ζ Ζ Ζ
ΚΥΡΙΑΚΗ

1 ΜΑΡΤΙΟΥ 2015
Ὁ Θεοφιλέστατος Ἐπίσκοπος Ἀμαθοῦντος κύριος Νικόλαος τέλεσε τή 
Θεία Λειτουργία στόν ἱερό ναό Παναγίας Χρυσαϊφυλιώτισσας.

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
6 ΜΑΡΤΙΟΥ 2015

Χοροστάτησε καί ἀνέγνωσε τήν Β΄ Στάση τῶν Χαιρετισμῶν πρός τήν 
Ὑπεραγία Θεοτόκο στόν ἱερό ναό Παναγίας Πυργώτισσας τῆς κοινότητας 
Πύργου.

ΚΥΡΙΑΚΗ
8 ΜΑΡΤΙΟΥ 2015

Τέλεσε τή Θεία Λειτουργία στόν ἱερό ναό Ἁγίου Τύχωνος τῆς ὁμώνυμης 
κοινότητας.
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ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
13 ΜΑΡΤΙΟΥ 2015

Χοροστάτησε καί ἀνέγνωσε τήν Γ΄ Στάση τῶν Χαιρετισμῶν πρός τήν 
Ὑπεραγία Θεοτόκο στόν ἱερό ναό Παναγίας Γλυκιώτισσας.

ΣΑΒΒΑΤΟ
14 ΜΑΡΤΙΟΥ 2015

Χοροστάτησε κατά τήν ἀκολουθία τοῦ ἑσπερινοῦ στόν πανηγυρίζοντα 
ἱερό ναό Τιμίου Σταυροῦ Ἀκρωτηρίου.

ΚΥΡΙΑΚΗ
15 ΜΑΡΤΙΟΥ 2015

Τέλεσε τή Θεία Λειτουργία στόν πανηγυρίζοντα ἱερό ναό Τιμίου Σταυροῦ 
Π.Πολεμιδιῶν.

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
20 ΜΑΡΤΙΟΥ 2015

Χοροστάτησε καί ἀνέγνωσε τήν Δ΄ Στάση τῶν Χαιρετισμῶν πρός τήν 
Ὑπεραγία Θεοτόκο στόν ἱερό ναό Προφήτη Ἠλία Ποταμοῦ Γερμασόγειας. 
Τό βράδυ χοροστάτησε καί ἀνέγνωσε τήν Δ΄ Στάση τῶν Χαιρετισμῶν πρός 
τήν Ὑπεραγία Θεοτόκο στόν ἱερό ναό Ἁγίας Εἰρήνης Χρυσοβαλάντου στό 
Νέο Νοσοκομεῖο Λεμεσοῦ.

ΚΥΡΙΑΚΗ
22 ΜΑΡΤΙΟΥ 2015

Τέλεσε τή Θεία Λειτουργία στόν μητροπολιτικό ναό Παναγίας 
Παντανάσσης (Καθολικῆς).

ΤΡΙΤΗ
24 ΜΑΡΤΙΟΥ 2015

Χοροστάτησε κατά τήν ἀκολουθία τοῦ ἑσπερινοῦ στόν πανηγυρίζοντα 
ἱερό ναό Εὐαγγελισμοῦ τῆς Θεοτόκου τῆς κοινότητας Λόφου.

ΤΕΤΑΡΤΗ
25 ΜΑΡΤΙΟΥ 2015

Συμμετέσχε σέ Ἀρχιερατικό Συλλείτουργο, προεξάρχοντος τοῦ Πανιερω-
τάτου Μητροπολίτη Λεμεσοῦ κ.κ.Ἀθανασίου, στόν Καθεδρικό ναό Ἁγίας 
Νάπας. Στή συνέχεια δέχθηκε τόν χαιρετισμό τῆς μαθητικῆς παρέλασης μέ 
τήν εὐκαιρία τῆς Ἐθνικῆς Ἐπετείου τῆς 25ης Μαρτίου 1821.

