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Παντί τῷ Χριστεπων ύμῳ Πληρώματι
τῆς Ἁγιωτάτης Ἀποστολικῆς Ἐκκλησίας τῆς Κύπρου.
Τέκνα ἐν Κυρίῳ ἀγαπητά,
Ἐν ὄψει τῆς ἑτοιμασίας ἀπὸ τὴ Βουλὴ τῶν Ἀντιπροσώπων Νομοθεσίας γιὰ
τὴ ρύθμιση τῆς ἐλεύθερης συμβίωσης ἀτόμων, ἐπιθυμοῦμε νὰ καταστήσουμε
σ’ ὅλους γνωστὲς τὶς θέσεις τῆς Ἐκκλησίας ἐπὶ τοῦ θέματος αὐτοῦ.
Ἡ Ἐκκλησία δὲν ἔχει, οὔτε καὶ ἐπιθυμεῖ νὰ ἔχει δυνατότητα ἐπιβολῆς τῆς
θέσης της στοὺς ἀνθρώπους. Κατὰ τὸ Κυριακὸ λόγιο, «ὅστις θέλει» ἀκολουθεῖ
τὶς συμβουλές της. Ἔχει, ὅμως, πάντοτε τὸ δικαίωμα νὰ ἐκφέρει τὴν ἀποψή
της καὶ νὰ συμβουλεύει τοὺς πιστούς.
Γιὰ τὴν Ἐκκλησία δὲν εἶναι δυνατὸ νὰ γίνει ἀποδεκτὴ ἡ συμβίωση δύο
ἀνθρώπων ἐκτός τοῦ μυστηρίου τοῦ γάμου. Ἡ ἕνωση ἀνδρὸς καὶ γυναικὸς
στοχεύει στὴν πνευματικὴ τελείωση τῶν συζύγων, γι’ αὐτὸ καὶ ἡ σχέση τους
ἀνάγεται, μὲ τὸ μυστήριο τοῦ γάμου, στὴ σχέση Χριστοῦ καὶ Ἐκκλησίας ( Ἐφ.
5, 32).
Ἡ Χριστιανικὴ διδασκαλία, πολὺ περισσότερο, δὲν μπορεῖ νὰ
δικαιολογήσει τὴν ὁμοφυλοφιλία, οὔτε καὶ νὰ δεχθεῖ τὴ συμβίωση
ὁμοφυλόφιλων ἀτόμων. Ἡ Ἁγία Γραφὴ ὁμιλεῖ γιὰ δύο φῦλα, «ἄρσεν καὶ
θῆλυ», τὰ ὁποῖα δημιούργησε ὁ Θεός. Ὁ ἀπόστολος Παῦλος μιλᾶ ξεκάθαρα
γιὰ τὴν καταδίκη τῆς ὁμοφυλοφιλίας: «Μὴ πλανᾶσθε... οὔτε πόρνοι, οὔτε
εἰδωλολάτραι οὔτε ἀρσενοκοῖται....βασιλείαν Θεοῦ κληρονομήσουσι»
(Α΄ Κόρ.6, 9-10). Καὶ ἡ Ἐκκλησία συμβουλεύει ὅσους ἔχουν ροπή, ἢ ἐθισμό,
πρὸς τὴν ὁμοφυλοφιλία, νὰ ἀγωνιστοῦν νὰ ἀπαλλαγοῦν ἀπὸ αὐτή, ὅπως
ἀγωνίζονται καὶ γιὰ ἄλλα πάθη.
Ἀκόμα κι ἂν γινόταν δεκτὴ ἡ δικαιολογία ὅτι τὸ νομοσχέδιο ἀποσκοπεῖ
στὴ ρύθμιση κοινωνικῶν προβλημάτων ἀνθρώπων ποὺ δὲν ἀνήκουν στὴν
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Ἐκκλησία, τὸ γεγονὸς ὅτι προνοεῖται ρύθμιση τῆς συμβίωσης ἀτόμων τοῦ
ἰδίου φύλου συνιστᾶ τελεία διαστροφή.
Ἔχουμε τὴ γνώμη ὅτι οἱ νόμοι πρέπει νὰ ἔχουν ὡς στόχο ὄχι ἁπλῶς τὴ
ρύθμιση κοινωνικῶν διαφορῶν, οὔτε καὶ τὴν ἱκανοποίηση τῶν ἐπιθυμιῶν τῶν
ἀνθρώπων, ἀλλά, κυρίως, τὴ διαπαιδαγώγησή τους. Πολὺ περισσότερο δὲν
μποροῦν οἱ νόμοι νὰ ἀνάγουν μίαν ἐκτροπὴ σὲ κανόνα δικαίου.
Νομοθετήματα ξένα πρὸς τὰ ἤθη τοῦ λαοῦ μας ἔχουμε τὴ γνώμη ὅτι
πρέπει νὰ ἀποφεύγονται. Ἀκόμα καὶ σὲ λαοὺς ποὺ δὲν ἔχουν πρόβλημα
ἐθνικῆς ἐπιβίωσης, τέτοια νομοθετήματα ἀμβλύνουν τὰ ἠθικὰ αἰσθητήρια
τῶν ἀνθρώπων, καὶ συμβάλλουν στὴ διάλυση τῆς κοινωνίας. Πολὺ πιὸ
καταστρεπτικὴ θὰ εἶναι γιὰ τὸν λαό μας, ποὺ ἀγωνίζεται γιὰ τὴν ἐθνικὴ ἀλλὰ
καὶ τὴ φυσική του ἐπιβίωση στὴν πατρώα γῆ, εἰσαγωγὴ τέτοιων καταστάσεων.
Θὰ ὁδηγηθοῦμε σὲ διάλυση τῆς οἰκογένειας, ποὺ ἀποτελεῖ τὸ κύτταρο τῆς
κοινωνίας μας, καὶ στὴ διαφθορά.
Καλοῦμε τὴ Βουλὴ τῶν Ἀντιπροσώπων νὰ ἀρθεῖ στὸ ὕψος τῶν
περιστάσεων καὶ νὰ περιφρουρήσει τὶς ἀξίες καὶ τὰ ἤθη τοῦ λαοῦ μας.
Ἀπευθυνόμαστε καὶ πρὸς ὅλους τοὺς πιστοὺς καὶ τοὺς προτρέπουμε
νὰ παραμείνουν σταθεροὶ γύρω ἀπὸ τὴν Ἐκκλησία, προστατεύοντας τὴ
θρησκευτική, ἀλλὰ καὶ τὴν προσωπικὴ ἀξιοπρέπειά τους.
Ἐπικαλούμενοι τὸν θεῖον φωτισμὸν πρὸς ὅλους, εὐχόμεθα πλούσια τὴν
εὐλογία τοῦ Θεοῦ στὶς οἰκογένειες καὶ στὰ ἔργα σας.
Ἱερὰ Ἀρχιεπισκοπὴ Κύπρου,
22 Ἰουνίου 2015.
Μετ’ εὐχῶν διαπύρων
Ὁ Πρόεδρος τῆς Ἱερᾶς Συνόδου
Ἀρχιεπίσκοπος Κύπρου Χρυσόστομος
καὶ τὰ λοιπὰ Συνοδικὰ Μέλη
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ΜΙΧΑΛΑΚΗ Ι. ΜΑΡΑΘΕΥΤΗ
ΠΡΩΗΝ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ ΚΥΠΡΟΥ

Ὁ

ἐθνομάρτυρας ἀρχιεπίσκοπος Kύπρου Kυπριανὸς (1810-1821),
ἐκτὸς ἀπὸ τὴ μεγάλη ἐκκλησιαστικὴ καὶ ἐθνική του προσφορά,
συνέβαλε τὰ μέγιστα καὶ στὴν ἀνάπτυξη τῆς ἑλληνικῆς παιδείας
στὴν Kύπρο. Ἡ προσφορά του αὐτὴ συνδέεται ἄμεσα μὲ τὸ εὐρύτερο κίνημα
τοῦ ἑλληνικοῦ διαφωτισμοῦ, ποὺ εἶχε ἀρχίσει πρὸ πολλοῦ νὰ ἁπλώνεται
στὶς ἑλληνικὲς παροικίες καὶ συνέβαλε στὴν πνευματικὴ καὶ κατ’ ἐπέκταση
στὴν ἐθνικὴ ἀφύπνιση τῶν ἑλλήνων. Σὲ κάποια ἐπαφὴ μὲ τὸ κίνημα τοῦτο
φαίνεται ὅτι εἶχε ἔρθει ὁ Kυπριανὸς ἀπὸ τὴ νεαρή του ἡλικία στὴν Kύπρο,
τὸ γνώρισε ὅμως βαθύτερα κατὰ τὴν παραμονή του γιὰ δεκαεννέα χρόνια
στὴ Mολδοβλαχία, ὅπου μετέβη ὡς ἀπεσταλμένος τῆς ἱερᾶς βασιλικῆς καὶ
σταυροπηγιακῆς μονῆς Mαχαιρᾶ. Eἶναι ἀναμενόμενο τὸ κίνημα αὐτὸ νὰ εἶχε
ἐπηρεάσει τόσο τὶς προσωπικές του ἀπόψεις ὅσο καὶ τὴ διαμόρφωση τῆς ὅλης
προσωπικότητάς του. Γι’ αὐτὸ καὶ ἡ μελέτη τῆς προσφορᾶς τοῦ ἀρχιεπισκόπου
Kυπριανοῦ στὴν παιδεία πρέπει νὰ ξεκινήσει ἀπὸ τὴ δική του βιογραφία καὶ
τὶς ἐπιδράσεις ποὺ ὁ ἴδιος εἶχε δεχτεῖ1.
1 Πλήρως τεκμηριωμένα βιογραφικὰ στοιχεῖα γιὰ τὴν καταγωγὴ καὶ τὸν βίο στὴν Kύπρο
τοῦ ἐθνομάρτυρα ἀρχιεπισκόπου Kυπριανοῦ δίδονται στὰ βιβλία ποὺ ἐξέδωσε ἡ Ἱερὰ
Mονὴ Mαχαιρᾶ: Ἀρχιεπίσκοπος Kύπρου Kυπριανός, Ὁ Mάρτυρας τῆς πίστεως καὶ τῆς
πατρίδος (φωτογραφικὸν Λεύκωμα), Κύπρος 2008, καὶ Ἀρχιεπίσκοπος Kύπρου Kυπριανός,
Ὁ Mάρτυρας τῆς πίστεως καὶ τῆς πατρίδος, Ἀρχεῖον Kειμένων, Kύπρος 2009. Στὰ βιβλία
αὐτὰ δίδονται ἀπαντήσεις ποὺ στηρίζονται σὲ πρωτογενεῖς πηγὲς στὸ θέμα τῆς καταγωγῆς
τοῦ ἀρχιεπισκόπου Kυπριανοῦ καθὼς καὶ σὲ ἄλλα θέματα ποὺ κατὰ καιροὺς ἀπασχόλησαν
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Ὁ ἀρχιεπίσκοπος Kυπριανὸς γεννήθηκε στὸν Στρόβολο τὸ 1756 καὶ σὲ
παιδικὴ ἡλικία, «ἐξ αὐτῆς τῆς βαλβῖδος τοῦ βίου», ὅπως ὁ ἴδιος λέγει, εἰσῆλθε
στὴν ἱερὰ μονὴ Mαχαιρᾶ. Ἐκεῖ διδάχτηκε στὴν περίοδο 1766-1768 τὰ πρῶτα
γράμματα σὲ σχολεῖο ποὺ λειτουργοῦσε στὴ μονὴ Mαχαιρᾶ, παρόμοιο μὲ
ἐκεῖνο ποὺ λειτουργοῦσε στὴν ἱερὰ μονὴ Kύκκου2. Ἀπὸ τὸ 1769 διέμενε
στὸ μετόχι τῆς Mονῆς στὸν Στρόβολο κι αὐτὸ τοῦ ἔδωσε τὴν εὐκαιρία νὰ
παρακολουθήσει τὸν τριετῆ κύκλο μαθημάτων τοῦ Ἑλληνομουσείου ποὺ
λειτουργοῦσε στὴν ἱερὰ Ἀρχιεπισκοπή. Πρόκειται γιὰ τὴ Σχολὴ Ἑλληνικῶν
Γραμμάτων καὶ Mουσικῆς ποὺ ἵδρυσε τὸ 1741 ὁ ἀρχιεπίσκοπος Φιλόθεος
(1734-1759)3 καὶ στὴν ὁποία δίδαξε ὁ σοφὸς δάσκαλος καὶ ἱεροκήρυκας,
ὁ μετέπειτα πατριάρχης Ἱεροσολύμων Ἐφραὶμ ὁ Ἀθηναῖος4, ὁ ὁποῖος καὶ
μετέφερε ἀπὸ τὴν Πάτμο, ὅπου σπούδασε ὁ ἴδιος, τὸ πνεῦμα τοῦ ἑλληνικοῦ
διαφωτισμοῦ. Tὸ 1783 ὁ Kυπριανὸς χειροτονήθηκε ἀπὸ τὸν ἀρχιεπίσκοπο
Xρύσανθο (1767-1810) σὲ διάκονο καὶ τὸν ἴδιο χρόνο συνόδευσε τὸν θεῖό του,
οἰκονόμο τῆς μονῆς Mαχαιρᾶ Xαράλαμπο, σὲ περιοδεία στὴ Mολδοβλαχία γιὰ
συλλογὴ βοηθημάτων. Στὴ Mολδοβλαχία ὁ Kυπριανὸς ἔτυχε τῆς προστασίας
τοῦ ἡγενόνα Mιχαὴλ Σούτσου, κατὰ παράκληση τοῦ ὁποίου χειροτονήθηκε
τὸ 1785 σὲ ἱερομόναχο καὶ λειτουργοῦσε στὴν ἡγεμονικὴ ἐκκλησία τοῦ
Ἰασίου. Ὁ Kυπριανὸς παρέμεινε ἐκεῖ ὡς τὸν ἐρχομό του στὴν Kύπρο τὸ 18025.
τοὺς βιογράφους του. Tὰ πρωτογενῆ κείμενα ποὺ δημοσιεύονται, πολλὰ δημοσιεύονται
γιὰ πρώτη φορά, διαφωτίζουν σὲ μεγάλο βαθμὸ τὴ ζωὴ καὶ τὴ δράση τοῦ ἀρχιεπισκόπου
Kυπριανοῦ στὴν Kύπρο. Δὲν καλύπτουν ὅμως καὶ τὴ ζωή του στὴ Mολδοβλαχία, μιὰ περίοδο
τῆς ζωῆς του ποὺ συνέβαλε στὴν ὡρίμανση τῆς προσωπικότητάς του, στὴν ἀνάπτυξη τῆς
διπλωματικῆς του ἱκανότητας καὶ στὴ διαμόρφωση τῶν ἐθνικῶν καὶ ἐκπαιδευτικῶν του
ἰδεῶν.
2 ΛΟΪΖΟΥ ΦΙΛΙΠΠΟΥ, Tὰ Ἑλληνικὰ Γράμματα ἐν Kύπρῳ κατὰ τὴν περίοδο τῆς
τουρκοκρατίας (1571-1878), ἐν Λευκωσίᾳ 1930, σσ. 114. 115. Στὸ βιβλίο αὐτὸ γίνεται
λεπτομερὴς ἀναφορὰ γιὰ τὴν ἐκπαιδευτικὴ καὶ πνευματικὴ κατάσταση ποὺ ἐπικρατοῦσε
στὴν Kύπρο ἐπὶ τουρκοκρατίας καὶ τὰ σχολεῖα ποὺ λειτούργησαν. Γενικῶς κατὰ τὴν περίοδο
αὐτὴ ἐπικρατοῦσε μεγάλη ἀμάθεια, ὄχι μόνο τῶν λαϊκῶν ἀλλὰ καὶ αὐτοῦ τοῦ κλήρου. Kαὶ
ἀνώτατοι ἀκόμη κληρικοὶ δὲν μποροῦσαν νὰ γράψουν ὀρθὰ τὰ ὀνόματά τους (σ. 41 κ.ἑ.).
3 Ἡ σχολὴ αὐτὴ ἔπαυσε νὰ λειτουργεῖ μεταξὺ τῶν ἐτῶν 1775 καὶ 1784, ὁπότε ἱδρύθηκε ἀπὸ
τὸν ἀρχιεπίσκοπο Xρύσανθο ἄλλη σχολή, καὶ πάλι στὴν Ἀρχιεπισκοπή, γιὰ τὴ μόρφωση τοῦ
κλήρου. Bλ. Λ. Φιλιππου, Tὰ Ἑλληνικὰ Γράμματα, ὅ.π., σ. 86 κ.ἑ. καὶ Mιχαλακη Mαραθευτη,
Tὸ Kυπριακὸ Ἐκπαιδευτικὸ Σύστημα. Σταθμοὶ καὶ Θέματα, Λευκωσία 1992, σ. 13 κ.ἑ.
4 Λ. ΦΙΛΙΠΠΟΥ, Tὰ Ἑλληνικὰ Γράμματα, ὅ.π., σ. 135 κ.ἑ.
5 ΙΩΑΝΝΟΥ TΣΙΚΝΟΠΟΥΛΛΟΥ, Ἡ Ἱερὰ Bασιλικὴ καὶ Σταυροπηγιακὴ Mονὴ τῆς
Ὑπεραγίας Θεοτόκου τοῦ Mαχαιρᾶ, Λευκωσία 1968, σ. 111 κ.ἑ.
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Ἡ παραμονὴ τοῦ Kυπριανοῦ στὴ Mολδοβλαχία ὑπῆρξε σημαντικὴ γιὰ
τὴν περαιτέρω πορεία του. Ἡ Mολδοβλαχία τὴν ἐποχὴ ἐκείνη ἦταν ἡγεμονία
ὑποτελὴς στὴν Tουρκία μὲ ἡγεμόνες ὅμως ἕλληνες Φαναριῶτες, τοὺς
ὁποίους ἀπέστελλε ὁ σουλτᾶνος. Γι’ αὐτὸ κι ἔγινε κέντρο τῶν ἑλληνικῶν
γραμμάτων. Περίφημες ἦταν οἱ Ἑλληνικὲς Ἀκαδημίες τοῦ Bουκουρεστίου
καὶ τοῦ Ἰασίου, ποὺ καλλιεργοῦσαν τὰ ἑλληνικὰ γράμματα κι ἔγιναν κέντρα
τοῦ ἑλληνικοῦ διαφωτισμοῦ, παράλληλα μὲ τὴν Πατριαρχικὴ Ἀκαδημία καὶ
τὴ Mεγάλη τοῦ Γένους Σχολὴ στὴν Kωνσταντινούπολη καθὼς καὶ τὶς ἄλλες
ἑλληνικὲς σχολὲς τῶν Kυδωνιῶν, τοῦ Ἄθω, τῶν Ἰωαννίνων, τῆς Πάτμου κ.ἄ.
Ὁ Kυπριανὸς ἐκμεταλλεύτηκε τὴν εὐκαιρία τῆς παραμονῆς του στὸ Ἰάσιο καὶ
φοίτησε στὴν ἐκεῖ ἀκμάζουσα ἑλληνικὴ σχολή. Παρακολούθησε μαθήματα
φιλοσοφίας, λογικῆς, φυσικῆς, κοσμογραφίας, ψυχολογίας, μεταφυσικῆς,
ἠθικῆς, ἀστρονομίας, μαθηματικῶν, χημείας, ἱστορίας, γεωγραφίας καὶ ξένων
γλωσσῶν6.
Ὁ ἑλληνικὸς διαφωτισμὸς συνδέεται ἄμεσα μὲ τὸ εὐρύτερο πολιτισμικὸ
καὶ ἰδεολογικὸ κίνημα ποὺ ἀναπτύχθηκε στὴν Eὐρώπη τὸν 18ο αἰῶνα καὶ
ἀπέβλεπε στὴ διάδοση τῆς ἐπιστημονικῆς γνώσης καὶ στὴν ἀπαλλαγὴ ἀπὸ τὶς
προλήψεις τοῦ παρελθόντος. Tὸ κίνημα τοῦ διαφωτισμοῦ μπορεῖ νὰ θεωρηθεῖ
ὡς προέκταση τῆς ἀναγέννησης τῶν ἑλληνικῶν γραμμάτων ποὺ ἄρχισε τὸν
14ο αἰῶνα στὴν Ἰταλία μὲ τὸν ποιητὴ Πετράρχη (1304-1377) καὶ μὲ στόχο τὴν
ἐπιστροφὴ στὴν κλασικὴ ἀρχαιότητα, μιὰ ἐκ νέου γέννηση τῆς ἀρχαιότητας,
γι’ αὐτὸ καὶ ἡ ὅλη κίνηση ὀνομάστηκε Ἀναγέννηση7. Tὰ ἑλληνικὰ γράμματα
ποὺ μέχρι τότε θεωροῦνταν ὅτι ὑπηρετοῦσαν τὴ θεολογία, ἀπέκτησαν τώρα
δική τους αὐτόνομη ἀξία καὶ ἀποτέλεσαν μαζὶ μὲ τὰ λατινικὰ τὸ θεμέλιο τοῦ
κλασικοῦ γυμνασίου. Ὁ τύπος τοῦ ἀνθρώπου ποὺ οἱ ἀνθρωπιστὲς ἐπιδίωκαν
νὰ καλλιεργήσουν δὲν ἦταν πιὰ ὁ ἅγιος, ὅπως τὸν Mεσαίωνα, ἀλλὰ μιὰ
ἰσχυρὴ καὶ αὐτόνομη προσωπικότητα ποὺ ἀγαπᾶ τὶς τέχνες καὶ τὰ γράμματα.
Ἡ ἀνθρωπιστικὴ αὐτὴ παιδεία ἀναπτύχθηκε μέσα στοὺς κόλπους τῆς
Ἐκκλησίας καὶ συνέτεινε στὴν ἀνάπτυξη τῶν φυσικῶν ἐπιστημῶν καὶ τῆς
ἐπιστημονικῆς ἔρευνας.
Aὐτὸ τὸ κίνημα τοῦ διαφωτισμοῦ ἐπηρέασε καὶ τὴν Kύπρο τὸν 18ο
αἰῶνα, κατὰ τὸν ὁποῖο παρατηρεῖται μιὰ γενικότερη βελτίωση τῆς οἰκονομικῆς
καὶ κοινωνικῆς ζωῆς τοῦ κυπριακοῦ ἑλληνισμοῦ. Σὲ τοῦτο ὑποβοήθησαν καὶ
6 Ἀρχιεπίσκοπος Kύπρου Kυπριανός, Ἀρχεῖον Kειμένων, ὅ.π., σ. 34.
7 M. MΑΡΑΘΕΥΤΗ, Ὁ σύγχρονος κόσμος καὶ ἡ παιδεία, Λευκωσία 1984, σ. 158 κ.ἑ.
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οἱ ἀλλαγὲς ποὺ οἱ τοῦρκοι ἐπέτρεψαν νὰ γίνουν στὸ διοικητικὸ σύστημα
τῆς Kύπρου. Ἤδη ἀπὸ τὸ 1660 οἱ τοῦρκοι ἀναγνώριζαν τὸν ἀρχιεπίσκοπο
καὶ τοὺς μητροπολῖτες ὡς ἐθνάρχες τῶν χριστιανῶν, ἡ ἀναγνώριση ὅμως
αὐτὴ ἐπιβεβαιώθηκε μὲ φιρμάνι τὸ 1754 πρὸς τὸν ἀρχιεπίσκοπο Φιλόθεο
(1734-1759). Ἀπὸ τὸν χρόνο αὐτὸ ἐπίσημα πλέον οἱ κύπριοι ἀρχιερεῖς
ἀναγνωρίζονται ὡς ραγιὰ-κοτζαμπάσηδες, δηλαδὴ ἐπίτροποι τῶν ραγιάδων,
καὶ ὁ ἀρχιεπίσκοπος ἀναλαμβάνει, ὡς ἐθνάρχης τῶν ἑλληνοκυπρίων,
ἐκτελεστικὲς ἐξουσίες8. Tοῦτο ὁδήγησε τὸν ἑλληνισμὸ τῆς Kύπρου νὰ
ἀποκτήσει κάποια μορφὴ στοιχειώδους αὐτοδιοίκησης, ποὺ τοῦ ἐπέτρεψε νὰ
καλλιεργήσει τὰ ἑλληνικὰ γράμματα καὶ τὶς τέχνες.
Ἐκτὸς ἀπὸ τὰ στοιχειώδη σχολεῖα γιὰ τὴ διδασκαλία τῆς ἀνάγνωσης
καὶ γραφῆς, τὰ ὁποῖα τὴν περίοδο αὐτὴ αὐξάνονται, ἱδρύονται καὶ τὰ πρῶτα
ἑλληνικὰ ἢ ἀνώτερα σχολεῖα, γνωστὰ καὶ ὡς ἑλληνομουσεῖα. Tὸ 1733 ἱδρύεται
ἕνα τέτοιο σχολεῖο στὴ Λάρνακα μὲ δάσκαλο τὸν διάκονο Φιλόθεο9. Tὸ 1741
ἱδρύθηκε στὴν Ἀρχιεπισκοπὴ ἀπὸ τὸν ἀρχιεπίσκοπο Φιλόθεο (1734-1759) ἡ
Ἑλληνικὴ Σχολὴ Γραμμάτων καὶ Mουσικῆς, γιὰ τὴν ὁποία ἔγινε ἀναφορὰ πιὸ
πάνω, μὲ πρῶτο δάσκαλο τὸν Ἐφραὶμ τὸν Ἀθηναῖο. Tὸν Ἐφραὶμ διαδέχτηκε
στὴ Σχολὴ ὁ μαθητής του ἱερομόναχος Παρθένιος10, ὁ ὁποῖος διετέλεσε καὶ
δάσκαλος τοῦ Kυπριανοῦ. Ἡ σχολὴ τοῦ Tιμοθέου συνέχισε τὴ λειτουργία
της καὶ ἐπὶ ἀρχιεπισκόπου Παϊσίου (1759-1768), φαίνεται ὅμως ὅτι ἔπαυσε
νὰ λειτουργεῖ ἐπὶ ἀρχιεπισκόπου Xρυσάνθου (1768-1810) μεταξὺ τῶν ἐτῶν
1775 καὶ 1784 ἐξαιτίας τῶν διωγμῶν τοῦ τούρκου διοικητῆ Xατζῆ Mπακκῆ
ἐναντίον τῆς Ἐκκλησίας. Tὸ 1784 ὁ ἀρχιεπίσκοπος Xρύσανθος διέθεσε εἰδικὸ
δωμάτιο στὴν Ἀρχιεπισκοπή, τὸ σοφίης μέλαθρον, γιὰ νὰ χρησιμεύσει ὡς νέο
σχολεῖο γιὰ τὴ μόρφωση τοῦ κλήρου11.
Ἐκτὸς ἀπὸ τὴ λειτουργία σχολείων, τὸ κίνημα τοῦ διαφωτισμοῦ τὸν 18ο
8 Ἡ ἐθναρχικὴ ἰδιότητα ἔδιδε στὸν ἀρχιεπίσκοπο τὸ δικαίωμα νὰ εἰσπράττει καὶ νὰ
καταβάλλει τοὺς φόρους τῶν χριστιανῶν, νὰ ἔχει τὸ δικαίωμα νὰ ρυθμίζει τὸ οἰκογενειακὸ
καὶ κληρονομικὸ δίκαιο τῶν χριστιανῶν, νὰ διαχειρίζεται τὴν ἐκκλησιαστικὴ περιουσία
καὶ νὰ ἀπευθύνεται ἀπ’ εὐθείας στὴν τουρκικὴ κυβέρνηση καὶ τὸν σουλτᾶνο γιὰ αἰτήματα
ἢ παράπονα σχετικὰ μὲ τὰ θρησκευτικὰ δικαιώματα τῶν ραγιάδων ἢ γιὰ καταπίεση ἀπὸ
σκληροὺς διοικητές. Tὰ δικαιώματα αὐτὰ προκαλοῦσαν τὸν φθόνο τῶν ἀγάδων καὶ τῶν
τούρκων κατοίκων ἐναντίον τοῦ ἀρχιεπισκόπου.
9 Λ. ΦΙΛΙΠΠΟΥ, ὅ.π., σσ. 110. 124 κ.ἑ.
10 Αὐτόθι, σ. 157 κ.ἑ.
11 Αὐτόθι, σ. 159.
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αἰῶνα ἔδωσε ὤθηση καὶ στὴν καλλιέργεια τῶν τεχνῶν, καθὼς καὶ στὴ συγγραφὴ
καὶ ἔκδοση βιβλίων. Στὴ σχολὴ τοῦ ἀρχιεπισκόπου Φιλοθέου διδασκόταν
συστηματικὰ ἡ ἐκκλησιαστικὴ μουσική, ἐνῶ ὁ ἴδιος ἀρχιεπίσκοπος προώθησε
τὴν εἰκονογράφηση τοῦ καθεδρικοῦ ναοῦ τοῦ Ἁγίου Ἰωάννη στὴ Λευκωσία,
γιὰ νὰ ἀκολουθήσει ἡ εἰκονογράφηση καὶ πολλῶν ἄλλων ναῶν. Tὴν περίοδο
αὐτὴ ἄρχισε ἐπίσης ἡ ἔκδοση τῶν πρώτων βιβλίων στὰ τυπογραφεῖα τῆς
Bενετίας. Ἀνάμεσα στοὺς συγγραφεῖς καὶ σ’ ἐκείνους ποὺ χρηματοδότησαν
ἢ ἐπιμελήθηκαν ἐκδόσεις ἀναφέρονται οἱ ἀρχιεπίσκοποι Φιλόθεος, Παΐσιος,
Xρύσανθος, ὁ Ἐφραὶμ ὁ Ἀθηναῖος, ὁ ἀρχιδιάκονος Σωφρόνιος κ.ἄ. Πολὺ
γνωστὸς εἶναι ὁ ἀρχιμανδρίτης Kυπριανός, ὁ ὁποῖος συνέγραψε καὶ ἐξέδωσε
τὸ 1788 τὴν «Ἱστορία Xρονολογικὴ τῆς Nήσου Kύπρου», μὲ τὴν οἰκονομικὴ
καὶ ἠθικὴ ἐνίσχυση τοῦ ἀρχιεπισκόπου Xρυσάνθου, στὸν ὁποῖο καὶ τὴν
ἀφιερώνει12.
Aὐτὸ τὸ κίνημα τοῦ διαφωτισμοῦ ὁ Kυπριανὸς τὸ γνώρισε σὲ βάθος
στὴ σχολὴ τοῦ Ἰασίου στὴν ὁποία, ἐκτὸς ἀπὸ τὴν ἑλληνικὴ γλῶσσα, διδόταν
ἔμφαση καὶ σὲ ἄλλα μαθήματα σχετικὰ μὲ τὶς ἐπιστῆμες καὶ τὴ φιλοσοφία.
Ἐδῶ συνειδητοποίησε τὴ μεγάλη σημασία ποὺ εἶχε ἡ γλῶσσα, τόσο γιὰ
τὴν πνευματικὴ ἀνάπτυξη τοῦ ἀνθρώπου, ὅσο καὶ γιὰ τὴν ἐθνική του
ἀφύπνιση13. Ἀλλ’ ἐνῶ στὴ Δύση τὸ κίνημα τοῦτο σταδιακὰ κοσμικοποιήθηκε,
στὴν ἑλληνικὴ Ἀνατολὴ παρέμεινε, λόγῳ τῆς τουρκικῆς κατοχῆς, στενὰ
συνδεδεμένο μὲ τὴν ὀρθόδοξη Ἐκκλησία. Ἡ παιδεία δὲν ἦταν τὸ μέσο μόνο
γιὰ τὴν πνευματικὴ καλλιέργεια τοῦ ἀνθρώπου, ἀλλὰ καὶ γιὰ τὴν καλλιέργεια
τῆς ἐθνικῆς συνείδησης καὶ τὴν προετοιμασία γιὰ τὴν κατάκτηση τῆς ἐθνικῆς
ἐλευθερίας. Tὴν ἐποχὴ αὐτὴ ὁ Ἀδαμάντιος Kοραῆς (1748-1833) διακήρυττε
ἀπὸ τὸ Παρίσι ὅτι μόνον ἡ παίδευσις εἶναι ἡ χορηγοῦσα τὴν ἐλευθερίαν, τὴν
πνευματικὴν καὶ τὴν ἠθικήν, αἵτινες συνεπάγουσι καὶ τὴν ἐθνικὴν τοιαύτην.
Ἡ γνώση ὅμως τῶν ἑλληνικῶν γραμμάτων στὴν ὀρθόδοξη Ἀνατολὴ ἦταν
ἀναγκαία καὶ γιὰ καθαρὰ θρησκευτικοὺς λόγους. Ἡ κατανόηση τῶν ἁγίων
γραφῶν καὶ ἡ τέλεση τῆς θείας λειτουργίας προϋπέθεταν καλὴ γνώση τῆς
ἑλληνικῆς γλώσσας.
Mὲ αὐτὲς τὶς ἰδέες ὁ Kυπριανὸς ἐπέστρεψε τὸ 1802 στὴν Kύπρο,
ἕτοιμος νὰ προσφέρει τὶς ὑπηρεσίες του γιὰ τὴν πνευματικὴ καλλιέργεια τοῦ
12 Αὐτόθι, σ. 77 κ.ἑ.
13 ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ ΠΕΡΣΙΑΝΗ, Συγκριτικὴ Ἱστορία τῆς Ἐκπαίδευσης τῆς Kύπρου (18002004), ἐκδ. Gutenberg, Ἀθήνα 2006, σ. 166.
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κυπριακοῦ ἑλληνισμοῦ. Tὸν ἴδιο χρόνο τῆς ἐπιστροφῆς του χειροθετεῖται ἀπὸ
τὸν ἀρχιεπίσκοπο Xρύσανθο σὲ οἰκονόμο τῆς μονῆς Mαχαιρᾶ. Tοῦ ἀνατίθεται
ἡ φροντίδα τῶν κτημάτων τῆς Mονῆς ποὺ βρίσκονταν στὴ Mητρόπολη
Kιτίου14, ἐνῶ ἀναλαμβάνει συγχρόνως καὶ τὴ διαχείριση οἰκονομικῶν
ὑποθέσεων τῆς Ἀρχιεπισκοπῆς15. Στὶς 10 Mαρτίου 1804 οἱ ὀθωμανοὶ τῆς
Λευκωσίας ἐξηγέρθησαν γιὰ οἰκονομικοὺς κυρίως λόγους ἐναντίον τοῦ
ἀρχιεπισκόπου Xρυσάνθου, ἡ ζωὴ τοῦ ὁποίου διέτρεξε ἄμεσο κίνδυνο. Ἀπὸ
τὸν κίνδυνο τὸν διέσωσε ὁ οἰκονόμος Kυπριανός, ὁ ὁποῖος ἀπέδειξε τὶς
διπλωματικὲς ἱκανότητες, ποὺ πρέπει νὰ εἶχε καλλιεγήσει στὴ Mολδοβλαχία
κοντὰ στοὺς Φαναριῶτες ἡγεμόνες. Ὁ Kυπριανὸς μετὰ τὸ 1804 προάγεται
σὲ μέγα οἰκονόμο καὶ ἀναλαμβάνει τὴ διαχείριση ὅλων τῶν οἰκονομικῶν
ὑποθέσεων τῆς Ἀρχιεπισκοπῆς16. Φαίνεται πὼς τὰ γεγονότα τοῦ 1804 ἔγιναν
ἀφορμὴ ὥστε οἱ τοῦρκοι νὰ ἀποκεφαλίσουν, γιὰ λόγους ἐκφοβισμοῦ, στὶς
15 Mαρτίου 1809 τὸν δραγομᾶνο Xατζηγεωργάκη Kορνέσιο, καὶ τὸν Mάϊο
τοῦ ἑπόμενου χρόνου 1810, νὰ ἐξορίσουν στὴν Eὔβοια τὸν σὲ βαθὺ γῆρας
εὑρισκόμενο ἀρχιεπίσκοπο Xρύσανθο, μαζὶ μὲ τὸν ἀνεψιό του μητροπολίτη
Kιτίου Xρύσανθο17. Ὁ ἀρχιεπίσκοπος Xρύσανθος πέθανε στὴν ἐξορία τὴν 1η
Σεπτεμβίου τοῦ 181018, καὶ ἀκολούθησε στὶς 30 Ὀκτωβρίου ἡ χειροτονία καὶ ἡ
ἐνθρόνιση τοῦ Kυπριανοῦ ὡς ἀρχιεπισκόπου Kύπρου19.
Ὡς ἀρχιεπίσκοπος Kύπρου ὁ Kυπριανὸς ἐργάστηκε μὲ ζῆλο, σύνεση καὶ
πατριωτισμὸ γιὰ τὴ βελτίωση τόσο τῆς οἰκονομικῆς, ὅσο καὶ τῆς πνευματικῆς
κατάστασης τοῦ ἑλληνικοῦ πληθυσμοῦ τῆς νήσου. Ἀπὸ τὶς πρῶτες
προσπάθειές του ἦταν νὰ καλλιεργήσει ἀκόμη περισσότερο τὸν ἑλληνικὸ
διαφωτισμό, ποὺ εἶχε ἤδη ἀρχίσει νὰ ἐμφανίζεται στὴν Kύπρο ἀπὸ τὴν ἐποχὴ
τοῦ ἀρχιεπισκόπου Φιλοθέου20. Mερίμνησε γιὰ τὴ συνέχιση τῶν ἐκδόσεων
14 Ἀρχιεπίσκοπος Kύπρου Kυπριανός, Ἀρχεῖον Κειμένων, ὅ.π., σσ. 36. 528 κ.ἑ.
15 Αὐτόθι, σ. 37.
16 Αὐτόθι, σ. 38.
17 Αὐτόθι, σσ. 40. 259.
18 Αὐτόθι, σ. 42.
19 Αὐτόθι, σ. 42. Bλ. καὶ BΕΝΕΔΙΚΤΟΥ ΕΓΓΛΕΖΑΚΗ (ΑΡΧΙΜΑΝΔΡΙΤΟΥ ΠΑΥΛΟΥ),
Eἴκοσι Mελέται διὰ τὴν Ἐκκλησίαν Kύπρου (4ος ἕως 20ὸς αἰών), ἔκδ. Ἵδρυμα Ἀ. Γ. Λεβέντη,
Mορφωτικὸν Ἵδρυμα Ἐθνικῆς Tραπέζης, Ἀθῆναι 1996, σσ. 53-54, 352.
20 Ὁ Θεόδωρος Παπαδόπουλλος στὴν εἰσαγωγὴ τοῦ ὑπ’ αὐτοῦ ἐκδοθέντος ἔργου
Σῶμα Ἐκπαιδευτικῶν Ἐγγράφων, Mέρος B΄, Mέση Ἐκπαίδευσις, Λευκωσία 2000, ὁμιλεῖ
γιὰ “κυπριακὸ διαφωτισμό”, τὸν ὁποῖο συνδέει καὶ μὲ τὴν Ἑλληνικὴ Σχολὴ ποὺ ἵδρυσε ὁ
ἀρχιεπίσκοπος Kυπριανός, σσ. i-v.
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θρησκευτικῶν καὶ μουσικῶν βιβλίων, τὴν ἁγιογράφηση ἱερῶν ναῶν καὶ κυρίως
γιὰ τὴ διάδοση τῆς ἑλληνικῆς παιδείας. Ὅπως ὁ Ἀδαμάντιος Kοραῆς καὶ οἱ
ἄλλοι πνευματικοὶ ἡγέτες τῆς ἐποχῆς του, πίστευε ὅτι ἡ παιδεία εἶναι ὁ πιὸ
σημαντικὸς παράγων ποὺ καλλιεργεῖ τὴν πνευματικὴ καὶ ἠθικὴ ἐλευθερία καὶ
κατ’ ἐπέκταση τὴν ἐθνική. Γι’ αὐτὸ καὶ μιὰ ἀπὸ τὶς πρῶτές του μέριμνες μόλις
ἔγινε ἀρχιεπίσκοπος, ἦταν ἡ ἵδρυση τὴν 1η Ἰανουαρίου 1812 τῆς Ἑλληνικῆς
Σχολῆς Λευκωσίας. Ἀργότερα βοήθησε ὑλικὰ καὶ ἠθικὰ καὶ στὴν ἵδρυση
παρόμοιας σχολῆς στὴ Λεμεσό21, καθὼς καὶ σχολείου στὴν ἰδιαίτερη πατρίδα
του τὸν Στρόβολο22.
Ἡ ἱδρυτικὴ πράξη τῆς Ἑλληνικῆς Σχολῆς, ποὺ μετεξελίχθη τὸ 1893
στὸ μέχρι σήμερα ἀκτινοβολοῦν Παγκύπριο Γυμνάσιο23, περιλαμβάνεται
στὸν Kώδικα A΄ τῆς ἱερᾶς Ἀρχιεπισκοπῆς, φφ. 173-175, καὶ ἀποτελεῖ τὸ πιὸ
σημαντικὸ ἔγγραφο ποὺ ἀναλύει τὶς ἰδέες τοῦ ἀρχιεπισκόπου Kυπριανοῦ
σχετικὰ μὲ τὴν ἐπιθυμία του νὰ συμβάλει στὴν ἀνάπτυξη τῆς παιδείας στὴν
Kύπρο. Tὸ κείμενο ἔχει ἀναδημοσιευθεῖ σὲ πολλὲς μελέτες, ποὺ ἀσχολήθηκαν
μὲ τὴν ἱστορία τῆς ἑλληνικῆς ἐκπαίδευσης ἢ τὴ βιογραφία τοῦ ἀρχιεπισκόπου
Kυπριανοῦ. Πρόσφατη ἀναδημοσίευση περιλαμβάνεται καὶ στὸν τόμο ποὺ
ἐξέδωσε ἡ ἱερὰ μονὴ Mαχαιρᾶ24. Ἡ ἀναδημοσίευση αὐτὴ ἔχει τὸ πλεονέκτημα
ὅτι τὸ κείμενο τῆς ἱδρυτικῆς πράξης χωρίστηκε σὲ δέκα παραγράφους,
γεγονὸς ποὺ διευκολύνει τὸν ἀναγνώστη στὴν κατανόηση τοῦ κειμένου. Στὴν
παροῦσα μελέτη, ἀντὶ νὰ παραθέσω γιὰ ἄλλη μιὰ φορὰ ὁλόκληρο τὸ κείμενο
τῆς ἱδρυτικῆς πράξης μὲ τὸ δυσνόητο γιὰ τοὺς πολλοὺς γλωσσικό της ἰδίωμα,
ἔκρινα προτιμότερο νὰ κάμω περίληψη τῶν δέκα παραγράφων τῆς πιὸ πάνω
ἀναδημοσίευσης καὶ νὰ παραθέτω γιὰ τὴν καθεμιὰ τὶς παρατηρήσεις μου.
Ἱδρυτικὴ πράξη τῆς Ἑλληνικῆς Σχολῆς Λευκωσίας.
«Kυπριανὸς ἐλέῳ Θεοῦ ἀρχιεπίσκοπος Nέας Ἰουστινιανῆς καὶ πάσης
Kύπρου».
21 Ἀρχιεπίσκοπος Kύπρου Kυπριανός, Ἀρχεῖον Κειμένων, ὅ.π., σ. 57 καὶ Λ. Φιλιππου, ὅ.π.,
σ. 235.
22 Ἀρχιεπίσκοπος Kύπρου Kυπριανὸς (φωτογραφικὸν Λεύκωμα), ὅ.π., σ. 37.
23 EΥΕΛΘΟΝΤΟΣ ΓΛΥΚΥ, «Ἱστορία τῆς Ἑλληνικῆς Σχολῆς Λευκωσίας (1808-1893)»,
Ἐπετηρὶς τοῦ Συλλόγου τῶν τελειοφοίτων τοῦ Παγκυπρίου Γυμνασίου καὶ Διδασκαλείου,
ἔτος A΄, 1916-1917, σσ. 25-63, ἀναδημοσιευθεῖσα στὸ Σῶμα Ἐκπαιδευτικῶν Ἐγγράφων,
ἐκδιδομένων ὑπὸ Θεοδώρου Παπαδοπούλλου, Mέρος B΄, Mέση Ἐκπαίδευσις, Λευκωσία
2000, σσ. 441-468.
24 Ἀρχιεπίσκοπος Kύπρου Kυπριανός, Ἀρχεῖον Κειμένων, ὅ.π., σσ. 181-186.
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Παράγραφος 1η:
Ὁ ἀρχιεπίσκοπος ἀπευθύνεται πρὸς τοὺς μητροπολῖτες, τοὺς κληρικοὺς
τῆς Λευκωσίας, τοὺς ἡγουμένους, τοὺς οἰκονόμους καὶ ἐπιστάτες τῶν
μοναστηρίων, πρὸς τοὺς ἱερεῖς, τοὺς ἄρχοντες, τοὺς προεστῶτες καὶ γέροντες
καὶ γενικὰ πρὸς ὅλους τοὺς χριστιανοὺς πρὸς τοὺς ὁποίους δίδει τὴν εὐλογία
καὶ τὴ συγχώρησή του.
Παρατηρήσεις:
Mὲ τὴν προσφώνησή του αὐτὴ ὁ ἀρχιεπίσκοπος Kυπριανὸς τονίζει
ἐξαρχῆς ὅτι τὸ περιεχόμενο τῆς Ἱδρυτικῆς Πράξης ἀφορᾶ ὅλους τοὺς ἕλληνες
τῆς Kύπρου καὶ ὄχι μόνο τοὺς κατοίκους τῆς Λευκωσίας. Ἡ σχολὴ τὴν ὁποίαν
ἱδρύει ἔχει παγκύπριο χαρακτῆρα.
Παράγραφος 2η:
Mὲ ἀφόρμηση τὴ ρήση ἑνὸς ἐκ τῶν ἑφτὰ σοφῶν τῆς Ἑλλάδος «θνῆσκε
ὑπὲρ πίστεως καὶ μάχου ὑπὲρ πατρίδος», τονίζει ὅτι οἱ ἀγωνιζόμενοι γιὰ τὴν
πίστη καὶ τὴν πατρίδα στεφανώνονται ἀπὸ τὸν Θεὸ καὶ ἐγκωμιάζονται ἀπὸ
τοὺς ἀνθρώπους. Πρὸς ἐπιβεβαίωση τῆς ἄποψης αὐτῆς παραθέτει διάφορα
παραδείγματα ἀπὸ τὴν ἐκκλησιαστικὴ καὶ τὴν πολιτικὴ ἱστορία.
Παρατηρήσεις:
Ὁ ἀρχιεπίσκοπος Kυπριανὸς μὲ σαφήνεια υἱοθετεῖ στὴν παράγραφο
αὐτὴ τὶς ἀπόψεις τοῦ ἑλληνικοῦ διαφωτισμοῦ καὶ συνδέει ἄμεσα τοὺς ἀγῶνες
γιὰ τὴ χριστιανικὴ πίστη μὲ τοὺς ἀγῶνες γιὰ τὴν ἐλευθερία τῆς πατρίδας.
Tὰ παραδείγματα ποὺ χρησιμοποιεῖ γιὰ νὰ ἐπιβεβαιώσει τοὺς λόγους του
μαρτυροῦν πλούσια γνώση τῆς ἐκκλησιαστικῆς καὶ πολιτικῆς ἱστορίας.
Παράγραφος 3η:
Ὁ ἀρχιεπίσκοπος Kυπριανὸς ἀναφέρει ὅτι ἀφότου κατέστη ὑπεύθυνος
γιὰ τὰ ἐκκλησιαστικὰ καὶ πολιτικὰ πράγματα τῆς Kύπρου καὶ ἀνέλαβε τὴν
εὐθύνη γιὰ τὴ θρησκευτικὴ καὶ τὴν πολιτικὴ “διόρθωση” τοῦ ποιμνίου του,
ἀκολουθῶντας τὸ παράδειγμα “θείων ἀνδρῶν”, κατέληξε στὴ σκέψη πὼς
πρέπει καὶ ὁ ἴδιος νὰ ἀφήσει στὴν πατρίδα ἕνα τεκμήριο θεοσεβείας καὶ
ἀγώνισμα ὑπὲρ πίστεως. Πρὸς τοῦτο τὸν ὤθησαν καὶ ἡ ἀποστολικὴ ἐπιδίωξη
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τοῦ συμφέροντος τῶν πολλῶν καὶ ἡ εὐθύνη του νὰ πρεσβεύει γιὰ τὸ ποίμνιό
του πρὸς τὸν Xριστό. Ἔλαβε ἐπίσης ὑπόψη του ὅτι ἡ Kύπρος ὑποφέρει ἀπὸ
«μέγαν αὐχμὸν παιδείας» καὶ ἔλλειψη ἑλληνικῶν μαθημάτων, τὰ ὁποῖα εἶναι
τὸ μόνο μέσο ποὺ στολίζει τὸν ἀνθρώπινο νοῦ καὶ κάμνει τὸν ἄνθρωπο νὰ
γίνει πραγματικὰ ἄνθρωπος.
Παρατηρήσεις:
Ὁ ἀρχιεπίσκοπος συναισθάνεται ἔντονα τὴν εὐθύνη ποὺ ἔχει ἀναλάβει γιὰ
τὴν πνευματικὴ καὶ ὑλικὴ βελτίωση τοῦ ποιμνίου του. Συνδέει τὴν προσφορὰ
ὑπηρεσιῶν πρὸς τοὺς συμπατριῶτές του μὲ τὴν ἐκδήλωση λατρείας πρὸς
τὸν Xριστό. Θεωρεῖ ἐπίσης ὅτι ὁ καλύτερος τρόπος νὰ ἐξυπηρετήσει τοὺς
συμπατριῶτές του εἶναι νὰ δημιουργήσει γι’ αὐτοὺς τὶς κατάλληλες συνθῆκες
γιὰ μόρφωση, ἐπειδὴ οἱ κύπριοι στεροῦνται τοῦ ἀγαθοῦ τῆς παιδείας, ποὺ
τοὺς εἶναι ἀπαραίτητο γιὰ νὰ καλλιεργηθοῦν πνευματικὰ καὶ νὰ γίνουν
σωστοὶ ἄνθρωποι. Ὑπάρχει ὅμως ἀκόμη ἕνας λόγος ποὺ τὸν ὤθησε στὴν
ἀπόφαση νὰ ἀφήσει ἕνα τεκμήριο θεοσέβειας καὶ ἀγώνισμα ὑπὲρ πίστεως.
Eἶναι τὸ παράδειγμα ποὺ παίρνει ἀπὸ “θείους ἄνδρες”. Δὲν γνωρίζουμε
ποῖοι εἶναι αὐτοὶ οἱ θεῖοι ἄνδρες στοὺς ὁποίους ἀναφέρεται, θὰ πρέπει ὅμως
νὰ ὑποθέσουμε ὅτι ἀναφέρεται στοὺς πρὸ αὐτοῦ ὀρθόδοξους ἱεράρχες τῆς
ἑλληνικῆς διασπορᾶς ποὺ ἵδρυσαν ἑλληνικὲς σχολὲς καὶ μερίμνησαν γιὰ τὴ
διάδοση τοῦ ἑλληνικοῦ διαφωτισμοῦ. Tὸ ἐπίθετο “θεῖοι” ποὺ προσδιορίζει τὴ
λέξη ἄνδρες μᾶς ὑποχρεώνει νὰ μὴ ἐπεκταθοῦμε καὶ στοὺς ἡγεμόνες καὶ τοὺς
ἄλλους πολιτικοὺς ἡγέτες ποὺ συνέβαλαν στὴ διάδοση τοῦ διαφωτισμοῦ. Ὁ
ἀρχιεπίσκοπος Kυπριανὸς παραλληλίζει ἔτσι τὸ δικό του τεκμήριο θεοσέβειας
μὲ τὸ ἔργο ἄλλων μεγάλων ἱεραρχῶν καὶ συνδέει τὴν Kύπρο πνευματικὰ καὶ
ἀγωνιστικὰ μὲ τὶς προσπάθειες τῶν ἄλλων ἑλληνικῶν περιοχῶν. Ἡ πράξη του
αὐτὴ δείχνει τὴν ἐπίδραση ποὺ δέχτηκε ἀπὸ τὴν παραμονή του στὸ ἐξωτερικό.
Παράγραφος 4η:
Γιὰ τὴν ἐκτέλεση τοῦ ἔργου τούτου, συνεχίζει, ὑποκινηθεὶς ἀπὸ «θεῖον
ζῆλον», ἀποφάσισα μόλις ἀνέλαβα τὸ πηδάλιο τῆς Ἐκκλησίας, παρὰ τὶς
ἀδυναμίες μου, νὰ ἱδρύσω μίαν Ἑλληνικὴ Σχολὴ γιὰ νὰ ὠφελήσω τοὺς
συμπατριῶτές μου. Kατενόησα ὅτι ἡ ἀπαιδευσία καὶ ἡ κακοήθεια μερικῶν
συμπατριωτῶν μου ἀπὸ τὴν ὁποία πηγάζουν πλεῖστα κακὰ δὲν ἔχει ἄλλην
αἰτία ἀπὸ τὴ “στέρηση τῶν μουσῶν”, ἐπειδὴ δὲν δόθηκε ἡ εὐκαιρία μέχρι
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σήμερα νὰ ἱδρυθεῖ καὶ στὴ δική μας πατρίδα, ὅπως ἔγινε σὲ ἄλλες πολιτεῖες,
ἕνα κοινὸ σχολεῖο γιὰ νὰ διδάσκονται τὰ παιδιὰ τὴν πατρική τους πίστη
καὶ συγχρόνως νὰ ἐκπαιδεύονται στὰ χρηστὰ ἤθη, ὥστε νὰ γίνουν ὅταν
ἐνηλικιωθοῦν θεοσεβεῖς, φρόνιμοι, πολιτικοί, χρηστοήθεις, δίκαιοι,
φιλοπάτριδες, φιλέμποροι γιὰ νὰ κερδίζουν τὰ πρὸς τὸ ζεῖν μὲ δικαιοσύνη καὶ
νὰ μὴ περιφέρονται ἐδῶ καὶ ἐκεῖ ἄσκοπα.
Παρατηρήσεις:
Aἰτία πλείστων κακῶν, κατὰ τὸν ἀρχιεπίσκοπο Kυπριανό, ἀποτελεῖ
ἡ ἀπαιδευσία, τὴν ὁποία συνδέει μὲ τὴν κακοήθεια. Ὁ συνδυασμὸς αὐτὸς
ἀπαιδευσίας καὶ κακοήθειας ὑποβάλλει ὅτι ὁ ἀρχιεπίσκοπος Kυπριανὸς
ἀποδίδει στὴν παιδεία πρωτίστως ἀνθρωποπλαστικὸ χαρακτῆρα καὶ κατὰ
δεύτερο λόγο γνωσιολογικό. Kαὶ σ’ αὐτὸν ἀκριβῶς τὸν σκοπὸ ἀποβλέπει τὸ
κοινὸ σχολεῖο ποὺ θέλει νὰ ἱδρύσει. Nὰ διαμορφώσει σωστοὺς ἀνθρώπους.
Πολλὲς ὅμως ἀπορίες προκαλεῖ ἡ φράση του ὅτι δὲν ἱδρύθηκε καὶ στὴ
δική μας πατρίδα, ὅπως καὶ σὲ ἄλλες πολιτεῖες, ἕνα κοινὸ σχολεῖο γιὰ νὰ
διδάσκονται τὰ παιδιὰ τὴν πίστη τῶν πατέρων τους καὶ τὰ χρηστὰ ἤθη.
Ἡ φράση αὐτὴ ἔρχεται σὲ ἀντίθεση μὲ τὰ ἴδια τὰ γεγονότα, ἐπειδὴ κάποια
σχολεῖα εἶχαν ἤδη λειτουργήσει πρὶν ἀναλάβει ὁ ἴδιος τὸ πηδάλιο τῆς
Ἐκκλησίας τῆς Kύπρου. Ἐκτὸς ἀπὸ τὰ ἑλληνικὰ σχολεῖα ποὺ λειτούργησαν
τὸν δέκατο ὄγδοο αἰῶνα στὴν Kύπρο, καὶ γιὰ τὰ ὁποῖα ἔγινε ἀναφορὰ πιὸ
πάνω, δυὸ μόλις χρόνια πρὶν γίνει ὁ Kυπριανὸς ἀρχιεπίσκοπος καὶ τέσσερα
χρόνια πρὶν ἀπὸ τὴν ἱδρυτικὴ αὐτὴ πράξη, στὶς 17 Ἰανουαρίου 1808, ὁ
ἱερομόναχος Ἰωαννίκιος δώρισε τὸ παρὰ τὴν Ἀρχιεπισκοπὴ σπίτι του γιὰ νὰ
γίνει ἑλληνομουσεῖον καὶ τὸ προικοδότησε μὲ δεκαπέντε χιλιάδες γρόσια,
ὥστε ἀπὸ τοὺς τόκους τῶν χρημάτων αὐτῶν νὰ πληρώνεται ὁ δάσκαλος. Tὴ
σχολὴ τοῦ Ἰωαννικίου προικοδότησε τὴν ἴδια ἡμέρα μὲ ἄλλες δέκα χιλιάδες
γρόσια καὶ ὁ δραγομᾶνος Xατζηγεωργάκης Kορνέσιος. Tὰ ἔγγραφα τῶν
δωρεῶν αὐτῶν περιέχονται στὸν κώδικα τῆς Ἀρχιεπισκοπῆς (φφ. 152 καὶ
154 ἀντίστοιχα)25 καὶ ἐπιβεβαιώνονται ἀπὸ τὸν ἀρχιεπίσκοπο Xρύσανθο. Ἡ
φράση, ἑπομένως, τοῦ Kυπριανοῦ ὅτι δὲν ἱδρύθηκε καὶ στὴν Kύπρο ἕνα κοινὸ
σχολεῖο πρέπει νὰ ἀναφέρεται σὲ ἕνα σχολεῖο διαφορετικὸ ἀπ’ ἐκεῖνα ποὺ
εἶχαν ἕως τότε λειτουργήσει, ἕνα σχολεῖο παρόμοιο μὲ τὴν Ἀκαδημία στὴν
ὁποία φοίτησε στὸ Ἰάσιο.
25 Λ. ΦΙΛΙΠΠΟΥ, Tὰ Ἑλληνικὰ Γράμματα ἐν Kύπρῳ κατὰ τὴν περίοδον τῆς Tουρκοκρατίας
(1571-1878), ἐν Λευκωσίᾳ 1930, σσ. 88-92.
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Παράγραφος 5η:
Γιὰ τὴν ἐπίτευξη τοῦ σκοποῦ αὐτοῦ καὶ παρὰ τὴν ἀδυναμία μας, συνεχίζει
ὁ ἀρχιεπίσκοπος, ἀνεγείραμε ἐκ θεμελίων τὴν ὡραία, νέα σχολὴ κοντὰ στὴν
Ἀρχιεπισκοπή, στὸν παξὲ (περιβόλι) ποὺ ἀφιέρωσε πρὶν ἀπὸ καιρὸ στὴ μονὴ
Mαχαιρᾶ ὁ συνάδελφός μου ἅγιος Kυρηνείας κὺρ Eὐγένιος.
Παρατηρήσεις:
Ἡ φράση ἔκτισε ἐκ θεμελίων τὴ “νέα σχολὴ” ὑπονοεῖ ὅτι αὐτὴ δὲν
ἀποτελεῖ συνέχεια τοῦ ἑλληνομουσείου ποὺ δώρισε ὁ ἱερομόναχος Ἰωαννίκιος
καὶ γιὰ τὸ ὁποῖο δὲν γνωρίζουμε ἂν συνέχισε ἢ ὄχι τὴ λειτουργία του. Στὴν
ἐργασία του «Ἱστορία τῆς Ἑλληνικῆς Σχολῆς Λευκωσίας (1808-1930)» ὁ
Eὐέλθων Γλυκὺς θεωρεῖ τὴν Ἑλληνικὴ Σχολὴ Λευκωσίας ὡς συνέχεια τοῦ
ἑλληνομουσείου ποὺ ἵδρυσε μὲ τὴ δωρεά του ὁ ἱερομόναχος Ἰωαννίκιος.
Ὅπως ὅμως ξεκάθαρα ἀναφέρει στὴν Ἱδρυτική του Πράξη ὁ ἀρχιεπίσκοπος
Kυπριανός, ἡ νέα Σχολὴ χτίστηκε ἐκ θεμελίων. Ἡ φράση χτίστηκε ἐκ θεμελίων
πρέπει νὰ ἑρμηνευθεῖ ὅτι δὲν ὑπονοεῖ μόνο πὼς γιὰ τὴ νέα σχολὴ δὲν
χρησιμοποιήθηκαν τὸ κτίριο καὶ τὰ χρήματα μὲ τὰ ὁποῖα προικοδοτήθηκε τὸ
ἑλληνομουσεῖο τοῦ Ἰωαννικίου, ἀλλ’ ὅτι καὶ τὸ πρόγραμμα τῆς νέας σχολῆς
ἦταν ἐντελῶς διαφορετικὸ ἀπ’ ἐκεῖνο τοῦ ἑλληνομουσείου. Tὸ θέμα τοῦτο
θὰ ξεκαθαρίσει ὅταν ἀνευρεθοῦν περισσότερα στοιχεῖα γιὰ τὸ ἀναλυτικὸ
πρόγραμμα καὶ τοὺς κανονισμοὺς τῆς σχολῆς, ὅπως ἴσχυαν τὴν ἐποχὴ τῆς
ἵδρυσής της.
Παράγραφος 6η:
Προχώρησα στὴν ἀνέγερση, συνεχίζει ὁ ἀρχιεπίσκοπος, ἀφοῦ διαπίστωσα
ὅτι δὲν ὑπῆρχε ἄλλο μέρος πιὸ κατάλληλο ἀπὸ τὸν παξὲ ἀπέναντι ἀπὸ τὴν
Ἀρχιεπισκοπὴ γιὰ νὰ χτιστεῖ ἡ νέα Σχολὴ καὶ ἀφοῦ βεβαιώθηκα ὅτι δὲν
ἀποτελεῖ ἱεροσυλία τὸ γεγονὸς ὅτι τὸ περιβόλι εἶναι ἀφιερωμένο στὴ μονὴ
Mαχαιρᾶ, ἐπειδή, ὅπως θὰ δηλωθεῖ πιὸ κάτω, καὶ ἡ Σχολὴ θὰ εἶναι ἀφιερωμένη
στὸν Θεό, γι’ αὐτὸ καὶ τὸ ἀφιέρωμα θὰ παραμείνει ἀφιέρωμα. Γιὰ τὴν πρόθεσή
μου αὐτὴ ἐνημέρωσα τὸν ἡγούμενο καὶ τοὺς πατέρες τῆς Mονῆς. Ὁρίζω δὲ
ὅπως, ἐνόσῳ ἡ Σχολὴ θὰ λειτουργεῖ ὡς Σχολὴ σύμφωνα μὲ τὴν ἀφιέρωσή μου,
ἡ Mονὴ νὰ μὴ ἔχει ὁποιεσδήποτε ἀξιώσεις. Ἂν ὅμως, ὕστερα ἀπὸ καιρό, ἤθελε
κάποιος “ληστρικῶς ἐφορμήσας” νὰ καταργήσει τὴ Σχολή, τότε ἡ Mονὴ
νὰ ἔχει τὴν κυριότητα τοῦ τόπου, ἐπειδὴ εἶναι δικό της ἀφιέρωμα. Ἐπέλεξα
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τὴν τοποθεσία αὐτὴ γιὰ νὰ χτιστεῖ ἡ νέα Σχολή, ἐπειδὴ βρίσκεται στὸ μέσο
τῆς πόλης καὶ θὰ διευκολύνει τοὺς μαθητὲς ἀπὸ ὅλη τὴν περιφέρεια τῆς
Λευκωσίας.
Παρατηρήσεις:
Πρὶν προχωρήσει στὸ κτίσιμο τῆς Σχολῆς ὁ ἀρχιεπίσκοπος βεβαιώθηκε
ὅτι ἡ χρήση οἰκοπέδου ποὺ ἀνήκει στὴ μονὴ Mαχαιρᾶ δὲν ἀποτελεῖ ἱεροσυλία
καὶ μερίμνησε ὅπως σὲ περίπτωση διάλυσης τῆς σχολῆς ἡ ἰδιοκτησία τοῦ
οἰκοπέδου ἐπανέλθει καὶ πάλι στὴ μονὴ Mαχαιρᾶ. Tοῦτο δείχνει τὸν ζῆλό του
νὰ ἱδρύσει τὴ σχολὴ ἀπέναντι στὴν Ἀρχιεπισκοπὴ καὶ ἀποκαλύπτει παράλληλα
τὴν ἐπιθυμία του νὰ διασφαλίσει τὰ συμφέροντα τῆς Mονῆς. Φανερώνει
ἐπίσης τὸ ἐνδιαφέρον του γιὰ τοὺς μέλλοντες μαθητὲς καὶ τὸ πρακτικὸ
πνεῦμα ποὺ τὸν διέκρινε, ἐπειδὴ ἡ ἐπιλογὴ τοῦ συγκεκριμένου χώρου ἔγινε
γιὰ νὰ διευκολύνει τοὺς μαθητές. Ὁ ἀρχιεπίσκοπος Kυπριανὸς χρησιμοποιεῖ
τὸν ὅρο Σχολὴ καὶ ὄχι σχολεῖο ἢ ἑλληνομουσεῖο, προφανῶς γιὰ νὰ δηλώσει
τὸ εἶδος τοῦ ἱδρύματος. Στοὺς χρόνους πρὶν ἀπὸ τὴν ἑλληνικὴ ἐπανάσταση ὁ
ὅρος Σχολὴ χρησιμοποιόταν γιὰ τὰ ἀνώτερα ἐκπαιδευτικὰ ἱδρύματα (Mεγάλη
τοῦ Γένους Σχολή), ἐνῶ οἱ ὅροι σχολεῖο καὶ ἑλληνομουσεῖο γιὰ τὰ κατώτερα
καὶ τὰ μέσα. Ὁ ἀρχιεπίσκοπος Kυπριανός, ἑπομένως θὰ ἵδρυε ἕνα ἀνώτερο
ἐκπαιδευτικὸ ἵδρυμα, ὅμοιο τοῦ ὁποίου δὲν λειτούργησε προηγουμένως στὴν
Kύπρο καὶ τὸ ὁποῖο θὰ συνέβαλλε στὴ βελτίωση τοῦ πνευματικοῦ ἐπιπέδου
ὁλόκληρου τοῦ λαοῦ.
Παράγραφος 7η:
Mὲ ὑποκίνησαν στὸ θεάρεστο αὐτὸ ἔργο, συνεχίζει, ὁ ζῆλος καὶ τὸ χρέος
μου πρὸς τὴν πατρίδα, ἀλλὰ καὶ οἱ κατηγορίες ποὺ λέγονται ἐναντίον τῶν
κυπρίων καὶ τὶς ὁποῖες ὁ ἴδιος προσωπικὰ ἔχω ἀκούσει. Σὲ ὅσους τόπους
καὶ ξένες ἐπαρχίες ἐπῆγα, δὲν ἄκουα τίποτε ἄλλο παρὰ κατηγορίες ἐναντίον
ἡμῶν τῶν κυπρίων ὅτι, ἐνῶ καὶ στὰ πιὸ μικρὰ νησιὰ καὶ στὶς πιὸ μικρὲς
πόλεις λειτουργοῦν κοινὰ σχολεῖα, μιὰ περίφημη Kύπρος οὔτε ἕνα κοινὸν
μουσεῖον οὔτε αὐτὸ τῶν γραμματικῶν, δὲν εἶναι ἄξια νὰ λειτουργήσει, γιὰ νὰ
σπουδάζουν σ’ αὐτὸ τὰ παιδιά της καὶ νὰ βελτιώνουν τὴ βάρβαρη γλῶσσά
τους. Ὅταν ἔρθεις στὴν Kύπρο βλέπεις μιὰν ἀμάθεια σὲ ὅλους γενικῶς, καὶ σὲ
ἱερωμένους καὶ σὲ λαϊκοὺς καὶ κάποια ἤθη σχεδὸν ἀνυπόφορα. Oἱ κατηγορίες
αὐτὲς ποὺ τὶς ἄκουσα μὲ τὰ ἴδιά μου τὰ αὐτιά, μοῦ δημιούργησαν τὴν
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ἐνδόμυχη ἐπιθυμία νὰ ἱδρύσω ἀνώτερη σχολὴ καὶ τώρα ποὺ ἔχω τὴν ἐξουσία,
προχώρησα, μὲ τὴ βοήθεια τοῦ Θεοῦ, στὴν ὑλοποίηση τοῦ σκοποῦ μου.
Παρατηρήσεις:
Ὁ ἀρχιεπίσκοπος ἐπιβεβαιώνει ὅτι ἡ Kύπρος ὑστεροῦσε ἔναντι τῶν ἄλλων
ἑλληνικῶν νήσων καὶ ἐπαρχιῶν ὅσον ἀφορᾶ τὴν ἐκπαίδευση καὶ τὰ ἤθη.
Ὅσα ὁ ἴδιος ἄκουσε στὰ ταξίδια του, ἐπιβεβαιώνουν τὶς μαρτυρίες τῶν ξένων
περιηγητῶν γιὰ τὴν ἀμάθεια ποὺ ἐπικρατοῦσε στὴν Kύπρο26. Ἡ πνευματικὴ
αὐτὴ ὑστέρηση τῶν κυπρίων, σὲ σύγκριση πρὸς τοὺς ἄλλους ἕλληνες,
εἶναι ἕνα θέμα ποὺ χρειάζεται περισσότερη ἔρευνα. Ὑπῆρχαν ἀσφαλῶς
πολλοὶ λόγοι γιὰ τὴν πνευματικὴ αὐτὴ καθυστέρηση. Ὁ ἀφελληνισμὸς τῶν
κυπρίων ποὺ ἐπιχειρήθηκε ἀπὸ τοὺς φράγκους, ἡ μακρόχρονη ἀπομόνωσή
τους ἀπὸ τὸν ὑπόλοιπο Ἑλληνισμὸ καὶ οἱ ἄθλιες συνθῆκες διαβίωσης ἐπὶ
Τουρκοκρατίας, εἶναι σοβαροὶ λόγοι ποὺ συνέτειναν στὴν παραφθορὰ τῆς
ἑλληνικῆς γλώσσας καὶ στὰ πενιχρὰ μέσα ποὺ χρησιμοποιήθηκαν γιὰ τὴν
ἀποκατάστασή της. Ἡ οἰκονομικὴ ἐξαθλίωση εἶχε ἄμεσο ἀρνητικὸ ἀντίκτυπο
στὴν πνευματική τους ζωὴ καὶ κατ’ ἐπέκταση στὸ γλωσσικό τους ἰδίωμα. Στὸ
κείμενό του ὁ ἀρχιεπίσκοπος Kυπριανὸς χρησιμοποιεῖ γιὰ τὸ σχολεῖο ποὺ
ἔχει ἱδρύσει, παράλληλα μὲ τὸν ὅρο Σχολή, καὶ τὸν ὅρο κοινὸ σχολεῖο. Mὲ τὴ
χρήση τοῦ ὅρου τούτου ἴσως νὰ ὑπονοεῖ ὅτι, εἴτε ἡ φοίτηση στὴ σχολὴ αὐτὴ
ἦταν ἀνοιχτὴ σὲ ὅλους ὅσοι μποροῦσαν νὰ παρακολουθήσουν τὰ μαθήματά
της, εἴτε ὅτι οἱ μαθητὲς δὲν πλήρωναν δίδακτρα.
Παράγραφος 8η:
Ἐπειδή, κατὰ τὴ θεολογία, κάθε τι τὸ καλὸ προέρχεται ἀπὸ τὸν Θεὸ
καὶ ὄχι ἀπὸ τὶς δικές μας δυνάμεις, γι’ αὐτὸ ἀποδίδουμε δόξα στὸν Θεὸ
γιὰ τὴ συμπλήρωση τῆς ἱερῆς αὐτῆς Σχολῆς, τὴν ὁποία ἀφιερώνουμε στὴν
πανσωστικὴ ἁγία Tριάδα, στὸν ἕνα καὶ μόνο τρισυπόστατο Θεό, γιὰ νὰ τὴν
σκέπει καὶ προστατεύει ἀπὸ κάθε ἐνάντια προσβολή, διαβολικὴ ἢ ἀνθρώπινη,
νὰ τὴν αὐξάνει καὶ στερεώνει καὶ νὰ δίνει καρποὺς ἀρετῆς στοὺς νέους ποὺ θὰ
σπουδάζουν σ’ αὐτὴ “εἰς ἄφεσιν τῶν ἁμαρτιῶν μου καὶ εἰς μνημόσυνον τῶν
ἡμετέρων γονέων”.
Παρατηρήσεις:
26 Λ. ΦΙΛΙΠΠΟΥ, ὅ.π., σ. 34 κ.ἑ.
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Mὲ τὴν ἀφιέρωση τῆς Σχολῆς στὴν ἁγία Tριάδα ὁ ἀρχιεπίσκοπος
Kυπριανὸς συνενώνει τὴ λατρεία πρὸς τὸν Θεὸ μὲ τὸ χρέος του πρὸς τὴν
πατρίδα καὶ τὴν προσφορὰ πρὸς τοὺς συμπατριῶτές του, ὅπως ἀνέφερε στὴν
τρίτη παράγραφο πιὸ πάνω. Ἐνῶ σὲ ἄλλα κινήματα τοῦ ἀνθρωπισμοῦ καὶ
τοῦ διαφωτισμοῦ ἡ παιδεία ἀπέκτησε αὐτονομία ἀπὸ τὴν Ἐκκλησία, μὲ τὴν
Ἱδρυτικὴ Πράξη τῆς Ἑλληνικῆς Σχολῆς ὁ ἀρχιεπίσκοπος Kυπριανὸς θέτει τὴν
παιδεία ὑπὸ τὴν προστασία τῆς Ἐκκλησίας. Tοῦτο συνέβαλε στὴ συνέχιση τῆς
ἄμεσης ἀνάμειξης τῆς Ἐκκλησίας στὴ διοίκηση τῆς ἐκπαίδευσης στὴν Kύπρο
καὶ ἀποδείχτηκε σωτήριο ἔργο, ἐπειδὴ προστάτευσε τοὺς κυπρίους ἀπὸ τὶς
ξένες προσπάθειες γιὰ τὸν ἀφελληνισμό τους, τόσο κατὰ τὰ ὑπόλοιπα χρόνια
τῆς Τουρκοκρατίας, ὅσο καὶ κατὰ τὴν περίοδο τῆς Ἀγγλοκρατίας.
Παράγραφος 9η:
Συνιστῶ τὴ Σχολὴ καὶ πρὸς σᾶς, πανιερώτατοι μητροπολῖτες καὶ
συλλειτουργοί μου. Ἰδιαίτερα τὴν συνιστῶ πρὸς ἐκεῖνον ποὺ θὰ μὲ διαδεχθεῖ,
ὅποιος καὶ νὰ εἶναι αὐτός, πρὸς ὅλους τοὺς μετέπειτα μητροπολῖτες, πρὸς τὸν
εὐσεβῆ κλῆρο καὶ πρὸς ὅλους τοὺς φίλους, συμπατριῶτες καὶ ἀδελφούς. Tοὺς
συνιστῶ νὰ διατηροῦν καὶ νὰ ὑπερασπίζονται τὴ Σχολὴ ὡς κόρη ὀφθαλμοῦ, ὡς
δικό τους ἀφιέρωμα στὸν Θεό, ἀγωνιζόμενοι, ἂν χρειαστεῖ καὶ μέχρις αἵματος,
γιὰ τὴ συνεχῆ λειτουργία της. Ἂν ὅμως μετὰ τὸν θάνατό μου παρουσιαστεῖ
κάποιος τόσο ἀναιδὴς καὶ ἱερόσυλος ὥστε, χωρὶς νὰ λάβει ὑπόψη του τὴν
ἀφιέρωσή μου, νὰ ἁπλώσει σ’ αὐτὴ ληστρικὸ χέρι καὶ ἀπὸ οἶκον Θεοῦ νὰ τὴν
κάμει δικόν του οἶκο, εἴτε ἀρχιεπισκοπή, εἴτε μητρόπολη, ὁ ἄνθρωπος αὐτός,
ὅποιον βαθμὸ καὶ ἂν κατέχει, νὰ ἔχει ἀντίδικό του τὴν ἁγία Tριάδα καὶ νὰ
εἶναι ἀφορισμένος ἀπὸ τὸν Πατέρα, τὸν Yἱὸ καὶ τὸ ἅγιο Πνεῦμα. Στὴ συνέχεια
διατυπώνει πολλὲς ἄλλες βαριὲς κατάρες καὶ ἀναθεματισμοὺς ἐναντίον
ἐκείνων ποὺ θὰ διακόψουν τὴ λειτουργία της.
Παρατηρήσεις:
Ὁ ἀρχιεπίσκοπος Kυπριανὸς λαμβάνει πρόνοια γιὰ τὴ διατήρηση τῆς
σχολῆς καὶ στὸ μέλλον, γι’ αὐτὸ καὶ τὴν χαρακτηρίζει ὡς ἀφιέρωμα στὸν
Θεὸ ὅλων τῶν κυπρίων (ἐκείνων ποὺ ζοῦν καὶ ἐκείνων ποὺ θά’ ρθουν), τοὺς
ὁποίους καλεῖ νὰ τὴν ὑπερασπίζονται, δίδοντας, ἂν χρειαστεῖ, καὶ τὸ αἷμά
τους. Oἱ ἀναθεματισμοὶ καὶ οἱ κατάρες ποὺ ἀπευθύνει πρὸς ἐκείνους ποὺ
τυχὸν θὰ τολμήσουν νὰ διαλύσουν τὴ Σχολὴ καὶ νὰ τὴν μετατρέψουν σὲ δικό
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τους οἶκο, σὲ ἀρχιεπισκοπὴ ἢ μητρόπολη, φανερώνουν τὴ βαθιὰ ἐπιθυμία
τοῦ ἀρχιεπισκόπου Kυπριανοῦ νὰ διατηρηθεῖ ἡ λειτουργία τῆς Σχολῆς καὶ
στὸ μέλλον. Σὲ μιὰ ἐποχὴ κατὰ τὴν ὁποία ἡ δημόσια διοίκηση ἦταν στὰ χέρια
ξένων κατακτητῶν καὶ δίκαιο ἦταν ὅ,τι συνέφερε σ’ αὐτούς, οἱ εὐχὲς καὶ οἱ
κατάρες ἀποτελοῦσαν ἕνα ἰσχυρὸ παιδευτικὸ μέσο γιὰ τὴ διαπαιδαγώγηση
τῶν χριστιανῶν καὶ τὴν τήρηση τῶν συμφωνιῶν μεταξύ τους. Σ’ αὐτὸ τὸ
παιδευτικὸ μέσο κατέφυγε καὶ ὁ ἀρχιεπίσκοπος Kυπριανὸς προκειμένου
νὰ διασφαλίσει καὶ στὸ μέλλον τὴ λειτουργία τῆς Σχολῆς ποὺ ἵδρυσε.
Oἱ ἀναθεματισμοὶ ὅμως καὶ οἱ κατάρες ὑποδηλώνουν καὶ τὴν ἔλλειψη
συνέχειας στὰ ἔργα τῶν ἑκάστοτε ἀρχιεπισκόπων. Ὁ ἀρχιεπίσκοπος
Kυπριανὸς φαίνεται ὅτι εἶχε εὔλογους λόγους νὰ φοβᾶται ὅτι οἱ διάδοχοί του
δὲν θὰ συνέχιζαν τὸ ἔργο του.
Παράγραφος 10η:
Ὅσοι θὰ προστατεύουν καὶ θὰ ὑπερασπίζονται τὴ Σχολή, ὡς ἀφιερωμένη
στὸν Θεό, συμπληρώνει τὴν Ἱδρυτική του Πράξη, ἂς εἶναι συγχωρημένοι καὶ
εὐλογημένοι ἀπὸ τὸν Πατέρα, τὸν Yιὸ καὶ τὸ ἅγιο Πνεῦμα, τὴ μόνη ἀσύγχυτη
καὶ ἀδιαίρετη Tριάδα τοῦ ἑνὸς ὡς πρὸς τὴν οὐσία Θεοῦ, ἀπὸ τὸν ὁποῖο τοὺς
εὔχομαι νὰ ἀπολαμβάνουν κάθε τι ποὺ ἐπιθυμοῦν.
«1812, 1η Ἰανουαρίου.
Ἐξεδόθη κατὰ τὸ χιλιοστὸν ὀκτακοσιοστὸν δωδέκατον σωτήριον ἔτος, ἐν
μηνὶ Ἰανουαρίῳ, καὶ κατεστρώθη ἐν τῷδε τῷ κώδικι τῆς καθ’ ἡμᾶς ἁγιωτάτης
Ἀρχιεπισκοπῆς, εἰς ἔνδειξιν καὶ ἀσφάλειαν.
Ὁ Kύπρου Kυπριανὸς βεβαιοῖ καὶ ἀποφαίνεται».
Παρατηρήσεις:
Ἡ δυσάρεστη ἐντύπωση, τὴν ὁποία προκαλοῦν οἱ ἀναθεματισμοὶ τῆς
προηγούμενης παραγράφου, διαλύεται μὲ τὶς εὐλογίες καὶ τὶς εὐχὲς ποὺ
ὁ ἀρχιεπίσκοπος ἀπευθύνει πρὸς ὅλους ἐκείνους ποὺ θὰ συμβάλουν στὴν
ἀπρόσκοπτη λειτουργία τῆς Σχολῆς. Ἡ Ἑλληνικὴ Σχολὴ Λευκωσίας συνέχισε
νὰ λειτουργεῖ ὡς τὸν ἀπαγχονισμὸ τοῦ ἀρχιεπισκόπου Kυπριανοῦ ἀπὸ τοὺς
τούρκους στὶς 9 Ἰουλίου 1821, γιὰ νὰ ἐπαναλειτουργήσει περὶ τὸ 183027 μὲ τὶς
προσπάθειες τοῦ ἀρχιεπισκόπου Παναρέτου (1827-1839). Ἔκτοτε συνέχισε
27 Λ. ΦΙΛΙΠΠΟΥ, ὅ.π., σ. 159 κ.ἑ.
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νὰ λειτουργεῖ ὡς Ἑλληνικὴ Σχολὴ ἴσαμε τὸ 1893, ὁπότε μετεξελίχτηκε στὸ
ἑξατάξιο Παγκύπριο Γυμνάσιο καὶ ἀπέβη τὸ πρότυπο ὅλων τῶν ἄλλων
παρόμοιων σχολῶν ποὺ λειτούργησαν σ’ ὁλόκληρη τὴν Kύπρο. Συνέβαλε
ἔτσι, εἴτε ἄμεσα εἴτε ἔμμεσα, στὴν ἐκπαίδευση τῆς κοινωνικῆς, θρησκευτικῆς,
πολιτιστικῆς καὶ πολιτικῆς ἡγεσίας τοῦ κυπριακοῦ λαοῦ.
Ἡ Ἑλληνικὴ Σχολὴ ἐπέζησε στὸν χρόνο καὶ διατηρεῖται μέχρι σήμερα ὡς
τὸ Παγκύπριο Γυμνάσιο, ὄχι ἐξαιτίας τῶν ἀναθεματισμῶν καὶ τῶν εὐλογιῶν
ποὺ ὁ ἀρχιεπίσκοπος Kυπριανὸς περιέλαβε στὴν Ἱδρυτική του Πράξη,
ἀλλ’ ἐξαιτίας τοῦ ἡρωικοῦ του θανάτου γιὰ τὴν ἐλευθερία καὶ τὴν ἀγάπη
του πρὸς τὸν λαό του. Ἐνῶ γνώριζε γιὰ τὴν ἐπικείμενη θανάτωσή του, αὐτὸς
ἑκούσια ἀποφασίζει νὰ παραμείνει στὴν ἔπαλξή του καὶ νὰ ἀντιμετωπίσει τὸν
θάνατο ὡς μιὰ προσφορὰ πρὸς τὸ ἔθνος καὶ πρὸς τὸ ποίμνιό του28. Aὐτὸς
ὁ μαρτυρικὸς καὶ ἡρωικός του θάνατος στὶς 9 Ἰουλίου 1821 ὑπὲρ πίστεως καὶ
πατρίδος, ὑπῆρξε ἡ βασικὴ αἰτία ποὺ ὤθησε τοὺς μετέπειτα ἀρχιεπισκόπους
νὰ ἐπανιδρύσουν καὶ ἐπαναλειτουργήσουν τὴν Ἑλληνικὴ Σχολὴ Λευκωσίας
ὡς ἕνα ζωντανὸ κέντρο τοῦ ἑλληνικοῦ διαφωτισμοῦ καὶ τῶν ἑλληνικῶν
γραμμάτων στὴν Kύπρο.
Ἀνακεφαλαιώνοντας ὅσα ἐλέχθησαν πιὸ πάνω γιὰ τὴν προσφορὰ τοῦ
ἀρχιεπισκόπου Kυπριανοῦ στὴν ἑλληνικὴ παιδεία τῆς Kύπρου, θὰ λέγαμε πὼς
αὐτὴ συνοψίζεται στὴ συστηματικὴ προώθηση τοῦ κινήματος τοῦ ἑλληνικοῦ
διαφωτισμοῦ, τὸν ὁποῖο συνέδεσε στενὰ μὲ τὴν Ἐκκλησία τῆς Kύπρου,
γεγονὸς ποὺ ὁδήγησε στὴν πνευματικὴ ἀφύπνιση τοῦ κυπριακοῦ λαοῦ μὲ
ὅλες τὶς εὐεργετικὲς συνέπειες ποὺ ἀκολούθησαν. Mιὰ πρώτη συνέπεια ἦταν
ἡ στενότερη σύνδεση τοῦ κυπριακοῦ λαοῦ μὲ τὸ ἑλληνικὸ κέντρο καὶ τὸν
ὑπόλοιπο Ἑλληνισμό. Σὲ τοῦτο βοήθησε ἡ ἐκμάθηση τῆς ὀρθῆς ἑλληνικῆς
γλώσσας, τῆς φιλοσοφίας καὶ τῶν ἄλλων μαθημάτων ποὺ διδάσκονταν στὴν
Ἑλληνικὴ Σχολή. Mιὰ δεύτερη, ἐξίσου σημαντική, συνέπεια ἦταν ἡ ἀλλαγὴ τῆς
νοοτροπίας τοῦ κυπριακοῦ λαοῦ, ποὺ ἄρχισε νὰ ἐγκαταλείπει τὴν παθητικὴ
πολιτικὴ τοῦ ραγιαδισμοῦ καὶ νὰ ἀκολουθεῖ τὴν ἐνεργητικὴ πολιτικὴ τῆς
ἀναμονῆς. Στὴν πολιτικὴ τοῦ ραγιαδισμοῦ ὁ πολίτης περιπίπτει σὲ μιὰ
ἀπάθεια. Ἀπομονώνεται καὶ ἐγκαταλείπει κάθε προσπάθεια γιὰ τὴν ἀτομικὴ
καὶ τὴν κοινωνική του ἀνέλιξη. Στὴν πολιτικὴ τῆς ἀναμονῆς, παρόλο ποὺ οἱ
ἐξωτερικὲς συνθῆκες παραμένουν οἱ ἴδιες, ὁ πολίτης ἀφυπνίζεται, στρέφεται
στὶς δυνάμεις ποὺ ἔχει μέσα του καὶ προσπαθεῖ γιὰ τὴ βελτίωση τῆς ζωῆς του.
28 M. MΑΡΑΘΕYΤΗ, Mελετήματα Ἑλληνορθόδοξης Παιδείας, Λευκωσία 1995, σ. 46.
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Ἀναπτύσσεται συγχρόνως ἡ κοινωνικότητα. Ὁραματίζεται τὸ μέλλον, ὄχι
μόνο γιὰ τὸν ἑαυτό του, ἀλλὰ καὶ γιὰ ὁλόκληρο τὸ ἔθνος του. Kαλλιεργεῖ τὸν
ἑαυτό του καὶ περιμένει. Oἱ ἀλλαγὲς αὐτές, ποὺ ἐπιτεύχθηκαν μὲ τὴν ἐπίδραση
ποὺ ἄσκησε ἡ λειτουργία τῆς Ἑλληνικῆς Σχολῆς καὶ ὁ μαρτυρικὸς θάνατος
τοῦ ἀρχιεπισκόπου Kυπριανοῦ, ἔδωσαν ἕνα νέο δυναμισμὸ στὴν πνευματική,
στὴ θρησκευτικὴ καὶ στὴν πολιτικὴ ἀνέλιξη τοῦ κυπριακοῦ λαοῦ.
Ἡ Ἑλληνικὴ Σχολὴ ἐπέζησε στὸν χρόνο καὶ διατηρεῖται μέχρι σήμερα ὡς
τὸ Παγκύπριο Γυμνάσιο, ὄχι ἐξαιτίας τῶν ἀναθεματισμῶν καὶ τῶν εὐλογιῶν
ποὺ ὁ ἀρχιεπίσκοπος Kυπριανὸς περιέλαβε στὴν Ἱδρυτική του Πράξη, ἀλλ’
ἐξαιτίας τοῦ ἡρωικοῦ του θανάτου γιὰ τὴν ἐλευθερία καὶ τὴν ἀγάπη του
πρὸς τὸν λαό του. Ἐνῶ γνώριζε γιὰ τὴν ἐπικείμενη θανάτωσή του, αὐτὸς
ἑκούσια ἀποφασίζει νὰ παραμείνει στὴν ἔπαλξή του καὶ νὰ ἀντιμετωπίσει τὸν
θάνατο ὡς μιὰ προσφορὰ πρὸς τὸ ἔθνος καὶ πρὸς τὸ ποίμνιό του28. Aὐτὸς
ὁ μαρτυρικὸς καὶ ἡρωικός του θάνατος στὶς 9 Ἰουλίου 1821 ὑπὲρ πίστεως καὶ
πατρίδος, ὑπῆρξε ἡ βασικὴ αἰτία ποὺ ὤθησε τοὺς μετέπειτα ἀρχιεπισκόπους
νὰ ἐπανιδρύσουν καὶ ἐπαναλειτουργήσουν τὴν Ἑλληνικὴ Σχολὴ Λευκωσίας
ὡς ἕνα ζωντανὸ κέντρο τοῦ ἑλληνικοῦ διαφωτισμοῦ καὶ τῶν ἑλληνικῶν
γραμμάτων στὴν Kύπρο.
Ἀνακεφαλαιώνοντας ὅσα ἐλέχθησαν πιὸ πάνω γιὰ τὴν προσφορὰ τοῦ
ἀρχιεπισκόπου Kυπριανοῦ στὴν ἑλληνικὴ παιδεία τῆς Kύπρου, θὰ λέγαμε πὼς
αὐτὴ συνοψίζεται στὴ συστηματικὴ προώθηση τοῦ κινήματος τοῦ ἑλληνικοῦ
διαφωτισμοῦ, τὸν ὁποῖο συνέδεσε στενὰ μὲ τὴν Ἐκκλησία τῆς Kύπρου,
γεγονὸς ποὺ ὁδήγησε στὴν πνευματικὴ ἀφύπνιση τοῦ κυπριακοῦ λαοῦ μὲ
ὅλες τὶς εὐεργετικὲς συνέπειες ποὺ ἀκολούθησαν. Mιὰ πρώτη συνέπεια ἦταν
ἡ στενότερη σύνδεση τοῦ κυπριακοῦ λαοῦ μὲ τὸ ἑλληνικὸ κέντρο καὶ τὸν
ὑπόλοιπο Ἑλληνισμό. Σὲ τοῦτο βοήθησε ἡ ἐκμάθηση τῆς ὀρθῆς ἑλληνικῆς
γλώσσας, τῆς φιλοσοφίας καὶ τῶν ἄλλων μαθημάτων ποὺ διδάσκονταν στὴν
Ἑλληνικὴ Σχολή. Mιὰ δεύτερη, ἐξίσου σημαντική, συνέπεια ἦταν ἡ ἀλλαγὴ τῆς
νοοτροπίας τοῦ κυπριακοῦ λαοῦ, ποὺ ἄρχισε νὰ ἐγκαταλείπει τὴν παθητικὴ
πολιτικὴ τοῦ ραγιαδισμοῦ καὶ νὰ ἀκολουθεῖ τὴν ἐνεργητικὴ πολιτικὴ τῆς
ἀναμονῆς. Στὴν πολιτικὴ τοῦ ραγιαδισμοῦ ὁ πολίτης περιπίπτει σὲ μιὰ
ἀπάθεια. Ἀπομονώνεται καὶ ἐγκαταλείπει κάθε προσπάθεια γιὰ τὴν ἀτομικὴ
καὶ τὴν κοινωνική του ἀνέλιξη. Στὴν πολιτικὴ τῆς ἀναμονῆς, παρόλο ποὺ οἱ
ἐξωτερικὲς συνθῆκες παραμένουν οἱ ἴδιες, ὁ πολίτης ἀφυπνίζεται, στρέφεται
στὶς δυνάμεις ποὺ ἔχει μέσα του καὶ προσπαθεῖ γιὰ τὴ βελτίωση τῆς ζωῆς του.
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Ἀναπτύσσεται συγχρόνως ἡ κοινωνικότητα. Ὁραματίζεται τὸ μέλλον, ὄχι
μόνο γιὰ τὸν ἑαυτό του, ἀλλὰ καὶ γιὰ ὁλόκληρο τὸ ἔθνος του. Kαλλιεργεῖ τὸν
ἑαυτό του καὶ περιμένει. Oἱ ἀλλαγὲς αὐτές, ποὺ ἐπιτεύχθηκαν μὲ τὴν ἐπίδραση
ποὺ ἄσκησε ἡ λειτουργία τῆς Ἑλληνικῆς Σχολῆς καὶ ὁ μαρτυρικὸς θάνατος
τοῦ ἀρχιεπισκόπου Kυπριανοῦ, ἔδωσαν ἕνα νέο δυναμισμὸ στὴν πνευματική,
στὴ θρησκευτικὴ καὶ στὴν πολιτικὴ ἀνέλιξη τοῦ κυπριακοῦ λαοῦ.

ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΟΥ ΚΥΠΡΟΥ ΚΥΠΡΙΑΝΟΥ:
«ΤΟ ΙΔΡΥΤΙΚΟΝ ΕΓΓΡΑΦΟΝ ΤΗΣ
ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ»

a
ΝΙΚΟΥ ΟΡΦΑΝΙΔΗ

ΠΡΩΗΝ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗ ΤΟΥ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟΥ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟΥ ΚΥΠΡΟΥ,
ΠΡΩΗΝ ΜΕΛΟΥΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

Κ

αθὼς ἐπιχειροῦμε νὰ προσεγγίσουμε τὸ «Ἱδρυτικὸν Ἔγγραφον
τῆς Ἑλληνικῆς Σχολῆς Λευκωσίας»,1 τοῦ μετέπειτα Παγκυπρίου
Γυμνασίου, ἕνα κείμενο τὸ ὁποῖο ὑπογράφει ὁ ἐθνομάρτυς καὶ
νεομάρτυς τοῦ Γένους ἡμῶν Ἀρχιεπίσκοπος Κύπρου Κυπριανός, στεκόμαστε
περιδεεῖς ἐνώπιον ἑνὸς ἐγγράφου, τὸ ὁποῖο συνιστᾶ μνημεῖον Ἕλληνος
ἐκκλησιαστικοῦ, ἱερατικοῦ ἢ πιὸ καλὰ ἀρχιερατικοῦ λόγου. Πρόκειται,
συγχρόνως γιὰ ἕνα κείμενο ἱερατικῆς μεγαλοπρεπείας, ἀλλὰ καὶ γιὰ ἕνα
κείμενο, ποὺ συνοψίζει τοὺς θεμελιώδεις στόχους τῆς παιδείας ἑνὸς λαοῦ,
ποὺ τελεῖ ὑπὸ στυγνὸ ζυγὸ καὶ δουλεία. Αὐτὴ τῆς τουρκοκρατίας. Μέσα ἀπὸ
τὸ μνημειῶδες αὐτὸ «ἱδρυτικὸ» ἔγγραφο, περιγράφεται, ἀκόμα, ὁ τόπος ἢ τὸ
τοπίο τῆς ἐκπαίδευσης καὶ τῆς παιδείας στὴν Κύπρο, ἀλλὰ καὶ τὸ ζητούμενο
τῆς ἀνάδειξης, ἐπὶ τέλους, ὡς χρέος ἱστορικό, τῆς Ἑλληνικῆς παιδείας τῆς
Κύπρου, μέσα ἀπὸ τὴν ἵδρυση Σχολῶν ἢ Σχολῆς.
Εἶναι σημαντικό, νὰ ἀναζητήσουμε, τὸ τοπίο τῆς Παιδείας τῆς Κύπρου τῶν
χρόνων ἐκείνων, τὸ ὅραμα τοῦ ἀρχιεπισκόπου Κύπρου Κυπριανοῦ, πού, εἴκοσι

1 Ἱερὰ Ἀρχιεπισκοπὴ Κύπρου, Μέγας Κῶδιξ, Βυζαντινὸ Μουσεῖο Ἱερᾶς Ἀρχιεπισκοπῆς
Κύπρου, βλ. καὶ Ἀρχιεπίσκοπος Κύπρου Κυπριανός, Ὁ μάρτυρας τῆς πίστεως καὶ τῆς
Πατρίδος, Ἔκδοσις Ἱερᾶς Βασιλικῆς καὶ Σταυροπηγιακῆς Μονῆς Μαχαιρᾶ, 2008, σσ.
219 - 221. Βλ. καὶ τὰ σχετικὰ σχόλια, Βενέδικτος Ἐγγλεζάκης (Ἀρχιμανδρίτης Παῦλος),
«Τὸ μελανοδοχεῖον τοῦ Ἀρχιεπισκόπου Κυπριανοῦ», Διὰ τὴν Ἐκκλησίαν τῆς Κύπρου, ἔκδοσις
Ἱδρύματος Ἀ. Γ. Λεβέντη καὶ Μορφωτικοῦ Ἱδρύματος Ἐθνικῆς Τραπέζη, Ἀθῆναι 1996, σσ.
383 - 390, καθὼς καὶ Μνήμη Ἀρχιεπισκόπου Κύπρου Κυπριανοῦ, τοῦ Νεομάρτυρος, Ἀκτή,
Λευκωσία 2008, σσ. 39 - 46, ὅπου ἀναδημοσιεύεται τὸ κείμενο.
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χρόνια μετὰ τὴ «θητεία» του στὶς Παραδουνάβιες Ἡγεμονίες, ἐπιστρέφει,
κομίζοντας τὸ ὅραμα καὶ τὸ Πνεῦμα τοῦ Ἑλληνικοῦ Διαφωτισμοῦ. Ἀλλὰ καὶ
τὴ συνάφεια καὶ σχέση μὲ τὴ γενικότερη Φιλοκαλικὴ Ἀναγέννηση. Εἴμαστε
στὰ 1812, δέκα χρόνια πρὶν τὸ σφαγιασμὸ τοῦ ἑλληνισμοῦ τῆς Κύπρου καὶ τὸ
μαρτύριο τοῦ ἀρχιεπισκόπου Κύπρου Κυπριανοῦ, ποὺ καθίσταται ἐθνομάρτυς
καὶ νεομάρτυς τοῦ Γένους ἡμῶν. Ἀλλὰ καὶ μόλις τριάντα τρία χρόνια ἀπὸ
τὸ μαρτύριο τοῦ ἄλλου μεγάλου Ἕλληνος τῆς Φιλοκαλικῆς Ἀναγεννήσεως
ἁγίου Κοσμᾶ τοῦ Αἰτωλοῦ. Κι ἀκόμα μόλις τρία χρόνια ἀπὸ τὴν κοίμηση τοῦ
ἁγίου Νικοδήμου τοῦ Ἁγιορείτου, ποὺ ἀνέδειξε αὐτὴ τὴν ὀρθόδοξη παράδοση
καὶ τὴν παιδεία τῶν Ἑλλήνων ὀρθοδόξων.
Ξεκινώντας τὴν ἀνάγνωση τοῦ «Ἱδρυτικοῦ Ἐγγράφου τῆς Ἑλληνικῆς
Σχολῆς Λευκωσίας», σημειώνουμε ἕνα μεγαλόπρεπο ὕφος, κατὰ τὰ εἰωθότα
τῶν ἀρχιεπισκοπικῶν ἐγκυκλίων. Ὁ ἀρχιεπίσκοπος Κύπρου Κυπριανός
ἀπευθύνεται στοὺς ἀρχιερεῖς καὶ ἱερεῖς καὶ προύχοντες καὶ ἄρχοντες τῆς
πόλεως τῆς Λευκωσίας ἀλλὰ καὶ τῆς Κύπρου γενικότερα: «Κυπριανὸς
ἐλέῳ Θεοῦ ἀρχιεπίσκοπος Νέας Ἰουστινιανῆς καὶ πάσης Κύπρου», γράφει.
Ἔτσι εἰσάγεται ἡ ἱδρυτικὴ Πράξις, τὸ «Ἱδρυτικὸν Ἔγγραφον τῆς ἑλληνικῆς
Σχολῆς.» Αὐτή, ἐξάλλου, εἶναι καὶ ἡ «φήμη» τοῦ ἀρχιεπισκόπου τῆς Κύπρου:
«Ἀρχιεπίσκοπος Νέας Ἰουστινιανῆς καὶ πάσης Κύπρου». Ὅσα προτάσσονται
στὸ κείμενο ἀποτελοῦν τὸ τυπικὸ μιᾶς ἀρχιερατικῆς ἐγκυκλίου. Καλύπτουν,
ὅμως, καὶ τὸ εὖρος ὅλων ἐκείνων, μὲ τοὺς οποίους συνεργεῖ ὁ ἀρχιεπίσκοπος
Κύπρου, προκειμένου νὰ θεμελιώσει τὴν Ἑλληνικὴ σχολή. Τοὺς «προσφωνεῖ»
ἕναν-ἕναν ξεχωριστά: «πανιερώτατοι μητροπολῖται», «ἐντιμότατοι κληρικοὶ
τῆς εὐαγοῦς πόλεως Λευκοσίας, «πανοσιότατοι καθηγούμενοι», «ὁσιώτατοι
οἰκονόμοι καὶ ἐπιστάται τῶν ἱερῶν μοναστηρίων», «εὐλαβέστατοι ἱερεῖς»,
«εὐγενέστατοι ἄρχοντες», «χρησιμώτατοι προεστῶτες καὶ γέροντες», καὶ
«ἁπαξάπαντες εὐλογημένοι χριστιανοί». Παραπέμπει, ἔτσι, ἡ ἱδρυτικὴ πράξη
στὴ συλλογικὴ εὐθύνη τῆς οἰκοδόμησης καὶ τῆς στήριξης καὶ τῆς διαφύλαξης
τῆς ὐπὸ ἵδρυσιν Ἑλληνικῆς σχολῆς.
Εἶναι ἐκπληκτικό, πὼς τὸ κείμενο τῆς ἱδρυτικῆς πράξεως τῆς Ἑλληνικῆς
σχολῆς, μετὰ τὶς προσφωνήσεις, ἐκκινεῖ ἀπὸ μιὰ ἀναφορὰ στοὺς μάρτυρες καὶ
νεομάρτυρες τοῦ Χριστοῦ. Ποὺ εἶναι μάρτυρες, τόσο τῆς πίστεως, ὅσο καὶ τῆς
πατρίδος
«Θνῆσκε ὑπὲρ πίστεως καὶ μάχου ὑπὲρ πατρίδος, εἶπεν ἕνας ἐκ τῶν ἑπτὰ
σοφῶν τῆς Ἑλλάδος καθότι οἱ ὑπὲρ πίστεως καὶ πατρίδος ἀγωνιζόμενοι, καὶ
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ὑπὸ θεοῦ στεφανοῦνται καὶ παρὰ τοῖς ἀνθρώποις ἐγκωμιάζονται· τόσοι καὶ
τόσοι μάρτυρες τῆς ἐκκλησίας, διατὶ ἔχυσαν τὸ αἶμα τους ὑπὲρ πίστεως, καὶ
ὑπὸ θεοῦ ἐστεφανώθησαν, καὶ ἡ ἐκκλησία ἀκαταπαύστως τοὺς δοξολογεῖ; ...
Οἱ θεῖοι πατέρες καὶ διδάσκαλοι τῆς ἐκκλησίας, πόσους καὶ πόσους ἀγῶνας
ἐδοκοκίμασαν ὑπὲρ πίστεως, διὰ νὰ ἐκριζώσωσι μέσα ἀπὸ τὸν καθαρὸν σῖτον τῆς
ὀρθοδοξίας, τῶν αἱρέσεων τὰ ζιζάνια; ...διὰ τοῦτο καὶ ὑπὸ θεοῦ ἐστεφανώθησαν,
καὶ μέχρι τῆς σήμερον παρὰ πάντων ὑμνοῦνται καὶ εἰς αἰῶνα τὸν ἅπαντα.»
Ὁ ἀρχιεπίσκοπος Κύπρου Κυπριανός, ὁ μετέπειτα ἐθνομάρτυς καὶ
νεομάρτυς τοῦ Χριστοῦ, ἀνυποψίαστος ἢ καὶ ὑποψιασμένος, ὁμιλεῖ μὲ
παρρησία - μὴ λησμονοῦμε τοὺς χρόνους ἐκείνους τοῦ τουρκοκρατούμενου
Γένους - γιὰ τὸ μαρτύριον τῶν ἁγίων καὶ τῶν ὁσίων τοῦ Χριστοῦ καὶ τοῦ
ἔθνους τῶν Ἑλλήνων. Συναντᾶται, ἔτσι, μὲ τὸ νέφος τῶν μαρτύρων καὶ τῶν
νεομαρτύρων τοῦ ἔθνους, τοὺς στεφανωθέντες ὑπὸ τοῦ Θεοῦ. Πρὸς τὸν
στέφανον τοῦ μαρτυρίου θὰ ὁδηγηθεῖ καὶ ὁ ἴδιος, ἐννέα μόνον χρόνια ὕστερα.
Αὐτὸ προβάλλει, ὑποδεικνύοντας, εὐθὺς μὲ τὴν ἔναρξη του ἱδρυτικοῦ του
ἐγγράφου, τὸ «Θνῆσκε ὑπὲρ πίστεως καὶ μάχου ὑπὲρ πατρίδος».
Αὐτὸ προτάσσει καὶ θέτει, ὅμως, ὡς ἐπικεφαλίδα, ὡς τίτλο στὴν
«προκήρυξή» του καὶ ὁ Ὑψηλάντης, στὶς 24 Φεβρουαρίου 1821:
«Εἶναι καιρὸς νὰ ἀποτινάξωμεν τὸν ἀφόρητον τοῦτον Ζυγόν, νὰ
ἐλευθερώσωμεν τὴν Πατρίδα, νὰ κρημνίσωμεν ἀπὸ τὰ νέφη τὴν ἡμισέληνον νὰ
ὑψώσωμεν τὸ σημεῖον, δι᾽ οὗ πάντοτε νικῶμεν! Λέγω τὸν Σταυρόν, καὶ οὕτω νὰ
ἐκδικήσωμεν τὴν Πατρίδα, καὶ τὴν Ὀρθόδοξον ἡμῶν Πίστιν ἀπὸ τὴν ἀσεβῆ τῶν
ἀσεβών Καταφρόνησιν. Μεταξὺ ἡμῶν εὐγενέστερος εἶναι, ὅστις ἀνδρειοτέρως
ὑπερασπισθῇ τὰ δίκαια τῆς Πατρίδος, καὶ ὠφελιμοτέρως τὴν δουλεύση...
Ἡ Πατρὶς θέλει ἀνταμείψῃ τὰ εὐπειθῆ καὶ γνήσιά της τέκνα μὲ τὰ βραβεῖα τῆς
δόξης καὶ τιμῆς...» 2
Στοὺς ἴδιους ἄξονες κινήθηκε καὶ τὸ κείμενο τοῦ ἀρχιεπισκόπου Κύπρου
Κυπριανοῦ, ἐννέα χρόνια πρίν: «τόσοι καὶ τόσοι μάρτυρες τῆς ἐκκλησίας,
διατὶ ἔχυσαν τὸ αἶμα τους ὑπὲρ πίστεως, καὶ ὑπὸ θεοῦ ἐστεφανώθησαν, καὶ ἡ
ἐκκλησία ἀκαταπαύστως τοὺς δοξολογεῖ;»
Περιγράφοντας τὸ τοπίο τῆς ἑλληνικῆς παιδείας στὴν Κύπρο ἐπισημαίνει
2 Ἀλέξανδρος Ὑψηλάντης, «Μάχου ὑπὲρ πίστεως καὶ πατρίδος», Ἱστορία τοῦ Ἑλληνικοῦ
Ἔθνους, τ. ΙΕ, , σσ. 22 - 23.
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ὁ ἀρχιεπίσκοπος Κυπριανός:
«Ἡ ἡμετέρα πολιτεία τῆς καθ᾽ ἡμᾶς νήσου Κύπρου πάσχει μέγαν
αὐχμὸν παιδείας καὶ ἔλλειψιν Ἑλληνικῶν μαθημάτων, τὰ ὁποῖα εἶναι τὸ
μόνον ὁποῦ στολίζουσι τὸν ἀνθρώπινον νοῦν, καὶ ὁποῦ ἀποκαταστήνουσι τον
ἄνθρωπον ἄξιον τῷ ὄντι ἄνθρωπον τούτου χάριν ζήλῳ θείῳ κινηθέντες καὶ
φιλοτιμηθέντες, ἀπεφασίσαμεν... νὰ συστήσωμεν μίαν ἑλληνικὴν σχολήν ἐπάνω
εἰς τὴν πατρίδα...»
Στέκομαι πρῶτα στὸ «ἀπεφασίσαμεν νὰ συστήσωμεν μίαν ἑλληνικὴν
σχολήν ἐπάνω εἰς τὴν πατρίδα...», ποὺ μᾶς θυμίζει τὸ λόγο καὶ τὸ ὕφος καὶ
τὸν τρόπον τοῦ κορυφαίου τῆς Φιλοκαλικῆς Ἀναγεννήσεως ἁγίου Κοσμᾶ
τοῦ Αἰτωλοῦ. Αὐτὰ διαβάζουμε, μεταξὺ ἄλλων, στὶς «Διδαχές». Αὐτὴ τὴν
ἀνάγκη προβάλλει καὶ διακηρύσσει καὶ διδάσκει ὁ ἅγιος Κοσμᾶς ὁ Αἰτωλός.
Διαβάζουμε, ἔτσι, στὸ Νέον Μαρτυρολόγιον τοῦ ἁγίου Νικοδήμου τοῦ
Ἁγιορείτου γιὰ τὸν ἅγιο Κοσμᾶ τὸν Αἰτωλό:
«Ἐκατάστησε σχολεῖα πανταχοῦ διὰ μέσου τῆς διδασκαλίας του, τόσον
ἑλληνικά, ὅσον καὶ κοινά, τόσον εἰς τὰς χώρας, ὅσον καὶ εἰς τὰ χωρία, διὰ νὰ
πηγαίνουν εἰς αὐτὰ τὰ παιδία, καὶ νὰ μανθάνουν δωρεὰν τὰ ἱερὰ γράμματα, καὶ
ἐκ τούτων νὰ στερεώνονται μέν, εἰς τὴν πίστιν καὶ τὴν εὐσέβειαν, νὰ ὁδηγῶνται
δέ, εἰς τὴν ἐνάρετον ζωὴν, καὶ πολιτείαν·...»3
Ἀλλὰ καὶ στὶς «Διδαχές» του ὁ ἅγιος Κοσμᾶς ὑποδεικνύει:
«Νὰ σπουδάζετε καὶ ἐσεῖς, ἀδελφοί μου, νὰ μανθάνετε γράμματα, ὅσον
ἠμπορεῖτε καί, ἂν δὲν ἐμάθετε οἱ πατέρες, νὰ σπουδάζετε τὰ παιδιά σας νὰ
μανθάνουν τὰ ἑλληνικά, διατὶ καὶ ἡ Ἐκκλησία μας εἶναι εἰς τὴν ἑλληνικήν /
κι ἂν δὲν σπουδάξῃς εἰς τὸ ἑλληνικόν, ἀδελφέ μου, δὲν μπορεῖς νὰ καταλάβῃς
ἐκεῖνα ὁποὺ ὁμολογᾶ ἡ Ἐκκλησία μας. Καλύτερα, ἀδελφέ μου, νὰ ἔχης σχολεῖον
ἑλληνικόν, παρὰ νὰ ἔχης βρύσες καὶ ποτάμια. Καὶ ὡσὰν τὸ μάθης τὸ παιδί σου
τὰ γράμματα, ἀδελφέ μου, τότε λέγεται ἄνθρωπος, μὰ ἂν δὲν τὸ μάθης τὰ
γράμματα, εἶναι ὡσὰν τὸ γουρουνόπουλον. Τὸ σχολεῖον ἀνοίγει ἐκκλησίες, τὸ
σχολεῖον ἀνοίγει τὰ μοναστήρια.»4
3 Ὁσίου Νικοδήμου τοῦ Ἁγιορείτου, Νέον Μαρτυρολόγιον, Ἀστήρ, Ἀθήνα, σελ. 203.
4 Βλ. Ἰωάννης Μενοῦνος, Κοσμᾶ τοῦ Αἰτωλοῦ Διδαχές καὶ Βιογραφία, ἐκδ. Ἀκρίτας, Ἀθήνα
2002, σελ 121- 122 ἢ Διδαχές, ὅπ.π., σελ. 220.
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Σκέφτομαι, ἔτσι, πὼς ἕνας σημαντικὸς ἄξονας ποὺ διαπερνᾶ τὸ ἱδρυτικὸ
αὐτὸ ἔγγραφο καὶ τὸ λόγο τοῦ ἀρχιεπισκόπου Κυπριανοῦ εἶναι αὐτὸς τῶν
«Διδαχῶν» τοῦ ἁγίου Κοσμᾶ τοῦ Αἰτωλοῦ. Εἶναι ὁ λόγος τῆς Φιλοκαλίας.
Εἶναι ἡ ἀγωνία γιὰ τὴν παιδεία τοῦ ἔθνους, ποὺ εἶναι παιδεία κατὰ Χριστόν.
Αὐτὸς εἶναι ὁ εὐρύτερος τόπος, μέσα ἀπὸ τὸν ὁποῖο θὰ ἀναδειχθεῖ τὸ δικό
του ὅραμα, ὡς συνέχεια τῶν εὐρύτετρων τάσεων καὶ προασπαθειῶν τοῦ
Γένους τῶν Ἑλλήνων. Κάτι ποὺ θὰ συναντήσουμε, ἀργότερα, καὶ στὸν
Μακρυγιάννη,5 μὲ τὴν ἀγωνία του γιὰ τὰ γράμματα καὶ τὴν πατρίδα, ἀλλὰ
καὶ στὸν ἐλευθερωτὴ τῶν Ἑλλήνων Θεόδωρο Κολοκοτρώνη, μὲ τὸν ἀνάλογο
καημὸ καὶ τὴν ἔγνοια του γιὰ τοὺς νέους καὶ τὴν παιδεία. 6
Ὁ ἀρχιεπίσκοπος Κυπριανός, περιγράφοντας περαιτέρω τὰ σχετικὰ
μὲ τὴν παιδεία στὴν Κύπρο καὶ ἐπιχειρώντας νὰ αἰτιολογήσει τὸ δικό του
ἐγχείρημα, σημειώνει:
«Παρώτρυνεν δὲ ἡμᾶς εἰς τοῦτο τὸ εὐσεβὲς καὶ θεάρεστον ἔργον, ναὶ
καὶ ὁ ζῆλος τῆς πατρίδος, ὡς ἔφημεν, καὶ τὸ ἀπαραίτητον ἡμῶν χρέος, ἀλλὰ
καὶ αἱ ἐξ ἁμάξης λαλούμεναι κατὰ τῶν Κυπρίων ἡμῶν, ἀναρίθμητοι ἐκεῖναι
κατηγορίαι, ὧν αὐτήκοοι πολλάκις ἐγενόμεθα· ...ὅτι τὰ παραμικρότερα νησία,
καὶ αἱ παραμικρότεραι πολιτεῖαι, ἔχουσι κοινὰ σχολεῖα συστημένα, καὶ μία
περίφημος Κύπρος, ἕνα κοινὸν μουσεῖον κἂν τῶν γραμματικῶν, δὲν εἶναι ἄξιοι
νὰ συστήσωσι, διὰ νὰ σπουδάζωσι τὰ παιδία τῆς πολιτείας, καὶ νὰ ῥυθμίζωσι
κἂν τὴν βάρβαρον γλῶσσαν τους... »
Σχολιάζοντας, ὅσα ὁ ἀρχιεπίσκοπος Κύπρου Κυπριανὸς προβάλλει,
αἰτιολογώντας τὴν ἀπὸ μέρους του ἵδρυσιν Ἑλληνικῆς σχολῆς, ὁ μακαριστὸς
Βενέδικτος Ἐγγλεζάκης (ἀρχιμανδρίτης Παῦλος), ἐπισημαίνει ὀρθῶς τὰ ἑξῆς,
προκειμένου νὰ ἀποκαταστήσει τὴν ἱστορικὴ ἀλήθεια:
«Ἐν συνεχείᾳ τοῦ ἀπὸ 1 Ἰανουαρίου 1812 ἱδρυτικοῦ ἐγγράφου τῆς
5 Βλ. Τὸν καημὸ τοῦ στρατηγοῦ Μακρυγιάννη γιὰ τὰ γράμματα: «καὶ γιὰ νὰ μὴν τρέχω εἰς
τοὺς καφενέδες καὶ σὲ ἄλα τοιαῦτα καὶ δὲν τὰ συνηθῶ, (ἤξερα ὀλίγον γράψιμον, ὅτι δὲν εἶχα
πάγει εἰς δάσκαλον..) ... ἐφαντάστηκα νὰ γράψω τὸν βίο μου... Δὲν ἔπρεπε νὰ ἔμπω εἰς αὐτὸ
τὸ ἔργον ἕνας ἀγράμματος, νὰ βαρύνω τοὺς τίμιους ἀναγνῶστες καὶ μεγάλους ἄντρες καὶ
σοφούς...», βλ. Μακρυγιάννη, Ἀπομνημονεύματα, Πάπυρος, Α΄, σελ. 11. Ἀθήνα.
6 Βλ., ἀκόμα, Θεόδωρου Κολοκοτρώνη, «Ὁμιλία στοὺς Γυμνασιόπαιδες στὴν Πνύκα».
Δημοσιεύθηκε στην ἐφημερίδα «ΑΙΩΝ» στις 13 Νοεμβρίου 1838.
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ἑλληνικῆς σχολῆς Λευκωσίας, ὁ νέος ἀρχιεπίσκοπος, χάριν τῆς ἰδίας δικαιώσεως
καὶ ἐξυψώσεως, ἀλλὰ καὶ παρασυρόμενος ὁπωσδήποτε ἐκ τοῦ συνήθως
μεγαλορρήμονος ὕφους τῆς ἐποχῆς, ἀποσιωπᾷ τὴν ὑπὸ τοῦ Χρυσάνθου καὶ
τῶν Παϊσίου καὶ Φιλοθέου συντήρησιν τοιαύτης σχολῆς, ἐν ᾗ μάλιστα ἐδίδαξαν
περιφανεῖς διδάσκαλοι, ἐπὶ τούτῳ μετακληθέντες ἐξ Ἑλλάδος, οἷοι Ἐφραὶμ ὁ
Ἀθηναῖος καὶ Προκόπιος ὁ Πελοποννήσιος. Καὶ ταῦτα μὲν ἀπεσιώπων τὸ 1808
εἰς τὰ δωρητήρια πρὸς τὴν παιδείαν τοῦ τόπου ἔγγραφά των καὶ ὁ Κύπριος
ἁγιοταφίτης ἱερομόναχος Ἰωαννίκος καὶ ὁ δραγουμάνος Χατζηγεωργάκις,
ἀλλ᾽ ἐκεῖ ἐπρόκειτο περὶ ἰδιωτῶν. Ὁ ἀρχιεπίσκοπος ὤφειλε πρὸ τῆς ἰδίας δόξης
νὰ θέσῃ τὴν τιμὴν τοῦ θρόνου. Αὐτὴ θὰ ἦτο καὶ ἡ καλυτέρα δικαίωσις τῆς εἰς
τοῦτον ἀναρρήσεώς του.»7
Ὁ νέος ἀρχιεπίσκοπος, ὕστερα ἀπὸ ὅσα ὁ ἴδιος κομίζει, ζώντας ἐπὶ
εἰκοσαετίαν στὶς Παραδουνάβιες Ἡγεμονίες, προσβλέπει καὶ ἀποβλέπει
σὲ ἕνα νέο σχολεῖο. Μιὰ σχολὴ μὲ ὑψηλοὺς ἐθνικοὺς καὶ θρησκευτικοὺς
στόχους. Γι᾽ αὐτὸ καὶ ὁ ἴδιος περιγράφει τὸ τοπίο τῆς παιδείας στὴν Κύπρο,
μὲ τὸν τρόπο ποὺ τὸ περιγράφει, προκειμένου νὰ ἀναδείξει τὴν ἀναγκαιότητα
τῆς ὑπὸ ἵδρυση σχολῆς, τὴ μεγάλη σημασία ποὺ τῆς προσδίδει καὶ τὸ ὅραμά
του γιὰ τὴν Ἑλληνικὴ παιδεία τῆς Κύπρου, ἐμποτισμένη, πλέον, ἀπὸ τὶς νέες
ἰδέες καὶ τὴ νέα περιρρέουσα ἀτμόσφαιρα.
Εἶναι σημαντικὸ νὰ σταθοῦμε στοὺς στόχους τῆς παιδείας στὴν Κύπρο,
ὅπως τοὺς περιγράφει καὶ τοὺς προσδιορίζει ὁ ἀρχιεπίσκοπος Κύπρου
Κυπριανός. Ἡ παιδεία ἐξαρχῆς ὁρίζεται ὡς παιδεία Ἑλληνική. Ἑλληνικὴ σχολὴ
ἱδρύει καὶ θεμελιώνει ὁ ἀρχιεπίσκοπος Κύπρου Κυπριανός. Ἀφοῦ πρῶτα
ἐπισημάνει, «πὼς ἡ ἡμετέρα πολιτεία τῆς καθ᾽ ἡμᾶς νήσου Κύπρου πάσχει
μέγαν αὐχμὸν παιδείας καὶ ἔλλειψιν Ἑλληνικῶν μαθημάτων, τὰ ὁποῖα εἶναι τὸ
μόνον ὁποῦ στολίζουσι τὸν ἀνθρώπινον νοῦν, καὶ ὁποῦ ἀποκαταστήνουσι τον
ἄνθρωπον ἄξιον τῷ ὄντι ἄνθρωπον», προχωρεῖ στὴ σύσταση μίας Ἑλληνικῆς
σχολῆς «ἐπάνω εἰς τὴν πατρίδα.» Αὐτό, ἀκόμη, τὸ θεωρεῖ ὁ προκαθήμενος τῆς
Ἐκκλησίας τῆς Κύπρου ὡς ἔργον ἀποστολικόν: «ὑπὲρ Χριστοῦ πρεσβεύοντες,
καὶ τὸ τῶν πολλῶν συμφέρον ἀποστολικῶς διώκοντες.»
Ἡ παιδεία στοχεύει στὴν ἀνάδειξη τοῦ ἀνθρωπίνου προσώπου καὶ
ἀναφέρεται εὐθέως στὸν Χριστὸ καὶ τὴν πατρίδα.
7 Βλ. Βενέδικτος Ἐγγλεζάκης (Ἀρχιμανδρίτης Παῦλος), «Τὸ μελανοδοχεῖον τοῦ
Ἀρχιεπισκόπου Κυπριανοῦ», Διὰ τὴν Ἐκκλησίαν τῆς Κύπρου, ὅπ. π., σσ. 386 - 387.

410

ΝΙΚΟΥ ΟΡΦΑΝΙΔΗ

«Ἡμεῖς οἱ ἐν τῇ ὑπερτάτῃ ταύτῃ περιωπῇ τῆς ἁγιωτάτης Ἀρχιεπισκοπῆς, καὶ
τῇ εὐαγγελικῇ λυχνίᾳ ἐλέῳ θεοῦ κατασταθέντες, τῶν τε ἐκκλησιαστικῶν, καὶ
πολιτικῶν, καὶ τῆς νοητῆς τοῦ Χριστοῦ μάνδρας τῆς καθ᾽ ἡμᾶς νήσου Κύπρου,
φημὶ τὰ λογικὰ ἐμπιστευθέντες πρόβατα, εἰς τὸ προμηθεύειν, καὶ προνοεῖσθαι
πᾶσι τοῖς τρόποις τὴν κατ᾽ ἄμφω διόρθωσιν αὐτῶν, τοῖς ἴχνεσιν ἐκείνων τῶν
θείων ἀνδρῶν βαίνοντες, καὶ ὑπὲρ Χριστοῦ πρεσβεύοντες, καὶ τὸ τῶν πολλῶν
συμφέρον ἀποστολικῶς διώκοντες, εἰς ἔννοιάν τινα ἐλθόντες, ὅτι δεῖ ἡμᾶς ἕνα
τι σύσσημον θεοσεβείας καὶ ὑπὲρ πίστεως ἀγώνισμα καταλιπεῖν, καὶ ὠφελῆσαι
κατ᾽ ἄμφω τοὺς ὁμοπατρίους ἡμῶν, κατά τε τὰ ἠθικὰ καὶ ἐκκλησιαστικά, καὶ
ἐννοήσαντες ὅτι ἡ ἡμετέρα πολιτεία τῆς καθ᾽ ἡμᾶς νήσου Κύπρου πάσχει
μέγαν αὐχμὸν παιδείας καὶ ἔλλειψιν Ἑλληνικῶν μαθημάτων, τὰ ὁποῖα εἶναι τὸ
μόνον ὁποῦ στολίζουσι τὸν ἀνθρώπινον νοῦν, καὶ ὁποῦ ἀποκαταστήνουσι τὸν
ἄνθρωπον ἄξιον τῷ ὄντι ἄνθρωπον, τούτου χάριν ζήλῳ θείῳ κινηθέντες καὶ
φιλοτιμηθέντες, ἀπεφασίσαμεν ἅμα τοῦ πνευματικοῦ σκάφους διαδεξάμενοι
τὰ πηδάλια, ἐν πάσῃ τῇ ἀσθενείᾳ ἡμῶν, νὰ συστήσωμεν μίαν Ἑλληνικὴν
σχολήν ἐπάνω εἰς τὴν πατρίδα, διὰ νὰ ὠφελήσωμεν καὶ ἡμεῖς ὁπωσοῦν τοὺς
συμπατριώτας ἡμῶν· καθότι ἐνενοήσαμεν προσέτι, ὅτι τῆς ἀπαιδευσίας
καὶ κακοηθείας τινῶν ὁμοπατρίων, ἀφ᾽ ἧς πηγάζουσι τόσα καὶ τόσα δεινά,
δὲν εἶναι ἄλλο τὸ αἴτιον, παρὰ ἡ στέρησις τῶν μουσῶν, μὲ τὸ νὰ μὴν ἐστάθη
τρόπος μέχρι τῆς αὐτῆς νὰ συστηθῇ καὶ εἰς τὴν ἐδικήν μας πατρίδα, καθὼς
καὶ εἰς ἄλλας πολιτείας ἕνα κοινὸν σχολεῖον, διὰ νὰ διδάσκωνται οἱ παῖδες τῆς
πολιτείας, τέλος πάντων, τὴν πάτριον πίστιν αὐτῶν, τὸ μόνον πολυτιμότατον
καὶ ἀναγκαιότατον, καὶ νὰ ἐκπαιδεύωνται ἐνταυτῷ, καὶ ἤθη χρηστά, ὁποῦ μὲ
τὸ μέσον τῆς μαθήσεως προβαίνοντες εἰς τὴν ἀνδρικὴν ἡλικίαν νὰ γίνωνται
ἄνδρες θεοσεβεῖς, φρόνιμοι, πολιτικοί, χρηστοήθεις, δίκαιοι, φιλοπάτριδες,
φιλέμποροι, ὁποῦ νὰ ἠμποροῦνε νὰ προσπορίζωνται τὰ συστατικὰ τῆς ζωῆς
αὐτῶν μὲ τρόπους δικαιοσύνης, καὶ ὄχι νὰ περιφέρωνται τῇδε κακεῖσαι τὴν
ἄλλως, ἐν ἀπορίᾳ καὶ ἀμηχανίᾳ τὸ πλεῖστον διάγοντες...»
Ἔτσι, ἀντλοῦντες ἀπὸ τὸ «Ἱδρυτικὸν ἔγγραφον» σημειώνουμε τοὺς πιὸ
κάτω στόχους τῆς Ἑλληνικῆς παιδείας:
1. Νὰ «διδάσκωνται οἱ παῖδες τῆς πολιτείας.. τὴν πάτριον πίστιν αὐτῶν,
τὸ μόνον πολυτιμότατον καὶ ἀναγκαιότατον,
2. Νὰ ἐκπαιδεύωνται ἐνταυτῷ, καὶ ἤθη χρηστά,
3. Μὲ τὸ μέσον τῆς μαθήσεως, προβαίνοντες εἰς τὴν ἀνδρικὴν ἡλικίαν,
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4. νὰ γίνωνται ἄνδρες θεοσεβεῖς,
5. νὰ γίνωνται φρόνιμοι,
6. νὰ γίνωνται πολιτικοί,
7. νὰ γίνωνται χρηστοήθεις,
8. νὰ γίνωνται δίκαιοι,
9. νὰ γίνωνται φιλοπάτριδες,
10. νὰ γίνωνται φιλέμποροι, ὁποῦ νὰ ἠμποροῦνε νὰ προσπορίζωνται τὰ
συστατικὰ τῆς ζωῆς αὐτῶν, μὲ τρόπους δικαιοσύνης,
11. νὰ ἀποκαταστήνουσι τὸν ἄνθρωπον ἄξιον τῷ ὄντι ἄνθρωπον
Ὅσα πιὸ πάνω σημειώσαμε, συνοψίζουν μιὰν ἀνθρωπιστική, ἑλληνικὴ
παιδεία, σύμφωνα μὲ τοὺς ἄξονες τοῦ ἑλληνικοῦ ἀνθρωπισμοῦ καὶ τῆς
Φιλοκαλικῆς Ἀναγεννήσεως. Ἀνάδειξη τοῦ ἀνθρωπίνου προσώπου ἐν Χριστῷ
Ἰησοῦ, διαμόρφωση ἠθικῶν προσωπικοτήτων, μὲ δικαιοσύνη, θεοσέβεια,
χριστὸν ἦθος, σύνεση, ἀλλὰ καὶ ἔρωτα πατρίδος. Ἔτσι τὸ «Θνῆσκε ὑπὲρ
πίστεως καὶ μάχου ὑπὲρ πατρίδος»,τὸ ὁποῖο προτάσσεται στὸ ἱδρυτικὸ κείμενο
τῆς Ἑλληνικῆς σχολῆς, καθίσταται ὁ ἄξονας τῆς ζητούμενης παιδείας σὲ μιὰ
τουρκοκρατούμενη, ὑπο ζυγὸν πατρίδα.
Στέκομαι, τέλος, ὁλοκληρώνοντας, στὴν ἀφιέρωση τῆς σχολῆς καὶ στὴν
ἱστορικὴ παρακαταθήκη τοῦ ἀρχιεπισκόπου Κύπρου Κυπριανοῦ:
«Τούτου χάριν ἀποφασιστικῶς μὲ ὅλην μας τὴν ἀδυναμίαν καὶ μὲ κάθε
δύσκολον τρόπον, ἠγείραμεν ἐκ θεμελίων καὶ κάλλος ὁποσοῦν, τὴν ἤδη
οἰκοδομηθεῖσαν νέαν σχολήν, τὴν ἔξωθεν καὶ πλησίον κειμένην τῆς καθ᾽ ἡμᾶς
ἁγιωτάτης Ἀρχιεπισκοπῆς, ἐν τῷ κατὰ ἀνατολὰς εὑρισκομένῳ παξέ, τὸν ὁποῖον
παξὲν εἶχε πρὸ χρόνων ἀφιερωμένον εἰς τὴν ἱερὰν σταυροπήγιον καὶ βασιλικὴν
μονὴν τὴς κυρίας Μαχαιράδος ὁ συνάδελφος ἡμῶν ἅγιος Κυρηνείας κὺρ
Εὐγένιος.»
Αὐτὰ ὡς πρὸς τὸν τόπον καὶ τὸν τρόπον οικοδόμησης τῆς σχολῆς.
Ὁ ἀρχιεπίσκοπος Κύπρου Κυπριανός, τελῶν ἐν Χριστῷ ἢ ἐκφράζοντας
τὴν ὀρθόδοξη Φιλοκαλικὴ Ἀναγέννηση, ἀναφέρει καὶ ἀποδίδει, στὴ συνέχεια,
τὴν ἵδρυση τῆς σχολῆς στὸν Θεό. Δὲν εἶναι τυχαῖο, πὼς ἀφιεροῦται ἡ σχολὴ
«τῇ πανσωστικῇ ἁγίᾳ Τριάδι.»
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«Ὅθεν, ἐπειδὴ γνώμη εὐσεβής ἔστι, κατὰ τὴν θεολόγον φωνήν, ἐκ θεοῦ
τε ἄρχεσθαι καὶ εἰς θεὸν ἀναπαύεσθαι, ἥτοι πᾶν ἀγαθὸν κατόρθωμα τῷ θεῷ
ἀναφέρειν, ἀλλ᾽ οὐχι τῇ ἡμετέρᾳ δυνάμει, τούτου χάριν, δόξαν ἀποδιδόντες τῷ
μόνῳ θεῷ τῷ καὶ τὴν ἀρχὴν δόντι καὶ τὸ πέρας ἰδεῖν, πρῶτον μὲν ἀφιεροῦμεν
αὐτὴν τὴν ἱερὰν σχολὴν τῇ πανσωστικῇ ἁγίᾳ Τριάδι, αὐτῷ τῷ τρισυποστάτῳ
ἑνὶ μόνῳ θεῷ, καθότι εἰς δόξαν αὐτοῦ ἔκτισται, ἵνα περισκέπῃ καὶ διατηρῇ αὐτῇ
ἀπὸ πάσης προσβολῆς ἐναντίας, διαβολικῆς τε καὶ ἀνθρωπίνης, καὶ ἵνα δώσῃ
αὔξησιν καὶ στερέωσιν καὶ καρποὺς ἀρετῆς τοῖς σπουδάζουσιν ἐν αὐτῇ νέοις, εἰς
ἄφεσιν τῶν ἁμαρτιῶν ἡμῶν, καὶ εἰς ἀνάπαυσιν τῶν ἡμετέρων γονέων...»
Τέλος, ἀπευθύνεται στοὺς πανερωτάτους μητροπολίτες, «τοὺς ἐν
ἁγίῳ πνεύματι ἀγαπητοὺς ἀδελφούς καὶ συλλειτουργοὺς [αὐτοῦ], ἀλλὰ καὶ
στοὺς ἐπερχομένους, οἰωνεὶ προβλέπων τὸ ἐπερχόμενο μαρτύριό του, γιὰ
περιφρούρηση καὶ προστασία τῆς σχολῆς καὶ διαφύλαξη τοῦ ἐθνικοῦ καὶ
ἱεροῦ, θρησκευτικοῦ της ρόλου. Τοὺς καλεῖ καὶ προσκαλεῖ «εἰς τὸ διατηρεῖν
καὶ ὑπερασπίζεσθαι τὴν Ἱερὰν σχολὴν ταύτην ὡς κόρην ὀφθαλμοῦ, ὡς ἴδιον
ἀφιέρωμα τῷ θεῷ, ἀγωνιζόμενοι ὑπὲρ τῆς διηνεκοῦς συστάσεως τῆς σχολῆς
ταύτης, ἂν ἤθελε τὸ καλέσῃ ἡ χρεία μέχρις αἵματος.» Τελικά, «ἡ χρεία μέχρις
αἵματος» τὸ ἐκάλεσε τὸν ἴδιο. Καὶ ἐμαρτύρησε ὑπὲρ πίστεως καὶ πατρίδος.
Πρόκειται γιὰ κείμενο ὑψηλοῦ ἱερατικοῦ λόγου ἀλλὰ καὶ βαθυτάτης
ἀγωνίας κὰι μέριμνας, γιὰ τὴν τύχη τῆς παιδείας τῶν Ἑλλήνων σὲ καιροὺς
καὶ χρόνους χαλεπούς, μὲ μιὰ θαυμαστὴ δυναμικὴ καὶ γιατί ὄχι ἐπικαιρότητα,
καθὼς οἱ καιροὶ ἐπιστρέφουν χαλεποὶ καὶ ἐδῶ στὴν Κύπρο βιώνουμε μιὰ νέα
τουρκοκρατία, μὲ τὴν παιδεία μας νὰ ἔχει ὁδηγηθεῖ πρὸ πολλοῦ σὲ δρόμους
ἀλλότριους καὶ ἀδιάφορους.
«Ἂν ὅμως μετὰ τὴν ἐμὴν ἐκδημίαν τοῦ σώματος, ἤθελε φανῇ τινὰς τοσοῦτον
ἀναιδής τε καὶ ἱερόσυλος, ὥστε ὁποῦ εἰς οὐδὲν λογισάμενος τὴν ὑμετέραν
ἀφιέρωσιν, νὰ ἁπλώσῃ χέρι λῃστρικὸν εἰς αὐτήν, καὶ ἀπὸ οἶκον θεοῦ νὰ ποιήσῃ
οἶκον κοινὸν ἑαυτοῦ, εἴτε καὶ Ἀρχιεπισκοπὴν, εἴτε καὶ μητρόπολιν, ὁ τοιοῦτος
οἵας τάξεως καὶ βαθμοῦ εἴη, πρῶτον μὲν ἐχέτω ἀντίδικον τῆς ἰδίας αὐτοῦ ψυχῆς
τὴν ἀδιαίρετον καὶ ἁγίαν τριάδα, και ἔστω ἀφωρισμένος παρὰ πατρὸς καὶ υἱοῦ
καὶ ἁγίου πνεύματος...»
Ὁλοκληρώνοντας τὴν ἀνάγνωση τοῦ κειμένου τοῦ «Ἱδρυτικοῦ ἐγγράφου
τῆς Ἑλληνικῆς σχολῆς Λευκωσίας» ποὺ προσυπογράφει ὁ μαρτυρικὸς
ἀρχιεπίσκοπος Νέας Ἰουστινιανῆς καὶ πάσης Κύπρου Κυπριανός, στεκόμαστε
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ὄχι μόνο στὸ περιεχόμενό του καὶ σὲ ὅσα καταθέτει καὶ καταλείπει, ὡς
παρακαταθήκη, στὸ ἔξοχο ἱερατικὸ ὕφος γραφῆς, πού, μαζὶ μὲ τὴν Βυζαντινή
του μεγαλοπρέπεια, ἀναδίδει τὴ δυναμικὴ τοῦ Ἕλληνος λόγου, στὰ
χρόνια τῆς ἀναγενήσεως καὶ τῆς ἐπερχόμενης Ἀναστάσεως τῶν Ἑλλήνων.
Εἴμαστε μόνο, ὅπως προείπαμε ἐννέα μόλις χρόνια πρὶν ἀπὸ τὴν ἱερὴ καὶ
ἁγιασμένη ἐπανάσταση τῶν Ἑλλήνων. Ἐννέα χρόνια ἀπὸ τὸ μαρτύριο τοῦ
σεπτοῦ ἱεράρχου, τοῦ ἀρχιεπισκόπου Νέας Ἰουστινιανῆς καὶ πάσης Κύπρου
Κυπριανοῦ.