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
27 ΜΑΡΤΙΟΥ 2015

Προέστη ἀγρυπνίας στήν ἱερά μονή Τιμίου Προδρόμου Μέσα Ποταμοῦ 
κατά τήν ὁποία ἀνέγνωσε τόν Ἀκάθιστο Ὕμνο. 

ΚΥΡΙΑΚΗ
29 ΜΑΡΤΙΟΥ 2015 Τέλεσε τή Θεία Λειτουργία στόν ἱερό ναό Ἁγίου Σάββα Ὕψωνα.

ΕΠΙΣΚΟΠΟΥ ΑΜΑΘΟΥΝΤΟΣ  ΚΥΡΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ 
ΧΡΟΝΙΚΑ ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2015

    Ζ Ζ Ζ
ΤΕΤΑΡΤΗ

1 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2015

Ὁ Θεοφιλέστατος Ἐπίσκοπος Ἀμαθοῦντος κύριος Νικόλαος προέστη 
Δοξολογίας μέ τήν εὐκαιρία τῆς ἐπετείου τῆς ἔναρξης τοῦ ἐθνικο-
απελευθερωτικοῦ ἀγώνα τῆς ΕΟΚΑ 1955-59 στόν ἱερό ναό Ἁγίου 
Νικολάου Λεμεσοῦ.

ΣΑΒΒΑΤΟ ΤΟΥ ΛΑΖΑΡΟΥ
4 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2015 Τέλεσε τή Θεία Λειτουργία  στόν ἱερό ναό Ἁγίου Νικολάου Λεμεσοῦ.

ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΩΝ ΒΑΙΩΝ
5 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2015

Τέλεσε τή Θεία Λειτουργία στόν ἱερό ναό Ἁγίας Ζώνης.
Χοροστάτησε κατά τήν ἀκολουθία τοῦ Νυμφίου στόν ἱερό ναό Ἀρχαγ-
γέλου Μιχαήλ (Μονοβόλικο).
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ΜΕΓΑΛΗ ΔΕΥΤΕΡΑ
6 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2015

Χοροστάτησε κατά τήν ἀκολουθία τοῦ Νυμφίου στόν ἱερό ναό 
Ἁγίας Παρασκευῆς Γερμασόγειας.

ΜΕΓΑΛΗ ΤΡΙΤΗ
7 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2015

Χοροστάτησε κατά τήν ἀκολουθία τοῦ Νυμφίου  στόν ἱερό ναό Ἁγίου 
Ἐλευθερίου Μέσα Γειτονιᾶς.

ΜΕΓΑΛΗ ΤΕΤΑΡΤΗ
8 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2015

Χοροστάτησε κατά τήν ἀκολουθία τοῦ ἱεροῦ Νιπτῆρος στόν ἱερό ναό 
Ἁγίου Στυλιανοῦ Συνοικισμοῦ Λινόπετρας.

ΜΕΓΑΛΗ ΠΕΜΠΤΗ
9 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2015

Τέλεσε τή Θεία Λειτουργία στόν ἱερό ναό Ἀποστόλων Πέτρου καί Παύλου 
καί Ἁγίου Ἀρτεμίου.
Χοροστάτησε κατά τήν ἀκολουθία τῶν Ἁγίων Παθῶν στόν ἱερό ναό 
Ἀποστόλου Ἀνδρέα Χαράκη.

ΜΕΓΑΛΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
10 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2015

Χοροστάτησε κατά τήν ἀκολουθία τῶν Μεγάλων Ὡρῶν, τοῦ ἑσπερινοῦ καί 
τῆς Ἀποκαθηλώσεως στόν ἱερό ναό Ἁγίου Γεωργίου Φραγκούδη.
Χοροστάτησε κατά τήν ἀκολουθία τοῦ Ἐπιταφίου στόν ἱερό ναό Ἁγίου 
Μάμαντος Τραχωνίου.