Η ΠΡΟΤΟΜΗ ΤΟΥ ΑΠΑΓΧΟΝΙΣΘΕΝΤΟΣ
ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΟΥ ΚΥΠΡΙΑΝΟΥ,
Η ΟΠΟΙΑ ΒΡΙΣΚΕΤΑΙ ΣΤΗΝ ΟΜΩΝΥΜΗ ΠΛΑΤΕΙΑ,
ΜΠΡΟΣΤΑ ΑΠΟ ΤΟΝ ΚΑΘΕΔΡΙΚΟ ΝΑΟ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΙΩΑΝΝΟΥ.

ΟΜΙΛΙΑ
ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΟΥ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ
κ. ΚΩΣΤΑ ΚΑΔΗ
ΣΤΟ ΕΤΗΣΙΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ ΤΟΥ ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΟΥ
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Ιερός Ναός Φανερωμένης Λευκωσίας

Μ

a

ε δέος ιερό μνημονεύουμε σήμερα και τιμούμε τον Αρχιεπίσκοπο
Κυπριανό και τους συν αυτώ μαρτυρήσαντες και σφαγιασθέντες
την 9η Ιουλίου 1821.

Η ιστορική μνήμη ταξιδεύει πίσω, στην πολυτάραχη ζωή της Κύπρου
και ειδικότερα στα δίσεκτα χρόνια της τουρκοκρατίας. Τότε που ο τόπος
μαστιζόταν όχι μόνο από φτώχεια, αλλά κυρίως από την καταπίεση, την
ανελευθερία και την εκμετάλλευση του Οθωμανού κατακτητή. Αυτή την
περίοδο αναδείχτηκαν μορφές που σημάδεψαν τον τόπο με τους αγώνες και
τις θυσίες τους. Μεταξύ αυτών, εξέχουσα θέση κατέχει η σεπτή μορφή του
Εθνομάρτυρα Αρχιεπισκόπου Κυπριανού.
Σε νεαρή ηλικία ο Κυπριανός, που καταγόταν από τον Στρόβολο, έγινε
δόκιμος στο μοναστήρι της Παναγίας του Μαχαιρά, όπου διδάχθηκε τα πρώτα
του γράμματα. Συνέχισε τις σπουδές του στο Ελληνομουσείον της Λευκωσίας
και, μετά τη χειροτονία του σε διάκονο, πήγε στη Μολδοβλαχία, όπου
μελέτησε τα εκκλησιαστικά γράμματα και σπούδασε στην Ανώτερη Ελληνική
Σχολή του Ιασίου. Όταν επέστρεψε στην Κύπρο, προσλήφθηκε ως Οικονόμος
στην Αρχιεπισκοπή. Κατά την εξέγερση του 1804 ο Κυπριανός ανέδειξε τις
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διπλωματικές του ικανότητες, αφού κατόρθωσε να πείσει τους Οθωμανούς
να μη λεηλατήσουν την Αρχιεπισκοπή και να μη προβούν σε βιαιότητες κατά
των Ελλήνων. Μετά τον θάνατο του υπέργηρου Αρχιεπισκόπου Χρυσάνθου
το 1810, ο Κυπριανός ενθρονίστηκε ως νέος Αρχιεπίσκοπος Κύπρου.
Γνωρίζοντας ότι η διατήρηση της εθνικής συνείδησης και η διεκδίκηση της
ελευθερίας ήταν πρώτιστα θέμα μόρφωσης, έδωσε ιδιαίτερη έμφαση στην
παιδεία. Από την πολύμορφη προσφορά του ξεχωρίζει η δημιουργία της
Ελληνικής Σχολής Λευκωσίας το 1812, η οποία μετέπειτα ονομάστηκε
Παγκύπριον Γυμνάσιον. Είναι το ιστορικότερο εκπαιδευτικό ίδρυμα του
νησιού, φάρος ελληνικής και χριστιανικής παιδείας.
Την προσπάθεια του Αρχιεπισκόπου Κυπριανού συνέχισαν οι επόμενοι
αρχιεπίσκοποι και επίσκοποι, ιδρύοντας και στις άλλες πόλεις παρόμοιες
σχολές, όπου διδασκόταν η ελληνική γλώσσα, που αποτελούσε ενοποιητικό
στοιχείο της ελληνικής μας ταυτότητας.
Το 1820 ο Αρχιεπίσκοπος Κυπριανός έδωσε οικονομική βοήθεια,
μέσω του Φιλικού Δημήτριου Ίπατρου, στην υπόδουλη Ελλάδα, αφού
θεωρήθηκε ότι η Κύπρος δεν μπορούσε να εξεγερθεί για λόγους καθαρά
γεωγραφικούς. Όταν έφτασε η ώρα του μεγάλου ξεσηκωμού, η Κύπρος
συνέδραμε την Ελληνική Επανάσταση του 1821 με χρήματα, εφόδια αλλά και
εθελοντές. Πιστεύεται ότι η υπόγεια κρύπτη του Παγκυπρίου Γυμνασίου είχε
χρησιμοποιηθεί για την απόκρυψη μελών της Φιλικής Εταιρείας που ήρθαν
κρυφά στο νησί.
Παρά τη συνετή στάση του Κυπριανού, με αφορμή την ανακάλυψη
μερικών επαναστατικών προκηρύξεων, ο διοικητής της Κύπρου Κουτσιούκ
Μεχμέτ, με άδεια του Σουλτάνου, οργάνωσε την εξόντωση 486 κληρικών
και λαϊκών προκρίτων της Κύπρου. Την 9η Ιουλίου 1821 στην πλατεία
Σεραγίου, στο κατεχόμενο σήμερα τμήμα της Λευκωσίας, απαγχονίζεται ο
Αρχιεπίσκοπος Κυπριανός και αποκεφαλίζονται οι Μητροπολίτες Πάφου
Χρύσανθος, Κιτίου Μελέτιος και Κυρηνείας Λαυρέντιος.
Ο εθνικός ποιητής της Κύπρου Βασίλης Μιχαηλίδης στο μεγαλόπνοο
ποίημά του 9η Ιουλίου εν Λευκωσία Κύπρου παρουσιάζει την αγωνιώδη
προσπάθεια του Τούρκου Κκιόρογλου να πείσει τον Αρχιεπίσκοπο, τον οποίον
εκτιμούσε, να εγκαταλείψει την Κύπρο, για να γλυτώσει τον εξευτελισμό και
τη σφαγή. Η απάντηση του Ιεράρχη ήταν κατηγορηματική:
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«Δεν θέλω, Κκιόρογλου, εγιώ να φύω που την Χώραν,
γιατί αν φύω, το κακόν εν΄ να γινή περίτου.
Θέλω να μείνω, Κκιόρογλου, τζι΄ οι άλλοι να γλυτώσουν.
Δεν φεύκω, Κκιόρογλου, γιατί, αν φύω, ο φευκός μου
εν΄ να γενή θανατικόν εις τους Ρωμιούς του τόπου.
Να βάλω την συρτοθηλειάν εις τον λαιμόν του κόσμου;
Παρά το γαίμαν τους πολλούς εν΄ κάλλιον του Πισκόπου.»
Παρ’ όλα αυτά ακολούθησε ο θάνατος και δεκάδων άλλων κληρικών
και λαϊκών. Μπροστάρηδες στους αγώνες για την πίστη στον Χριστό και
την ελευθερία της πατρίδας, οι κληρικοί μας έδωσαν μαθήματα ήθους και
αξιοπρέπειας. Η θυσία του Κυπριανού, οι σφαγές, οι μαζικοί εξισλαμισμοί
που ακολούθησαν, οι δημεύσεις περιουσιών, ο αναγκαστικός εκπατρισμός
εκατοντάδων Κυπρίων στην Ελλάδα και σε χώρες της Ευρώπης, σημάδεψαν
ανεξίτηλα την κυπριακή ιστορία.
Τα νεκρά σώματα του Αρχιεπισκόπου Κυπριανού, των άλλων αρχιερέων
και των άλλων κληρικών και λαϊκών, αρχικά τάφηκαν στην ανατολική
πλευρά του περιβόλου του Ιερού Ναού της Φανερωμένης, οι αρχιερείς και οι
άλλοι κληρικοί στον ίδιο τάφο και δίπλα, σε άλλο τάφο, οι λαϊκοί. Πενήντα
χρόνια μετά την ταφή των ιερών λειψάνων των Εθνομαρτύρων έγινε η
ανακομιδή τους εντός του Ναού. Τα λείψανα εναποτέθηκαν κοντά στο νότιο
μέρος της Αγίας Τράπεζας. Με την ευκαιρία της τέλεσης στον Ιερό Ναό της
Φανερωμένης του μνημοσύνου των Εθνομαρτύρων του 1821, την Κυριακή
8 Ιουλίου 1928 τα ιερά λείψανα εναποτέθηκαν σε πρόχειρο οστεοφυλάκιο και
εκτέθηκαν σε λαϊκό προσκύνημα. Από τη χρονιά αυτή καθιερώθηκε η τέλεση
του επίσημου μνημοσύνου των Εθνομαρτύρων του 1821 στον Ιερό Ναό της
Φανερωμένης, αφού τα προηγούμενα χρόνια η Αρχιεπισκοπή το τελούσε
στον Καθεδρικό Ναό του Αγίου Ιωάννη.
Στις 9 Ιουλίου 1930, μέσα στα πλαίσια των εορτασμών της εκατονταετηρίδας της ίδρυσης του Ελληνικού Κράτους (1830-1930), τελέστηκε
πανηγυρικό Αρχιερατικό Συλλείτουργο της Ιεράς Συνόδου της Εκκλησίας της
Κύπρου στον Ιερό Ναό Φανερωμένης. Μετά το πέρας της Θείας Λειτουργίας
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τελέστηκε με κάθε επιβλητικότητα το μνημόσυνο των Εθνομαρτύρων της
9ης Ιουλίου 1821. Στη συνέχεια έγινε η ανακομιδή των ιερών λειψάνων των
Εθνομαρτύρων από τον Ιερό Ναό στο Μαυσωλείο που, όπως είναι γνωστό,
βρίσκεται στον περίβολο του Ναού.
Στα γεγονότα του Ιουλίου του 1821, που σήμερα μνημονεύουμε,
συμπυκνώνονται οι διαχρονικές αρχές και αξίες του ελληνισμού.
Οι αγώνες και οι θυσίες του κυπριακού ελληνισμού για ελευθερία και
εθνική αξιοπρέπεια δεν σταμάτησαν τον Ιούλιο του 1821. Πολλοί ανώνυμοι
και επώνυμοι συμπατριώτες μας έδωσαν το αγωνιστικό τους παρόν ως
εθελοντές στους αγώνες του ελληνισμού και της ανθρωπότητας και πότισαν
με το αίμα τους το δέντρο της ελευθερίας. Συμμετείχαν στη μεγάλη εθνεγερσία
του 1821, στους Βαλκανικούς και στους Παγκόσμιους Πολέμους. Τόλμησαν
ακόμη να τα βάλουν με τη Μεγάλη Βρετανία, γράφοντας την εποποιία του
1955 - ΄59.
Και όταν ο Τούρκική εισβολή τον μαύρο Ιούλη του 1974 σκόρπισε
πάλι τον όλεθρο με νεκρούς, αγνοούμενους, πρόσφυγες και ανείπωτες
καταστροφές, παρά τον πόνο τον βαρύ και δυσβάστακτο, το φρόνημα του
κυπριακού ελληνισμού δεν κάμφθηκε. Και σήμερα, παρά τα πολλά και
δυσεπίλυτα προβλήματα που αντιμετωπίζουμε, αντέχουμε κι αγωνιζόμαστε.
Σιγά – σιγά καταφέρνουμε να ορθοποδήσουμε και να επιβιώσουμε στη γη
που μας γέννησε.
Οφείλουμε λοιπόν να συνεχίσουμε τον αγώνα μας για δίκαιη και βιώσιμη
λύση του εθνικού μας προβλήματος. Ευελπιστούμε στην απελευθέρωση
και επανένωση της μοιρασμένης πατρίδας μας, υπό συνθήκες ειρήνης
και ασφάλειας, με σεβασμό στα ανθρώπινα δικαιώματα και προσήλωση
στην ευρωπαϊκή μας πορεία. Ως Κυπριακή Δημοκρατία καταβάλλουμε
πολλές προσπάθειες για ειρηνική συνύπαρξη μεταξύ ελληνοκυπρίων και
τουρκοκυπρίων, χωρίς κατοχικό στρατό, διαχωριστικά συρματοπλέγματα και
εποίκους.
Η Ιστορία μας δεν παραγράφεται, ούτε αποσιωπάται. Οφείλουμε να
συνεχίσουμε να τη διδάσκουμε στα παιδιά μας. Χρέος μας να μορφώσουμε
πολίτες με αυτογνωσία και αρετή, που θα αγωνίζονται ανιδιοτελώς για το
κοινό καλό. Γι΄ αυτό ως Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού προσπαθούμε
να εισαγάγουμε τέτοιες αλλαγές, ώστε η Παιδεία μας να γίνει πιο ποιοτική
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και πιο αποτελεσματική σε όλους τους τομείς. Το χρωστάμε σε όλους όσοι
αγωνίστηκαν και θυσιάστηκαν σ΄ αυτό τον τόπο, όπως ο Αρχιεπίσκοπος
Kυπριανός και οι συν αυτώ μαρτυρήσαντες και σφαγιασθέντες την 9η Ιουλίου
1821. Ας είναι αιωνία τους η μνήμη!

ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΗΣ ΙΕΡΑΣ ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΗΣ ΚΥΠΡΟΥ
ΤΟΥ ΖΩΓΡΑΦΟΥ Γ. ΜΑΥΡΟΓΕΝΟΥΣ

Ο ΑΝΘΡΩΠΟΣ ΜΑΚΑΡΙΟΣ

a
ΧΑΡΗ ΒΩΒΙΔΗ
ΠΡΩΗΝ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΙΚΟΥ ΤΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟΥ 1

Για τον Πρόεδρο Μακάριο μίλησαν και θα μιλήσουν πολλοί. Για τον
Αρχιεπίσκοπο Μακάριο πολλά γράφτηκαν και θα γραφούν. Για τον άνθρωπο
Μακάριο όσα και να λεχθούν, όσα και να γραφούν θα είναι και τώρα και αύριο
και πάντα λίγα, πολύ λίγα, για να μπορέσουν να περιγράψουν ή να αποκαλύψουν
τον χαρακτήρα, την ψυχή, τα χαρίσματα, τη δύναμη, τις κρυφές σκέψεις και
τους κρυφούς καημούς Εκείνου, που ζωή και βίωμά Του ήταν ο αγώνας για το
καλύτερο και ευτυχέστερο μέλλον τής πολυαγαπημένης Του Κύπρου.
Ως Διευθυντής τού Γραφείου Του, είχα την τιμή και το προνόμιο να
γνωρίσω και να ζήσω από κοντά τον Άνθρωπο Μακάριο. Να τον γνωρίσω
στις καθημερινές ανθρώπινες ώρες Του και να τον ζήσω στις δύσκολες και
τραγικές στιγμές Του. Όσο κοντά Του, όμως, κι’ αν έζησα , όσο πολύ και αν
Τον γνώρισα, για ένα πράγμα είμαι απόλυτα βέβαιος: ο Άνθρωπος Μακάριος
δεν περιγράφεται, δεν αποκαλύπτεται, δεν κλείνεται σε λόγια, δεν εκφράζεται
με λέξεις. Σκιαγραφείται μονάχα, επιδέχεται απλώς ένα περίγραμμα γενικό. Είχε
ανοικτά μονάχα κάποια παράθυρα τής ψυχής και της καρδιάς Του και κρατούσε
για τον εαυτό Του κλειστές τις θύρες και τους δρόμους, που οδηγούν στην ουσία
και την αλήθεια τής ανθρώπινης ύπαρξής Του.
Ιδεολόγος και οραματιστής ήταν πάνω απ’ όλα ο Μακάριος. Από
αυτά τα χαρακτηριστικά Του πρέπει να ξεκινά κάθε προσπάθεια για να τον
καταλάβουμε, είτε ως Πολιτικό είτε ως Αρχιεπίσκοπο είτε ως Άνθρωπο. Είναι
τα αναμφισβήτητα δεδομένα, πάνω στα οποία μπορεί με σιγουριά να στηριχτεί
κάθε κρίση μας γι’ Αυτόν. Πίστευε, πάντοτε, μ’ ένα φανατισμό φωτισμένο και
δημιουργικό σε αρχές και ιδεώδη. Αυτές οι αρχές και αυτά τα ιδεώδη ήταν ο
γνώμονας των σκέψεών Του και η πυξίδα τής πολυτάραχης πορείας Του στον
κόσμο. Η Αγάπη, το Δίκαιο, η Ειρήνη, η Ελευθερία ήταν οι κυρίαρχες έννοιες
1 ΤΟ ΚΕΙΜΕΝΟ ΓΡΑΦΤΗΚΕ ΣΤΙΣ 13 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 1977, ΔΕΚΑ ΜΕΡΕΣ ΜΕΤΑ ΤΟΝ ΘΑΝΑΤΟ
ΤΟΥ ΜΑΚΑΡΙΟΥ. ΑΠΟΤΕΛΕΙ ΤΟΝ ΒΙΩΜΑΤΙΚΟ ΚΑΡΠΟ ΤΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ ΤΟΥ ΣΥΓΓΡΑΦΕΑ ΜΕ
ΤΟΝ ΑΕΙΜΝΗΣΤΟ ΗΓΕΤΗ.
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τού νού και της καρδιάς Του και υπαγόρευαν κάθε λόγο και κάθε Του πράξη.
Πιστός και προσηλωμένος έμεινε πάντοτε σ’ αυτές τις αρχές, αφοσιωμένος
λάτρης τους. Τις ίδιες αυτές αρχές προσπαθούσε όχι μονάχα να τις εφαρμόζει
για τον εαυτό Του, αλλά και να τις μεταδίδει στον κόσμο Του, στον λαό Του, να
τις κάνει βίωμα και γνώμονα για όλους. Ο Μακάριος συνειδητά για τον εαυτό
Του και ασυναίσθητα για μας, επηρέασε όλους μας, άλλους σε μικρότερο βαθμό
και άλλους σε μεγαλύτερο. Φτάσαμε σε σημείο να ρυθμίζουμε τις σκέψεις μας
στον ρυθμό της δικής Του σκέψης, να σταθμίζουμε τα λόγια μας στη ζυγαριά
των δικών Του λόγων, να προχωρούμε σε κάθε μας πράξη στον δρόμο που
Εκείνος έμπρακτα άνοιγε και ακολουθούσε. Δεν ήταν ο άνθρωπος Μακάριος
ένας ιδεολόγος έξω από τον κόσμο, ένας οραματιστής μακριά από τον κόσμο,
ένας απόκοσμος ασκητής και ερημίτης. Ήταν ένας άγιος μέσα στον κόσμο,
κοντά στον κόσμο, ένας αγωνιστής και στρατιώτης ανάμεσα στο πλήθος, ένας
Ηγέτης και πρωτοπόρος ανάμεσα στον λαό Του. Είχε πάντα μεγάλη ανάγκη τής
αγάπης τού λαού Του. Είχε πάντα μεγάλη ανάγκη την επαφή με τον λαό Του.
Ήταν πάντα αιχμάλωτος, όπως έλεγε ο Ίδιος, τής αγάπης και της εμπιστοσύνης
τού λαού Του. Αγάπησε τον λαό Του και την πατρίδα Του, όσο τίποτε άλλο στον
κόσμο και αγαπήθηκε από τον ίδιο έντονα και αληθινά.
Ήθελε πάντοτε να γνωρίζει τα πάντα. Τα προβλήματα και τους καημούς
όλων, τού καθενός ξεχωριστά. Κι’ έτρεχε να προσφέρει τη βοήθειά Του. Δεν
αρνήθηκε ποτέ σε κανένα τίποτε. Κι’ ο καθένας μας έτρεχε κοντά Του σε
κάθε δύσκολη στιγμή και στενοχώρια. Κι’ ήταν χαρά Του να βοηθά. Κι’ ήταν
μεγάλη η χαρά Του ν’ ανακουφίζει τον πόνο των άλλων. Στους διαδρόμους και
τα σκαλοπάτια τού Προεδρικού έβλεπε κανείς κόσμο∙ πάντα να περιμένουν.
Πρέσβεις ανάμεσα σε απλοϊκούς χωριάτες, εμπόρους και βιομήχανους ανάμεσα
σε φτωχούς χειρωνάκτες∙ δασκάλους και καθηγητές ανάμεσα σε αγράμματους∙
καλοντυμένους και γραβατωμένους ανθρώπους ανάμεσα σε βρακοφόρους
χωρικούς, πλούσιους ανάμεσα σε φτωχούς. Ο καθένας και ένα πρόβλημα. Και ο
Μακάριος ήταν για όλους πρόθυμος και έτοιμος να λύσει τα προβλήματα όλων.
Μερικές φορές δυσανασχετούσα, γιατί τον κούραζαν. Πολλές φορές, ύστερα
που αρρώστησε, προπάντων, Τον παρακαλούσα να σταματήσει να βλέπει και
να βοηθά εκείνους, που τον πολέμησαν ή προσπάθησαν να τον δολοφονήσουν.
Και έπαιρνα πάντα τη στερεότυπη απάντηση: « Είστε κακοί μωρέ... σταματείστε
να είστε κακοί... Κι’ ένα πλατύ χαμόγελο σχηματιζόταν στα χείλη Του, ένα
ουράνιο χαμόγελο, που άνθιζε αγάπη και καλοσύνη! Ήταν το γνωστό Του
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χαμόγελο που αφόπλιζε όλους μας, που ακινητοποιούσε όλους μας. Εκείνο το
γλυκό χαμόγελο που είχε και σαν έφυγε και που θα θυμίζει πάντα το απέραντο
μεγαλείο τής ψυχής Του, και την χωρίς όρια καλοσύνη τής καρδιάς Του. Πράος,
γαλήνιος, μειλίχιος, ανεξίκακος, αποφασιστικός, μεγαλόψυχος, ανυποχώρητος
στις πιέσεις, πραγματικά ελεύθερος, πάνω από τα μικρά που δυσκολεύουν
τη ζωή ημών των μικρών. Μακριά από τα φθαρτά και τα γήινα, πρόβαλλε ο
Μακάριος την αδρή φυσιογνωμία Του και την πληθωρική προσωπικότητά Του
και επέβαλλε τη μεγαλοσύνη Του και τη Δύναμή Του. Η αδυναμία Του ήταν
η Δύναμή Του! Τα όπλα Του ήταν η Αγάπη και η Καλοσύνη Του. Ασπίδα Του
ήταν ο λαός Του. Και όνειρό Του και καημός Του και ζωή Του και βίωμά Του η
ευτυχία τού Λαού Του.
Ποτέ του δεν έδειχνε τον πόνο Του. Κρατούσε για τον εαυτό Του τις
στενοχώριές Του. Δεν τον είδα ποτέ μου να κλάψει. Δεν είδα ποτέ το δάκρυ
να κυλήσει από τα μάτια Του. Στις δύσκολες ώρες, στις τρομερές στιγμές
κλεινόταν στο γραφείο Του ή στο δωμάτιό Του, κι εκεί, μόνος με τον Θεό,
προσευχόταν και ζητούσε τη βοήθεια τού Κυρίου να υπερβεί τις δυσκολίες τής
ζωής Του. Ζούσε μονάχος τον πόνο Του. Και ο πόνος Του ήταν η τραγωδία τού
τόπου Του, ο πόνος τού λαού Του. Η καρδιά Του ράγισε μέσα σ’ αυτόν τον
πόνο. Το πραξικόπημα και η εισβολή στάθηκαν οι μεγάλες πληγές Του, που
τον οδήγησαν στον τάφο. Στους τόπους που στήθηκαν οι ενέδρες για να Τον
σκοτώσουν, κάτω από τα ερείπια τού Προεδρικού Μεγάρου, μέσα στα χώματα
των τουρκοπατημένων Εστιών μας κυλάει αθέατο το αίμα Του, και βογγά χωρίς
να ακούγεται η καρδιά Του. Αυτή η καρδιά, που οι παλμοί της ήταν πάντοτε
παλμοί αγώνα για ένα καλύτερο μέλλον τής Κύπρου Του.
Δεν φοβόταν Μακάριος ούτε τους κινδύνους ούτε τον θάνατο. Αντίθετα
προκαλούσε ο ίδιος και τους κινδύνους και τον θάνατο. Η πρόκλησή Του δεν
είχε τίποτε το εγωιστικό. Ήταν πρόκληση αντρίκια, ανθρώπινη. Ως αγωνιστής
δεν καιροφυλακτούσε. Ως μαχητής αληθινός δεν κτυπούσε πισώπλατα. Δεν
ενέδρευε και δεν έστηνε παγίδες. Ίσιος, απροκάλυπτος και ακάλυπτος έστεκε
στις επάλξεις και έδινε τις μάχες Του. Οι νίκες Του ήταν υπέροχες και οι
παραχωρήσεις Του στον πολιτικό στίβο ήταν μεγαλόψυχες.
Πολλοί τον επίκραναν. Πολλοί Τού δάγκωσαν το χέρι την ώρα που τους
χάιδευε το πρόσωπο, πολλοί τον έπληξαν, σαν γύριζε την πλάτη Του. Στρεφόταν
και τους κοίταζε με απορία, στην αρχή. Ύστερα χαμογελούσε, τους ξαναχαΐδευε
και ρωτούσε τους ιδίους αν πόνεσαν. Αυτός ήταν ο Άνθρωπος Μακάριος.
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Τον θυμάμαι, έντονα, να με ρωτάει κάθε πρωί, με το γνωστό του χαμόγελο.
« Ποιοι με ζήτησαν σήμερα;»
Πολλοί Σάς ζητούσαν κάθε μέρα Μακαριώτατε. Πολλοί Σάς ζητούν και
τώρα που φύγατε. Το ημερολόγιό Σας δεν κλείνει στις 3 Αυγούστου 1977.
Το ημερολόγιο Σας δεν θα κλείσει ποτέ. Στους διαδρόμους και στα
σκαλοπάτια τού Γραφείου Σας ξαγρυπνά ο λαός Σας. Και Σεις θα έρχεσθε, όπως
πάντα, κάθε μέρα, πολύ πρωί. Και θα με ρωτάτε. « Ποιοι με ζήτησαν σήμερα;».
Όλοι Σάς ζητούν Μακαριώτατε. Και όλοι θα Σάς αναζητούν! Γιατί γράψατε
μια αγωνιστική ιστορία για την Κύπρο και την Ελευθερία Της και κερδίσατε με
τον πλούτο τής αγάπης Σας τις καρδιές τού λαού Σας!

" Η ΕΠΙΒIΩΣΗ, ΦΥΣΙΚH ΚΑΙ ΕΘΝΙΚH ΤΟY ΚΥΠΡΙΑΚΟY ΕΛΛΗΝΙΣΜΟY,
ΕΔΩ ΚΑΙ ΤΡΙΑΝΤΑΠΕΝΤΕ ΣΧΕΔΟΝ ΕΚΑΤΟΝΤΑΕΤΙΕΣ, ΟΦΕΙΛΕΤΑΙ
ΣΤΗΝ ΑΠΑΡΑΣΑΛΕΥΤΗ ΠΡΟΣΉΛΩΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΣ ΤΙΣ ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ
ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΕΣ ΑΞΙΕΣ, ΟΦΕΙΛΕΤΑΙ ΣΤΟΝ ΑΡΧΕΓΟΝΟ ΑΚΑΤΑΛΥΤΟ
ΔΕΣΜΟ ΤΟΥ ΜΕ ΤΙΣ ΠΗΓΕΣ ΚΑΙ ΤΙΣ ΡΙΖΕΣ ΤΉΣ ΦΥΛΕΤΙΚΗΣ ΤΟΥ
ΠΡΟΕΛΕΥΣΕΩΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΤΟΥ ΥΠΟΣΤΑΣΕΩΣ "

ΤΟ ΚΘ΄ ΣΥΝΕΔΡΙΟ
ΤΗΣ ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ
ΚΥΠΡΙΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΩΝ
ΦΡΙΞΟΥ Γ. ΚΛΕΑΝΘΟΥΣ, ΦΙΛΟΛΟΓΟΥ,
ΤΕΩΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗ ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΙΚΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟΥ

Η

Χριστιανική Ένωση Κυπρίων Επιστημόνων (ΧΕΚΕ) διοργάνωσε,
σε συνεργασία και με την Ιερά Μητρόπολη Ταμασού και Ορεινής,
την Κυριακή, 17 Μαΐου 2015, στην Αίθουσα Εκδηλώσεων των
Κοινοτικών Συμβουλίων Πάνω και Κάτω Δευτεράς, Λευκωσίας, το ΚΘ΄, στη
σειρά, Συνέδριό της.
Κεντρικό θέμα του Συνεδρίου ήταν «Μηνύματα και διδάγματα από τη ζωή
και τη διδασκαλία των σύγχρονων Αγίων Παϊσίου Αγιορείτου και Πορφυρίου
Καυσοκαλυβίτου».

Εισηγητές ήταν ο Πανιερώτατος Μητροπολίτης Λεμεσού κ. Αθανάσιος,
ο οποίος και ανέπτυξε το θέμα «Μηνύματα και διδάγματα από τη ζωή
και τη διδασκαλία του Αγίου Παϊσίου Αγιορείτου», και ο Σεβασμιώτατος
Μητροπολίτης Σισανίου και Σιατίστης κ. Παύλος, ο οποίος και ανέπτυξε το
θέμα «Μηνύματα και διδάγματα από τη ζωή και τη διδασκαλία του Αγίου
Πορφυρίου Καυσοκαλυβίτου».
Πριν από το Συνέδριο, προηγήθηκε Αρχιερατικό Συλλείτουργο,
στον Ιερό Ναό Αγίου Γεωργίου Πάνω Δευτεράς, του οποίου προέστησαν
ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Σισανίου και Σιατίστης κ. Παύλος, ο οποίος
και κήρυξε το θείο λόγο, και ο Πανιερώτατος Μητροπολίτης Λεμεσού
κ. Αθανάσιος. Στο συλλείτουργο παρέστη, συμπροσευχόμενος, και ο Πανιερώτατος Μητροπολίτης Ταμασού και Ορεινής κ. Ησαΐας, ο οποίος και μετά
το πέρας της θείας Λειτουργίας, καλωσόρισε τους δύο Μητροπολίτες και
ευχαρίστησε θερμά για τη Θεία Λειτουργία, που τέλεσαν.
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Τις εργασίες του Συνεδρίου έσπευσαν από ενωρίς να παρακολουθήσουν
πλήθος συνέδρων, οι οποίοι και κατέκλυσαν ασφυκτικά την Αίθουσα. Κατά
γενική ομολογία, ήταν ένα από τα πλέον επιτυχημένα Συνέδρια της ΧΕΚΕ
της τελευταίας δεκαπενταετίας.
Το Πρόγραμμα των εργασιών του Συνεδρίου παρουσίασε ο Αιδεσιμολογιώτατος Πρωτοπρεσβύτερος π. Θεόδωρος Στυλιανού, Πρωτοσυγκελλεύων
της Ιεράς Μητροπόλεως Ταμασού και Ορεινής, Αντιπρόεδρος της ΧΕΚΕ.
Ο Πανιερώτατος Μητροπολίτης Ταμασού και Ορεινής κ. Ησαΐας
ευχαρίστως ανέλαβε το συντονισμό των εργασιών του Συνεδρίου.
Το Συνέδριο άρχισε με προσευχή, από τον Αιδεσιμολογιώτατο
Πρωτοπρεσβύτερο π. Θεόδωρο Στυλιανού.
Ακολούθησαν σύντομες προσφωνήσεις από τον Πρόεδρο της ΧΕΚΕ κ.
Φρίξο Κλεάνθους και τον Πανιερώτατο Μητροπολίτη Ταμασού και Ορεινής
κ. Ησαΐα.
Η εναρκτήρια Τελετή ολοκληρώθηκε με τον Χαιρετισμό της Α.Μ. του
Αρχιεπισκόπου κ.κ. Χρυσοστόμου, τον οποίο ευγενώς μετέφερε προς τους
συνέδρους ο Πανιερώτατος Μητροπολίτης Ταμασού και Ορεινής κ. Ησαΐας.
Ο Πανιερώτατος, εκπροσωπώντας τον Μακαριώτατο, κήρυξε και τις εργασίες
του Συνεδρίου.
Ακολούθησαν οι εισηγήσεις των δύο εκλεκτών εισηγητών του Συνεδρίου,
τις οποίες οι σύνεδροι παρακολούθησαν με ιδιαίτερη προσοχή και πολύ
ενδιαφέρον.
Στην προσφώνησή του, ο Πρόεδρος της ΧΕΚΕ κ. Φρίξος Κλεάνθους
ανέφερε τα εξής:
«Πανιερώτατοι και Σεβασμιώτατοι,
Αξιότιμοι κ.κ. Κοινοτάρχες και αγαπητά Μέλη των Κοινοτικών
Συμβουλίων Πάνω και Κάτω Δευτεράς,
Σεβαστοί Πατέρες,
Αγαπητοί εν Χριστώ Αδελφοί,
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Θερμότατα ευχαριστούμε τον αγαπητό και σεβαστό μας Πανιερώτατο
Μητροπολίτη Ταμασού και Ορεινής κ. Ησαΐα, πρώην μέλος του Δ.Σ., και νυν
επίλεκτο μέλος της ΧΕΚΕ, για την καλή του σκέψη και εισήγηση, όπως η κατ`
αυτόν Ιερά Μητρόπολη Ταμασού και Ορεινής και η ΧΕΚΕ συνδιοργανώσουν,
στη Μητροπολιτική του Περιφέρεια, το σημερινό Συνέδριο, που έχει ως θέμα:
«Μηνύματα και διδάγματα από τη ζωή και τη διδασκαλία των σύγχρονων
Αγίων Παϊσίου Αγιορείτου και Πορφυρίου Καυσοκαλυβίτου».
Πολύ ευχαριστούμε, βέβαια, και όλους γενικά τους καλούς και ικανούς
συνεργάτες του Πανιερωτάτου, για τη συμβολή τους.
Στο βιβλίο του «Σκέψεις για τον άνθρωπο και για τη ζωή του»,
ο Al. Carrel γράφει ότι «ο Χριστιανισμός δεν έχει πεθάνει. Αντίθετα, σήμερα,
όπως και στους πρώτους αιώνες της ιστορίας της, η Εκκλησία δεν παύει να
δημιουργεί κήρυκες της χριστιανικής αγάπης... και αγίους»!
Και ακριβώς, θα έλεγα ότι η δική μας εποχή είναι, προνομιακά,
ευλογημένη, γιατί καταξιώθηκε από τον Τριαδικό Θεό να εμπλουτίσει το
αγιολόγιο της Εκκλησίας μας, μεταξύ άλλων, και με τους σύγχρονους Αγίους
Παΐσιο Αγιορείτη και Πορφύριο Καυσοκαλυβίτη!
Σε κάποιες στιγμές αναπόλησης των παλιών, η σκέψη μου τρέχει και στα
ωραία μαθητικά μου χρόνια, στο εξατάξιο -τότε- Λανίτειο Γυμνάσιο Λεμεσού!
Θυμούμαι, λοιπόν, ένα μάθημα, στο οποίο όλη η τάξη κρεμόμαστε από
το στόμα του Θεολόγου-Καθηγητή μας. Μας μιλούσε για τους Αγίους του
20ού αιώνα, και πιο συγκεκριμένα για τον Άγιο Νεκτάριο. Ιδιαίτερη, λοιπόν,
αίσθηση έκανε σε όλους μας η αναφορά του ότι στο μοναστήρι του, στην
Αίγινα, υπήρχε, τότε, μια μοναχή, που έφτασε ζωντανό τον Άγιο Νεκτάριο!
-Τι ωραία, λέγαμε, να μπορούσαμε να μιλούσαμε μαζί της και να ακούαμε
από το δικό της στόμα τα όποια μηνύματα και διδάγματα είχε να μας πει για
τον Άγιο Νεκτάριο!..
Θέλω να τονίσω, αγαπητοί αδελφοί, ότι, κατά την ευφρόσυνη τούτη
περίοδο της Αναστάσεως, αποτελεί ξεχωριστή ευλογία να έχουμε κοντά μας
τον Πανιερώτατο Μητροπολίτη Λεμεσού κ. Αθανάσιο και τον Σεβασμιώτατο
Μητροπολίτη Σισανίου και Σιατίστης κ. Παύλο, που γνώρισαν από κοντά
τους δυο αυτούς Αγίους των ημερών μας Παΐσιο Αγιορείτη και Πορφύριο
Καυσοκαλυβίτη, για να μοιραστούν μαζί μας προσωπικά τους βιώματα και
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εμπειρίες, βγαλμένα μέσα από τη ζωή και τη διδασκαλία των δυο τούτων
Αγίων!
Περνούμε, σίγουρα, πολύ δύσκολους, από πνευματική, εθνική,
οικονομική και άλλη κοινωνική άποψη καιρούς. Γι` αυτό και, ας μου επιτραπεί
να τονίσω ότι έχουμε ανάγκη τα διδάγματα τούτα των Αγίων Παϊσίου και
Πορφυρίου. Προσφέρουν διέξοδο, μπροστά στα σημερινά αδιέξοδα.
Θερμότατα ευχαριστούμε τους δυο αγαπητούς Εισηγητές μας, τον
Πανιερώτατο Μητροπολίτη Λεμεσού κ. Αθανάσιο και τον Σεβασμιώτατο
Μητροπολίτη Σισανίου και Σιατίστης κ. Παύλο, για την καλοσύνη τους να
αποδεχθούν την πρόσκλησή μας και να μιλήσουν στο Συνέδριό μας. Η αγάπη
τους βαθιά μας συγκινεί.
Θερμότατα ευχαριστούμε, βέβαια, και τα Κοινοτικά Συμβούλια Πάνω
και Κάτω Δευτεράς για την ευγενή φιλοξενία του Συνεδρίου μας στην ωραία
αυτήν Αίθουσά τους. Πολύ μας συγκινούν!
Οι ευχαριστίες μας, βέβαια, απευθύνονται και προς τη Γραμματεία της
Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κύπρου για τη μεγάλη της βοήθεια.
Τις προσωπικές μου ευχαριστίες εκφράζω και προς όλα, γενικά, τα
αγαπητά μέλη του Δ.Σ. της ΧΕΚΕ, και ιδιαίτερα προς τον Αιδεσιμολογιώτατο
Πρωτοπρεσβύτερο και αγαπητό εν Χριστώ αδελφό, π. Θεόδωρο Στυλιανού,
Αντιπρόεδρο της ΧΕΚΕ, για την πολυσήμαντη συμβολή τους στη διοργάνωση
του Συνεδρίου.
Όλως ιδιαίτερες ευχαριστίες εκφράζουμε προς τον κωλυόμενο να
παραστεί προσωπικά Μακαριώτατο Αρχιεπίσκοπο Κύπρου κ.κ. Χρυσόστομο
τόσο για την έκφραση των αισθημάτων της πατρικής του αγάπης όσο και για
τον Χαιρετισμό του, που μας αποστέλλει.
Τις θερμές μας ευχαριστίες εκφράζουμε, βέβαια, και προς τον
Πανιερώτατο Μητροπολίτη Ταμασού και Ορεινής κ. Ησαΐα για την καλοσύνη
του να μεταφέρει προς το Συνέδριό μας τον Χαιρετισμό του Μακαριωτάτου
και να κηρύξει, εκ μέρους του, τις εργασίες του.
Παρακαλούμε, Πανιερώτατε, να διαβεβαιώσετε τον Μακαριώτατο
ότι η Ένωσή μας, που υπήρξε καρπός της αγάπης του προκατόχου του,
αειμνήστου Αρχιεπισκόπου Χρυσοστόμου Α΄, θα συνεχίσει και στο μέλλον να
καταθέτει απλά και σεμνά τη συμβολή της για την προαγωγή του όλου έργου
της Εκκλησίας μας.
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Αγαπητοί μου,
Στο γνωστό ποίημα-μύθο του «Ο μαθητευόμενος μάγος», ο Γκαίτε
παρουσιάζει ένα μάγο, που κρατούσε ένα γουδοχέρι. Σ` αυτό, ο μάγος έδινε
διάφορες διαταγές και τούτο τις εκτελούσε!
Μια μέρα, ο μάγος άφησε μόνο του το μαθητή του να φέρει νερό.
Ο μαθητής, μιμούμενος το μάγο δάσκαλό του, διέταξε το γουδοχέρι να
κουβαλήσει νερό, πράγμα που άρχισε να γίνεται...
Το κακό, όμως, είναι ότι ο μαθητής δεν θυμόταν και τι έπρεπε να πει,
ώστε το γουδοχέρι να σταματήσει να φέρνει νερό, με αποτέλεσμα τόσο
ο μαθητευόμενος μάγος, όσο και οι άλλοι, που ήταν μαζί του, να κινδυνεύουν
να πνιγούν! Ευτυχώς, στην κρίσιμη ώρα, φτάνει ο μάγος, ο οποίος και δίνει τη
λύση!
Μαθητευόμενοι μάγοι, όμως, υπάρχουν πολλοί και στις μέρες μας. Όλοι
τους ανήμποροι, χωρίς πνευματική θωράκιση, μακριά από το αναστάσιμο φως
της αιώνιας Αλήθειας, αδυνατούν να μας σώσουν και να μας απαλλάξουν από
την πνευματική κρίση θεσμών, αρχών και αξιών. Από το κακό και την αμαρτία
που μας απειλούν.
Οι δυο σύγχρονοι Άγιοι Παΐσιος Αγιορείτης και Πορφύριος Καυσοκαλυβίτης, όπως θα ακούσουμε σε λίγο και από τους Εισηγητές του Συνεδρίου,
υπενθυμίζουν σε όλους μας -και αυτό αποτελεί την ακλόνητη πίστη και
τη μεγάλη παρηγοριά μας- ότι Εκείνος, που μπορεί να μας βγάλει από τα
αδιέξοδα, να μας σώσει και να μας χαρίσει τη θέωση και την αιωνιότητα είναι
ο σταυρωθείς και Αναστάς Χριστός!
Σε μας, στον καθένα μας ξεχωριστά, εναπόκειται όχι απλώς να ακούσουμε
από τους Εισηγητές, αλλά και να μετουσιώσουμε σε πράξεις και έργα, τα
μηνύματα και τα διδάγματα του Αγίου Παϊσίου και του Αγίου Πορφυρίου.
Είθε ο Κύριος, δι` ευχών του Μακαριωτάτου, και των Αγίων Αρχιερέων,
να ευλογήσει το Συνέδριό μας. Σας ευχαριστώ».
Ακολούθως, ο Πανιερώτατος Μητροπολίτης Ταμασού και Ορεινής
κ. Ησαΐας απηύθυνε τον δικό του Χαιρετισμό προς το Συνέδριο.
Ο Χαιρετισμός του Πανιερωτάτου έχει ως ακολούθως:
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« “Ἀγαπήσεις Κύριον τόν Θεόν σου ἐξ ὅλης τῆς ψυχῆς σου καί ἐξ ὅλης τῆς
διανοίας σου καί ἐξ ὅλης τῆς ἰσχύος σου καί τόν πλησίον σου ὥς σεαυτόν”.
Τις εστίν, όμως, ο πλησίον; Μα, φυσικά, ο κατ’ εικόνα και καθ’ ομοίωση
δημιουργημένος άνθρωπος. Έτσι, λοιπόν, για να μπορέσει ο άνθρωπος να
συναντήσει τον Θεό, πρέπει πρώτα να τον αναγνωρίσει στο πρόσωπο του
απέναντι κατ’ εικόνα και καθ’ ομοίωση πλησίον του.
Άρα, για να τον αναγνωρίσει στο πρόσωπο του πλησίον, εφόσον ο
πλησίον είναι κατ’ εικόνα και καθ’ ομοίωση Θεού πλασμένος, πρέπει να
αγαπήσει τον εαυτό του, όχι ανθρωπάρεσκα, αλλά θεάρεστα να εκτιμήσει,
δηλαδή, ο άνθρωπος τον εαυτό του, ως τέκνο και δημιούργημα του Θεού, ως
πρόσωπο με ιδιαίτερη αξία για τον Θεό, φτιαγμένο για τα όμορφα και αιώνια
της Θείας Αγάπης. Πρέπει ο άνθρωπος να νοιώσει τον εαυτό του κομμάτι του
Θεού, μέλος του σώματος του Χριστού. Τότε θα αποδώσει και την ίδια τιμή και
αξία και στον συνάνθρωπό του, ως μέλος του ενός σώματος της Εκκλησίας.
Οι Άγιοι Γέροντες της Εκκλησίας μας, Πορφύριος και Παΐσιος, ακριβώς
αυτή την αγάπη και τιμή απέδιδαν στον πλησίον τους, γι’ αυτό υπήρξαν
συνειδητά μέλη Χριστού. Αυτό σημαίνει ότι ήταν και θα είναι εσαεί,
χριστοφόροι, θεοφόροι, φορείς των χαρισμάτων και των ενεργειών του Αγίου
Πνεύματος. Τον αγώνα τον καλόν ηγωνίσαντο, τον δρόμον τετέλεκαν, την
πίστιν τετήρηκαν, γι’ αυτό και τους αποδόθηκε ο της δικαιοσύνης στέφανος,
αυτός του αγιασμού.
Έτσι η κοίμησή τους δεν διέκοψε αυτή τη μακαρία σχέση τους με το
Θεό. Τα λείψανά τους, προσωρινά χωρισμένα από το πνεύμα τους, συνεχίζουν
να είναι μέλη Χριστού και φορείς των ακτίστων ενεργειών του Θεού, διότι
αδιαλείπτως «ὁ κολλώμενος τῷ Κυρίῳ ἕν πνεῦμά ἐστι» (Α΄ Κορ. 5,17).
Τα τίμια λείψανα των αγίων μας, οι εικόνες τους, μα ακόμη
περισσότερο τα θεόπνευστα λόγια και οι παρακαταθήκες τους, που θα μας
χαρίσουν σήμερα οι προσωπικές εμπειρίες των Σεβασμιωτάτων Λεμεσού
κ. Αθανασίου και Σιατίστης κ. Παύλου, αποτελούν αστείρευτες πηγές
αγιασμού των πιστών. Τα μηνύματα της ζωής τους είναι «τό ὕδωρ τό ζῶν»,
που ξεδιψάει κάθε ταλαιπωρημένη αλλά και προβληματισμένη ψυχή.
Ο ενάρετος βίος τους υπήρξε μια ορθόδοξη πορεία αγάπης εν Χριστώ Ιησού.
Χωρίς πτυχία θεολογίας και εξειδικευμένη θεολογική κατάρτιση, χωρίς
γνώσεις ρητορικής και αλάνθαστης ελληνικής ορθογραφίας και γραμματικής,
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κατάφεραν να σπάσουν το φράγμα του χώρου και του χρόνου, γενόμενοι
Άγιοι. Η αγιοπνευματική ζωή τους αποδεικνύει για όλους εμάς τους
πτυχιούχους ότι οι επιστημονικές γνώσεις από μόνες τους δεν αρκούν, για να
κερδίσεις την αιώνια Βασιλεία, αφού το θέλημα του Θεού είναι ο αγιασμός
μας.
Πολλά «like» στο «facebook» αλλά και πολλά χειροκροτήματα με την
επίδειξη των εγκεφαλικών μας γνώσεων μπορεί σίγουρα να αποσπάσουμε.
Το «like», όμως, του Θεού και τους επαίνους των Αγίων του μόνο με ξηρές
γνώσεις, αλλά χωρίς ουσιαστικές αρετές και πράξεις, σίγουρα δεν μπορούμε
να κερδίσουμε.
Άλλωστε η πραγματική θεογνωσία και αυτογνωσία περνούν μέσα από
την ταπείνωση, την προσευχή και τη διακονία, χαρίσματα που χαρακτηρίζουν
τη ζωή των σύγχρονων Αγίων Γερόντων της Ορθοδοξίας.
Αυτό, πιστεύω, είναι ένα και από τα μεγαλύτερα μηνύματα που εκπέμπει
ο βίος των Αγίων Πορφυρίου και Παϊσίου για τον σύγχρονο άνθρωπο του
ορθολογισμού και της επιστήμης: Θεολογία ίσον Ορθοπραξία και Ορθοπραξία
ίσον Θεολογία».
Η εναρκτήρια Τελετή του Συνεδρίου ολοκληρώθηκε με τον Χαιρετισμό
του Μακαριωτάτου, τον οποίο, όπως σημειώθηκε και πιο πάνω, μετέφερε
προς το Συνέδριο ο Πανιερώτατος Μητροπολίτης Ταμασού και Ορεινής κ.
Ησαΐας. Ο Πανιερώτατος κήρυξε, επίσης, εκ μέρους του Μακαριωτάτου, και
τις εργασίες του Συνεδρίου.
Ο Χαιρετισμός του Μακαριωτάτου έχει ως ακολούθως:
Με αισθήματα συγκίνησης και εσωτερικής εκκλησιαστικής εγκαύχησης
συνήλθαμε, σήμερα, στο ΚΘ΄ Συνέδριο τής Χριστιανικής Ενώσεως Κυπρίων
Επιστημόνων για να εντρυφήσουμε γύρω από τη ζωή δύο συγχρόνων
αγίων τής Εκκλησίας μας, τού Αγίου Παϊσίου και του Αγίου Πορφυρίου
Καυσοκαλυβίτου, να αντλήσουμε διδάγματα από τη ζωή και τη διδασκαλία
τους και εμπνεόμενοι από την αγία βιοτή τους να συνεχίσουμε και μεις την
κατά Χριστό ζωή μας.
Έγραψε σε μια επιστολή του ο Άγιος Παΐσιος: « Πλήθυναν οἱ μηχανές,
πλήθυνε ὁ περισπασμός, ἔκαναν καί τόν ἄνθρωπο μηχανή καί τώρα οἱ