ΜΕΓΑ ΣΑΒΒΑΤΟ
11 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2015

Τέλεσε τή Θεία Λειτουργία στόν ἱερό ναό Ἁγίου Μηνᾶ στόν Ἅγιο 
Ἀθανάσιο.

ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΟΥ ΠΑΣΧΑ
12 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2015

Τέλεσε τή Θεία Λειτουργία στόν ἱερό ναό Θεοπατόρων Ἰωακείμ καί Ἄννης 
παρά τήν κοινότητα Ἁγίου Τύχωνα.
Συγχοροστάτησε κατά τήν ἀκολουθία τοῦ Μεγάλου ἑσπερινοῦ τοῦ Πάσχα 
μετά τοῦ Πανιερωτάτου Μητροπολίτη Λεμεσοῦ κ.κ.Ἀθανασίου στόν 
μητροπολιτικό ναό Παναγίας Παντανάσσης (Καθολικῆς).

ΚΥΡΙΑΚΗ
19 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2015

Τέλεσε τή Θεία Λειτουργία στόν ἱερό ναό Παναγίας Σαϊτιώτισσας τῆς 
κοινότητας Σαϊττᾶ.

ΤΕΤΑΡΤΗ
22 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2015

Χοροστάτησε κατά τήν ἀκολουθία τοῦ ἑσπερινοῦ στόν πανηγυρίζοντα 
ἱερό ναό Ἁγίου Γεωργίου τῆς κοινότητας Μανδριῶν.

ΠΕΜΠΤΗ
23 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2015

Τέλεσε τή Θεία Λειτουργία στόν πανηγυρίζοντα ἱερό ναό Ἁγίου Γεωργίου 
Χαβούζας.

ΚΥΡΙΑΚΗ
26 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2015 Τέλεσε τή Θεία Λειτουργία στόν ἱερό ναό Ἁγίου Νεκταρίου.

ΕΠΙΣΚΟΠΟΥ ΛΗΔΡΑΣ ΚΑΙ ΗΓΟΥΜΕΝΟΥ ΤΗΣ ΙΕΡΑΣ ΜΟΝΗΣ
ΠΑΝΑΓΙΑΣ ΜΑΧΑΙΡΑ ΚΥΡΙΟΥ ΕΠΙΦΑΝΙΟΥ

ΧΡΟΝΙΚΑ ΜΑΡΤΙΟΥ – ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2015

     Ζ Ζ Ζ
Ὁ Ἐπίσκοπος Λήδρας καὶ Ἡγούμενος τῆς Ἱερᾶς Βασιλικῆς καὶ Σταυροπηγιακῆς Μονῆς 
Παναγίας Μαχαιρᾶ κύριος Ἐπιφάνιος λειτούργησε ἢ καὶ χοροστάτησε σ’ ὅλες τὶς ἱερὲς 
ἀκολουθίες Μαρτίου και Ἀπριλίου στὸ καθολικό της ἱερᾶς Μονῆς Παναγίας Μαχαιρᾶ.
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ΕΠΙΣΚΟΠΟΥ ΧΥΤΡΩΝ ΚΥΡΙΟΥ ΛΕΟΝΤΙΟΥ
ΧΡΟΝΙΚΑ ΜΑΡΤΙΟΥ – ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2015

     Ζ Ζ Ζ
ΚΥΡΙΑΚΗ

15 ΜΑΡΤΙΟΥ 2015
Ο Επίσκοπος Χύτρων κ. Λεόντιος τέλεσε τη Θεία Λειτουργία στο 
καθολικό της Ιεράς Μονής Αγίου Νεοφύτου.

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 
27 ΜΑΡΤΙΟΥ 2015

Χοροστάτησε κατά την ακολουθία του Ακάθιστου Ύμνου στην Ιερά Μονή 
Αγίου Νεοφύτου και ανέγνωσε τις Α΄ και Δ΄ Στάσεις των Χαιρετισμών της 
Υπεραγίας Θεοτόκου. 

ΚΥΡΙΑΚΗ
5 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2015 Τέλεσε τη Θεία Λειτουργία στην Ιερά Μονή Αγίου Νεοφύτου.

ΚΥΡΙΑΚΗ
12 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2015

Τέλεσε τη Θεία Λειτουργία της Αναστάσεως και προέστη του Εσπερινού 
της Αγάπης στην Ιερά Μονή Αγίου Νεοφύτου.

ΚΥΡΙΑΚΗ
12 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2015

Επισκέφθηκε τους ασθενείς του Νοσοκομείου Πάφου μαζί με τον 
Πανιερότατο Μητροπολίτη Πάφου, τις αρχές της πόλεως Πάφου και 
μέλη του Συμβουλίου Επισκέψεων και Ευημερίας  των Ασθενών του 
νοσηλευτηρίου.

ΤΕΤΑΡΤΗ
22 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2015

Χοροστάτησε κατά τον εσπερινό στον πανηγυρίζοντα Ιερό Ναό του Αγίου 
Γεωργίου «Στεφάνης» (Μετόχιο Ιεράς Μονής Αγίου Νεοφύτου).

ΠΕΜΠΤΗ
23 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2015

Συλλειτούργησε με τον Μακαριώτατο, τον εορτάζοντα τα ονομαστήρια 
του Μητροπολίτη Πάφου κύριο Γεώργιο και με άλλους Αρχιερείς στον 
καθεδρικό ναό του Αγίου Θεοδώρου.

ΠΕΜΠΤΗ
30 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2015 Προέστη αγρυπνίας στην Ιερά Μονή Αγίου Νεοφύτου.

Καθ’ όλες τις λοιπές Κυριακές, τη Μεγάλη Εβδομάδα, καθώς και τις μεγάλες εορτές 
των μηνών Μαρτίου και Απριλίου χοροστάτησε ή και λειτούργησε στην Ιερά Μονή 
Αγίου Νεοφύτου.

ΕΠΙΣΚΟΠΟΥ ΝΕΑΠΟΛΕΩΣ ΚΥΡΙΟΥ ΠΟΡΦΥΡΙΟΥ 
ΧΡΟΝΙΚΑ ΜΑΡΤΙΟΥ 2015

       Ζ Ζ Ζ
ΚΥΡΙΑΚΗ

1 ΜΑΡΤΙΟΥ 2015

Ο Θεοφιλέστατος Επίσκοπος Νεαπόλεως κ. Πορφύριος τέλεσε τη Θεία 
Λειτουργία στον ιερό ναό Αποστόλου Λουκά στο Birmingham στην 
Αγγλία.

ΚΥΡΙΑΚΗ
8 ΜΑΡΤΙΟΥ 2015

Ο Θεοφιλέστατος τέλεσε τη Θεία Λειτουργία και κήρυξε τον θείο λόγο 
στον ιερό ναό Αγίου Νικολάου Schaerbeek στις Βρυξέλλες.
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ΚΥΡΙΑΚΗ
15 ΜΑΡΤΙΟΥ 2015

Ο Θεοφιλέστατος τέλεσε τη Θεία Λειτουργία και κήρυξε τον θείο λόγο 
στον ιερό ναό Αγίου Νεκταρίου στην Μόνς στο Βέλγιο.

ΚΥΡΙΑΚΗ
22 ΜΑΡΤΙΟΥ 2015

Ο Θεοφιλέστατος τέλεσε τη Θεία Λειτουργία και κήρυξε τον θείο λόγο 
στον ιερό ναό Αγίων Αναργύρων Κοσμά και Δαμιανού στην Peronnes στο 
Βέλγιο.