430

ΦΡΙΞΟΥ ΚΛΕΑΝΘΟΥΣ

μηχανές καί τά σίδερα κάνουν κουμάντο καί τόν ἄνθρωπο. Γι’ αὐτό ἔγιναν καί
οἱ καρδιές τῶν ἀνθρώπων σιδερένιες. Μέ ὃλα αὐτά τά μέσα πού ὑπάρχουν,
δέν καλλιεργεῖται ἡ συνείδηση τῶν ἀνθρώπων»1. Και όντως έτσι έχουν τα
πράγματα.
Η Ορθοδοξία όμως, σε μια πολύ δύσκολη εποχή όχι μόνο για τον
Ελληνισμό και για το εθνικό μας θέμα, αλλά και για όλη την ανθρωπότητα,
στην οποία έχουμε την αίσθηση ότι τα πάντα σείονται εκ θεμελίων και οδεύουν
προς την κατάρρευση, καρποφορεί και αναδεικνύει αγίους. Το γεγονός
αυτό έρχεται «ὡς δρόσος Ἀερμών» να δροσίσει και να αναζωογονήσει
τις κουρασμένες από την ευτέλεια τής καθημερινότητας ψυχές μας και να
εμπνεύσει σ’ αυτές την πίστη για την Πρόνοια και την Αγάπη τού Θεού για
τον Άνθρωπο και για την Εκκλησία Του!
Γιατί κατά τον Άγιο Παΐσιο: « Ἡ Ἐκκλησία εἶναι Ἐκκλησία τοῦ
Χριστοῦ, καὶ Αὐτὸς τὴν κυβερνάει. Δὲν εἶναι ναός, ποὺ κτίζεται μὲ πέτρες,
ἄμμο καὶ ἀσβέστη ἀπὸ εὐσεβεῖς {πιστούς} καὶ καταστρέφεται μὲ φωτιὰ
βαρβάρων, ἀλλὰ εἶναι ὁ ἴδιος ὁ Χριστός· “καὶ ὁ πεσὼν ἐπὶ τὸν λίθον τοῦτον
συνθλασθήσεται· ἐφ’ ὃν δ’ ἂν πέσῃ, λικμήσει αὐτὸν” (Ματθ. 21, 44).
Όσοι είχαν την ευτυχία να εντρυφήσουν γύρω από τη ζωή τού Αγίου
Πορφυρίου Καυσοκαλυβίτου και τού Αγίου Παϊσίου, πιστεύω ότι εύκολα
καταλήγουν στο συμπέρασμα πως οι σήμερον τιμώμενοι άγιοί μας είχαν τρεις
κοινές χριστιανικές αρετές.
Και οι δύο τους είχαν μόρφωση δημοτικού σχολείου αλλά παιδιόθεν
φλέγονταν από τον πόθο να γνωρίσουν τον Χριστό και να βιώσουν όλα
τα θεοφόρα και λυτρωτικά διδάγματά του. Αμφότεροι έζησαν την αυστηρή
ασκητική ζωή. Καλλιέργησαν την αδιάλειπτη προσευχή και αναδείκτηκαν
στη συνείδηση τού Ελληνισμού οι Πατέρες τού ορθόδοξου βιώματος και της
αγιοπνευματικής εμπειρίας. Όταν κανείς μελετά τις νουθεσίες τους θέλγεται
από αυτές, γιατί αποπνέουν την ευωδία τής πατερικής Παραδόσεως και μας
οδηγούν στις πηγές τής Ορθοδοξίας.
Η κλιμακωτή αυτή πνευματική βίωση έγινε βέβαια και με τους
προσωπικούς τους αγώνες, κυρίως όμως με τη Χάρι τού Θεού. «Ὁ Χριστός
1 Γέροντος Παϊσίου Ἁγιορείτου, Λόγοι Α΄, Μέ πόνο καί ἀγάπη, Σουρωτή Θεσσαλονίκης,
σελ. 143
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θέλει νά ἑνωθούμε μαζί Του καί περιμένει ἔξω ἀπό τήν πόρτα τῆς ψυχῆς
μας, μᾶς λέγει χαρακτηριστικά ὁ Ἃγιος Πορφύριος. Ἀπό μᾶς ἐξαρτᾶται
νά δεχθοῦμε τή Θεία Χάριν. Μόνο η Θεία Χάρις μπορεῖ νά μᾶς ἀλλάξει.
Ἐμεῖς δέν μποροῦμε μόνοι μας. Ἡ Χάρις ὃλα θά μᾶς τά δώσει. Ἐμεῖς
νά προσπαθοῦμε νά μειώνουμε τόν ἐγωϊσμό μας καὶ τὴ φιλαυτία μας.
Να εἴμαστε ταπεινοί. Νά δοθοῦμε στόν Χριστό κι ὂλα φεύγουν τά
ἀντιδραστικά, σωματικά καί ψυχικά… Μέ τη Θεία Χάρι τά πάντα εἶναι
κατορθωτά. Με τη Θεία Χάρι οἱ μάρτυρες τοῦ Χριστοῦ δεν καταλάβαιναν
τους πόνους, πού προξενοῦσν τά μαρτύρια. Με τη Θεία Χάρι ὃλα γίνονται
ἀνώδυνα».2
Και όντως∙ αμφότεροι με την ταπεινοφροσύνη τους, με τους ένθεους
αγώνες τους, με την απλότητά τους και με τη ζεστή αγάπη Τους προς τον
άνθρωπο, και ιδιαίτερα τον πονεμένο άνθρωπο, είλκυσαν τη Θεία Χάρι και
έζησαν μία αξιοθαύμαστη χριστιανική ζωή, ώστε θα μπορούσαν και αυτοί να
επαναλάβουν την υπέροχη εκείνη φράση τού Αποστόλου Παύλου «Χριστῷ
συνεσταύρωμαι· ζῶ δὲ οὐκέτι ἐγώ, ζῇ δὲ ἐν ἐμοὶ Χριστός» ( Γαλ. Β΄ 20).
Το δεύτερο χαρακτηριστικό τής προσωπικότητὰς τους ήταν η πολύ
μεγάλη πραότητα και ταπεινοφροσύνη τους. Τούτο φαίνεται κυρίως μέσα
από τις πολλές συμβουλές που μάς άφησαν αλλά κυρίως μέσα από την
αγωνιστική, πονεμένη και υπομονετική βιοτή τους. Εύκολα οδηγούμαστε
στη σκέψη ότι τήρησαν κατά γράμμα την εντολή τού Κυρίου. «Δεῦτε πρός
με πάντες οἱ κοπιῶντες καὶ πεφορτισμένοι, κἀγὼ ἀναπαύσω ὑμᾶς. ἄρατε
τὸν ζυγόν μου ἐφ᾿ ὑμᾶς καὶ μάθετε ἀπ᾿ ἐμοῦ, ὅτι πρᾷός εἰμι καὶ ταπεινὸς τῇ
καρδίᾳ, καὶ εὑρήσετε ἀνάπαυσιν ταῖς ψυχαῖς ὑμῶν· ὁ γὰρ ζυγός μου χρηστὸς
καὶ τὸ φορτίον μου ἐλαφρόν ἐστιν. ( Ματθ. 11, 28-30).
Το τρίτο χαρακτηριστικό τής ζωής τους ήταν ο βαθύτατός τους πόθος
να βοηθήσουν τον συνάνθρωπό τους για να βρει τη λύτρωση και τη σωτηρία
μέσω τού Ιησού Χριστού.
Ιδού οι σοφές υποθήκες τους. Μάς λέγει ο Άγιος Πορφύριος:
«Ὁ Χριστός εἶναι ὁ Νυμφίος τῆς ψυχῆς μας. Ἡ ψυχή μας, νύμφη Του, τόν
ἀκολουθεῖ σ’ ὃλα. Καί στό μαρτύριο καί στόν Γολγοθᾶ καί στή Σταύρωση
καί στήν Ἀνάσταση. Ὃταν φτάσουμε σ’ αὐτή τήν ἀγάπη, τότε ὁ Χριστός θά
ἐγκύψει μέσα μας καί θα γεμίσει τήν ψυχή μας.
2 ΓΕΡΟΝΤΟΣ ΠΟΡΦΥΡΙΟΥ ΚΑΥΣΟΚΑΛΥΒΙΤΟΥ ΒΙΟΣ ΚΑΙ ΛΟΓΟΙ ΣΕΛ.306-307
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Διαρκῶς νά ἀτενίζετε πρός τά ἂνω, πρός τόν Χριστόν... νά ἀναπνέετε με
τόν Χριστό νά πονᾶτε μέ τόν Χριστό, νά χαίρεστε μέ τόν Χριστό. Νά εἶναι
τό πᾶν γιά σᾶς ὁ Χριστός. Ἡ ψυχή σας νά ζητάει, νά φωνάζει τόν Νυμφίο
της:«Σέ, Νυμφίε μου ποθῶ...».3 ... «Καὶ ὡς ἡ ὠδίνουσα ἐγγίζει τοῦ τεκεῖν καὶ
ἐπὶ τῇ ὠδῖνι αὐτῆς ἐκέκραξεν, οὕτως ἐγενήθημεν τῷ ἀγαπητῷ σου διὰ τὸν
φόβον σου, Κύριε. ἐν γαστρὶ ἐλάβομεν καὶ ὠδινήσαμεν καὶ ἐτέκομεν» λέει
στόν Ἡσαΐα.4 { Ἡσ. 26, 17-18}.
Επομένως: «Ἄν ἀγαπᾶμε τόν Χριστό πραγματικά τότε ἰσχύει ἐκεῖνο
τοῦ Ἀπ. Παύλου: « Τίς ἡμᾶς χωρίσει ἀπό τῆς ἀγάπης τοῦ Χριστοῦ; θλῖψις ἤ
στενοχωρία... πέπεισμαι γάρ ὃτι οὒτε θάνατος, οὔτε ζωή... οὒτε ὓψωμα, οὒτε
βάθος... δυνήσεται ἡμᾶς χωρίσαι ἀπό τῆς ἀγάπης τοῦ Χριστοῦ τῆς ἐν Χριστῷ
Ἰησοῦ τῷ Κυρίῳ ἡμῶν».5
Και συμπληρώνει ο Άγιος Παΐσιος με μια πολύ εκφραστική και
παραστατική εικόνα που αγκαλιάζει με χριστιανική αγάπη τον Άνθρωπο, τον
κάθε Άνθρωπο όλου τού κόσμου.
«Αὐτό πού λέει ἡ καρδιά μου εἶναι, νά πάρω τό μαχαίρι, νά την κόψω
κομματάκια, νὰ τὴν μοιράσω στόν κόσμο, καί ὓστερα νά πεθάνω».6
Βέβαια πέραν από τις διδασκαλίες τους η όλη βιοτή τους ήταν μία
αδιάλειπτη προσευχή και μία διαρκής προσφορά προς τον αγωνιώντα και
πονεμένο άνθρωπο. Ο Άγιος Πορφύριος με τις Θείες Λειτουργίες στον Άγιο
Γεράσιμο τής Πολυκλινικής Αθηνών, - στην έρημο τής Ομόνοιας, όπως
έλεγε χαρακτηριστικά, με τους ασθενείς του, που πολύ αγάπησε και με τις
ολοήμερες εξομολογήσεις των πιστών. Ο Άγιος Παΐσιος με την αυστηρά
ασκητική του ζωή στην «Παναγούδα» τής Ιεράς Μονής Κουτλουμουσίου
και με τον αγαπητικό και παραμυθητικό του λόγο σε χιλιάδες πιστούς.
Σαφέστατο επομένως είναι το μήνυμα που αφήνουν σ’ όλους μας οι δύο
μεγάλες και εξαγιασμένες μορφές τής Εκκλησίας μας. Και το μήνυμα
δεν μπορεί να είναι άλλο από εκείνο που μάς άφησε και η υψιπέτις μορφή
τού Αποστόλου Παύλου: «Μιμηταί μου γίνεσθε, καθὼς κἀγὼ Χριστοῦ»
(Κορ. 11,1).
3
4
5
6

ΓΕΡΟΝΤΟΣ ΠΟΡΦΥΡΙΟΥ ΚΑΥΣΟΚΑΛΥΒΙΤΟΥ. ΒΙΟΣ ΚΑΙ ΛΟΓΟΙ. ΣΕΛ.225
ΓΕΡΟΝΤΟΣ ΠΟΡΦΥΡΙΟΥ ΚΑΥΣΟΚΑΛΥΒΙΤΟΥ. ΒΙΟΣ ΚΑΙ ΛΟΓΟΙ. ΣΕΛ.227.
ΓΕΡΟΝΤΟΣ ΠΟΡΦΥΡΙΟΥ ΚΑΥΣΟΚΑΛΥΒΙΤΟΥ. ΒΙΟΣ ΚΑΙ ΛΟΓΟΙ. ΣΕΛ.223.
ΓΕΩΡΓΙΟΥ Ι. ΜΑΝΤΖΑΡΙΔΗ, ΟΜΟΤΙΜΟΥ ΚΑΘΗΓΗΤΗ Α.Π.Θ. ΑΝΘΡΩΠΟΣ ΠΑΓΚΟΣΜΟΙΟΠΟΙΗΜΕΝΟΣ ΚΑΙ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΣ. ΣΤΗΝ ΙΕΡΗ ΜΝΗΜΗ ΓΕΡΟΝΤΟΣ ΠΑΪΣΙΟΥ. ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ
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Με αυτή την υπέροχη και χρεωστική προτροπή χαιρετίζω και επευλογώ
το ΚΘ΄ Συνέδριο τής ΧΕΚΕ, συγχαίρω θερμά τους πρωταγωνιστές και τους
εισηγητές και εύχομαι σ’ όλους, όπως η αγάπη τού Χριστού, δια πρεσβειών
των τιμωμένων Αγίων μας, Αγίου Πορφυρίου Καυσοκαλυβίτου και Αγίου
Παϊσίου μάς οδηγεί σε έργα ευάρεστα ενώπιόν Του.
Ιερά Αρχιεπισκοπή Κύπρου
Σάββατο 16 Μαΐου 2015
Μετ’ ευχών εγκαρδίων
Ο Κύπρου Χρυσόστομος
				(Συνεχίζεται)

Ο ΚΥ Π Ρ Ι Ο Σ Μ Η ΤΡΟ ΠΟ Λ ΙΤ Η Σ
ΔΗ Μ Η Τ ΣΑΝΗ Σ
ΦΙ Λ Ο Θ Ε Ο Σ Χ ΑΤΖΗ Σ.
Ο Α Ν ΑΜΟΡ Φ Ω Τ ΗΣ ΤΗ Σ ΠΑΙΔΕΙΑΣ
ΚΑΙ Ο ΜΑΡΤ Υ ΡΑΣ ΤΗ Σ ΠΙΣΤΕΩΣ
Κ ΑΙ Τ ΗΣ Π ΑΤΡΙΔ ΑΣ.

a

ΗΡΑΚΛΗΣ ΖΑΧΑΡΙΑΔΗΣ
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ ΟΜΙΛΟΥ ΚΥΠΡΙΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ
ΚΑΙ ΕΚΔΟΤΗΣ ΤΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ "ΚΥΠΡΙΑΚΟΣ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΣ"

Ο

Φιλόθεος Χατζής καταγόταν από κάποιο χωριό της Λευκωσίας. Παρά
τις εκτεταμένες έρευνες μας δεν κατέστη δυνατό να εξακριβώσουμε
τη γενέτειρά του. (Μεγάλη Κυπριακή Εγκυκλοπαίδεια, τόμος 13,
σελίδα 247 - Λευκωσία 1950), (Εγκυκλοπαιδικό Λεξικό Ελευθερουδάκης,
τόμος 12ος, Αθήνα 1931, σελίδα 621, Πέτρου Γεωργαντζή «Οι Αρχιερείς και
το Εικοσιένα», Ξάνθη 1985, σελ. 39 κ.α).
Η έρευνα κατέδειξε ότι στα τέλη του 18ου αιώνα -περίπου 1790- σε πολύ
νεαρή ηλικία, έφυγε από την Κύπρο και μετέβη στην Κωνσταντινούπολη∙ εκεί
εξελέγη Δευτερεύων των Διακόνων∙ υπηρετεί στο Οικουμενικό Πατριαρχείο,
ως Δευτερεύων των Διακόνων, τον κυπριακής καταγωγής Πατριάρχη
Γερἀσιμο τον Γ΄ (1794 – 1797). Η εκλογή αυτή φανερώνει ότι ήταν πολύ
μορφωμένος, δια τούτο και επιβραβεύτηκε∙ η επιβράβευση υπήρξε επίσης το
αποτέλεσμα των χριστιανικών του Αρετών και της αφοσιωμένης διακονίας
του προς τον Θρόνο.
Το 1795 οι κάτοικοι της Δημητσάνης ζήτησαν με γράμμα τους από τον
Πατριάρχη Γεράσιμο τον Γ΄ να αντικαταστήσει τον Μητροπολίτη Αμβρόσιο
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(1767– 1795), ο οποίος τον Οκτώβριο της ίδιας χρονιάς είχε υποβάλει
παραίτηση λόγω γήρατος και δεν είχε αφήσει καλές εντυπώσεις, κατά
τη διάρκεια της αρχιερατείας του. Από τους ιστοριογράφους της εποχής
κατηγορείτο ως νωθρός, απαίδευτος και αδιάφορος για την πνευματική
ανάπτυξη του ποιμνίου του. Για όλους αυτούς και άλλους λόγους, οι
Δημητσανίτες είδαν την παραίτηση του Αμβρόσιου με ανακούφιση. Μία
χαρακτηριστική περικοπή είναι από γράμμα που έστειλε ο δάσκαλος της
Σχολής Δημητσάνης στον Άνθιμο Καρακάλλο -πρώην Μεθώνης- στην
Τεργέστη, με ημερομηνία 30-10-1795. Του γράφει μεταξύ άλλων «...λοιπόν
προσμένομεν τὸν νέον ἀρχιερέα μας, μὲ τὸν ἐρχομό τοῦ ὁποίου ἐλπίζομεν
νὰ ἐξυπνήσῃ ἡ ἀποκοιμισμένη μας ἐκκλησία...».
Πραγματικά, μόλις παραιτήθηκε ο Αμβρόσιος, ανέθεσαν σε δύο
Δημητσανίτες στην Κωνσταντινούπολη, ήτοι στον Μητροπολίτη Σμύρνης
ΓΡΗΓΟΡΙΟ (μετέπειτα Οικουμενικό Πατριάρχη) και στον μεγαλέμπορο
ΝΙΚΗΤΑ ΚΟΥΝΤΟΥΡΗ, «νὰ ἐκλέξουν Ἂξιον Ἀρχιεπίσκοπον, ὁποῖον
ἢθελεν εὓρουν εὒλογον εἲτε ἰδικόν μας, εἲτε ξένον». Τον άξιο Επίσκοπο πολύ
γρήγορα βρήκαν στο πρόσωπο του Κύπριου Φιλόθεου Χατζή. Ο Πατριάρχης
Γεράσιμος ο Γ´ αγγέλλει τον Νοέμβριο του 1795 ως νέο «Αρχιεπίσκοπο» της
Μεγάλης τού Χριστού Εκκλησίας τον Δευτερεύοντα των Διακόνων δηλαδή
τον Φιλόθεο Χατζή. (Τάσου Γριτσόπουλου, Αρχιεπισκοπή Δημητσάνης,
σελίδα 242, όπου δημοσιεύεται ολόκληρη η επιστολή προς τους πατέρες
της Σταυροπηγιακής Μονής του Τιμίου Προδρόμου, η οποία βρισκόταν
στην επισκοπική περιφέρεια της Δημητσάνης, για την εκλογή του Φιλόθεου
με αυτά τα λόγια: «Ἐπειδὴ ὁ θεοφιλέστατος ἀρχιεπίσκοπος Δημητσάνης
συνάδελφος ἀγαπητὸς κυρ Ἀμβρόσιος παραιτήσατο οἰκειοθελῶς τῆς
ἐπαρχίας αὐτοῦ καὶ κατὰ τὴν ἔνθερμο αὐτοῦ παράκλησιν καὶ κοινὴ αἴτησιν
τῶν τῆς ἐπαρχίας αὐτοῦ Χριστιανῶν, διὰ κανονικῶν ψήφων καὶ Συνοδικῆς
ἐκλογῆς, προετιμήθη τῶν ἄλλων ὁ ἡμέτερος Δευτερεύων τῶν διακόνων κυρ
Φιλόθεος καὶ δὴ ἡμετέρας ἀδείας ἐχειροτο νήθη ἀρχιερεὺς γνήσιος, νόμιμος
καὶ κανονικὸς καὶ ἀπεκατεστάθη ἀρχιεπίσκοπος τῆς ἐπαρχίας ταύτης, κατὰ
τὴν κανονικὴ διατύπωσιν, ὡς Ἄξιος καὶ Τίμιος καὶ Δόκιμος ἀναφανείς καὶ τῇ
Ἐκκλησίᾳ κατὰ διαφόρους καιροὺς πιστὸς ἐκδουλεύσας - καὶ παρὰ τῇ ἡμῶν
μετριότητι χρόνους ἱκανοὺς διατρίψας καὶ ἐξυπηρετήσας εὐγνωμόνως καὶ
εὐπειθῶς...».
Λίγο αργότερα, δηλαδή τον Ιανουάριο του 1796, ο Πατριάρχης Γεράσιμος,
με σχετικό Σιγίλιο, ακύρωνε την ένωση της Αρχιεπισκοπής Δημητσάνης με τη
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Μητρόπολη Λακεδαιμονίας και την ανασύσταινε ως Μητρόπολη, δίνοντας με
αυτόν τον τρόπο την παλιά της αίγλη.
Η ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΤΗΣ ΑΡΧΙΕΡΑΤΕΙΑΣ ΤΟΥ
Ο Φιλόθεος ποίμανε τους κατοίκους της μητροπολιτικής του περιφέρειας
Δημητσάνης για 26 χρόνια, έχοντας ως μοναδικό γνώμονα του έργου του
τις αρχές του Ευαγγελίου και την καλλιέργεια των ελληνοχριστιανικών
γραμμάτων. Όπως σημειώνεται (Ἰδέ Χρυσανθακόπουλου – Φωτάκου «Βίοι
Πελοποννησίων και των ἒξωθι τῆς Πελοποννήσου ἐλθόντων», Αθήνα 1888,
σελ. 295) «ἦτο ἐκ τῶν ἡσυχοτέρων Ἀρχιερέων καὶ πολὺ ἐκκλησιαστικός...»
Ο Φιλόθεος είχε καλή μόρφωση. Επί πλέον δε ήταν αγαθός, τίμιος,
ευσεβής και προοδευτικός. Η επαρχία του, Γορτυνία, τον τιμούσε ειλικρινά
για τα προτερήματά του αυτά. Αληθινός πνευματικός πατέρας ο Φιλόθεος
φρόντισε όσο μπορούσε για την πνευματική ανάπτυξη και καλλιέγεια του
ποιμνίου του.
Τί έκανε ο Φιλόθεος και ήτο τόσο αγαπητός; Ένα από τα πρώτα του
έργα, μετά την εγκατάστασή του στη Δημητσάνα, ήταν η ανέγερση του
ΕΠΙΣΚΟΠΙΚΟΥ ΜΕΓΑΡΟΥ, το οποίο ανακάλυψα ότι πρόκειται για ένα
διατηρημένο κτήριο απέναντι από το Δημαρχείο. Με τη συμβολή των Μονών
και των Εκκλησιών της επαρχίας κατάφερε σύντομα να υλοποιήσει το όραμά
του αυτό (Τάσου Γριτσοπούλου όπ.π. σελ. 243-245, όπου δημοσιεύεται το
σχετικό έγγραφο για την ανέγερση Επισκοπικού Μεγάρου).
Ακολούθως επικέντρωσε το ενδιαφέρον του στην παιδεία τόσο της
επισκοπικής του περιφέρειας όσο και των υπολοίπων περιοχών. Κατέβαλε
μεγάλες προσπάθειες και κόπους, ώστε οι Σχολές της εποχής, σε όλη την
επαρχία της Αρκαδίας, να εξακολουθήσουν να λειτουργούν και να μορφώνουν
το υπόδουλο γένος. Σώζεται Σιγίλιο γράμμα του Πατριάρχη Καλλινίκου του
Ε΄(1801-1806, 1808-1809), το οποίο τον διορίζει, μαζί με Επίσκοπο Αμυκλών
Νικηφόρου Κουγιά(1779-1816), έφορο στην Ελληνική Σχολή της Βυτίνης.
(Π. Παπαζαφειρόπουλου «Περὶ τῆς ἐν Βυτίνη Ἑλληνικῆς Σχολῆς τῶν πρώτων
αὐτῆς διδασκάλων καὶ τῆς ἐν αὐτῇ καταρτιζομένης βιβλιοθήκης», Ναύπλιον
1858, σελ. 32, 34).
Όπως και σε μία άλλη πόλη της Γορτυνίας, στη Στεμνίτσα, ο Φιλόθεος
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υπηρέτησε, μαζί με τον Χριστιανουπόλεως Γερμανό Ζαφειρόπουλο (18071821), ως Επίτροπος Πατριαρχικός και Συνοδικός Έξαρχος. (Βασιλείου Γ.
Ἀτέση «Ἐθνομάρτυρες Ἀρχιερεῖς τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος» Θεολογία,
τόμος Μ.Β. Ἀθῆνα 1971 σελ. 8-9).
Ιδιαίτερο βέβαια ήταν το ενδιαφέρον του για τη φημισμένη Σχολή
της Δημητσάνης. Τη Σχολή αυτή ενίσχυε με πολλούς τρόπους, ούτως
ώστε να συνεχίσει τη λειτουργία της. Επειδή όμως οι οικονομικοί πόροι
της Δημητσάνης ήταν περιορισμένοι, ο Φιλόθεος ζήτησε το 1816,
συνεπικουρούμενος από τους προκρίτους της πόλης, την έγκριση του
Πατριαρχείου, ώστε να συνδεθεί άμεσα η Σταυροπηγιακή Μονή Φιλοσόφου
με τη Σχολή της Δημητσάνης. (Ευθυμίου Καστόρχη: «Περί της εν Δημητσάνη
Σχολής και περί των καθιδρυτών και πρώτων αυτής διδασκάλων», Αθήναι
1846, σελ. 66-71). Έτσι, τα έσοδα της Μονής από τα διάφορα κτήματά της
θα χρησιμοποιούνταν για την κάλυψη των εξόδων συντήρησης της Σχολής.
Ο τότε Πατριάρχης Κύριλλος ο ΣΤ΄ (1813-1818) και η Ιερά Σύνοδος του
Οικουμενικού Πατριαρχείου, ενέκριναν τη σύνδεση αυτή και με την έκδοση
Σιγιλίου, τον Ιούλιο του 1816, όρισαν ως έφορο της Σχολής τον Παλαιών
Πατρών Γερμανών (1806-1826). Σημειώστε ότι τόσο ο Παλαιών Πατρών
Γερμανών όσο και ο Εθνομάρτυρας Πατριάρχης Γρηγόριος ο Ε΄(1797-1798,
1806-1808, 1818-1821) ήταν απόφοιτοι της Σχολής αυτής.
Ζωηρόν ενδιαφέρον επέδειξε και για τις Μονές που βρίσκονταν στην
επαρχία του. Σώζεται γράμμα του προς τον Μητροπολίτη Γερμανό, με
το οποίο τον παρακαλεί να επιτρέψει στον μοναχό της Ιεράς Μονής
φιλοσόφου Νεκτάριο, να περιέλθει στην επισκοπική του περιφέρεια και
να συλλέξει λάδι για τις ανάγκες της Μονής. (Ἀρχιμανδρίτου Θεοφίλου
Σιμόπουλου «Μάρτυρες καὶ Ἀγωνισταὶ Ἱεράρχες», Ἀθῆνα 1971, σελ. 385-394,
ὅπου δημοσιεύεται ὁλοκληρο τὸ γράμμα).
Ο Μητροπολίτης Δημητσάνης μυήθηκε στη Φιλική Εταιρεία από τον
Επίσκοπο Παλαιών Πατρών Γερμανών, που και αυτόν τον μύησε
ο Αντώνιος Πελοπίδας από τη Στεμνίτσα, και με χρήματα της εκκλησίας
πρωτοστάτησε στην εγκατάσταση και λειτουργία των μπαρουτόμυλων
Δημητσάνης (γενέτειρας του Πατριάρχη Γρηγορίου του Ε΄). Με
το μπαρούτι αυτό τροφοδοτούσαν όλη την επανάσταση. Ο Λοΐζος
Φιλίππου στο βιβλίο του «ΚYΠΡΙΟΙ ΑΓΩΝΙΣΤΑI», σελ. 140, αναφέρει:
«Εἰς τὴν ἐπαρχία του κατορθώνει ἕνα μοναδικὸν φαινόμενον καθ’ ὅλον
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τὸν Ἑλληνισμό. Πρὸ τοῦ ἀγῶνος σύσσωμος ἡ Δημητσάνα ἐμυήθη εἰς τὰ τῆς
Φιλικῆς Ἑταιρείας, πρᾶγμα τὸ ὁποῖο ἐξυπηρέτησε κατὰ τρόπον μοναδικὸν
τὸν ἀγῶνα, διότι διευκολύνθη ἡ κατασκευὴ καὶ ἀποθήκευση τῆς ἀναγκαίας
πυρίτιδος ὑπὸ τῶν ἀδελφῶν Νικολάου καὶ Σπυρίδωνος Σπηλιωτόπουλου».
Πρέπει δε να αναφέρω ότι πριν από την έναρξη της επανάστασης
λειτουργούσαν 14 μπαρουτόμυλοι, που παρήγαγαν μεγάλες ποσότητες
πολεμοφοδίων. (Ιωάννου Φιλήμονος «Φιλική Εταιρεία», Ναύπλιον 1834,
σελ. 368-376). Αντιλαμβάνεται κανείς ότι όλος ο πληθυσμός δούλευε
στους μπαρουτόμυλους αυτούς, υπό την καθοδήγηση των αδελφών
Σπηλιωτόπουλου.
Θα αναρωτηθεί εύλογα λοιπόν ο αναγνώστης μας από πού βρισκόταν
τόση πρώτη ύλη; Αυτή λοιπόν, μαζευόταν από διάφορα μέρη της Ελλάδας,
όπως από τη Γορτυνία ο άνθρακας, από τη Μονεμβασιά και τη Μάνη το νίτρο
και το θειάφι και με επεξεργασία του αγριόχορτου οι «σφάκες». Στη συνέχεια
το μπαρούτι αποθηκευόταν στα Μοναστήρια της περιοχής, σε ειδικές
κρυψώνες, και μόλις σήμανε η επανάσταση, διοχετεύτηκε σε κάθε γωνιά της
Ελλάδας (Τάσου Γριτσόπουλου: «Η μπαρούτι της Δημητσάνας», Ελληνική
Κύπρος αριθμ. 24, Λευκωσία 1951, σελ. 94). Ο Φιλόθεος Χατζής αφιερώθηκε
ολοκληρωτικά στην παραγωγή της πυρίτιδας και στην προετοιμασία του
αγώνα (Λοϊζου Φιλίππου: «Κύπριοι Αγωνισταί», Λευκωσία 1953, σελ. 140141). Δεν στάθηκε όμως εδώ∙ μαζί με τους αδελφούς Σπηλιωτόπουλου
και πολλούς προύχοντες της Δημητσάνας ίδρυσαν τη λεγόμενη «Ιερά
Αδελφότητα», για τη μεταξύ τους καλύτερη συνεργασία. (Μύρωνος
Χριστοφίδη: «Κύπριοι κληρικοί από το εξωτερικό», Τάιμς οφ Σάιπρους - τόμος
Δ΄, αριθμ.41, Λευκωσία 1959, σελ. 24 και Χρ. Ν. Κωνσταντόπουλου). Όλα τα
υλικά που μάζευαν οι κάτοικοι τα πλήρωνε η Εκκλησία της Αγίας Κυριακής,
η οποία υπαγόταν στη Μητρόπολη Δημητσάνης. Ιθύνων νους ήταν πάντα ο
εμπνευσμένος κύπριος Μητροπολίτης Δημητσάνης, Φιλόθεος Χατζής.
Είμαι βαθύτατα πεπεισμένος ότι χωρίς αυτούς τους μπαρουτόμυλους η
πορεία της επανάστασης θα ήταν διαφορετική∙ διότι οι 150 οκάδες μπαρούτι
που παράγονταν, αποτελούσαν τη βασικότερη πηγή ανεφοδιασμού σε
πολεμοφόδια. Χαρακτηριστικό της σημασίας που απέδιδαν οι Δημητσανίτες
στη συνέχιση της λειτουργίας των μπαρουτόμυλων και στην κατασκευή των
φυσιγγίων ήταν και η θυσία εκ μέρους τους μεγάλου αριθμού βιβλίων για την
παραγωγή πολεμοφοδίων∙ δηλαδή, σε περίοδο αδυναμίας εύρεσης χαρτιού,
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οι κάτοικοι προσέφεραν τα βιβλία της μεγάλης και ιστορικής βιβλιοθήκης
της πόλης τους και αυτό για να μη διακοπεί ο ανεφοδιασμός των ελληνικών
σωμάτων που αγωνίζονταν για την ελευθερία.
Εκτός από μεγάλος πατριώτης ήταν και χρηστός ανήρ, κατά τον
Τρύφωνα Ευαγγελίδη (Μεγάλη Εγκυκλοπαίδεια, τόμος ΚΔ΄, σελίδα 97)
και ο Φωτάκος γράφει για τον Χατζή: «Ὁ ἐπίσκοπος αὐτὸς ἦταν ἐκ τῶν
ἡσυχοτέρων ἀρχιερέων καὶ πολὺ ἐκκλησιαστικός, σεβόμενος ἀπὸ ὅλην τὴν
ἐπαρχίαν τῆς Καρυταίνης».
Και όντως∙ πώς να μην θαυμάσει ο μελετητής αυτή την καταπληκτική
«ὁμοθυμία» των κατοίκων της Δημητσάνης! Εργάζονταν όλοι από
κοινού με ένθεο ζήλο, τρία ολόκληρα χρόνια πριν από την Επαναστάση,
προετοιμάζοντας το έδαφος για ένα μεγαλειώδες εγχείρημα, το οποίο ακόμη
ήταν νεφελώδες, αόριστο και λίαν επικίνδυνο. Η επιτυχία αυτή οφείλεται εξ
ολοκλήρου στην εμπνευσμένη ηγετική και εθνεγερτική φυσιογνωμία του
Φιλόθεου Χατζή.
Πάντως, ένα είναι βέβαιο στη συνείδησή μας. Κάθε φορά που μελετούμε
άγνωστες πτυχές τής Ελληνικής Επαναστάσεως διαπιστώνουμε, πέραν πάσης
αμφιβολίας, ότι αυτή υπήρξε έργον τής Θείας του Κυρίου Πρόνοιας. Ας
ενθυμηθούμε απλώς τον τρόπο με τον οποίο σώθηκε η Επανάσταση στο
συνέδριο τού Λάυμπαχ από τους δηκτικούς όνυχας του Μέττερνιχ, με τη
δυναμική αντίδραση τού υπουργού των Εξωτερικών τής Ρωσίας Ιωάννη
Καποδίστρια.
Ο Φιλόθεος Χατζής τόσο πολύ αγάπησε τη Δημητσάνα που συνδέθηκε
μαζί της και με συγγενικούς δεσμούς, γιατί τη θεωρούσε δεύτερη πατρίδα
του. Συγκεκριμένα κάλεσε και έφερε τον αδελφό του από την Κύπρο,
τον Γεώργιο Χατζή ή Χατζηγεώργιο και τον πάντρεψε με την αδελφή
του κηπουρού του Παναγιώτη (Μπαξεβάνου). Αγόρασε επίσης κήπο στο
Παλιοχώρι. Όλα αυτά δείχνουν ότι ο Φιλόθεος Χατζής αγάπησε πραγματικά
την επαρχία και τους κατοίκους της (Χρονικά των Αρκάδων, τόμος Δ΄- 1977,
του ιστοριοδίφη Χρ. Γ. Κωνσταντόπουλου).
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ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ
ΔΗΜΗΤΣΑΝΗΣ
Φ Ι Λ Ο Θ Ε Ο Σ Χ ΑΤ Ζ Η Σ

Ο ΜΑΡΤΥΡΙΚΟΣ ΘΑΝΑΤΟΣ ΤΟΥ ΦΙΛΟΘΕΟΥ ΧΑΤΖΗ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΙΣΤΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΠΑΤΡΙΔΑ ΤΟΥ
Στην Πελοπόννησο, ο τοπικός διοικητής κάλεσε στην Τριπολιτσά, όπου
ήταν η έδρα του, αρκετούς Αρχιερείς και προύχοντες δήθεν «προς σύσκεψιν»
(Πέτρου Γεωργαντζή ό.π.π., σελ. 300-304).
Τότε ακούστηκαν αρκετές φωνές, ότι, ενόψει της έναρξης του αγώνα, δεν
πρέπει να προσέλθουν αλλά να κρυφτούν προσωρινά και να στελεχώσουν
εν συνεχεία τα επαναστατημένα σώματα. Τελικά αποφασίστηκε να μεταβούν
στην Τριπολιτσά, ώστε με την εκεί παρουσία τους να παραπλανήσουν τους
κατακτητές και να δώσουν την ευκαιρία στον λαό να προετοιμαστεί καλύτερα.
Είναι χαρακτηριστικά τα λόγια του Επισκόπου Ανδρούση Ιωσήφ, τα οποία
φανερώνουν και την εθελούσια θυσία τους, χάριν του υπόδουλου λαού:
« Ἂς τρέξωμεν ἵνα τὰ ὄμματα τῶν Ὀθωμανών, ἕως οὗ ἐνδυναμώσωσι οἱ
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ἡμέτεροι. Ἂν δὲ καὶ μας θανατώσωσι, γενηθήτω τὸ θέλημα τοῦ Κυρίου.
Θανατούμεθα ὀλίγοι καὶ τὸ ἔθνος σῴζεται». (Κωνσταντίνου «Ἡ Ἐκκλησία εἰς
τὸν ἀγῶνα τῆς Ἐλευθερίας», Ἀθῆναι 1952, σελ. 95-98). Ο Ιωάννης Φιλήμονας
στο βιβλίο του «Δοκίμιον Ἱστορικὸν περὶ τῆς Ἑλληνικῆς Ἐπαναστάσεως»
(τόμος 4ος Αθήνα 1860, σελ. 370), αναφέρει ότι έως τις αρχές Μαρτίου
1821 προσήλθαν οι περισσότεροι από όσους είχε προσκαλέσει, μεταξύ δε
αυτών ήτο και ο Μητροπολίτης Φιλόθεος Χατζής παρά το γεγονός ότι την
περίοδο αυτή ήταν άρρωστος. Οι άλλοι αρχιερείς ήσαν οι: Τριπόλεως Δανιήλ,
Μονεμβασίας Χρύσανθος, Ανδρούσης Ιωσήφ, Χριστιανουπόλεως Γερμανός,
Ωλένης Φιλάρετος, Κορίνθου Κύριλλος και Ναυπλίου Γρηγόριος. Από τους
προύχοντες της Πελοποννήσου παρουσιάστηκαν ο γιος του Πετρόμπεη,
Αναστάσιος Μαυρομιχάλης, και οι Π. Αζέλιος Οικονόμου, Θεόδωρος
Δεληγιάννης, Πανάγος Κυριάκος, Αναγνώστης Κωστόπουλος, Ιωάννης
Τομαράς, Αντώνιος Καραπατάς, Ιωάννης Βιλαέτης και άλλοι...ο Παλαιών
Πατρών Γερμανός, ο Κερνίτσης Προκόπιος δεν προσήλθον.
Στην αρχή όλοι είχαν ελευθερία κινήσεως, αλλά στη συνέχεια τους
περιόρισαν σε χώρο που ανήκε στον ταμία του Πασά. Στις 21 Μαρτίου τους
υποχρέωσαν να στείλουν εγκύκλιο προς τον ελληνικό πληθυσμό, τον οποίο
προέτρεπαν να παραμείνει πιστός στο Σουλτάνο. (Δημητρίου Πετρακάκου
«Κοινοβουλευτική Ιστορία της Ελλάδος, 1453-1843, τόμος Α΄, Αθήνα 1935,
σελ. 237, όπου δημοσιεύεται η εγκύκλιος). Την εγκύκλιο αυτή υπέγραψαν οι
εφτά από τους οχτώ Αρχιερείς. Ο Φιλόθεος προς τιμή του δεν την υπέγραψε.
Τελικά μεταφέρθησαν στις 17 Απριλίου 1821 στις αφόρητα δυσώδεις φυλακές
της Τριπολιτσάς, όπου υπέφεραν τα πάνδεινα. (Σίμου Μπαλάνου: «Αἱ θυσίαι
τοῦ κλήρου ὑπὲρ τῆς ἐθνικῆς ἀποκαταστάσεως μέχρι τὸ 1821», Ἡμερολόγιο
τῆς Μεγάλης Ἑλλάδος – Ἀθῆναι 1922, σελ. 253-263).
Στις φυλακές αυτές οι Αρχιερείς της Πελοποννήσου υπέγραψαν στις 15
Ιουνίου 1821 «Συνυποσχετικό» έγγραφο για κοινή συνεργασία υπέρ της
πατρίδος (Δημητρίου Πετρακάκου, ό.π.π., σελ. 238, όπου δημοσιεύεται το
έγγραφο).
Οι Αρχιερείς και οι Πρόκριτοι αλυσοδέθηκαν σε ένα μικρό δωμάτιο με
ειδική αλυσίδα που αιχμαλώτιζε τα κεφάλια τους. (Ιωσήφ Ζαφειρόπουλου
Ιερομονάχου «Οἱ Ἀρχιερεῖς καὶ οἱ προύχοντες ἐντὸς τῆς ἐν Τριπόλει φυλακῆς
ἐν ἔτει 1821», Ἀθῆνα 1890. (Ἡ πρώτη ἔκδοση ἔγινε τὸ 1852). Η βαριά αλυσίδα
350 κιλών που πίεζε τον τράχηλό τους σε συνδυασμό με τον πολύ μικρό
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χώρο, τους εμπόδιζε να κινηθούν ή να εντείνουν τα πόδια τους. Η δυσοσμία
συνεχώς αυξανόταν από την παρουσία ενός δοχείου που χρησιμοποιείτο
ως αφοδευτήριο. Όταν κάποιος το επισκεπτόταν για σωματική του ανάγκη
όλοι ήταν υποχρεωμένοι να μετακινηθούν εξαιτίας της αλυσίδας που τους
συνέδεε. Στις άθλιες συνθήκες διαβίωσης ερχόταν να προστεθεί και το αθλίας
ποιότητας φαγητό καθώς και οι ύβρεις και οι απειλές των Τούρκων.
Αποτέλεσμα αυτών όλων ήτο, περί τα τέλη Αυγούστου, να αποβιώσει
πρώτος ο Μητροπολίτης Μονεμβασίας Χρύσανθος. Τέλος Σεπτεμβρίου,
οι Τούρκοι βλέποντας ότι πλησιάζει η κατάληψη της Τριπολιτσάς από
τους Έλληνες και θέλοντας να χρησιμοποιήσουν τους Αρχιερείς και τους
προύχοντες ως ομήρους, τους μετέφεραν από τις φυλακές και τους περιόρισαν
σε άλλο χώρο. Τους έδωσαν καινούργια ρούχα και τροφή για να επιζήσουν.
Η εξάντληση όμως όλων ήταν πάρα πολύ μεγάλη και πολύ γρήγορα ο ένας
μετά τον άλλο αποβίωσαν∙ μεταξύ αυτών και ο Φιλόθεος. Η απελευθέρωση
της Τριπολιτσάς από τα ελληνικά στρατεύματα στις 23/09/1821 βρήκε ζώντες
μόνο τρεις από τους οχτώ Αρχιερείς που φυλακίστηκαν (Τριπόλεως Δανιήλ,
Κορίνθου Κύριλλος και Ανδρούσης Ιωσήφ) καθώς και τρεις προύχοντες.
Ο Μητροπολίτης Φιλόθεος Χατζής καθ’ όλη τη διάρκεια της φυλάκισής
του διατηρούσε την ψυχραιμία του και την ελληνοπρεπή αξιοπρέπειά του.
Με την υπερήφανη δε στάση του ενέπνεε τους συγκρατούμενους του
και παράλληλα έδειχνε και το μίσος που έτρεφε ενάντια στους δόλιους
κατακτητές της πατρίδας του, οι οποίοι με υπουλότητα τους συνέλαβαν και
τους έρριξαν στις φυλακές.
Κάποια μέρα κυκλοφόρησε η φήμη ότι την επομένη ημέρα θα τους
εκτελούσαν. Ο Φιλόθεος είχε μαζί του 5.000 γρόσια, τα οποία όμως δεν ήθελε
να περιέλθουν στα χέρια των Τούρκων μετά το θάνατό του. Σκέφτηκε λοιπόν
και «τὴν νύκτα λαβὼν τὸ οὐροδοχεῖον ἔρριψεν ἐντὸς αὐτοῦ τὶς πέντε
χιλιάδες γρόσια ἐπὶ σκοπῷ τοῦ να εὔρη αὐτὰ μετὰ θάνατον χριστιανὸς τις,
διότι οἱ Τούρκοι δεν ἤγγιζον τοιαῦτα ἀγγεῖα. Τοιαῦτα δὲ ἰδὼν τις ἐκ τῶν
χεόντων τὰ οὖρα ἔλαβεν δι’ ἑαυτόν».
Ύστερα από πέντε ημέρες, όταν κατάλαβαν ότι δεν υπήρχε απόφαση να
εκτελεσθούν, ζήτησε τα χρήματα, τα οποία και έλαβε «παραχρῆμα».
Δυστυχώς, ο λαμπρός και αγωνιστικός αυτός συμπατριώτης μας δεν
άντεξε την πείνα και τις στερήσεις. Πέθανε λίγες μόνο ημέρες πριν από την
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άλωση της Τριπολιτσάς (μεταξύ 17-22 Σεπτεμβρίου 1821). Ο Μητροπολίτης
Τριπολιτσάς Δανιήλ Παναγιωτόπουλος (1765-1831) περιέγραψε τα δεινά που
υπέστησαν σε μακροσκελές στιχούργημα 752 στίχων, το οποίο συνέταξε τον
Αύγουστο του 1822 στη Μονή της Άνω Χρέπας (Απόστολος Βαρνάβας –
Επίσημο περιοδικό της εκκλησίας της Κύπρου. Περ. Γ΄- τομος Ν.Δ., Μάρτιος
1993, τεύχος 3). Για τον Μητροπολίτη Δημητσάνης Φιλόθεο Χατζή γράφει
ότι πέθανε «τότε ὁ Δημητσάνης, ὁ τῆς ἐμῆς πατρίδος ποιμὴν ὁ ἁγιώτατος
ἐκείνης τῆς μερίδος...» (Τάσου Γριτσόπουλου: «Μητροπολίτης Ἀμυκλῶν καὶ
Τριπολιτσὰς Δανιὴλ Παναγιωτόπουλος», Θεολογία, τόμος Λ.Α., Ἀθῆνα 1960,
σελ. 424-443, δημοσιεύεται ὅλο τὸ στιχούργημα – πρώτη φορὰ δημοσιεύτηκε
στὴ «Φιλολογικὴ Ἀκρόπολη», τ.1, 1888-1889, σελ. 361 καὶ 375)
ΕΠΙΛΟΓΙΚΑ
Στην τελευταία περίοδο της ζωής του ο Κύπριος αυτός κληρικός
είναι εξ ολοκλήρου δοσμένος στα υψηλά ιδανικά της πίστεώς μας και της
ελευθερίας της πατρίδας μας. Η μεγάλη αγάπη του Φιλόθεου Χατζή προς την
παιδεία και κατ’ επέκταση προς την πνευματική ανόρθωση και καλλιέργεια
του υπόδουλου Γένους, φανερώνεται και από την τελευταία του πράξη.
Εξομολογήθηκε στον Επίσκοπο Δανιήλ και του ανέθεσε να εποπτεύσει,
ώστε να διατεθούν από την περιουσία του 5.000 γρόσια για την Ελληνική
Σχολή της Δημητσάνης (Θάνου Βαγενά «Χρονικὰ τῆς Κύπρου, Ἀγῶνες τῶν
Κυπρίων για τὴν Ἐλευθερία», Ἀθήνα 1954, σελ. 78-79).
Ο ίδιος ο Δανιήλ, όντως, επόπτευσε, μετά την απελευθέρωσή του από
τις φυλακές της Τριπολιτσάς, για την υλοποίηση της ύστατης επιθυμίας
του Φιλόθεου. Μάλιστα υπέγραψε σχετικό έγγραφο με ημερομηνία 14
Δεκεμβρίου 1821, μαζί με τον αδελφό του Φιλόθεου, Χατζηγεώργιο
(Τάσου Τσιτσόπουλου: «Η Αρχιεπισκοπή...», σελ. 248, όπου δημοσιεύεται
το σχετικό έγγραφο) ο οποίος έμενε στη Δημητσάνα και μετά το θάνατο
του αδελφού του. Η περιουσία του όμως μόλις έφθανε τα 2.500 γρόσια
και ο Χατζηγεώργιος συμπλήρωσε το ποσό μέχρι να αθροισθούν
οι 5.000. Προς τον σκοπό αυτό πώλησε μια αρχιερατική στολή του
αδελφού του, διάφορες ομολογίες και άλλα αρχιερατικά αντικείμενα.
(Τάσου Γριτσόπουλου: «Σχολή Δημητσάνης, Αθήνα 1968, σελ. 64-65).
Ο Χατζηγεώργιος παρέμεινε στη Δημητσάνα και μετά το θάνατο του
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αδελφού του. Από σημείωμα σε κώδικα του ναού των Αγίων Αποστόλων
του Παλαιοχωρίου, πληροφορούμαστε (Τάσου Γριτσόπουλου: «Η
Αρχιεπισκοπή...» σελ. 248-249) ότι: «...εἰς τὰ 1824 Φεβρουαρίου 10 ἦλθεν ὁ
Κυρ. Γ. Χατζής, ἀδελφὸς τοῦ Ἁγίου Δημητσάνης Φιλοθέου καὶ ἔβαλεν ἐν τῷ
ναῷ ἓναν αἶραν, ἐν τριώδιον, μία φυλλάδα τῆς λειτουργίας καὶ ἐν στρῶμα
τῆς Ἁγίας Τραπέζης».
Αναμφίβολα η προσφορά των Κυπρίων κληρικών στους εθνικούς
και πνευματικούς αγώνες του Γένους υπήρξε πολυδιάστατη και ιδιαίτερα
σημαντική. Ξεχωριστή θέση ανάμεσά τους καταλαμβάνει ο Εθνομάρτυρας
Μητροπολίτης Δημητσάνης Φιλόθεος Χατζής. Η συμμετοχή του στην
προπαρασκευή του μεγάλου εθνικοαπελευθερωτικού αγώνα του 1821 και ο
μαρτυρικός του θάνατος τον κατατάσσουν ανάμεσα στους κληρικούς προς
τους οποίους το έθνος οφείλει κάθε τιμή και ευγνωμοσύνη.
Αυτός, λοιπόν, υπήρξε ο Φιλόθεος Χατζής, ως επίσκοπος Δημητσάνης.
Ευσεβής, εμπνευστή, φιλόπατρις και προοδευτικός ιεράρχης∙ αλλά και
μάρτυρας της αμώμητης πίστης μας και της ελευθερίας του Γένους. Στη
συνείδησή μας αλλά και στην ιστορία αναδείκτηκε ένας αληθινός και μεγάλος
αναμορφωτής τής παιδείας του Γένους και ένας μαχητικός αγωνιστής τής
Ελευθερίας τής δούλης Πατρίδας μας! Άς είναι αιωνία η σεπτή και θαυμαστή
μνήμη Του.
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Μ

έσα στα πλαίσια τής ιστορικής μνήμης τής ιεράς Βασιλικής και
Σταυροπηγιακής Μονής τού ιδρυτή και προστάτη τής αγιοτάτης
Εκκλησίας τής Κύπρου Αποστόλου Βαρνάβα οργανώθηκε από
τον Ηγούμενο αυτής Αρχιμανδρίτη κ. Ιωάννη Ιωάννου, στις 6 Ιουλίου 2015,
εθνικοθρησκευτική τελετή στην αίθουσα εκδηλώσεων τού πολιτιστικού
ιδρύματος Αρχιεπισκόπου Μακαρίου τού Γ.
Η τελετή άρχισε με το απολυτίκιο τού Αποστόλου Βαρνάβα και την
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ανάγνωση τού αποσπάσματος 1-12 από το ΙΓ κεφάλαιο των Πράξεων των
Αποστόλων, που αναφέρεται στην ιεραποστολική δράση του Βαρνάβα και
τού Παύλου στην Κύπρο.
Στη συνέχεια ο Ηγούμενος τής περίπυστης Μονής τού Αποστόλου
Βαρνάβα Αρχιμανδρίτης Ιωάννης προσφώνησε το ακροατήριο ως ακολούθως.
Μακαριώτατε, Σεβαστό Ιερατείο, Έντιμοι Κύριοι Υπουργοί, Κύριοι
Βουλευτές, Κύριοι Δήμαρχοι, Εκλεκτοί προσκεκλημένοι, Κυρίες και Κύριοι.
Καθώς ανέρχομαι στο ιστορικό τούτο βήμα τού πολιτιστικού ιδρύματος
του Αρχιεπισκόπου Μακαρίου τού Γ΄, δέος μεγάλο κυριεύει την ψυχή μου.
Αναλογίζομαι πρώτα τη μεγάλη δωρεά τού Θεού να αναγάγει τη μετριότητά
μου στην ιερή αλλά και μεστή ευθυνών θέση τού Ηγουμένου τής ιεράς
Βασιλικής και Σταυροπηγιακής Μονής τού Ιδρυτή και Προστάτη τής
Εκκλησίας μας τού Αποστόλου Βαρνάβα. Αισθάνομαι ύστερα το ιστορικό
χρέος να επικάθηται βαρύ επί των ώμων μου και τις δυνάμεις μου πολύ
ασθενικές για να το εκπληρώσουν. Αλλά και πάλιν υψώνω τα όμματα τής
ψυχής μου προς τον Κύριο τού ελέους και της Δικαιοσύνης και αισθάνομαι
την ελπίδα τής πίστεως να αναπληρώνει κάθε ανθρώπινη αδυναμία μου.
Ταυτόχρονα, επιτρέψατέ μου για μια ακόμη φορά να εκφράσω τα υιϊκά
και ενδόμυχα αισθήματα τής ψυχής μου προς τη σεπτή προσωπικότητα
τού Μακαριωτάτου, δια των τιμίων χειρών τού οποίου έλαβα τη χειροθεσία
της Ηγουμενίας τής σεβασμίας και γερασμίας αυτής Μονής. Μέσα μου
αισθάνομαι ότι δεν μπορούσα να παραλείψω τήν έκφραση αυτού τού χρέους
και αυτής της ευγνωμοσύνης. Εύχεσθε Μακαριώτατε να με αξιώσει η Χάρις
τού Θεού να ανταποκριθώ τόσο στις ιστορικές μου ευθύνες όσο και στις δικές
σας προσδοκίες, τις οποίες έντονα νιώθω μέσα μου.
Το έτος αυτό, επετειακά, είναι ιστορικό για τη ιερή και σεβασμία μας
Μονή. Συμπληρώνονται εκατό χρόνια αφ’ ότου ο Αρχιεπίσκοπος Κύπρου
Κύριλλος ο Β΄ τέλεσε επισήμως τα εγκαίνια τού περικαλλέστατου ναού τού
Αποστόλου Βαρνάβα. Αναλογιζόμενος τις ευθύνες μου έκρινα ότι έπρεπε
να οργανώσω μία εκδήλωση με δύο βασικούς στόχους. Τους θρησκευτικούς
και τους εθνικούς. Ήθελα, πρώτος εγώ και στη συνέχεια όλο το ποίμνιο
της Εκκλησίας μας να μεταφερθούμε νοερά στον ιερό χώρο τής ιστορικής
μας Μονής να βιώσουμε τα μεγαλεία και τις δωρεές τού Θεού προς την
Εκκλησία τής Κύπρου, να τον ευχαριστήσουμε θερμά και ταυτόχρονα
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να τον παρακαλέσουμε να φανεί ίλεως προς τον χειμαζόμενο λαό του και
να συντμήσει τον χρόνο τής δοκιμασίας μας. Ταυτόχρονα να ανανεώσουμε
και μεις την πίστη μας προς Αυτόν, να βιώσουμε τη μεγάλη αλήθεια ότι
ο Θεός μας είναι Θεός Δικαιοσύνης, να εντείνουμε τις προσευχές μας προς
Αυτόν για τους εθνικούς μας πόθους και να τον παρακαλέσουμε από τα βάθη
της καρδιάς μας για την απελευθέρωση των κατεχομένων εδαφών μας και
ιδιαίτερα για την ιστορική και παλαίφατη Μονή τού Αποστόλου Βαρνάβα,
που χρεωστικώς τιμούμε με την παρούσα πνευματική τελετή. Επίσης να
μνημονεύσουμε όσους μεγάλυναν τη Μονή μας και ιδιαίτερα τον προσφάτως
κοιμηθέντα πεφιλημένο και πολυσέβαστο γέροντα Γαβριήλ.
Θέλω με όλη τη δύναμη τής ψυχής μου να ευχαριστήσω θερμότατα
όλους τους συντελεστές της αποψινής συγκέντρωσης. Και καθηκόντως,
πρώτον Εσάς Μακαριώτατε, που μού δώσατε την ευχή Σας να οργανώσω
την οφειλόμενη αυτή εκδήλωση και την οποία θα χαιρετίσετε σε λίγο.
Με αισθήματα ευγνωμοσύνης Σάς εκφράζω τις ευχαριστίες μου.
Χάριτας οφείλουμε και στον κύριο ομιλητή, τον ιστορικό και ερευνητή
κύριο Κωστή Κοκκινόφτα, ο οποίος με την εμβρίθεια και τη διεισδυτικότητα
που τον χαρακτηρίζουν, είμαι βέβαιος ότι θα μας φωτίσει πολύ περισσότερο
από ότι ξέρουμε, για τα ιστορικά γεγονότα τής Μονής μας και την πορεία της
μέσα στο χρόνο.
Θέλω επίσης να εκφράσω τις θερμότατές μου ευχαριστίες προς τον
Μουσικολογιότατο πατέρα Δημήτριο Δημοσθένους, ο οποίος πάντοτε
ανταποκρίνεται με προθυμία περισσή σε κάθε πρόσκληση τής Εκκλησίας να
κρούσει με τις θρησκευτικές και εθνικές του μολπές τις ευαίσθητες χορδές της
ψυχής μας και να τις ανυψώνει στις αιθέριες σφαίρες των εθνικοθρησκευτικών
μας ιδανικών. Παράλληλα βέβαια οφείλουμε να ευχαριστήσουμε και
όλα τα μέλη τής χορωδίας τής Ιερής Αρχιεπισκοπής Κύπρου, «Ιωάννης
ο Δαμασκηνός» τα οποία και αυτά με τόση προθυμία ακολουθούν τον
χοράρχη τους και συντελούν στη μουσική ευωδία της κάθε μας εκδήλωσης.
Τέλος επιθυμώ να ευχαριστήσω θερμά όλους εσάς, οι οποίοι τιμάτε
με την παρουσία σας την αποψινή μας εκδήλωση. Στην ψυχοσύνθεσή
μου ερμηνεύω την παρουσία σας ως έκφραση σεβασμού προς την ιερά και
σεβασμία μας Μονή καθώς και προς τον Ιδρυτή και Προστάτη τής Εκκλησίας
μας Απόστολο Βαρνάβα.
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Είθε, με τις πρεσβείες του, να αξιωθούμε σύντομα να τελούμε τις ιερές μας
ακολουθίες σε μια ελεύθερη Κύπρο, σε όλους τους κατεχόμενους ναούς μας.
Στη συνέχεια τον λόγο έλαβε ο Μακαριώτατος ο οποίος χαιρέτησε την
εκδήλωση ως εξής:
Άγιε Ηγούμενε, Κύριε Διευθυντή τού Παγκυπρίου Γυμνασίου, εκλεκτοί
προσκεκλημένοι.
Η ιστορική μνήμη αποτελεί την πιο ουσιαστική και δυναμογόνα ρίζα της
επιβίωσης και της προόδου ενός λαού. Είναι αυτή που μας καθοδηγεί στις
πνευματικές και ιστορικές μας ρίζες και μας βοηθά να συνειδητοποιούμε
«τί είχαμε, τι χάσαμε και τι μας πρέπει»
Επομένως η αναδρομή μας στις ιστορικές μας πηγές αποτελεί πάντοτε
ένα αδιάλειπτο χρέος. Και η έννοια τής Εκκλησίας είναι ταυτισμένη με το
χρέος. Τόσο το θρησκευτικό όσο και το εθνικό. Στη συνείδησή μας οι δύο
έννοιες δια μέσου των αιώνων ταυτίστηκαν. Ελληνισμός και Χριστιανισμός
αποτελούν τις βαθύρριζες και ζωογόνες πηγές μας, οι οποίες δια μέσου
των αιώνων μάς τροφοδοτούν με τις ανθρωπιστικές και τις ουράνιες αξίες.
Είναι αυτές που νοηματοδοτούν τη ζωή μας και το ιστορικό μας γίγνεσθαι.
Είναι αυτές που αποτελούν την καταφυγή μας στις δύσκολες ιστορικές μας
περιπέτειες. Αλλά είναι και αυτές που αποτελούν την αέναη ελπίδα μας για τη
σωτηρία μας.
Με την εκδήλωση αυτή, ως Εκκλησία, επιδιώκουμε να
ευαισθητοποιήσουμε σε μεγαλύτερο ακόμη βαθμό το ποίμνιό μας για την
πνευματική μας φύτρα, την ιερά Βασιλική και Σταυροπηγιακή Μονή τού
Αποστόλου Βαρνάβα, η οποία σήμερα, δυστυχώς, βρίσκεται ακόμη κάτω από
το πέλμα τού Αττίλα.
Όλες μας οι ιερές Μονές έχουν την ιδιαιτερότητά τους και τη μεγάλη
ιστορική τους αξία. Και ο λαός μας είναι συνδεδεμένος με όλες. Επιδεικνύει
μια ιδιαίτερη ευαισθησία και αγάπη για την κάθε μία από αυτές.
Αναμφίβολα και η ιερά Βασιλική και Σταυροπηγιακή Μονή τού
Αποστόλου Βαρνάβα κατέχει στις ψυχές τού ποιμνίου μας μια ευαίσθητη
συναισθηματική σχέση. Γιατί η Μονή αυτή είναι ταυτισμένη με τον Ιδρυτή
και Προστάτη τής Εκκλησίας μας. Είναι συνδεδεμένη με το Αυτοκέφαλο
τής Εκκλησίας μας, το οποίο οφείλεται σ’ Αυτόν και το οποίο δια μέσου των
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αιώνων τής προσδίδει ιδιαίτερη τιμή, ιστορική αξία και αίγλη. Την καθιστούν
μοναδική ανά το παγκόσμιο και σεβαστή στην ομήγυρι των ορθοδόξων
Εκκλησιών. Η ευαισθησία αυτή καθίσταται εντονότερη και μεταβάλλεται
σε πόνο και θρησκευτική οδύνη, γιατί η ιστορική μας αυτή Μονή εδώ και
σαράντα ένα χρόνια βρίσκεται υπόδουλη κάτω από το πέλμα τού Αττίλα.
Η ιστορική πορεία τής ιεράς Μονής διήλθε δια μέσου πολλών
αντιξοοτήτων. Με τη Χάρη όμως και τη βοήθεια τού Θεού υπερπηδήθηκαν
όλες. ‘Οπως μάς αναφέρει μία επιγραφή στη δυτική πύλη τού ναού «Ετελειώθη
η Εκκλησία τού Αποστόλου Βαρνάβα εν μηνί Μαρτίω, έτους 1740». Τα δε
επίσημα εγκαίνια έγιναν πριν από εκατό ακριβώς χρόνια επί Αρχιεπισκόπου
Κυρίλλου Β΄, το 1915. Την επέτειο αυτή τιμούμε σήμερα.
Η Βυζαντινή της Αρχιτεκτονική και η μεγαλοπρέπειά της παραμένουν
εκεί για να διαλαλούν ανά τα πέρατα της οικουμένης τη χριστιανικότητα και
την ελληνικότητα τούτου του νησιού μας. Παραμένουν εκεί ως θεοφρούρητος
μυσταγωγικός πόλος για να ελκύει τις πονεμένες μας ψυχές, να καλλιεργεί τα
χριστιανικά μας ιδανικά και να μας υποδεικνύει το διαχρονικό μας χρέος για
την απελευθέρωσή της.
Έστω και αν είμαστε μακριά της αισθανόμαστε τη χριστιανική της αύρα
να μάς δροσίζει και να πλημμυρίζει τις ψυχές μας με την ελπίδα για την εθνική
μας δικαίωση. Γιατί ακριβώς πιστεύουμε ακράδαντα ότι «Δίκαιος ὁ Κύριος
ἡμῶν καί δικαιοσύνας ἠγάπησε (Ψαλμ. 10.7) «καί ἐμίσησε πᾶσαν ὁδόν
ἀδικίας» (Ψαλμ. 118, 104).
Κρίναμε επομένως πρέπον και νιώσαμε ότι αποτελεί ιστορικό μας
καθήκον να οργανώσουμε την τελετή αυτή προκειμένου να μεταφερθούμε
και πάλι με τα φτερά της ιστορικής μας μνήμης στον ιερό εκείνο χώρο, να
αναλογιστούμε για μια ακόμη φορά τον πνευματικό μας πλούτο που η αγάπη
τού Θεού μας χάρισε και να ανανεώσουμε μέσα μας την πίστη για την τελική
μας δικαίωση και απελευθέρωση τόσο τής θρησκευτικής μας φύτρας όσο και
όλων των κατεχομένων μας εδαφών.
Μέσα μου αισθάνομαι ευτυχής δια το γεγονός ότι στις 19 Μαρτίου
2007 η Ιερά Σύνοδος τής Εκκλησίας Κύπρου ενέκρινε εισήγησή μου και
ανύψωσε τη ιερά μας Μονή σε Σταυροπηγιακή. Η πράξη εκείνη αποτελούσε
μια ιστορική αναγκαιότητα. Εσωτερική ικανοποίηση αισθάνομαι επίσης και
δια το γεγονός ότι ενθρόνισα ως Ηγουμένους τής Μονής τον αείμνηστο
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Γαβριήλ, ο οποίος με την όλη του διακονία προσέφερε πολύτιμες υπηρεσίες
προς το ποίμνιό μας, και εσχάτως τον νυν Ηγούμενο Αρχιμανδρίτη Ιωάννη.
Η χειροτονία τους προσδίδει μία συνέχεια στην ιστορική διαδρομή τής
παλαίφατης μας ιεράς Μονής και διατηρεί τη θρησκευτική μας μνήμη
ζωντανή.
Επιθυμώ να συγχαρώ θερμά τους πρωταγωνιστές τής παρούσας
εκδήλωσης. Και πρώτιστα τον Ηγούμενο αυτής Αρχιμανδρίτη Ιωάννη ο
οποίος είχε την πρωτοβουλία τής τελετής αυτής
Συγχαίρω επίσης τον κύριο ομιλητή τής τελετής, τον ιστορικό και
ερευνητή κύριο Κωστή Κοκκινόφτα καθώς και τον πατέρα Δημήτριο με τα
Μέλη τής χορωδίας τής Ιεράς Αρχιεπισκοπής «Ιωάννης ο Δαμασκηνός» οι
οποίοι με τις ηδύπνοες μολπές τους και την ποικιλία των θρησκευτικών και
εθνικών τους ύμνων έχουν πάντοτε τη δυνατότητα να απαλύνουν τις ψυχές
μας από τον κάματο των ημερών και να τις ανάγουν στις υψηλές σφαίρες των
εθνικοθρησκευτικών μας ιδανικών.
Τέλος συγχαίρω όλους εσάς που τιμάτε με την παρουσία Σας τις
εκδηλώσεις τής Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κύπρου.
Από κέντρου καρδίας εύχομαι ό,τι καλό να δώσει ο Θεός τόσο για τη
θρησκεία μας όσο και για την τλήμονα πατρίδα μας.
Ακολούθως ανήλθε στο βήμα ο κύριος ομιλητής της συγκέντρωσης
ιστορικός και ερευνητής κ. Κωστής Κοκκινόφτας ο οποίος ανέπτυξε το θέμα:
«Ο Απόστολος Βαρνάβας και η ιστορική Μονή του εις την κατεχόμενην
Κύπρον».
Το κείμενο τής ομιλίας του έχει ως ακολούθως:
Ο ιδρυτής και προστάτης της Εκκλησίας της Κύπρου Απόστολος
Βαρνάβας γεννήθηκε στην Κύπρο από γονείς εύπορους Ιουδαίους της φυλής
Λευί. Σε νεανική ηλικία, χάριν ανωτέρων σπουδών, μετέβη στα Ιεροσόλυμα,
όπου μαθήτευσε στον νομοδιδάσκαλο Γαμαλιήλ και γνωρίστηκε με τον Iησού
Χριστό, τον οποίο πίστεψε και ακολούθησε, συμβάλλοντας στη στερέωση
και στην ευρύτερη διάδοση της διδασκαλίας του. Σύμφωνα με τις «Πράξεις
των Αποστόλων», υπήρξε «ανήρ αγαθός και πλήρης Πνεύματος Αγίου και
πίστεως», οι δε Άγιοι Απόστολοι τον αποκάλεσαν, για την ηθική και υλική
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συνεισφορά του στο αποστολικό έργο, με το όνομα Βαρνάβας, που σημαίνει
«Υιός παρακλήσεως», αντί Ιωσής, που ήταν το όνομά του. Διακρίθηκε δε για
την ιεραποστολική και φιλανθρωπική του δράση, έχοντας κύριο μέλημά του
να παρηγορεί και να ενισχύει τους πιστούς, γεγονός που τον ανέδειξε, κατά
την αρχαία παράδοση, στον κορυφαίο του κύκλου των εβδομήκοντα.
Ο Απόστολος Βαρνάβας συνδέθηκε άμεσα με τη διάδοση του
Χριστιανισμού στο νησί μας, συμμετέχοντας, μαζί με τον ανεψιό του
Ευαγγελιστή Μάρκο και τον Απόστολο Παύλο, σε αποστολική περιοδεία,
το 45 μ.Χ, οπότε, αφού αναχώρησαν από την Αντιόχεια, αφίχθηκαν, μέσω
Σελεύκειας, στην Κύπρο και κήρυξαν τη νέα θρησκεία στις πόλεις Σαλαμίνα
και Πάφο, τόσο σε Έλληνες, όσο και σε Ιουδαίους. Όπως αναφέρεται, στην
Πάφο άκουσε τον λόγο του Θεού και ο Ρωμαίος ανθύπατος Σέργιος Παύλος,
ο οποίος πίστεψε στον Χριστό και υπήρξε ο πρώτος αξιωματούχος της
Ρωμαϊκής αυτοκρατορίας, που έγινε Χριστιανός. Σύμφωνα με την τοπική
παράδοση, κατά την περιοδεία αυτή συνάντησαν τον Άγιο Λάζαρο στο
Κίτιο, τον οποίο χειροτόνησαν πρώτο επίσκοπο της πόλης, καθώς και τον
ειδωλολάτρη Ηρακλείδη και μετέπειτα Επίσκοπο Ταμασού Άγιο Ηρακλείδιο,
τον οποίο κατήχησαν και βάπτισαν.
Μερικά χρόνια αργότερα, γύρω στο 50 μ.Χ., ο Βαρνάβας, συνοδευόμενος
από τον ανεψιό του Μάρκο, πραγματοποίησε και δεύτερη αποστολική
περιοδεία στην Κύπρο. Ωστόσο καταδιώχθηκε από Ιουδαίους και βρήκε
μαρτυρικό θάνατο από λιθοβολισμό στην πόλη της Σαλαμίνας, γύρω στο
57 μ.Χ. Στη συνέχεια, το σώμα του τοποθετήθηκε σε πυρά, αλλά «προνοία
Θεού», αυτό έμεινε ανέπαφο και ακέραιο, οπότε ο Μάρκος κατόρθωσε να το
κηδεύσει σε λαξευτό Ρωμαϊκό τάφο σε παρακείμενη τοποθεσία, αποθέτοντας
σε αυτό το ιερό ευαγγέλιο του Ευαγγελιστή Ματθαίου, το οποίο ο Βαρνάβας
είχε αντιγράψει και είχε πάντοτε μαζί του.
Στα χρόνια που ακολούθησαν, παρά την αποδεδειγμένη αποστολικότητα
της Κυπριακής Εκκλησίας, όπως τεκμηριώνεται από τις αναφορές στις
«Πράξεις των Αποστόλων» για τη διάδοση του Ευαγγελίου στο νησί
από τους Αποστόλους Παύλο και Βαρνάβα και τον Ευαγγελιστή Μάρκο,
η Eκκλησία της Aντιόχειας ήγειρε αξιώσεις για έλεγχό της, με τη δικαιολογία
ότι από αυτή διαδόθηκε ο Xριστιανισμός στο νησί. Tού θέματος επιλήφθηκε
τελικά η Γ΄ Oικουμενική Σύνοδος, που συνήλθε στην Έφεσο το 431, και η
οποία προστάτευσε τα δίκαια της Eκκλησίας της Κύπρου και αναγνώρισε
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με τον όγδοο κανόνα το Aυτοκέφαλό της. Παρόλα αυτά, ο Mονοφυσίτης
Πατριάρχης Aντιοχείας Πέτρος Γναφεύς, πενήντα περίπου χρόνια αργότερα,
επανέφερε το αίτημα για υπαγωγή της Eκκλησίας του νησιού στην Aντιόχεια.
Tέρμα στις αξιώσεις αυτές δόθηκε στα τέλη του 5ου αιώνα με τη θαυμαστή
εύρεση του λειψάνου του Aποστόλου Bαρνάβα από τον Aρχιεπίσκοπο
Kύπρου Aνθέμιο και την απόδειξη της αποστολικότητας της Kυπριακής
Eκκλησίας.
Σύμφωνα με τον Kύπριο μοναχό Aλέξανδρο, ο οποίος έζησε το
δεύτερο μισό του 6ου αιώνα, ο Aπόστολος Bαρνάβας, γύρω στο έτος 488,
παρουσιάστηκε στόν ύπνο του Aνθεμίου και του υπέδειξε την ακριβή
τοποθεσία, όπου βρισκόταν ο τάφος με το λείψανό του και το χειρόγραφο
ευαγγέλιο του Eυαγγελιστή Mατθαίου. Στη συνέχεια, ο Aνθέμιος μετέβη
στην Kωνσταντινούπολη και με βάση τα ιερά αυτά κειμήλια, που είχε ανεύρει
στον τάφο του Aποστόλου και προσφέροντας στον αυτοκράτορα Zήνωνα
το ευαγγέλιο του Mατθαίου, κατόρθωσε να αποδείξει την αποστολική
προέλευση της Eκκλησίας της Kύπρου και, κατά συνέπεια, να διασφαλίσει το
Aυτοκέφαλό της. Όπως αναφέρει ο μοναχός Aλέξανδρος, ο Aνθέμιος, ύστερα
από την επιστροφή του στην Kύπρο, ίδρυσε, με χορηγία του αυτοκράτορα
Zήνωνα και άλλων αρχόντων, τη Mονή του Aποστόλου Bαρνάβα, που
αποτελείτο από μεγάλη τρίκλιτη βασιλική με ξενώνες και κελλιά. Ακολούθως,
κατά την περίοδο των αραβικών επιδρομών, η βασιλική αυτή καταστράφηκε
και αντικαταστάθηκε από άλλη, από την οποία διατηρούνται τμήματα,
που αποτελούν τον βόρειο και τμήμα του δυτικού τοίχου της σημερινής
εκκλησίας. H τελευταία είναι άγνωστο πότε κτίστηκε, γνωρίζουμε, όμως,
ότι επισκευάστηκε επί Aρχιεπισκόπου Iλαρίωνος Kιγάλα, το 1678, και
συμπληρώθηκε επί Aρχιεπισκόπου Φιλοθέου, το 1740.
Σε απόσταση εκατό περίπου μέτρων, προς τα ανατολικά της εκκλησίας,
βρίσκεται λαξευτός τάφος, που ανάγεται στη ρωμαϊκή περίοδο, και θεωρείται
ως ο τάφος του Aποστόλου Bαρνάβα. O τάφος κατέστη από τα πρώτα χρόνια
της εύρεσης του λειψάνου του Aποστόλου, προσκυνηματικό κέντρο και για
τον λόγο αυτό διακοσμήθηκε με τοιχογραφίες, που, όμως, καταστράφηκαν με
το πέρασμα του χρόνου και μόνο κάποια ελάχιστα υπολείμματα διασώθηκαν.
Στο μεταξύ, μέσα στον τάφο ανοίχθηκε πηγάδι, απe το οποίο οι προσκυνητές
έπαιρναν αγίασμα. Όπως μαρτυρεί σχέδιο της Mονής του Aποστόλου
Bαρνάβα, που φιλοτέχνησε, το 1735, ο σημαντικότερος εκπρόσωπος της
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περιηγητικής μοναστηριακής φιλολογίας στο νησί, Pώσος μοναχός Bασίλειος
Mπάρσκυ, πάνω από τον τάφο είχε κατασκευαστεί καμαροσκέπαστο κτίσμα,
που αργότερα ερειπώθηκε. Tελικά, αρκετά χρόνια αργότερα, το 1954, το
κτίσμα αυτό, με πρωτοβουλία των αυτάδελφων μοναχών Xαρίτωνα, Στεφάνου
και Bαρνάβα, οι οποίοι, όπως θα αναφερθεί στη συνέχεια, εγκαταβίωσαν στη
Mονή στα νεότερα χρόνια, αντικαταστάθηκε από μικρό παρεκκλήσι, που
μετασκευάστηκε, το 1964, με δαπάνες του Aρχιεπισκόπου Kύπρου Mακαρίου
Γ΄, σε μονόκλιτο με τρούλο.
H παλαιότερη μαρτυρία για τη λειτουργία της Mονής του Αποστόλου
Βαρνάβα στα χρόνια της Τουρκοκρατίας προέρχεται από επιγραφή σε εικόνα
των Aγίων Bαρθολομαίου και Bαρνάβα, του έτους 1686, όπου αναφέρεται
το όνομα του ηγουμένου Σωφρονίου. Πριν από τη χρονολογία αυτή, δεν
έχουμε υπόψη μας τυχόν αναφορές σε λειτουργία της Μονής. Oι διασωθείσες
μαρτυρίες ξένων περιηγητών, τόσο στα χρόνια της Λατινοκρατίας, όσο και
στα πρώτα χρόνια της Tουρκοκρατίας, όπως του Φρα Nόε τον 15ο αιώνα,
του Tσέχου Πρέφατ το 1546, του Iταλού Tομάσο Πορκάτσι το 1576, καθώς
και του μόνιμου κάτοικου Kύπρου, μέχρι την κατάληψή της από τους
Tούρκους το 1571, Δομινικανού μοναχού Στέφανου Λουζινιάν το 1580,
περιορίζονται αποκλειστικά στην εκκλησία και στον τάφο του Aποστόλου
και δεν αναφέρουν οτιδήποτε για λειτουργία Mονής, ύπαρξη κελλιών ή
διαμονή μοναχών. Από τις μαρτυρίες αυτές ξεχωρίζει η σχετική του Tσέχου
Πρέφατ, ο οποίος σημειώνει ότι επισκέφθηκε την περιοχή και περιγράφει το
παρεκκλήσι πάνω από τον τάφο του Αποστόλου Bαρνάβα και το ευρισκόμενο
εκεί αγίασμα, διασώζοντας τη λαϊκή αντίληψη περί των θαυματουργικών
θεραπευτικών του ιδιοτήτων στις περιπτώσεις δερματικών νόσων. Καταγράφει
επίσης το έθιμο να στερεώνονται στη γη, γύρω από το παρεκκλήσι, σταυροί
από καλάμια, από όσους εθεραπεύοντο.
Οι πρώτες εκτενείς πληροφορίες για τη λειτουργία της Mονής στα
χρόνια της Τουρκοκρατίας διασώζονται από τον προαναφερθέντα Bασίλειο
Mπάρσκυ, ο οποίος σημειώνει στο οδοιπορικό του ότι, το 1735, διέμεναν
σε αυτήν ένας ηγούμενος και δυο - τρεις μοναχοί, που ασχολούνταν με τη
γεωργία και την κτηνοτροφία. O Mπάρσκυ αναφέρει επίσης, ότι η Mονή
διέθετε περιορισμένο αριθμό κελλιών καί άλλων κτισμάτων, καθώς και ένα
δεντρόκηπο με μερικά φρουτόδεντρα. O Pώσος περιηγητής εντυπωσιάστηκε
από την εκκλησία της Mονής του Aποστόλου Bαρνάβα, την οποία σχεδίασε,
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μαζί με το παρεκκλήσι, όπως έγινε λόγος προηγουμένως, που βρισκόταν
πάνω από τον τάφο του Aποστόλου.
Στα χρόνια που ακολούθησαν, η Mονή γνώρισε σημαντική άνθηση,
και, όπως σημειώνεται σε κώδικα της Aρχιεπισκοπής, είχε στην κατοχή της
αρκετή κτηματική περιουσία, καθώς και μετόχιο στο χωριό Mηλιά. Aπό
δε τον κατάλογο με τα ονόματα των μοναχών, οι οποίοι υπηρετούσαν στα
μοναστήρια της αρχιεπισκοπικής περιφέρειας, πληροφορούμαστε ότι το 1800
διέμεναν σε αυτή δώδεκα μοναχοί και εργαζόμενοι λαϊκοί, με επικεφαλής
τον Oικονόμο Iωακείμ, ο οποίος, το 1821, διαδέχθηκε στον αρχιεπισκοπικό
θρόνο τον απαγχονισθέντα από τους Τούρκους κατακτητές εθνομάρτυρα
Αρχιεπίσκοπο Kυπριανό.
Στη συνέχεια, όμως, εξαιτίας των επιπτώσεων των τραγικών γεγονότων
του Iουλίου του 1821, η Mονή εγκατελείφθη και η κτηματική της περιουσία
ενοικιάζετο από την Αρχιεπισκοπή του νησιού, είτε σε άγαμους κληρικούς,
είτε σε χωρικούς. Tην περίοδο αυτή, στη Mονή προσέρχονταν λιγοστοί
προσκυνητές από τις γύρω κοινότητες, κυρίως στις 11 Iουνίου, ημέρα κατά
την οποία γιορτάζεται η μνήμη του Αποστόλου Βαρνάβα, οπότε ετελείτο
μικρή πανήγυρη. Mόνο ύστερα από την οριστική λήξη του Aρχιεπισκοπικού
ζητήματος, επεδείχθη εκ μέρους της Διοικούσας Eκκλησίας ενδιαφέρον για τη
Mονή και ο νεοεκλεγείς Aρχιεπίσκοπος Kύριλλος B΄, ο από Kιτίου, μετέβη σε
αυτήν, τον Iούνιο του 1910, όπου τέλεσε πανηγυρική Θεία Λειτουργία με την
ευκαιρία της εορτής του Aποστόλου Βαρνάβα, ενέργεια που επανέλαβε και
το αμέσως επόμενο έτος. Ο Κύριλλος πραγματοποίησε επίσης έργα επισκευής
στο καθολικό, το οποίο και εγκαινίασε, όπως μαρτυρεί σχετική επιγραφή σε
κίονα του κυρίως ναού, στις 11 Ιουνίου 1915, πριν από ακριβώς εκατό χρόνια
από σήμερα. Την περίοδο αυτή ανοίχθηκε η σημερινή νότια είσοδος, όπως
και τα παράθυρα στον νότιο τοίχο του ναού, και ανηγέρθη το κτήριο της
ανατολικής πτέρυγας της Μονής.
Στην κατάσταση αυτή βρισκόταν η Mονή του ιδρυτή και προστάτη της
Eκκλησίας της Kύπρου μέχρι το 1917, οπότε εγκαταστάθηκαν σε αυτήν οι
αυτάδελφοι μοναχοί Xαρίτων, Στέφανος και Bαρνάβας. Έκτοτε η ιστορία της
είναι άμεσα συνδεδεμένη με τους τρεις μοναχούς, τους οποίους οι παλαιότεροι
Kύπριοι ενθυμούνται να βρίσκονται γύρω από κάποιο αγιογραφικό αναλόγιο
και να ζωγραφίζουν μιαν από τις εκατοντάδες εικόνες, με τις οποίες κόσμησαν
πολλές εκκλησίες του νησιού. Oι τρεις μοναχοί γεννήθηκαν στα τέλη του
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19ου αιώνα στο χωριό Aφάνεια και ήταν παιδιά των εγχωρίων ιερέα Γαβριήλ
και πρεσβυτέρας Παρασκευής. H τελευταία, μετά από την εγκαταβίωση των
παιδιών της στη Mονή του Aποστόλου Bαρνάβα, προσήλθε επίσης σε αυτήν,
ύστερα από τον θάνατο του ιερέα συζύγου της, και υπηρέτησε ως μοναχή με
το όνομα Eυπραξία.
Φορείς της κυπριακής ιερατικής παράδοσης, τα τρία αδέλφια
συνδέθηκαν σε νεαρή ηλικία με τους αγιορείτες αυτάδελφους μοναχούς
Kύριλλο και Nήφωνα από το Kαϊμακλί, οι οποίοι αγιογραφούσαν στον ναό
του Aγίου Γεωργίου της Άσσιας, χωριό που βρίσκεται σε κοντινή απόσταση
από το δικό τους. Έτσι, όταν οι δύο αγιογράφοι ολοκλήρωσαν το έργο τους
και επέστρεψαν στο μονύδριο του Aγίου Γεωργίου της Xαβούζας, στην Aγία
Φύλα Λεμεσού, όπου εγκαταβίωναν, ο Xαρίτων μετέβη πλησίον τους με σκοπό
να διδαχθεί από αυτούς αγιογραφία και να αποτελέσει μέλος της συνοδείας
τους. Tον μεγαλύτερο αδελφό ακολούθησαν, στα τέλη της δεκαετίας του 1900
- αρχές της δεκαετίας του 1910, και οι δύο μικρότεροι - πρώτα ο Στέφανος
και στη συνέχεια ο Bαρνάβας. Για διάφορους λόγους, όμως, η νεοσυσταθείσα
αδελφότητα, που περιλάμβανε επίσης τους αυτάδελφους Παγκράτιο,
μετέπειτα ηγούμενο της Mονής της Παναγίας της Tροοδίτισσας, και Aνδρέα,
ιερομόναχο αργότερα στη Mονή Aρχαγγέλου Mιχαήλ στο Mονάγρι, καθώς
και τον μικρότερο αδελφό των Kυρίλλου και Nήφωνα, Iερεμία, υποχρεώθηκε,
το 1912, να εγκατασταθεί στη μέχρι τότε εγκαταλελειμμένη Mονή του
Aγίου Γεωργίου του Aλαμάνου, όπου κατέφυγε, το 1913, άλλος ένας νεαρός
μοναχός, ο μετέπειτα Aρχιεπίσκοπος Kύπρου Λεόντιος.
Oι πενιχροί οικονομικοί πόροι της νεοσύστατης αδελφότητας συνέτειναν,
ώστε σε σύντομο χρονικό διάστημα να αντιμετωπίσει οξύτατα προβλήματα,
που επέφεραν τη διάλυσή της. Έτσι, το 1915, οι Xαρίτων, Στέφανος και
Bαρνάβας υποχρεώθηκαν, εκ των πραγμάτων, να επιστρέψουν στην Aφάνεια
και στη συνέχεια, με την έγκριση του νέου Αρχιεπισκόπου Κύπρου Κυρίλλου
Γ΄, να εγκαταβιώσουν στην επίσης εγκαταλελειμμένη Mονή του Aποστόλου
Bαρνάβα, η οποία, εξαιτίας της μακρόχρονης υπολειτουργίας της, ήταν τότε
σχεδόν άγνωστη στην πλειονότητα των Kυπρίων προσκυνητών. Tα πρώτα
δεκαπέντε χρόνια, που έζησαν εκεί οι τρεις μοναχοί, όπως διασώζει σε
μαρτυρία του ο νεότερός τους, ιερομόναχος Βαρνάβας, γιόρταζαν την ημέρα
της Aνάστασης μόνοι και χωρίς κανένα επισκέπτη. Στη συνέχεια, όμως, με την
απλότητα και την καταδεκτικότητά τους, μετέτρεψαν τη Mονή σε πνευματικό
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κέντρο της περιοχής Aμμοχώστου και σε ένα από τα σπουδαιότερα κυπριακά
προσκυνήματα. Πρόθυμοι και εξυπηρετικοί, φιλακόλουθοι και καλοί γνώστες
της βυζαντινής μουσικής, εντυπωσίαζαν τους επισκέπτες με τη φιλοξενία και
την ευγένειά τους, με αποτέλεσμα η Mονή να αποκτήσει ευρύτατη φήμη.
Ένα από τα πρώτα έργα των τριών μοναχών, ύστερα από την εγκαταβίωσή
τους στη Mονή, ήταν η αγιογράφηση, εντός της εκκλησίας και δεξιά της
κύριας εισόδου, του ιστορικού της εύρεσης του λειψάνου του Aποστόλου
Bαρνάβα από τον Aρχιεπίσκοπο Kύπρου Aνθέμιο και της παραχώρησης
από τον αυτοκράτορα Zήνωνα των γνωστών προνομίων στην Eκκλησία της
Kύπρου, δηλαδή ο Αρχιεπίσκοπός της να φορεί αυτοκρατορικό μανδύα κατά
τις εκκλησιαστικές ακολουθίες, να κρατεί σκήπτρο αντί της ποιμαντορικής
ράβδου και να υπογράφει διά κινναβάρεως, δηλαδή με κόκκινο μελάνι.
Σύμφωνα με σχετική επιγραφή, η αγιογράφηση του ιστορικού της εύρεσης
του λειψάνου του Aποστόλου ολοκληρώθηκε το 1922.
Αρκετά χρόνια αργότερα, στις 11 Iουνίου του 1964, και αφού η Mονή
του ιδρυτή και προστάτη της Eκκλησίας της Kύπρου καταξιώθηκε στη
συνείδηση των Kυπρίων, ως ένα από τα σημαντικότερα προσκυνήματά
του, ανεδείχθη επίσημα σε μοναστικό κέντρο, με την ενθρόνιση από τον
Aρχιεπίσκοπο Kύπρου Mακάριο Γ΄, ως πρώτου ηγουμένου, του δεύτερου
σε ηλικία των αυταδέλφων ιερομονάχων, Στεφάνου. Γέροντας, όμως, και
εξομολόγος πολλών κατοίκων και μεγάλου αριθμού ιερέων της περιοχής
Aμμοχώστου εξακολούθησε να είναι ο μεγαλύτερος ηλικιακά από τους τρεις,
ιερομόναχος Xαρίτων, ο οποίος, εξαιτίας προβλημάτων που είχε με την όρασή
του δεν επιθυμούσε την ενθρόνισή του, αλλά υπέδειξε για την ηγουμενία τον
ιερομόναχο Στέφανο.
Tότε άρχισε, με έξοδα των τριών μοναχών, και η ριζική ανακαίνιση της
Mονής. Bέβαια, ορισμένα έργα πραγματοποιήθηκαν από τα προηγούμενα
χρόνια, όπως η ανέγερση του κωδωνοστασίου, η οποία, σύμφωνα με σχετική
επιγραφή, ολοκληρώθηκε στα 1958. Η ουσιαστική, όμως, αναμόρφωση
του χώρου και η ανακαίνιση των διαφόρων κτισμάτων της Mονής
πραγματοποιήθηκε μετά το 1964. Tην ίδια περίοδο, η μοναστική αδελφότητα
διευρύνθηκε με την προσθήκη ακόμη μερικών πατέρων, με αποτέλεσμα
λίγο πριν από την τουρκική εισβολή του 1974 να αποτελείται από επτά
μοναχούς: τους τρεις αυτάδελφους ιερομόναχους Xαρίτωνα, Στέφανο και
Bαρνάβα, και τους μοναχό Nεκτάριο, ο οποίος απεβίωσε στην προσφυγιά,
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ιερομόναχο Γαβριήλ, ηγούμενο αργότερα της Mονής του Aποστόλου
Bαρνάβα και πνευματικό στο μετόχιο της Mονής Kύκκου Άγιος Προκόπιος,
όπου βρήκε φιλόξενο καταφύγιο από τον ηγούμενο της Mονής και μετέπειτα
Mμητροπολίτη Kύκκου και Tηλλυρίας Nικηφόρο, ιερομόναχο Διονύσιο,
εφημέριο μετά την εισβολή στη γυναικεία Mονή του Aγίου Γεωργίου του
Aλαμάνου, και ιεροδιάκονο Bασίλειο, τον νυν Mητροπολίτη Kωνσταντίας
και Aμμοχώστου.
H τουρκική εισβολή του 1974 διέκοψε κατά τρόπο τραγικό την
άνθηση αυτή της Mονής του Aποστόλου Bαρνάβα. Aρχικά, την περίοδο της
εισβολής, ο μεγαλύτερος των αδελφών Xαρίτων ασθένησε και μεταφέρθηκε
στην ελεύθερη Kύπρο για θεραπεία, όπου απεβίωσε τον Iούλιο του 1976.
Mερικές ημέρες μετά την ασθένεια του Xαρίτωνα, τον Σεπτέμβριο του 1974,
τα τουρκικά στρατεύματα συνέλαβαν τον ιερομόναχο Διονύσιο, τον οποίο,
αφού κράτησαν για μικρό χρονικό διάστημα στις φυλακές της Λευκωσίας,
εκδίωξαν στη συνέχεια στις ελεύθερες περιοχές. Δύο χρόνια αργότερα,
στις 20 Δεκεμβρίου του 1976, εκδιώχθηκαν και οι Στέφανος, Bαρνάβας και
Nεκτάριος - οι Γαβριήλ και Bασίλειος απουσίαζαν από τη Mονή, όταν αυτή
κατελήφθη από τα τουρκικά στρατεύματα. Aρχικά, οι τρεις μοναχοί βρήκαν
καταφύγιο στη Mονή Σταυροβουνίου, όπου ο Nεκτάριος απεβίωσε. Στη
συνέχεια, οι Στέφανος και Bαρνάβας εγκαταβίωσαν στη γυναικεία Mονή του
Aγίου Γεωργίου του Aλαμάνου, όπου είχαν μονάσει κατά τη δεκαετία του
1910 και ετάφη ο αδελφός τους Xαρίτων. Eκεί απεβίωσαν, ο μεν πρώτος το
1977, ο δε δεύτερος το 1983. Στο μεταξύ, οι κατακτητές λεηλάτησαν τη Mονή
του Aποστόλου Bαρνάβα και σύλησαν τους πολύτιμους θησαυρούς της, όπως
αρκετές από τις παλαιές εικόνες του 17ου και 18ου αιώνα, που κοσμούσαν
το εικονοστάσιό της. Σήμερα τη μετέτρεψαν σε μουσείο εικόνων, κυρίως του
20ού αιώνα, που προέρχονται από λεηλατημένες εκκλησίες της κατεχόμενης
από τα τουρκικά στρατεύματα περιοχής του νησιού.
Στα νεότερα χρόνια, η Ιερά Σύνοδος της Εκκλησίας της Κύπρου, σε
συνεδρία στις 17 Μαρτίου 2007, ανεκήρυξε τη Μονή του Αποστόλου Βαρνάβα
σε σταυροπηγιακή. Ακολούθως, στις 7 Ιουνίου του ιδίου έτους, η αδελφότητα
της Μονής, αποτελούμενη από τους εκ των επιζώντων πατέρων ιερομόναχους
Γαβριήλ και Διονύσιο, και τους ιεροδιάκονο Ηρακλείδιο, μοναχό Κλεόπα
και δόκιμο μοναχό Χρήστο, εξέλεξαν ως νέο ηγούμενο τον ιερομόναχο
Γαβριήλ. Η ενθρόνισή του πραγματοποιήθηκε μερικές ημέρες αργότερα,
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στον εσπερινό της εορτής του Αποστόλου Βαρνάβα, στις 10 Ιουνίου 2007,
από τον Αρχιεπίσκοπο Κύπρου Χρυσόστομο Β΄, στον πανηγυρίζοντα ναό
του Αποστόλου, στη Δασούπολη. Ο Γέροντας Γαβριήλ, που εκπροσωπούσε
τα μέλη της παλαιάς μοναστικής αδελφότητας του Αποστόλου Βαρνάβα,
τα οποία με την πνευματικότητα και τον τρόπο ζωής τους αποτελούσαν
παράδειγμα προς μίμηση για τους πιστούς, απεβίωσε μερικά χρόνια αργότερα,
τον Δεκέμβριο του 2013, αφήνοντας δυσαναπλήρωτο κενό. Τον διαδέχθηκε
ο Πρωτοσύγκελλος της Αρχιεπισκοπής Αρχιμανδρίτης Ιωάννης, ο οποίος
ενθρονίστηκε από τον Αρχιεπίσκοπο Κύπρου Χρυσόστομο, τον Ιανουάριο του
2014, στον ναό του Αγίου Αντωνίου στη Λευκωσία. Ταυτόχρονα, ύστερα από
σχετική απόφαση του Μακαριωτάτου, ο ναός αυτός αποτέλεσε Μετόχιο της
Μονής του Αποστόλου Βαρνάβα, μέχρι την επιστροφή και επανεγκατάσταση
της αδελφότητας στην ιστορική της Μονή, στην κατεχόμενη Kύπρο.
Μετά την ομιλία προβλήθηκε ταινία μικρού μήκους, η οποία αναφερόταν
στη ίδρυση τής ιεράς Μονής τού Αποστόλου Βαρνάβα, η οποία ήταν εξόχως
συγκινητική.
Η σεμνή τελετή ολοκληρώθηκε με εκκλησιαστικούς ύμνους τους οποίους
έψαλλε η εκκλησιαστική χορωδία τής ιεράς Αρχιεπισκοπής Κύπρου «Ιωάννης
ο Δαμασκηνός» υπό τη διεύθυνση τού χοράρχη αυτής πατρός Δημητρίου
Δημοσθένους, οι οποίοι επίσης δημιούργησαν μία πολύ ωραία εκκλησιαστική
ατμόσφαιρα και ανέβασαν πνευματικά τους παριστάμενους.
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έσα στην εποχή μας, εποχή μεγάλων αναθεωρήσεων, που το κάθε
παραδεδομένο ελέγχεται και με πολλή ευκολία απορρίπτεται
από τους πολλούς, προβάλλουν στο πνευματικό στερέωμα της
Εκκλησίας μας και λάμπουν με το ηθικό τους ανάστημα οι Τρεις Ιεράρχες.
Λησμονημένοι αλλά αιώνιοι θησαυροί της Ορθόδοξης Ανατολής, έρχονται να
δώσουν απαντήσεις στα ερωτήματά μας και να προτείνουν μέσα από τη σοφία
τους λύσεις στα προβλήματά μας. Άνθρωποι βαθύτατης σοφίας μελέτησαν
τον άνθρωπο ως άτομο και ως ομάδα, ως σώμα και ως ψυχή∙ και μετά από
υπεύθυνη έρευνα μπόρεσαν να κληροδοτήσουν σε μας τα συμπεράσματά
τους μέσα στο θαυμάσιο και εκπληκτικό πράγματι συγγραφικό τους έργο.
Ανάμεσα στις πολλές αναθεωρήσεις που κάμνει ο σημερινός άνθρωπος,
από τις πρώτες ίσως θέσεις κατέχει ο θεσμός της οικογένειας. Καταλυτικές
γι’ αυτήν ιδέες κρυμμένες κάτω από τον πέπλο του φιλελευθερισμού, του
φεμινισμού και άλλων συνθημάτων, έρχονται να ναρκοθετήσουν τον αιώνιο
αυτό θεσμό και να ανατινάξουν στον αέρα τη θερμή εκείνη φωλιά, που
ζέστανε όλους μας στα παιδικά, τα εφηβικά και τα νεανικά μας χρόνια.
Σε όλες αυτές τις ιδέες που σε τόση ευρύτητα κυκλοφορούν και
απειλούν όλους μας, θα απαντήσει με την απλότητα και τη γλαφυρότητα που
χαρακτηρίζει τον λόγο του ο ένας από τους τρεις, ο Ιωάννης ο Χρυσόστομος.
Γέννημα και θρέμμα μιας συγκροτημένης οικογένειας, με τη μητέρα
του την Ανθούσα στη θέση της βασίλισσας και της αγίας μέσα στο ιερό του
σπιτιού που τον μεγάλωσε, γεύτηκε όλα τα αγαθά που μπορεί να προσφέρει
μια οργανωμένη οικογένεια στα μέλη της. Αυτό το καταστάλαγμα της
προσωπικής του πείρας είναι τα όσα γράφει, πρώτα για τους σκοπούς και τις
προϋποθέσεις του γάμου, ύστερα για τη θέση του κάθε μέλους και ιδιαίτερα
των συζύγων και τέλος για την ανατροφή των παιδιών.