ΚΥΡΙΑΚΗ
29 ΜΑΡΤΙΟΥ 2015

Ο Θεοφιλέστατος τέλεσε τη Θεία Λειτουργία και κήρυξε τον θείο λόγο 
στην Ρουμανική ενορία του Γενεθλίου της Θεοτόκου στην Αμβέρσα στο 
Βέλγιο.

ΕΠΙΣΚΟΠΟΥ ΝΕΑΠΟΛΕΩΣ ΚΥΡΙΟΥ ΠΟΡΦΥΡΙΟΥ 
ΧΡΟΝΙΚΑ ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2015

        Ζ Ζ Ζ
ΣΑΒΒΑΤΟ ΤΟΥ ΛΑΖΑΡΟΥ

4 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2015
Ο Θεοφιλέστατος Επίσκοπος Νεαπόλεως κ. Πορφύριος τέλεσε τη Θεία 
Λειτουργία στον ιερό ναό Αρχαγγέλου Μιχαήλ στα Λατσιά  Λευκωσίας.

ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΩΝ ΒΑΙΩΝ
5 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2015

Τέλεσε τη Θεία Λειτουργία στον ιερό ναό Αγίου Δημητρίου  Παραλιμνίου.
Τέλεσε την Ακολουθία του Νυμφίου στον ιερό ναό Παναγίας 
Φανερωμένης  Λευκωσίας.

ΜΕΓΑΛΗ ΔΕΥΤΕΡΑ
6 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2015

Τέλεσε τον όρθρο της Μεγάλης Τρίτης στον ιερό ναό Παναγίας 
Χρυσοπολίτισσας  Λάρνακας.

ΜΕΓΑΛΗ ΤΡΙΤΗ
7 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2015

Τέλεσε τον όρθρο της Μεγάλης Τετάρτης στον ιερό ναό Αποστόλου 
Φιλίππου στα Λατσιά  Λευκωσίας.

ΜΕΓΑΛΗ ΤΕΤΑΡΤΗ
8 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2015

Ο  Θεοφιλέστατος τέλεσε τον όρθρο της Μεγάλης Πέμπτης στον ιερό ναό 
Αγίου Νεκταρίου Λεμεσού.

ΜΕΓΑΛΗ ΠΕΜΠΤΗ
9 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2015

Τέλεσε τη Θεία Λειτουργία στον ιερό ναό Αγίας Άννης Λεμεσού.
Τέλεσε την Ακολουθία των Αγίων Παθών στον ιερό ναό αγίου Δημητρίου 
Ακροπόλεως Λευκωσίας.

ΜΕΓΑΛΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
10 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2015

Ο Θεοφιλέστατος χοροστάτησε κατά την Ακολουθία της Αποκαθήλωσης 
και των Μεγάλων Ωρών στον ιερό ναό Αποστόλου Ανδρέα στο Πλατύ 
Αγλαντζιάς.
Ο Θεοφιλέστατος  προέστη τής Ακολουθίας του Επιταφίου στον ιερό ναό 
Αγίων Ομολογητών  Λευκωσίας.

ΜΕΓΑΛΟ ΣΑΒΒΑΤΟ
11 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2015

Ο Θεοφιλέστατος τέλεσε τη Θεία Λειτουργία στον ιερό ναό Αγίου 
Νικολάου Έγκωμης Λευκωσίας.
Ο Θεοφιλέστατος χοροστάτησε κατά την ακολουθία τού Όρθρου τής 
Αναστάσεως και τέλεσε τη Θεία Λειτουργία στον ιερό ναό Παναγίας 
Ευαγγελίστριας στην Παλουριώτισσα  Λευκωσίας.
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ΔΕΥΤΕΡΑ
13 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2015

Ο Θεοφιλέστατος τέλεσε τη Θεία Λειτουργία στην Ιερά Μονή Τιμίου 
Προδρόμου Μέσα Ποταμού  Λεμεσού.

ΤΡΙΤΗ
14 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2015

Ο Θεοφιλέστατος τέλεσε τη Θεία Λειτουργία στον ιερό ναό Παναγίας στο 
κατεχόμενο Τραχώνι.