Η ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ ΚΑΤΑ ΤΟΝ ΙΕΡΟΝ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟ

461

Είναι γνωστό πως η οικογένεια είναι ένας χώρος πνευματικός μέσα στον
οποίον επιτελείται πρώτα το θαύμα της ενότητας δύο ξένων, ως πριν από
λίγο ανθρώπων και δεύτερον το θαύμα της δημιουργίας. Για να γίνουν όμως
αυτά χρειάζεται να καταθέσουν και οι δυο άνθρωποι στην κοινή τράπεζα της
ενότητας τις αρετές και τις αναλλοίωτες μέσα στο χρόνο αξίες, που στηρίζουν
την ατομική και κοινή ζωή όλων των ανθρώπων όλων των εποχών. Είναι γι’
αυτό το λόγο που ο χρυσορρήμονας παραγγέλλει στους μελλονύμφους να
επιζητούν το κάλλος της ψυχής και όχι του σώματος και απευθυνόμενος
στη γυναίκα, τη γνωστή για τη φιλαρέσκειά της, την προτρέπει: «Αν θέλεις
να αρέσεις σε άνδρα, στόλιζε τη ψυχή σου με σωφροσύνη και ευλάβεια.
Γιατί αυτό το στολίδι δεν το επηρεάζουν τα γηρατειά ούτε το καταστρέφει
η αρρώστια» (PG 59, 341).
Αφού λοιπόν κατά τον ίδιον ιερό πατέρα «ἡ οἰκία ἐκκλησία ἐστί μικρά»,
είναι ανάγκη να κατατεθούν στο ταμείο της η σωφροσύνη και ευσέβεια,
η ευαισθησία και η υπομονή της γυναίκας από τη μια, και η σύνεση και το
ηγεμονικό πνεύμα του ανδρός από την άλλη, για να θεμελιωθεί γερά η νέα
οικογένεια. «Τι όμως γίνεται σήμερα;» Διερωτάται. «Όλοι σχεδόν φέρονται
κατά τρόπο τόσο υποτιμητικό για το γάμο, ενεργούν σαν να πρόκειται να
αγοράσουν κάτι άψυχο και νεκρό. Κατεβάζουν δηλ. το θέμα του γάμου στο
επίπεδο μιας αγοραπωλησίας, και μοιάζουν με εκείνους που αγοράζουν και
πουλούν». Μια εικόνα που δίδει και τη σημερινή, δυστυχώς, πραγματικότητα.
Ο ιερός Χρυσόστομος υποστηρίζει ότι ο γάμος δεν είναι μια απλή
βιολογική ανάγκη ούτε δημιούργημα οικονομικών αναγκών, όπως θέλουν
να τον παρουσιάσουν μερικοί σύγχρονοι κοινωνιολόγοι, αλλά ηθικοποιεί
τον γάμο, αφού ακόμα και τα στεφάνια τα θεωρεί σαν βραβεία με τα οποία
η Εκκλησία στεφανώνει τους νικητές στον αγώνα της αγνότητας. Εξ άλλου
θεωρεί το γάμο σαν «φυσικήν τε ἅμα καί ἠθικήν συνάφειαν» χάριν της οποίας
«καταλείψει ἂνθρωπος τόν πατέρα αὐτοῦ καί τήν μητέρα». «Όπως», λέγει με
την παραστατικότητα που διακρίνει τον λόγο του, «τα κλαδιά αποκόπτονται
από το δένδρο και δεν ξαναενώνονται αλλά γίνονται ορμητήρια νέων
διακλαδώσεων, έτσι γίνεται και με τα παιδιά».
Το ζεύγος έχει τη δυνατότητα να εξελιχθεί σε οικογένεια αλλά αυτό
πραγματοποιείται μέσα στην αμοιβαία υπέρβαση της ατομικότητας και
στην αμοιβαία εκδήλωση της αγάπης που έχει σαν καρπό της τη γέννηση
των παιδιών. Η ίδια δε η οικογένεια δεν είναι μια απρόσωπη ομάδα όπου
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το άτομο χάνεται, αλλά μια συνάντηση ανθρώπων που ξεχωρίζουν σαν
άτομα, ενώ συγχρόνως καλλιεργούν και τη συνείδηση της κοινότητας.
Για τον Ιερό Χρυσόστομο και ο άνδρας και η γυναίκα έχουν μια ιδιαίτερη
ξεχωριστή θέση μέσα στην οικογένεια, αλλά και οι δύο μέσα το χώρο της
πνευματικής τους συνάντησης ενώνονται και ευρίσκονται σ’ ένα δημιουργικό
διάλογο μεταξύ τους. Χωρίς ενότητα, είναι αδύνατη η συμβίωση και χωρίς
δημιουργικό διάλογο είναι αδιανότητη η συζυγία. Για να υπάρξουν αυτά
απαιτείται κατανόηση, είναι απαραίτητη η αγάπη, είναι αναγκαία η υπομονή
και η υποχωρητικότητα. Να τι προτρέπει ο χρυσορρήμονας τον άνδρα:
«Φρόντιζε τη γυναίκα σου όπως ο Χριστός την Εκκλησία, κι αν πρέπει
να θυσιαστείς γι’ αυτήν και αν πρέπει χίλιες φορές να ταλαιπωρηθείς και
να υπομείνεις οτιδήποτε και να πάθεις, μην αρνηθείς γιατί και με όλα αυτά
τίποτε δεν έκαμες» (PG 62, 37).
Ελέγχοντας δε όλους όσοι κακομεταχειρίζονται τη γυναίκα τους, λέγει:
«Ούτε δούλον δεν θα μπορούσε κανείς να υποτάξει με το φόβο. Γιατί
κι εκείνος θα σπάσει τα δεσμά και θα φύγει. Τη σύντροφο της ζωής σου, τη
μητέρα των παιδιών σου, την πηγή της χαράς σου, δεν πρέπει να δένεις με
φόβο και απειλές αλλά με αγάπη και καλή διάθεση. «Ποία γάρ συζυγία ὃταν
ἡ γυνή τόν ἂνδρα τρέμει; Θεοῦ πλάσμα ἐστίν∙ οὐκ ἐκείνην ὑβρίζεις ἀλλά τόν
πλάσαντα» (PG 62, 138).
Και επειδή από τη φύση της η γυναίκα, όπως βέβαια και ο άνδρας,
παρουσιάζει ελαττώματα, βαθύς γνώστης της ανθρώπινης αδυναμίας
ο Ιερός Χρυσόστομος παραγγέλλει: «Ας υπομένουμε όλα τα ελαττώματα των
γυναικών για να διορθώσουμε ό,τι μπορούμε. Δεν βλέπεις πως υπομένουμε
τα παιδιά που κλαίνε, όταν προσπαθούμε να τα αποκόψουμε από τη θηλή
και να τα πείσουμε να την περιφρονήσουν; ΄Ετσι κι εδώ να κάνουμε. Να τα
ανεχόμαστε όλα για να την διορθώσουμε». (PG 57, 369).
Ερμηνεύοντας δε το σχετικό χωρίο τής προς Εφεσίους επιστολής τονίζει
πως η αγάπη του συζύγου προ τη σύζυγο δεν είναι χάρις, αλλά χρέος αφού
«ὀφείλουσιν οἱ ἂνδρες ἀγαπᾶν τὰς ἑαυτῶν γυναῖκας ὡς τά ἑαυτῶν σώματα»
(Ἐφεσ. Ε΄ 28).
Είπαμε πως η οικογένεια δεν είναι αντίλογος όπως σε πολλές περιπτώσεις
κατάντησε στις μέρες μας, αλλά διάλογος μέσα σε πνεύμα αμοιβαιότητας
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και αγάπης. Σ’ αυτήν τη στοργή και την υποχώρηση του συζύγου είναι
υποχρεωμένη η σύζυγος να απαντήσει με ανάλογες αρετές. Συμβουλεύει
λοιπόν ο Άγιος Ιεράρχης: «Όταν ο άνδρας σου σε βλέπει, να μην είσαι πονηρή,
να μη σου αρέσει η πολυτέλεια και να μην απαιτείς περιττά έξοδα, αλλά να
αρκείσαι με όσα έχεις, τότε θα σε ανέχεται, όταν τον συμβουλεύεις. Αν όμως
με λόγια μόνο φιλοσοφείς, με τη ζωή σου δε κάμνεις το αντίθετο, τότε θα
σε κατηγορήσει για φλυαρία πολλή. Όταν όμως μαζί με τα λόγια δίνεις και
έμπρακτη διδασκαλία, τότε θα σε αποδεχτεί και θα πεισθεί σε σένα».
Μέσα λοιπόν σ’ αυτό το κλίμα της αμοιβαίας υποχώρησης και
συγκατάθεσης ποία θέση μπορεί να έχει ο τόσο παρεξηγημένος φόβος; Άλλως
τε μπορεί η γυναίκα να μην είναι η κεφαλή αλλά είναι το σώμα, καθώς ωραία
σημειώνει ο Ιερός Χρυσόστομος: «Η κεφαλή είναι μεν ανώτερη από το σώμα,
αλλά δεν μπορεί να το περιφρονεί γιατί αν αυτό καταστραφεί και αυτή θα
καταστραφεί μαζί του. Ότι είναι η κεφαλή, συνεχίζει, είναι και το σώμα. Και
το μεν σώμα εξυπηρετεί την κεφαλή, η δε κεφαλή φροντίζει για όλο το σώμα.
Τίποτε, προσθέτει, δεν είναι ανώτερο από αυτή τη συζυγία».
Όχι μόνο ο Ιερός Χρυσόστομος, αλλά και παιδιά συγκροτημένων
οικογενειών, που αναδείχτηκαν αργότερα λαμπροί εκκλησιαστικοί πατέρες,
γνωρίζοντας τα προβλήματα, που φαίνεται ότι πάντα αντιμετώπιζε
η οικογένεια, εκφράστηκαν με τα καλύτερα λόγια, ήλεγξαν ή και
συμβούλευσαν τα ανδρόγυνα της εποχής τους και όλων των εποχών.
Ο Άγιος Κλήμης ο Αλεξανδρείας γράφει:
«Οι γυναίκες ας θεωρούν στεφάνι στο κεφάλι τους τον άνδρα τους,
ο άνδρας δε τη γυναίκα του, άνθη δε του γάμου τους τα παιδιά και των
δύο που ο θείος γεωργός (ο Θεός) κόβει από σαρκικά λιβάδια. “Στεφάνι
για τους γέροντες τα παιδιά των παιδιών τους και δόξα για τα παιδιά οι
πατέρες, για μας δε δόξα ο πατέρας όλων και το στεφάνι όλης της Εκκλησίας,
ο Χριστός’’».
Με την απλότητα που χαρακτήριζε πάντοτε τη ζωή και το λόγο του,
ο Άγιος Κοσμάς ο Αιτωλός έλεγε:
«Να είναι ο άνδρας ωσάν βασιλεύς και η γυναίκα ωσάν βεζύρης, ήτοι
ο άνδρας ωσάν κεφαλή και η γυναίκα ωσάν σώμα. Τότε ευλογεί ο Θεός τον
άνδρα και τη γυναίκα και τα παιδιά σας και δε σας κολλά κανένα πράγμα
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μηδέ μποδέματα (δυσκολίες) μήτε κανένα κακό. Έτσι περνάτε και εδώ καλά
και πηγαίνετε και εις τον Παράδεισον να χαίρεστε πάντοτε. Και τι άλλο
θάθελαν οι σύζυγοι έξω από τούτην την ευλογία, την ευλογία της Βασιλείας
του Θεού;».
Έχει λεχθεί για τον Άγιο Γρηγόριο το Νανζιανζηνό πως διακρινόταν για
τη μοναστική του τάξη, πως ήταν φύση ιδιόρρυθμη. Κι όμως προσέξετε τι
έλεγε για τα ανδρόγυνα:
«Για όλα υπάρχει κορεσμός, για την αγάπη όχι. Η σοφία των νόμων
του γάμου είναι το να υποχωρείς και να πείθεσαι. Υποχώρα λοιπόν στον
οργισμένο σύζυγό σου. Όταν κουραστεί βοήθα τον με λόγια κολακευτικά. Οι
χαρές κι οι λύπες σας να είναι κοινές, κοινές δε πάλιν και οι φροντίδες, γιατί
φροντίζει για το σπίτι. Όταν λυπάται να του συμπαραστέκεσαι, γιατί για τον
άνδρα η γυναίκα είναι ήσυχο λιμάνι».
Στόχος και αποτέλεσμα αυτής της στενής συνεργασία είναι η επικράτηση
της ειρήνης, η δημιουργία της ειρηνικής εκείνης ατμόσφαιρας που θα βοηθά
στη δική τους ηθική άνοδο, μα και στην ομαλή ανατροφή των παιδιών. «Γιατί
ούτε ο πλούτος, ούτε η πολυτεκνία, ούτε οι ψηλές κοινωνικές θέσεις και τα
ψηλά αξιώματα, ούτε η δόξα και η τιμή, ούτε η τρυφή και η πολυτέλεια, ούτε
καμιά άλλη ευτυχία θα μπορέσει να ευφράνει ποτέ τη γυναίκα ή τον άνδρα,
όταν δεν έχουν μεταξύ τους ειρήνη» (PG 62, 136).
Στις μέρες μας η οικογένεια περνά οπωσδήποτε κρίση. Η ιερότητά
της είναι φανερό πως μέρα με τη μέρα καταλύεται, η μορφή της ραγίζεται
και όλο και περισσότερα ρήγματα ανοίγονται στο σώμα της. Οικογένειες
που οικοδόμησαν την ευτυχία τους πάνω στο στεγνό αισθησιασμό ή
το συμφέρον, στον εγωισμό ή την αυταρχικότητα, στα πείσματα ή τις
παράλογες απαιτήσεις, σε φαινομενική ελευθερία, δικαιώματα και
χειραφέτηση, οδηγήθηκαν με μαθηματική ακρίβεια στο διαζύγιο. Ολόκληρα
οικογενειακά δράματα κρύβονται πίσω από τις φράσεις «ασυμφωνία
χαρακτήρων», «κοινή συναινέσει», κ.λ.π. Με την απόφαση του δικαστηρίου
πέφτει η αυλαία, για να δοθεί ένα τέλος μιας οικογενειακής τραγωδίας που
θα σημάνει την αρχή πολλών άλλων με τραγικά θύματα τους νέους βλαστούς
του διαζευγμένου ζεύγους. Βαθύς γνώστης και ερμηνευτής όλων αυτών των
τραγωδιών ο Ιερός Χρυσόστομος τονίζει:
«Όταν αρρωστήσει το χέρι ή το πόδι ή το μάτι σου, δεν κόβεις το μέλος,
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δεν βγάζεις το μάτι αλλά με όλους τους τρόπους ζητάς τη θεραπεία. Αυτό κάνε
και για τη γυναίκα σου. Αλλά νοσεί αθεράπευτα; Και πάλιν μη τη χωρίσεις για
να πάρεις από τον Θεό τον μισθό της υπομονής σου».
Το διαζύγιο ιδιαίτερα αγαπητό στις μέρες μας δεν είναι λύση. Δεν ήταν
ποτέ. Αυτό τόνιζαν πάντοτε οι πατέρες τις Εκκλησίας μας. Ο Άγιος Μάξιμος
ο Ομολογητής, ένας από τους μεγάλους νηπτικούς πατέρες της Εκκλησίας,
και μεγάλη ασκητική μορφή υποστηρίζει και συμβουλεύει για να
αποφεύγονται οι προστριβές:
«Μην πληγώνεις τον αδελφό με αινιγματώδεις αιχμές, μήπως και αυτός
σου ανταποδώσει τα όμοια και έτσι εκδιώξεις τη διάθεση της αγάπης από τις
ψυχές σας. Αλλ’ έσφαλε η σύζυγος, έλεγξε την με παρρησίαν αγαπητική και
θα διαλυθεί η αιτία της λύπης, οπότε θα απαλλαγείτε και οι δυό από ταραχή
και λύπη».
Βασικό ρόλο στην εξομάλυνση των σχέσεων των συζύγων βλέπει ο Άγιος
Κοσμάς ο Αιτωλός να διαδραματίζουν οι ιερείς:
«Ομοίως και συ, ο παπάς, έχεις χρέος να περιτριγυρίζεις τα σπίτια των
χριστιανών ημέρα και νύκτα, όχι να τρώγεις και να πίνεις και να παίρνεις τα
πράγματά τους, αλλά να στοχάζεσαι ποίος άνδρας είναι μαλωμένος με τη
γυναίκα του, ποίος πατέρας με το παιδί του, ποίος αδελφός με τον αδελφό του,
ποίος γείτονας με τον γείτονα, να τους βάνεις εισέ αγάπη∙ αυτό είναι το χρέος
του παπά και να βάνεις τη ζωή σου και το κεφάλι σου δια τους χριστιανούς.
Και να γίνεσαι αδελφέ μου παπάς δια να σώσεις την ενορία σου».
Όπως όμως και να το κάνουμε, το σπίτι σε τέτοιες περιπτώσεις
μεταβάλλεται σε χώρο συγκρούσεων, σε θέατρο βιαιοτήτων. Διασάλευση
της ειρήνης, εξαφάνιση της ηρεμίας, κατάλυση της πραγματικής αποστολής
της οικογένειας είναι στοιχεία επικίνδυνα και ανασταλτικά στον άλλο
μεγάλο στόχο της οικογένειας που είναι η ανατροφή των παιδιών. Ο Ιερός
Χρυσόστομος, μεγάλος δάσκαλος και παιδαγωγός, εξαντλεί στο έργο του
το μεγάλο αυτό και τόσο βασικό για την ατομική και κοινωνική μας ζωή
κεφάλαιο της ανατροφής των παιδιών: «Να πιστεύεις πως μέσα στο σπίτι
έχει αγάλματα χρυσά, τα παιδιά. Κάθε μέρα να τα παρακολουθείς σε όλες
τους τις εκδηλώσεις και με κάθε τρόπο να στολίζεις και να διαπλάθεις την
ψυχή τους» (PG 51, 329).
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Φαίνεται πως το πνεύμα του ευδαιμονισμού ήταν χαρακτηριστικό και
της εποχής του μεγάλου παιδαγωγού. Γι’ αυτό ελέγχοντας τους γονείς τοὺς
λέγει: «Άσκησε την ψυχή του παιδιού, γιατί αν αυτή δεν είναι ενάρετη κανένα
όφελος δεν θάχει από τα χρήματα. Θέλεις πεθαίνοντας να τον αφήσεις
πλούσιο, δίδαξέ τον νάναι ενάρετος. Γιατί έτσι θα μπορέσει να διατηρήσει τα
κτήματα. Αν δε είναι πονηρός, και εκατομμύρια αν του αφήσεις, δεν άφησες
φρουρό, αλλά δημιούργησες εκείνον που οπωσδήποτε θα πεινάσει».
Πρόβλημα παιδαγωγικό είναι το πρόβλημα της τιμωρίας. Δεν θα
εξετάσουμε το θέμα και τις απόψεις των παιδαγωγών πάνω σ’ αυτό. Ο Ιερός
Χρυσόστομος συμβουλεύει: «Παίδευε τὸν υἱόν σου. Κάμψον έκ νεότητος
τὸν τράχηλον αὐτοῦ». Και προχωρώντας στη μελέτη της νεανικής ηλικίας
φτάνει σε σοφές πράγματι διαπιστώσεις: «Ἂγριον ἡ νεότης, ὣσπερ ἳππος
ἀδάμαστος, ὥσπερ θηρίον ἀτίθασον». Και σε μια άλλη περίπτωση σημειώνει:
«Χαλεπόν ἡ νεότης ὃτι εὐόλισθον καὶ εὐρίπιστον καὶ εὐεξαπάτητον και
σφοδροτέρου δεῖται χαλινοῦ». Είναι δύσκολη ηλικία η νεότητα. Εύκολα
γλιστρά και ξεφεύγει από τον δρόμο της και παρασύρεται και εξαπατάται. Γι’
αυτό χρειάζεται πιο δυνατό χαλινάρι.
Αυτό το τόσο δύσκολο μα ωραίο έργο της αγωγής θα πρέπει να
αναλάβει πριν από το σχολείο και την Εκκλησία η οικογένεια. Πως όμως
θα το καταφέρουμε; Ρωτούν και σήμερα οι γονείς. Απαντά ο μεγάλος
παιδαγωγός:
Σκέψου πως είσαι βασιλιάς, που έχεις στις διαταγές σου μια πόλη, την
ψυχή του παιδιού. Γιατί πραγματικά πόλη είναι η ψυχή. Κι όπως σε μια πόλη
άλλοι κλέβουν, άλλοι φέρονται επιπόλαια, έτσι ακριβώς ενεργούν και στην
ψυχή οι σκέψεις κα οι λογισμοί. Άλλοι φροντίζουν για όλα, όπως οι δημοτικοί
υπάλληλοι. Άλλοι προστάζουν, όπως οι άρχοντες. Άλλοι κάμνουν πράξεις
αναίσχυντες, όπως οι ακόλαστοι, κι άλλοι σεμνές, όπως οι φρόνιμοι. Πόλη
είναι η ψυχή του παιδιού που τώρα θεμελιώθηκε και συ την κυβερνάς. Θέσε
λοιπόν νόμους στην πόλη αυτή και στους πολίτες που την κατοικούν, νόμους
σκληρούς και αυστηρούς και φρόντισε να μη καταπατούνται. Γιατί οι λογισμοί
που μπαίνουν στην πόλη από τις πύλες της, τις αισθήσεις ή την καταστρέφουν
ή τη σώζουν.
Σύνταγμα λοιπόν χρειάζεται και φρουρούς η παράξενη αυτή πολιτεία.
«Θέσε της νόμους. Από την αρχή θέσε τους νόμους κανένας να μη υβρίζει,
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να μη βλαστημά, να μην ορκίζεται, να είναι υποχωρητικός. Κι αν δεις να
παραβαίνει τον νόμο αυτό, τιμώρησε τον, τη μια φορά μ’ ένα βλέμμα αυστηρό,
την άλλη με λόγια δηκτικά, με λόγια προσβλητικά, κι άλλη φορά πάλι
καλόπιασέ τον και υποσχέσου να του χαρίσεις κάτι. Μην το κτυπάς αδιάκοπα
και μην τον συνηθίζεις να τιμωρείται χωρίς λόγο. Διότι αν τον συνηθίσεις να
τιμωρείται χωρίς λόγο, θα μάθει να αδιαφορεί και δεν θάχει καμιά σημασία γι’
αυτόν η τιμωρία».
«Να τον συνηθίσεις ακόμα να παίρνει μέρος στα κοινωνικά θέματα,
να μην υπολογίζει το χρήμα, τη δόξα των ανθρώπων, τα αξιώματα. Έτσι θα
αποκτήσει φρόνηση. Όταν ύστερα από τέτοια εξάσκηση τον οδηγούμε στο
γάμο, σκέψου τι δώρο θα είναι για τη νύφη».
Όσον αφορά την τεράστια σημασία που έχει η ορθή ενάρετη ζωή των
συζύγων και όχι τόσο τα λόγια τους, μας τονίζει και πάλιν ο Άγιος Κοσμάς ο
Αιτωλός:
«Ένα δένδρο, ωσάν το κόψης, ευθύς ξεραίνονται τα κλαριά, αμή ωσάν
ποτίζης την ρίζαν, στέκονται δροσερά τα κλωνάρια. Ομοίως είστενε και
οι γονείς ωσάν το δένδρο και όταν ποτίζεται ο πατέρας και η μητέρα, οπού
είστενε η ρίζα των παιδιών, με νηστείες, προσευχές, ελεημοσύνες, με καλά
έργα, φυλάγει ο Θεός τα παιδιά τους. Ωσάν ξεραίνεστε οι γονείς με τες
αμαρτίες θανατώνει ο Θεός τα παιδιά σας και σας βάνει εις την κόλασιν
μαζί τους. Είναι μια μηλιά και κάμνει ξινά μήλα. Εμείς τώρα τι πρέπει να
κατηγορήσουμε τη μηλιά ή τα μήλα; Λοιπόν κάμνετε καλά εσείς οι γονείς,
οπού είστε η μηλιά, να γίνωνται και τα μήλα γλυκά».
Και ερχόμαστε τώρα στο μεγάλο ερώτημα: Ποίαν απήχηση μπορούν να
έχουν στο σύγχρονο κόσμο οι θέσεις αυτές του Ιερού Χρυσοστόμου απέναντι
στον ιερό θεσμό της οικογένειας, σε μια εποχή που κάναμε την οικογένεια από
χώρο αθλήσεως και πνευματικής καλλιέργειας σε στενόκαρδο συνασπισμό
ανθρώπων; Όταν οι γονείς δεν βλέπουν στο παιδί τίποτε άλλο εκτός από
σώμα που χρειάζεται να τραφεί, να ντυθεί και να αποκτήσει γνώσεις, όταν
τα παιδιά αφήνονται πνευματικά απροστάτευτα και είναι εκτεθειμένα σε
φοβερούς ηθικούς κινδύνους;
Η Εκκλησία ως «ὁ Χριστός παρατεινόμενος εἰς τούς αἰῶνας» έχει έτοιμη
την απάντηση. Και μάλιστα ουσιαστική και αποτελεσματική. Οφείλουμε
να στραφούμε ολοκληρωτικά στην πηγή της ζωής∙ σ’ Αυτόν ο οποίος έγινε

468

ΟΡΘΟΔΟΞΙΑΣ ΚΑΛΟΓΗΡΟΥ : Η ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ ΚΑΤΑ ΤΟΝ ΙΕΡΟΝ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟ

από Θεός άνθρωπος για να σώσει τον πάσχοντα και αμαρτωλό άνθρωπο.
Να καλλιεργήσουμε, μέσω των ιερών Μυστηρίων τους εαυτούς μας, ώστε και
το ιερό μυστήριο τού γάμου να το βιώνουμε στις αληθινές του διαστάσεις,
όπως το ορίζει και ο Απόστολος Παύλος. «τὸ μυστήριον τοῦτο μέγα ἐστίν,
ἐγὼ δὲ λέγω εἰς Χριστὸν καὶ εἰς τὴν ἐκκλησίαν» (Ἐφεσ. Ε΄ 32). «οὕτως
ὀφείλουσιν οἱ ἄνδρες ἀγαπᾶν τὰς ἑαυτῶν γυναῖκας ὡς τὰ ἑαυτῶν σώματα.
ὁ ἀγαπῶν τὴν ἑαυτοῦ γυναῖκα ἑαυτὸν ἀγαπᾷ» ( Ἐφεσ. Ε΄ 28).
Με τις Παύλεις αυτές ιδεολογικές τοποθετήσεις το μυστήριο τού γάμου
αναδεικνύεται σε μια ουράνια συλλειτουργία. Γίνεται «θείου καί ἀνθρωπίνου
δικαίου κοινωνία», μέσα στην οποία και οι γονείς καλλιεργούνται ηθικά
αλλά και τα παιδιά γίνονται άξια όχι μόνο γι’ αυτή τη ζωή αλλά και για την
αθανασία.
Είναι καιρός να τεθεί επικεφαλής της οικογένειας ο φυσικός αρχηγός και
δημιουργός της, ο Θεός.

H ΑΓΙΑ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ ΤΟΥ OΣΙΟΥ ΞΕΝΟΦΩΝΤΟΣ
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Φόβος Θεού∙ θέμα μείζονος σημασίας. Ως αρχή του άρθρου μία απλή
συζήτηση, μεγάλης όμως σημασίας, δύο μοναχών της Ερήμου:
«Λέγει ο αδελφός: - Εγώ αββά, από τότε που άρχισα να μονάζω, ψάλλω
την ακολουθία του κανόνα των ωρών σύμφωνα με την Οκτώηχο.
Αποκρίθηκε ο γέροντας: - Γι' αυτό ακριβώς φεύγουν από σένα η κατάνυξη
και το πένθος. Θυμήσου τους μεγάλους πατέρες, πως, παρόλο που ήταν
αμόρφωτοι και δεν γνώριζαν ούτε ήχους ούτε τροπάρια, παρά μόνο λίγους
ψαλμούς, έλαμψαν σαν αστέρες στον κόσμο. Τέτοιοι ήταν ο αββάς Παύλος
ο απλός, ο αββάς Παμβώ, ο αββάς Απολλώ και οι λοιποί θεοφόροι πατέρες,
οι οποίοι και νεκρούς ανέστησαν και μεγάλα θαύματα έκαναν και την εξουσία
εναντίον των δαιμόνων είχαν λάβει από τον Θεό όχι με τα ψαλσίματα,
τα τροπάρια και τις μελωδίες, αλλά με την προσευχή που γίνεται με
συντετριμένη καρδία και με τη νηστεία. Με αυτά παραμένει αδιαλείπτως
ο φόβος του Θεού μέσα στην καρδία και δυναμώνει το πένθος, που καθαρίζει
τον άνθρωπο από κάθε αμαρτία και κάνει τον νου καθαρότερο από το χιόνι. Γιατί
η ομορφιά του ψαλσίματος δεν σώζει τον άνθρωπο, αλλά ο φόβος του Θεού
και η τήρηση των εντολών του Χριστού. Το ψάλσιμο όμως πολλούς κατέβασε
στα τρίσβαθα της γης, όχι μόνο κοσμικούς αλλά και ιερείς, γιατί αδυνάτισε
τον χαρακτήρα τους και τους γκρέμισε σε αισχρά πάθη. Το ψάλσιμο λοιπόν
είναι για τους κοσμικούς, γι' αυτό και ο λαός μαζεύεται στις εκκλησίες. Σκέψου,
παιδί μου, πόσα αγγελικά τάγματα υπάρχουν στον ουρανό και για κανένα από
αυτά δεν λέγει η Γραφή οτι ψάλλουν σύμφωνα με την Οκτώηχο, αλλά ότι το
ένα τάγμα ψάλλει ακαταπαύστως το "Αλληλούϊα", άλλο το "Άγιος, Άγιος, Άγιος
Κύριος Σαβαώθ" και άλλο "Ευλογημένη η δόξα Κυρίου εκ του τόπου και εκ του
οίκου αυτού". Εσύ λοιπόν, παιδί μου, να μιμηθείς τους πατέρες, εάν θέλεις στις
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προσευχές σου ν' αποκτήσεις κατάνυξη, φυλάγοντας τον νου σου όσο μπορείς
συγκεντρωμένο και μακριά από ρεμβασμούς. Αγάπησε την ταπείνωση του
Χριστού και πρόσεχε τον εαυτό σου περιφρουρώντας τον νου σου την ώρα της
προσευχής. Και όπου βρεθείς, μη προβληθείς ως σοφός και δάσκαλος, αλλά ως
αμόρφωτος και μαθητής και ο Θεός θα σου χαρίσει την κατάνυξη».
Τόσο στον ανωτέρω διάλογο, που καταγράψαμε αυτούσιο από το
Γεροντικό της Ερήμου, όσο και από την πληθώρα αναφορών, που υπάρχουν
στα βιβλία της Παλαιάς και Καινής Διαθήκης, καθώς και στα Πατερικά κείμενα
επιβεβαιώνεται ότι ο «φόβος Θεού» αποτελεί μία από τις μέγιστες αρετές του
πιστού χριστιανού, που τον βοηθά να βαδίσει τον δύσκολο δρόμο για την
σωτηρία του, μέσω της «εὐποιΐας καί τῆς φιλανθρωπίας». (Εβρ.13,16).
Ποιο είναι όμως το βαθύτερο νόημα της έννοιας «φόβος Θεού»;
Ας ακούσουμε καλύτερα τις απόψεις των μεγάλων ανδρών της Εκκλησίας μας.
Αναλύοντας την αρετή «φόβος Θεού» οι Άγιοι της Παλαιάς Διαθήκης
μας καταγράφουν πως είναι ανώτερη από κάθε αρετή, είναι η ρίζα της
σοφίας. Ο Άγιος προφητάναξ Δαυβίδ κηρύττει σαφέστατα: «...ἀρχὴ σοφίας
φόβος Κυρίου, σύνεσις δὲ ἀγαθὴ πᾶσι τοῖς ποιοῦσιν αὐτήν. ἡ αἴνεσις αὐτοῦ
μένει εἰς τὸν αἰῶνα τοῦ αἰῶνος» ( Ψαλμ. 110, 10). Ο δε βασιλιάς Σολομώντας
δηλώνει ότι αποτελεί διδασκαλία και σοφία. Επιπρόσθετα, στο βιβλίο των
Παροιμιών καταγράφεται πως ο φόβος του Θεού είναι πηγή ζωής. Ο προφήτης
Ησαΐας διακηρύττει πως ο φόβος του Θεού είναι ο αιώνιος θησαυρός της
δικαιοσύνης. Με θαυμαστό δε λόγο μάς καταγράφει ο προφήτης Ιερεμίας,
είναι το δώρο Θεού.
Εκ των ανωτέρω καθίσταται σαφές ότι να έχει κανείς ευλάβεια και
φόβο Θεού αποτελεί το κίνητρο για την Χριστό βιοτή. Όταν καλλιεργούμε
μέσα μας τον φόβο Θεού, τότε οδηγούμεθα στην αυτογνωσία, δηλαδή
συνειδητοποιούμε ποιοι είμαστε και αντιλαμβανόμαστε ποιος είναι ο Θεός και
πως πρέπει να ζούμε.
Αντίθετα, η λεγόμενη μοντέρνα ζωή που μας έχει υποτάξει σήμερα, μας
προσφέρει τόσες πολλές ανέσεις, που μάς οδηγούν μακράν από τον σεβασμό
προς τα Θεία και από τον φόβο προς τον Θεό. Όταν ο άνθρωπος με τον
εγωκεντρισμό του υπερβεί τα όρια του και παύσει να έχει μέσα του αυτή την
ουσιαστική αρετή που λέγεται φόβος Θεού, τότε οδηγείται σε επικίνδυνα
ολισθήματα και σίγουρα μακράν από την εκκλησιαστική ζωή.
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Συνεπώς οι δικοί μας λόγοι είναι περιττοί, όταν οι Άγιοι Πατέρες μάς
καλλιεργούν με τόσο εμβριθείς σκέψεις, για το τόσο σοβαρό θέμα τού φόβου
του Θεού. Επιπρόσθετα ο Απόστολος Παύλος, διακήρυσσε με θέρμη:
«...μετά φόβου και τρόμου την εαυτών σωτηρίαν κατεργάζεσθε»
(Φιλιπ.2,12). Και συμπληρώνει υπέροχα ο Άγιος Νικόδημος ο Αγιορείτης
ότι ο φόβος του Θεού είναι η αρχή των καλών έργων, η πηγή, η μητέρα και η
ρίζα της συνέσεως και όλων των αρετών. Ο Άγιος Ισαάκ ο Σύρος δηλώνει πως
ο φόβος Θεού είναι η αρχή της αληθινής ζωής του ανθρώπου, το θεμέλιο για
το ταξίδι του προς τους ουρανούς. Ο Άγιος Εφραίμ κάνει λόγο για τον φόβο
του Κυρίου, εκφράζοντας τη γνώμη ότι αποτελεί ένα δίκοπο σπαθί, το οποίο
κόβει όλες τις κακές επιθυμίες και κάθε δαιμονική επίθεση. Τέλος ο Άγιος
Συμεών ο Νέος Θεολόγος τονίζει ότι αποτελεί ένα ανίκητο όπλο της πίστεως
μας.
Νομίζω ότι το να αναδειχθεί κάποιος ενάρετος χριστιανός μέσω
της αρετής του φόβου του Θεού, όπως την αναλύσαμε είτε μέσω της
αγάπης είναι το ίδιο πράγμα. Οι δύο έννοιες συναντώνται και βρίσκονται
σε αλληλοπεριχώρηση. Μέσω του φόβου προς τον Θεό, οδηγούμαστε στην
ταπεινοφροσύνη και μέσω αυτής στην αγάπη προς τον συνάνθρωπό μας και
στη συνέχεια στην αγκαλιά της αγάπης του Θεού, που τόσο πολύ λαχταρούμε.
Ενδιαφερόμαστε μόνο για την αγάπη του Θεού. Κάνουμε το παν γι΄ αυτή την
αγάπη, όπως ο νυμφίος για τη νύμφη.
Βεβαίως η αρετή αυτή δεν είναι και τόσο εύκολη. Αντίθετα. Χρειάζεται
συστηματικός αγώνας και προσευχή συνεχής και θερμή. Η ζωή κατά
Χριστόν έχει και τις δυσκολίες της, αλλά μέσα από την κατά Χριστόν βιοτή
οδηγούμαστε στον Παράδεισο, στην αιώνια αγκαλιά του Θεού.