ΚΥΡΙΑΚΗ
19 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2015

Τέλεσε τη Θεία Λειτουργία στον ιερό ναό Αγίου Νικολάου Πάνω 
Πολεμιδιών  Λεμεσού.

ΚΥΡΙΑΚΗ
26 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2015

Ο Θεοφιλέστατος τέλεσε τη Θεία Λειτουργία στον ιερό ναό Παναγίας 
Οδηγητρίας στα Πέρα Ορεινής Λευκωσίας.

ΕΠΙΣΚΟΠΟΥ ΜΕΣΑΟΡΙΑΣ ΚΥΡΙΟΥ ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ
ΧΡΟΝΙΚΑ ΜΑΡΤΙΟΥ ΚΑΙ ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2015

      Ζ Ζ Ζ
Ὁ Θεοφιλέστατος Ἐπίσκοπος Μεσαορίας κ. Γρηγόριος κατά τοὺς μῆνες Μάρτιο καὶ Ἀπρίλιο 
2015 εἴτε χοροστάτησε εἴτε λειτούργησε καὶ κήρυξε σὲ ναούς τῆς Ἀρχιεπισκοπῆς εἴτε 
ἀλλαχοῦ, τόσο στὸ ἐσωτερικό ὅσο καὶ στὸ ἐξωτερικό.

Τὴν Κυριακήν 22 Μαρτίου 2015, κατά τὴ Θεία Λειτουργία εἰς τὸν Ἱερόν Ναόν τοῦ 
Ἀποστόλου Φιλίππου Λατσιών, κατ’ ἐντολήν τῆς Α. Μ. τοῦ Ἀρχιεπισκόπου Κύπρου, 
προεχείρισεν εἰς Πνευματικό τὸν Πρεσβύτερον π. Χρίστο Γρηγορίου.

Δέχθηκε στὸ Γραφεῖο του ἐπισκέπτες, κληρικούς καὶ λαϊκούς, μὲ τοὺς ὁποίους συνεργάστηκε. 
Ὡς Ἐπίσκοπος τῆς Ἱερᾱς Ἀρχιεπισκοπῆς ἐκπροσώπησε την Α.Μ. τὸν Ἀρχιεπίσκοπο Κύπρου 
σὲ διάφορες ἐκδηλώσεις, ἐκκλησιαστικές, ἐκπαιδευτικές καί πολιτιστικές, ὅπου ἀναλόγως, 
μίλησε ἤ ἀνέγνωσε Χαιρετισμό τοῦ Μακαριωτάτου Ἀρχιεπισκόπου. Ἐπιπλέον, πλησίον τῶν 
ἑορτῶν τοῦ Πάσχα, πραγματοποίησε ἐπισκέψεις σε εὐαγῆ ἱδρύματα.

Ἀπό τὶς 24 ἕως 26 Ἀπριλίου 2015, τὸ Συνοδικό Γραφεῖο Προσκυνηματικῶν Περιηγήσεων 
συμμετέσχε, ὑπό τὴν εὐθύνη τοῦ Ἐπισκόπου Μεσαορίας, στὴ 18η Ἔκθεση τῶν Ταξιδιωτικῶν 
Πρακτόρων «Ταξίδι 2015». Τὸ Περίπτερο εἶχε ὡς θέμα: «Στὰ μονοπάτια τῆς Πίστης στὴν 
Πατρίδα μας».

Στὶς 27 Ἀπριλίου 2015 μετέβη στὸ Ἰνστιτοῦτο τοῦ Παγκοσμίου Συμβουλίου Ἐκκλησίων 
στὸ Bossey τῆς Γενεύης τῆς Ἑλβετίας καὶ συμμετέσχε στὶς ἐργασίες τῆς Συνάντησης τῶν 
Ὑπευθύνων τῶν Γραφείων Διεκκλησιαστικὼν Σχέσεων.