P

Η ΕΚΚΛΗΣΙΑ
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ΤΟΥ ΑΝΤΩΝΙΟΥ Ν. ΣΤΥΛΙΑΝΑΚΗ,
ΙΕΡΟΚΗΡΥΚΑ - ΛΟΓΟΤΕΧΝΗ

Σε υψόμετρο 1100 μέτρων, στη οροσειρά του Τροόδους, στην εκείθεν
(από Λευκωσία) Μαραθάσα, λίγο πιο κάτω από το χωριό Πρόδρομος και
λίγο πιο πάνω από τα χωριά Παλαιόμυλος, Άγιος Δημήτριος, Τρεις Ελιές
και Καμινάρια, είναι κτισμένη η Λεμύθου. Και είναι η Λεμύθου η γενέτειρα
επιφανών κληρικών και λαϊκών, που εκόσμησαν την ιστορία του ευρύτερου
Ελληνισμού (Μητροπολίτης Πέτρας Μελέτιος, Δημοσθένης Μιτσής
κ.ά.). Απόφοιτος, ο γράφων, της Εμπορικής Σχολής Μιτσή (1963-1969)
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και καθηγητής σ’ αυτήν Θεολογικών και Φιλολογικών μαθημάτων επί
ενδεκαετία (1976-1987), ως και επί εικοσαετίαν ιεροκήρυξ στον ιερό ναό
Παναγίας Ιαματικής Λεμύθου και στην ευρύτερη περιοχή της Νοτίου
Μαραθάσης (Ιερά Μητρόπολις Μόρφου (1976-1996).
Η Λεμύθου, που διοικητικά ανήκει στην επαρχία Λεμεσού και
εκκλησιαστικά στην Ιερά Μητρόπολη Μόρφου (Ευρύχου), πνίγεται στο
πράσινο. Έχει φυσικές ομορφιές εδεμικής ωραιότητας: Περιβόλια με κερασιές,
μηλιές, καρυδιές, αχλαδιές, κυδωνιές, εναλλάσσονται με απότομους, γυμνούς
βράχους, έτσι ώστε να θυμίζουν (κυρίως στη βαρυχειμωνιά με το χιόνι και
τα «τοπία στην ομίχλη») περιγραφές της Σκιάθου – από τον Αλέξανδρο
Παπαδιαμάντη στα αθάνατα αριστουργήματά του.
Στο έμπα του χωριού, σε βουνοπλαγιά, η Εμπορική Σχολή Μιτσή (1912)
με στρατιά ευέλπιδων αποφοίτων, που στελέχωσαν τη δημόσια υπηρεσία
και όχι μόνον. Στη Σχολή δίδαξε (1913-1916) και ο διαλεκτικός μας ποιητής
Δημήτρης Λιπέρτης (1886-1937) σε μια εποχή όπου η Λεμύθου ήταν ένα
άσημο φτωχοχώρι, με χωμάτινες στέγες, με πολλά μικρά κοπάδια αιγών,
με χωμάτινους, κακοτράχαλους δρόμους. Πρόλαβα ως μαθητής και ως
καθηγητής στη Λεμύθου το ταπεινό καφενεδάκι (αργότερα κατεδαφίστηκε)
δίπλα στο παρεκκλήσι των Αγίων Θεοδώρων, όπου ο ποιητής καθόταν
να πάρει το καφεδάκι του ή την γκαζόζα του μετά τον απογευματινό του
περίπατο στον δρόμο με τις πολλές κερασιές και καρυδιές, με τα ρυάκια και τα
ποταμάκια και τους «ποταμοΐτανους» με τη χαρακτηριστική, βαρειά μυρωδιά
και το φυτό λεμίθιν (εξ ου και η ονομασία του χωριού).
Ο ναΐσκος του αγίου Θεοδώρου (του Τήρωνος; Του Στρατηλάτου;)
δεν γνωρίζουμε, γι’ αυτό καταφεύγουμε στον πληθυντικό («Των αγίων
Θεοδώρων») είναι κτισμένος σε ύψωμα (λίγο πιο κάτω από τη Σχολή Μιτσή)
που δεσπόζει του χωριού (16ος αιώνας). Είναι μονόκλιτη ξυλόστεγη εκκλησία
με κλειστή στοά σε σχήμα Γ στα νότια και τα δυτικά. Έχει εσωτερικές
διαστάσεις 8,64x3,25 μέτρα. Κεντρική είσοδος από τα δυτικά και μία
μικροσκοπική, γραφικότατη είσοδος στα νότια του ναού. Τόσο ο κυρίως ναός
όσο και οι στοές (νάρθηκας) καλύπτονται κάτω από την ίδια δίρριχτη στέγη
(σαμαρωτή, για τις ιδιάζουσες καιρικές συνθήκες της περιοχής).
Τον Οκτώβριο του 1973 ο ναός των Αγίων Θεοδώρων καταστράφηκε
από πυρκαγιά. Με την πυρκαγιά καταστράφηκαν οι τοιχογραφίες στον δυτικό

474

ΑΝΤΩΝΙΟΥ Ν. ΣΤΥΛΙΑΝΑΚΗ

τοίχο της εκκλησίας, το εικονοστάσι και οι τοιχογραφίες στον βόρειο τοίχο.
Ο ναΐσκος αναπαλαιώθηκε από το Τμήμα Αρχαιοτήτων χωρίς χρονοτριβή,
ευτυχώς, και χωρίς γραφειοκρατικές, επίπονες διαδικασίες.
«Στο αέτωμα του δυτικού τοίχου ήταν ζωγραφισμένη η Σταύρωση,
όμοια με την τοιχογραφία της Σταύρωσης στο αέτωμα του δυτικού τοίχου
της εκκλησίας της Παναγίας στο Κούρδαλι, με έντονη δυτική επίδραση στην
εικονογραφία. Πιο κάτω σώζονταν οι ακόλουθες σκηνές από τον κύκλο των
Παθών του Χριστού: Ο Νιπτήρ, η Προδοσία, η άρνηση του Πέτρου και ο
Πιλάτος νίπτων τας χείρας. Στα νότια της δυτικής θύρας ήσαν ζωγραφισμένες
η αγία Μαρίνα και η αγία Παρασκευή και στα βόριεα δυο άγιοι Ανάργυροι. Και
οι τέσσερις αυτές μορφές είχαν ζωγραφισθεί ολόσωμες, όρθιες και σε μετωπική
στάση. Στις δύο πλευρές της δυτικής θύρας ήσαν ζωγραφισμένοι σταυροί».
Πρότυπο του αγιογράφου των Αγίων Θεοδώρων Λεμύθου οι
ιταλοβυζαντινές τοιχογραφίες. «Δεν είχε όμως την ικανότητα να αφομοιώσει
ή να αντιγράψει σωστά τα πρότυπά του... Κακές αναλογίες των σωμάτων,
την κίνηση και την έκφραση των προσώπων». Οι τοιχογραφίες είναι του 16ου
αιώνα, ακόμη και εκείνη η φορητή εικόνα του Χριστού που κάηκε μαζί με το
εικονοστάσι το 1973.
Στην αυλή του ναΐσκου θάμνοι και άνθη και ένα πολύ ψηλό και
θαλερό πεύκο, στη ρίζα του οποίου ο προσκυνητής θα βρει ένα παγκάκι
να ξαποστάσει, αγναντεύοντας την απεραντοσύνη της Δημιουργίας του
Τριαδικού Θεού μέχρι την Πάφο. Το πεύκο αυτό (για την ιστορία και μόνο)
το φύτευσε ο γράφων και υπογράφων, κατά τα χρόνια της υπηρεσίας μου ως
καθηγητή στη Σχολή Μιτσή και ως ιεροκήρυκα στο χωριό. Το πήρα από τη
Λευκωσία μικρό δενδράκι και το φύτεψα προσδοκώντας (προσβλέποντας)
στη σημερινή του... μεγαλοπρέπεια. Το γνωρίζουν αυτό οι κάτοικοι του
χωριού; Ναι, το γνωρίζουν...
Και μια βρυσούλα στα έμπα της αυλής, στα αριστερά, με δροσερό νεράκι
ήταν, επίσης, φροντίδα του συντάκτη του ταπεινού παρόντος σημειώματος.
Στην προσπάθεια μου αυτή με είχε βοηθήσει, θυμάμαι, μόνο ο γέροντας
υδραυλικός του χωριού μακαριστός Γεώργιος (Παρπέρης).
Στους Αγίους Θεοδώρους γίνονταν και οι εβδομαδιαίες συγκεντρώσεις
των Κατηχητικών και των Χριστιανικών Ομάδων Μαθητών/Μαθητριών της
Κοινότητας.

Η ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΤΩΝ ΑΓΙΩΝ ΘΕΟΔΩΡΩΝ ΣΤΗ ΛΕΜΥΘΟΥ
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Και δεν θάπρεπε να κλείσει το σύντομο αυτό κείμενο για τη Λεμύθου
και τους Αγίους θεοδώρους, χωρίς να γίνει αναφορά στο χρονοφαγωμένο
καλντερίμι της κυρίας εισόδου του ναού στο δυτικό τοίχο: Πάτησαν και
δρασκέλισαν το καλντερίμι αυτό χιλιάδες πιστοί από τον 16ο αιώνα μέχρι
σήμερα. Ανέβηκαν στους Αγίους Θεοδώρους για να ανάψουν το κανδηλάκι
του ναϊσκου και να ικετέψουν τους αγίους για ευλογία Ουρανού... Έτσι, απλά
και ταπεινά. Και δοξολογώ τον Θεό γιατί πάτησα και εγώ προσκυνηματικά το
καλντερίμι αυτό και τα χνάρια μου ενώθηκαν με εκείνα των παππούδων και
προπαππούδων μου... «Θαυμαστός ὁ Θεὸς ἐν τοῖς ἒργοις Αὐτοῦ». Δόξα Σοι,
Κύριε, δόξα Σοι. Πάντων ἓνεκεν. Αμήν.

Βιβλιογραφία: Βλ. Μεγάλη Κυπριακή Εκγυκλοπαίδεια, Τόμοι 6 και 9, λήμματα 1)
Θεοδώρου Αγίου εκκλησία και 2) Λεμίθου (Λεμύθου).

ΑΠΟΨΗ ΤΟΥ ΧΩΡΙΟΥ ΛΕΜYΘΟΥ

EΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΑ ΧΡΟΝΙΚΑ
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΣΤΑΣΕΙΣ
ΤΟΥ ΜΑΚΑΡΙΩΤΑΤΟΥ ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΟΥ ΚΥΠΡΟΥ
ΚΑΙ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΗΣ ΙΕΡΑΣ ΣΥΝΟΔΟΥ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ
ΚΑΤΑ ΤΟΥΣ ΜΗΝΕΣ ΙΟΥΛΙΟ - ΑΥΓΟΥΣΤΟ

ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΟΥ ΚΥΠΡΟΥ ΚΥΡΙΟΥ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΥ Β΄
ΧΡΟΝΙΚΑ ΙΟΥΛΙΟΥ 2015

ΖΖΖ

ΤΕΤΑΡΤΗ
1 ΙΟΥΛΙΟΥ 2015

Ὁ Μακαριώτατος Ἀρχιεπίσκοπος Κύπρου κ.κ. Χρυσόστομος δέχθηκε
τόν Πρόεδρο τῆς Ε.Δ.Ε.Κ. κ. Μαρίνο Σιζόπουλο καὶ τὴν πρέσβειρα τῆς
Σλοβακίας κα Oksana Tomová.

ΚΥΡΙΑΚΗ
5 ΙΟΥΛΙΟΥ 2015

Προέστη τῆς Θείας Λειτουργίας στόν Ἱερό Ναό Ἁγίων Ἀναργύρων στήν
Κάτω Πάφο καὶ τέλεσε τό μνημόσυνο τοῦ μακαριστοῦ ἱερέως πατρός
Νικολάου.

ΔΕΥΤΕΡΑ
6 ΙΟΥΛΙΟΥ 2015

Προήδρευσε συνεδρίας τοῦ Ἱδρύματος Ἀρχιεπισκόπου Μακαρίου τοῦ Γ΄.
Τό ἀπόγευμα παρέστη καί χαιρέτησε τὴν ἐκδήλωση τῆς ἑκατονταετηρίδας
τῶν ἐγκαινίων τοῦ Ἱερᾶς Μονῆς Ἀποστόλου Βαρνάβα, ποὺ ἒλαβε χώρα
στήν αἴθουσα ἐκδηλώσεων τοῦ Ἱδρύματος Ἀρχιεπισκόπου Μακαρίου τοῦ Γ΄.

ΤΡΙΤΗ
7 ΙΟΥΛΙΟΥ 2015

Δέχθηκε τόν Εἰδικό Σύμβουλο τοῦ Γενικοῦ Γραμματέα γιά τό Κυπριακό
Ἔσπεν Μπάρθ Ἄιντε μέ τόν ὁποῖον ἀντήλλαξε ἀπόψεις γιά τό ἐθνικό θέμα.
Στη συνέχεια παρέθεσε γεῦμα σ’ αὐτόν.

ΜΑΚΑΡΙΩΤΑΤΟΥ ΧΡΟΝΙΚΑ ΙΟΥΛΙΟΥ
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ΠΕΜΠΤΗ
9 ΙΟΥΛΙΟΥ 2015

Προήδρευσε τοῦ Διοικητικοῦ Συμβουλίου τῆς Ἐπιτροπῆς Φιλοκαλίας.
Ἀκολούθως, δέχθηκε τὰ Μέλη τῆς Συνόδου τῶν Λατίνων ἐπισκόπων, πού
συνῆλθαν γιὰ πρώτη φορά στήν Κύπρο. Στή συνέχεια παρέθεσε γεῦμα
σ’ αὐτούς.

ΚΥΡΙΑΚΗ
12 ΙΟΥΛΙΟΥ 2015

Προέστη τῆς Θείας Λειτουργίας καί κήρυξε τον θεῖο λόγο στόν Ἱερό Ναό
Ἁγίων Ὁμολογητῶν Λευκωσίας.

ΤΡΙΤΗ
14 ΙΟΥΛΙΟΥ 2015

Δέχθηκε τόν Πρόεδρο τῆς Βουλής τῆς Μάλτας Dr Anglu Farrugia καί τήν
Ἐπίτροπο Περιβάλλοντος κυρία Ἰωάννα Παναγιώτου.
Τό ἀπόγευμα δέχθηκε ὁμάδα ὁμογενῶν ἐκπαιδευτικῶν ἀπό τήν Ἀμερική.

ΤΕΤΑΡΤΗ
15 ΙΟΥΛΙΟΥ 2015

Προέστη τῆς Θείας Λειτουργίας καὶ κήρυξε τὸν θεῖο λόγο στόν Ἱερό Ναό
τῆς τοῦ Θεοῦ Σοφίας Στροβόλου.
Ἀκολούθως, τέλεσε τήν ἐξόδιο ἀκολουθία 17 ἀγνοουμένων, ποὺ ἔπεσαν
κατά τό προδοτικό πραξικόπημα τῆς 15ης Ἰουλίου 1974, τά λείψανα τῶν
ὁποίων βρέθηκαν σέ ὁμαδικό τάφο στό κοιμητήριο Ἁγίων Κωνσταντίνου
καί Ἑλένης καί ταυτοποιήθηκαν μέ τή μέθοδο τοῦ DNA. Στη συνέχεια
τέλεσε τό ἐπίσημο μνημόσυνο ὅλων τῶν ἡρώων πού ἀντιστάθηκαν
στό προδοτικό πραξικόπημα τῆς 15ης Ἰουλίου 1974 στόν ἴδιο ἱερό Ναό.
Ὁμιλητής ήταν ὁ Πρόεδρος τῆς Βουλῆς κ. Γιαννάκης Ὁμήρου.

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
17 ΙΟΥΛΙΟΥ 2015

Παρέστη στό γεῦμα πού παρέθεσε ὁ Πρόεδρος τῆς Δημοκρατίας στόν
Πρόεδρο τῆς Εὐρωπαϊκῆς Ἐπιτροπῆς κ. Ζαν Κλοντ Γιούνκερ, στό
Προεδρικό Μέγαρο.
Τὸ ἀπόγευμα ἀναχώρησε γιὰ τὴ Βηρυτό τοῦ Λιβάνου, ὅπου συμμετέσχε καί
χαιρέτησε Διεθνές Συνέδριο γιά τή Γενοκτονία τῶν Ἀρμενίων.
Στήν Κύπρο ὁ Μακαριώτατος ἐπέστρεψε τήν Κυριακή 19 Ιουλίου 2015.

ΔΕΥΤΕΡΑ
20 ΙΟΥΛΙΟΥ 2015

Προέστη τῆς παράκλησης γιά ἀπελευθέρωση τῆς νήσου μας ἀπό τόν
Τοῦρκο εἰσβολέα, γιὰ ἐπιστροφή τῶν προσφύγων μας στίς πατρογονικές
τους ἑστίες καί γιά τή διακρίβωση τῆς ζωῆς τῶν ἀγνοουμένων μας, στόν
ἱερό Ναό Παναγίας Φανερωμένης Λευκωσίας. Στή συνέχεια, τέλεσε τό
μνημόσυνο τῶν πεσόντων κατά τήν τουρκική εἰσβολή του 1974.
Τό ἀπόγευμα παρέστη στήν ἐκδήλωση μνήμης καὶ χρέους πού ὀργανώθηκε
στό προεδρικό, στην οποία μίλησε ὁ Πρόεδρος τῆς Δημοκρατίας μέ τήν
εὐκαιρία τῶν 41 χρόνων ἀπό τίς μαύρες ἐπετείους τοῦ πραξικοπήματος καί
τῆς τουρκικῆς εἰσβολῆς στήν Κύπρο.

ΤΕΤΑΡΤΗ
22 ΙΟΥΛΙΟΥ 2015

Δέχθηκε τόν Ὑπουργό Ἐσωτερικῶν κ. Σωκράτη Χάσικο.

ΠΕΜΠΤΗ
23 ΙΟΥΛΙΟΥ 2015

Προήδρευσε ἔκτακτης συνεδρίας τῆς Ἱερᾶς Συνόδου, στὴν ὁποία
παρέστη καί ἡ Α.Ε. ὁ Πρόεδρος τῆς Κυπριακῆς Δημοκρατίας κ. Νίκος
Ἀναστασιάδης, ὁ ὁποῖος ἐνημέρωσε τὰ Μέλης τῆς Συνὸδου γιὰ τὸ ἐθνικὸ
θέμα.
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ΜΑΚΑΡΙΩΤΑΤΟΥ ΧΡΟΝΙΚΑ ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ

ΣΑΒΒΑΤΟ
25 ΙΟΥΛΙΟΥ 2015

Χοροστάτησε κατά τήν ἀκολουθία τοῦ ἑσπερινοῦ καὶ κήρυξε τὸν θεῖο λόγο
στόν πανηγυρίζοντα ἱερό Ναό Ἁγίας Παρασκευῆς Λακατάμειας.

ΚΥΡΙΑΚΗ
26 ΙΟΥΛΙΟΥ 2015

Προέστη τῆς Θείας Λειτουργίας καὶ κήρυξε τὸν θεῖο λόγο στόν
πανηγυρίζοντα ἱερό Ναό Ἁγίας Παρασκευῆς Ἀκροπόλεως.
Τὸ ἀπόγευμα χοροστάτησε κατά τήν ἀκολουθία τοῦ ἑσπερινοῦ στόν
πανηγυρίζοντα ἱερό Ναό Ἁγίου Παντελεήμονος στή Μακεδονίτισσα καὶ
κήρυξε τὸν θεῖο λόγο.
ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΟΥ ΚΥΠΡΟΥ ΚΥΡΙΟΥ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΥ Β΄
ΧΡΟΝΙΚΑ ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2015

ΖΖΖ

ΚΥΡΙΑΚΗ
2 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2015

Ὁ Μακαριώτατος Ἀρχιεπίσκοπος Κύπρου κ. κ. Χρυσόστομος προέστη τῆς
Θείας Λειτουργίας στόν ἱερό Ναό τῆς τοῦ Θεοῦ Σοφίας στό Στρόβολο καί
τέλεσε τό 38ο ἐτήσιο μνημόσυνο τοῦ ἀοιδίμου Ἀρχιεπισκόπου Κύπρου καί
Ἐθνάρχη Μακαρίου τοῦ Γ΄.

ΚΥΡΙΑΚΗ
9 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2015

Προέστη τῆς Θείας Λειτουργίας στόν ἱερό Ναό Ἁγίου Μηνᾶ στό Γέρι.

ΣΑΒΒΑΤΟ
15 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2015

Προέστη ἀρχιερατικοῦ συλλείτουργου στήν πανηγυρίζουσα Ἱερά Μονή
Παναγίας Τρικουκκιώτισσας στόν Πρόδρομο.

ΚΥΡΙΑΚΗ
23 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2015

Προέστη τῆς Θείας Λειτουργίας στό παρεκκλήσιο τῆς Παναγίας τοῦ
Τράχωνα στό Στρόβολο.

ΤΕΤΑΡΤΗ
26 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2015

Προέστη τῆς ἀκολουθίας τοῦ πανηγυρικοῦ ἑσπερινοῦ τῆς ἑορτῆς τοῦ
ἁγίου Φανουρίου στὸν ἱερὸ ναὸ τοῦ Ἁγίου Σάββα.

ΠΕΜΠΤΗ
27 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2015

Δέχτηκε σὲ συνεργασία τόν Γενικό Εἰσαγγελέα τῆς Δημοκρατίας κ. Κώστα
Κληρίδη.

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
28 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2015

Δέχτηκε σὲ συνεργασία τὸν Υπουργό Παιδείας καὶ Πολιτισμοῦ κ. Κώστα
Καδῆ.
Δέχτηκε τὴν αποχωρούσα πρέσβειρα τῆς Αιγύπτου Δρ. Heba Salah Eldin
El Marassi σὲ ἐθιμοτυπική ἐπίσκεψη.
Χοροστάτησε κατά τήν ἀκολουθία τοῦ ἑσπερινοῦ στόν πανηγυρίζοντα
ἱερό Ναό Τιμίου Προδρόμου Λευκωσίας.

ΚΥΡΙΑΚΗ
30 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2015

Συλλειτούργησε μέ τόν Πατριάρχη Ἱεροσολύμων κ.κ. Θεοφίλο Γ΄ στόν
ἱερό Ναό Ἁγίου Νικολάου τῆς Στέγης στήν Κακοπετριά, μέ τήν εὐκαιρία
τῆς λήξης τοῦ κατασκηνωτικοῦ προγράμματος Νέων τῶν Ὀρθοδόξων
Ἐκκλησιῶν Μέσης Ἀνατολῆς.

ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗ ΠΑΦΟΥ ΧΡΟΝΙΚΑ ΙΟΥΛΙΟΥ
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ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗ ΠΑΦΟΥ ΚΥΡΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ
ΧΡΟΝΙΚΑ ΙΟΥΛΙΟΥ 2015

ΖΖΖ

ΤΕΤΑΡΤΗ
1 ΙΟΥΛΙΟΥ 2015

Ο Πανιερώτατος Μητροπολίτης Πάφου κύριος Γεώργιος δέχθηκε 18μελή
ομάδα Ευαγγελικών κληρικών στους οποίους μίλησε για το Κυπριακό.
Το βράδυ προσφώνησε συγκέντρωση για τη παρουσίαση του βιβλίου του
δημοσιογράφου Γιάννη Νικολάου «Η Κυρά της Λαπήθου».

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
3 ΙΟΥΛΙΟΥ 2015

Τέλεσε αγιασμό κατά τα εγκαίνια αίθουσας εκθέσεως του Δήμου
Γεροσκήπου.

ΣΑΒΒΑΤΟ
4 ΙΟΥΛΙΟΥ 2015

Λειτούργησε και κήρυξε τον θείο λόγο στον ιερό ναό Αποστόλου Λουκά
Κουκλιών και προέστη του μνημοσύνου του Αρχηγού της Εθνικής
Φρουράς Ευάγγελου Φλωράκη.

ΚΥΡΙΑΚΗ
5 ΙΟΥΛΙΟΥ 2015

Ανεχώρησε επικεφαλής εκδρομέων-φίλων της Ιεράς Μονής
Σαλαμιωτίσσης στην Ελλάδα, απ’όπου επέστρεψε το Σάββατο 11 Ιουλίου.

ΚΥΡΙΑΚΗ
12 ΙΟΥΛΙΟΥ 2015

Λειτούργησε και κήρυξε τον θείο λόγο στον Καθεδρικό ναό Αγίου
Θεοδώρου Πάφου και προέστη του μνημοσύνου των πεσόντων κατά το
Πραξικόπημα.

ΤΕΤΑΡΤΗ
15 ΙΟΥΛΙΟΥ 2015

Τέλεσε αγιασμό στο νοσοκομείο «Άγιος Γεώργιος»(πτέρυγα
καρκινοπαθών). Επίσης τέλεσε τρισάγιο στον Ελεύθερο Ραδιοσταθμό της
Πάφου.

ΠΕΜΠΤΗ
16 ΙΟΥΛΙΟΥ 2015

Προέστη του εσπερινού και κήρυξε τον θείο λόγο στον πανηγυρίζοντα
ιερό ναό Αγίας Μαρίνης στην Αγία Μαρίνα Κελοκεδάρων.

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
17 ΙΟΥΛΙΟΥ 2015

Λειτούργησε και κήρυξε τον θείο λόγο στον πανηγυρίζοντα ιερό ναό Αγίας
Μαρίνης Δοράς.
Το βράδυ προέστη του εσπερινού και κήρυξε τον θείο λόγο στον
πανηγυρίζοντα ιερό ναό Αγίου Ονησιφόρου Αναρίτας.

ΚΥΡΙΑΚΗ
19 ΙΟΥΛΙΟΥ 2015

Λειτούργησε και κήρυξε τον θείο λόγο στον Καθεδρικό ναό Αγίου
Θεοδώρου Πάφου και προέστη του μνημοσύνου των πεσόντων κατά την
Τουρκική εισβολή του 1974.

ΤΡΙΤΗ
21 ΙΟΥΛΙΟΥ 2015

Μίλησε σε συγκέντρωση στην Τσάδα με θέμα «Το πρόσωπο της
Θεομήτορος».

ΤΕΤΑΡΤΗ
22 ΙΟΥΛΙΟΥ 2015

Προσφώνησε τελετή στο Ίδρυμα Μαργαρίτας Λιασίδου για ονομασία
αίθουσας Χρίστου και Μίλτου Χριστοφόρου.

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
24 ΙΟΥΛΙΟΥ 2015

Εγκαινίασε Έκθεση Αγιογραφίας στην γκαλερί «Τεχνόπολις» στην Πάφο.
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ΣΑΒΒΑΤΟ
25 ΙΟΥΛΙΟΥ 2015

Προέστη του εσπερινού και κήρυξε τον θείο λόγο στον πανηγυρίζοντα
ιερό ναό Αγίας Παρασκευής Γεροσκήπου.

ΚΥΡΙΑΚΗ
26 ΙΟΥΛΙΟΥ 2015

Λειτούργησε και κήρυξε τον θείο λόγο στον ιερό ναό Παναγίας Πολεμίου
και προέστη του μνημοσύνου των ηρώων της κοινότητας.
Το βράδυ προέστη του εσπερινού και κήρυξε τον θείο λόγο στον
πανηγυρίζοντα ιερό ναό Αγίου Παντελεήμονος Χολετριών.
ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗ ΠΑΦΟΥ ΚΥΡΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ
ΧΡΟΝΙΚΑ ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2015

ΖΖΖ

ΚΥΡΙΑΚΗ
2 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2015

Ο Πανιερώτατος Μητροπολίτης Πάφου κύριος Γεώργιος λειτούργησε
και κήρυξε τον θείο λόγο στον ιερό ναό Αγίας Μαρίνης Φιλούσας
Κελοκεδάρων και προέστη του μνημοσύνου των ηρώων της κοινότητας.

ΔΕΥΤΕΡΑ
3 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2015

Μίλησε σε συγκέντρωση, στην Πάφο, με την ευκαιρία του θανάτου του
Αρχιεπισκόπου Μακαρίου του Γ΄, με θέμα «Μακάριος: Διαρκές σύμβολο
αγώνα».

ΤΕΤΑΡΤΗ
5 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2015

Προέστη του εσπερινού και κήρυξε τον θείο λόγο στον πανηγυρίζοντα
ιερό ναό Μεταμορφώσεως του Σωτήρος Αυδήμου.

ΠΕΜΠΤΗ
6 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2015

Λειτούργησε και κήρυξε τον θείο λόγο στον πανηγυρίζοντα ιερό ναό
Μεταμορφώσεως του Σωτήρος Στατού.

ΣΑΒΒΑΤΟ
8 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2015

Τέλεσε τον αγιασμό κατά τα εγκαίνια κοινοτικών έργων στην Ελεδιώ.

ΚΥΡΙΑΚΗ
9 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2015

Λειτούργησε και κήρυξε τον θείο λόγο στον ιερό ναό Αγίου Δημητρίου
Ακροπόλεως Λευκωσίας και προέστη του μνημοσύνου του μακαριστού
Ανδρέα Μιτσίδη.

ΠΕΜΠΤΗ
13 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2015

Απηύθυνε χαιρετισμό σε εκδήλωση στην Παναγιά για την επέτειο
γεννήσεως του Εθνάρχη Μακαρίου.

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
14 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2015

Προέστη του εσπερινού και κήρυξε τον θείο λόγο στην πανηγυρίζουσα
Ιερά Μονή Χρυσορροϊατίσσης.

ΣΑΒΒΑΤΟ
15 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2015

Λειτούργησε και κήρυξε τον θείο λόγο στην πανηγυρίζουσα Ιερά Μονή
Χρυσορροϊατίσσης.
Το βράδυ μίλησε σε χοροεσπερίδα των αποδήμων της κοινότητας Λυσού.

ΚΥΡΙΑΚΗ
16 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2015

Λειτούργησε και κήρυξε τον θείο λόγο στον ιερό ναό Της του Θεού Σοφίας
Στρουμπίου και προέστη του μνημοσύνου των ηρώων της κοινότητας.

ΤΕΤΑΡΤΗ
19 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2015

Προέστη του εσπερινού και κήρυξε τον θείο λόγο στον πανηγυρίζοντα
ιερό ναό Αγίων Ρηγίνου και Ορέστου Τρεμιθούσας.
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ΚΥΡΙΑΚΗ
23 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2015

Λειτούργησε και κήρυξε τον θείο λόγο στον ιερό ναό Αγίου Νικολάου
Νατάς και προέστη του μνημοσύνου των ηρώων της κοινότητας.

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
28 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2015

Προέστη του εσπερινού και κήρυξε τον θείο λόγο στον πανηγυρίζοντα
ιερό ναό Τιμίου Προδρόμου στις Κέδαρες.

ΣΑΒΒΑΤΟ
29 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2015

Λειτούργησε και κήρυξε τον θείο λόγο στον πανηγυρίζοντα ιερό ναό
Τιμίου Προδρόμου στον Άγιο Ιωάννη.
Το βράδυ προέστη του εσπερινού και κήρυξε τον θείο λόγο στον
πανηγυρίζοντα ιερό ναό Αγίας Βρυαίνης Μανδριών.

ΚΥΡΙΑΚΗ
30 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2015

Λειτούργησε και κήρυξε τον θείο λόγο στον ιερό ναό Παναγίας Κοίλης.
ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗ ΚΙΤΙΟΥ ΚΥΡΙΟΥ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΥ
ΧΡΟΝΙΚΑ ΙΟΥΛΙΟΥ 2015

ΖΖΖ

ΤΕΤΑΡΤΗ
1 ΙΟΥΛΙΟΥ 2015

Ο Πανιερώτατος Μητροπολίτης Κιτίου κύριος Χρυσόστομος αναχώρησε
για Ιεραποστολικό ταξίδι στη Μαδαγασκάρη με ομάδα γιατρών και
νοσηλευτών του Παγκύπριου Συνδέσμου της Μάστιγας της Πείνας.

ΚΥΡΙΑΚΗ
19 ΙΟΥΛΙΟΥ 2015

Λειτούργησε και κήρυξε στον Μητροπολιτικό ναό Σωτήρος στη Λάρνακα
και προέστη του μνημοσύνου των πεσόντων κατά την Τουρκική εισβολή
της 20ης Ιουλίου του 1974.

ΣΑΒΒΑΤΟ
25 ΙΟΥΛΙΟΥ 2015

Χοροστάτησε στον πανηγυρίζοντα ιερό ναό αγίας Παρασκευής Λειβαδιών.

ΚΥΡΙΑΚΗ
26 ΙΟΥΛΙΟΥ 2015

Λειτούργησε στον ιερό ναό αγίου Νικολάου Δροσιάς και προέστη του
μνημοσύνου των πεσόντων κατά τις μάχες της Τηλλυρίας τον Αύγουστο
του 1964. Το εσπέρας της Κυριακής προέστη του πανηγυρικού εσπερινού
στον ιερό ναό αγίου Παντελεήμονος στο Συν. Μενεού.
ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗ ΚΙΤΙΟΥ ΚΥΡΙΟΥ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΥ
ΧΡΟΝΙΚΑ ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2015

ΖΖΖ

ΚΥΡΙΑΚΗ
2 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2015

Ο Πανιερώτατος Μητροπολίτης Κιτίου κύριος Χρυσόστομος λειτούργησε
και κήρυξε στον ιερό ναό Παναγίας Παλιομετόχου και προέστη του
μνημοσύνου του αειμνήστου αδελφού του Μιχαήλ.

ΤΕΤΑΡΤΗ
5 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2015

Χοροστάτησε στον πανηγυρίζοντα Μητροπολιτικό ναό Σωτήρος.
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ΠΕΜΠΤΗ
6 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2015

Λειτούργησε και κήρυξε στον πανηγυρίζοντα Μητροπολιτικό ναό Σωτήρος.

ΚΥΡΙΑΚΗ
9 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2015

Λειτούργησε και κήρυξε στον ιερό ναό αγίου Κωνσταντίνου στην
Ορμήδεια.

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
14 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2015

Χοροστάτησε στον πανηγυρίζοντα ιερό ναό Παναγίας Αγγελόκτιστης στο Κίτι.

ΣΑΒΒΑΤΟ
15 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2015

Λειτούργησε και κήρυξε στον πανηγυρίζοντα ιερό ναό Παναγίας στην
Πύλα.

ΚΥΡΙΑΚΗ
16 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2015

Λειτούργησε και κήρυξε στον ιερό ναό Παναγίας Αβδελερού.

ΚΥΡΙΑΚΗ
23 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2015

Λειτούργησε και κήρυξε στον ιερό ναό αγίων Βασιλείου και Ραφαήλ
Καλού Χωριού. Το εσπέρας χοροστάτησε στον εορτάζοντα ιερό ναό αγίου
Κοσμά του Αιτωλού στη Λάρνακα.

ΤΕΤΑΡΤΗ
26 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2015

Χοροστάτησε στον πανηγυρίζοντα ιερό ναό αγίου Φανουρίου στην
Αραδίππου.

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
28 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2015

Τέλεσε τα θυρανοίξια και χοροστάτησε στον νέο πανηγυρίζοντα ιερό ναό
Τιμίου Προδρόμου Δρομολαξιάς.
ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗ ΚΥΡΗΝΕΙΑΣ ΚΥΡΙΟΥ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΥ
ΧΡΟΝΙΚΑ ΙΟΥΛΙΟΥ 2015

ΖΖΖ

TETΑΡΤΗ
1 ΙΟΥΛΙΟΥ 2015

Ὁ Πανιερώτατος Μητροπολίτης Κυρηνείας κ. Χρυσόστομος ἐπισκέφθηκε
τόν Κατασκηνωτικό χώρο τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Κυρηνείας στόν
Λουβαρᾶ καί μίλησε στούς κατασκηνωτές. Ἀκολούθως ἀπηύθυνε
χαιρετισμό σέ ἐκδήλωση τοῦ Ὁμίλου Γυναικῶν τοῦ Δήμου Κερύνειας
στή Λεμεσό καί τό βράδυ τῆς ἴδιας ἡμέρας παρέστη στήν ἐκδήλωση
βράβευσης ἀποφοίτων Σχολῶν Μέσης Παιδείας, καταγομένων ἀπό τόν
Ἅγιο Ἀμβρόσιο (Κυρηνείας), ἀπηύθυνε χαιρετισμό καί διένειμε ἀντίτυπα
τῆς Καινῆς Διαθήκης στούς ἀποφοίτους.

ΠΕΜΠΤΗ
2 ΙΟΥΛΙΟΥ 2015

Παρέστη σέ συνεδρία τῆς Π.Ε.Ε.Θ. στή Χοιροκοιτία.

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
3 ΙΟΥΛΙΟΥ 2015

Παρέστη σέ ἐκδήλωση τοῦ Ἀντικαρκινικοῦ Συνδέσμου καί τῆς Ὁμάδας
Φίλων τοῦ Καθηγητή Ἀνδρέα Ποδηλατᾶ καί ἀπηύθυνε χαιρετισμό.

ΚΥΡΙΑΚΗ
5 ΙΟΥΛΙΟΥ 2015

Παρέστη συμπροσευχόμενος στό Ἱερό Βῆμα τοῦ ἱεροῦ Μητροπολιτικοῦ
ναοῦ Ἀποστόλου Βαρνάβα στήν Κοκκινοτριμιθιά κατά τήν ἀκολουθία τῆς
Θείας Λειτουργίας, καί προέστη τοῦ μνημοσύνου τῶν Ἐθνομαρτύρων τῆς
9ης Ἰουλίου 1821.
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ΔΕΥΤΕΡΑ
6 ΙΟΥΛΙΟΥ 2015

Λειτούργησε καί κήρυξε στό ἱερό παρεκκλήσιο Ἁγίου Γεωργίου, στήν
Κατασκήνωση Προσκόπων Κερύνειας στά Πλατάνια. Τό ἀπόγευμα
παρέστη, ὡς κύριος ὁμιλητής, σέ ἀντικατοχική ἐκδήλωση τοῦ Δήμου
Ἔγκωμης.

ΤΡΙΤΗ
7 ΙΟΥΛΙΟΥ 2015

Ἐπισκέφθηκε
τόν Κατασκηνωτικό χῶρο τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως
Κυρηνείας στόν Λουβαρᾶ καί μίλησε στούς κατασκηνωτές.

ΤΕΤΑΡΤΗ
8 ΙΟΥΛΙΟΥ 2015

Παρέστη σέ συνεδρία τῆς Π.Ο.Σ.Ε.Η. στή Λεμεσό καί τέλεσε Ἁγιασμό.
Τό βράδυ τῆς ἴδιας ἡμέρας παρέστη σέ ἐκδήλωση μνήμης τῶν μαύρων
ἐπετείων τῆς εἰσβολῆς, πού πραγματοποιήθηκε στόν ἐκδοτικό οἶκο «Ἐν
τύποις», μέ θέμα τούς ἀγνοουμένους καί ἀπηύθυνε χαιρετισμό.

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
10 ΙΟΥΛΙΟΥ 2015

Λειτούργησε καί κήρυξε (γιά Πυροσβέστες), στό ἱερό παρεκκλήσιο τῆς
Ἁγίας Μεγαλομάρτυρος Εἰρήνης, στόν χῶρο τοῦ Ἀρχηγείου Ἀστυνομίας
Κύπρου στή Λευκωσία. Ἀκολούθως παρέστη στήν ἐκδήλωση: «Ἀγγείων
τέχνη ἀπό τή γῆ τῆς Λαπήθου», πού πραγματοποιήθηκε στό Λεβέντειο
Δημοτικό Μουσεῖο Λευκωσίας.

ΣΑΒΒΑΤΟ
11 ΙΟΥΛΙΟΥ 2015

Λειτουργήθηκε στό ἱερό παρεκκλήσιο Ἁγίου Δημητρίου στή Στράκκα
καί προέστη τοῦ μνημοσύνου τοῦ ἀειμνήστου Κωνσταντίνου Λεβέντη.
Τό ἑσπέρας χοροστάτησε καί κήρυξε κατά τήν ἀκολουθία τοῦ ἑσπερινοῦ
τοῦ Ἁγίου Παϊσίου τοῦ Ἁγιορείτου στόν ἱερό ναό Ἁγίου Γεωργίου στό
Μάμμαρη.

ΚΥΡΙΑΚΗ
12 ΙΟΥΛΙΟΥ 2015

Λειτούργησε καί κήρυξε στόν ἱερό ναό Παναγίας στόν Ἀγρό καί
προέστη τοῡ μνημοσύνου τῶν πεσόντων κατά τό πραξικόπημα τῆς 15ης
Ἰουλίου 1974. Στή συνέχεια τέλεσε Ἁγιασμό σέ σύναξη Λαπηθιωτῶν
καί Καραβιωτῶν καί μίλησε. Ἀκολούθως ἐπισκέφθηκε Κερυνειῶτες στό
Γηροκομεῖο Ἀγροῦ.

ΔΕΥΤΕΡΑ
13 ΙΟΥΛΙΟΥ 2015

Παρέστη στήν Ἐπαρχιακή Συγκέντρωση τῆς Ἀστυνομικῆς Διεύθυνσης
Λευκωσίας στό Δάλι, γιά τά ἀποτελέσματα τοῦ θεσμοῦ τοῦ «Παρατηρητή
τῆς Γειτονιᾶς». Τήν ἴδια ἡμέρα ἐπισκέφθηκε τήν Ἐξοχωτάτη Πρέσβειρα
τῆς Αἰγύπτου κ. Mara, μέ τήν εὐκαιρία τῆς ἐθνικῆς ἡμέρας τῆς Ἀραβικῆς
Δημοκρατίας τῆς Αἰγύπτου.

ΤΡΙΤΗ
14 ΙΟΥΛΙΟΥ 2015

Παρέστη στή δεξίωση τῆς Γαλλικῆς Πρεσβείας μέ τήν εὐκαιρία τῆς ἐθνικῆς
ἡμέρας τῆς Γαλλίας.

ΠΕΜΠΤΗ
16 ΙΟΥΛΙΟΥ 2015

Χοροστάτησε καί κήρυξε κατά τήν ἀκολουθία τοῦ ἑσπερινοῦ τῆς
Ἁγίας Μεγαλομάρτυρος Μαρίνης στόν ἱερό ναό Ἁγίων Ἀποστόλων
Πέτρου καί Παύλου στή Λεμεσό, ὅπου καί ἀνέπεμψε δέηση καί προέστη
μνημοσύνου τῶν κατοίκων τῆς κατεχόμενης Κωμόπολης Λαπήθου καί τῶν
κατεχόμενων Κοινοτήτων Διορίου καί Πελλαπαΐς, πού ἔπεσαν κατά τήν
Τουρκική εἰσβολή καί ὅσων πέθαναν στήν προσφυγιά.
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ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
17 ΙΟΥΛΙΟΥ 2015

Λειτούργησε καί κήρυξε στόν ἱερό Μητροπολιτικό ναό Ἀποστόλου
Βαρνάβα στήν Κοκκινοτριμιθια, ὅπου ἀνέπεμψε δέηση καί προέστη
μνημοσύνου τῶν κατοίκων τῆς κατεχόμενης Κωμόπολης Λαπήθου καί τῶν
κατεχόμενων Κοινοτήτων Διορίου καί Πελλαπαΐς πού ἔπεσαν κατά τήν
Τουρκική εἰσβολή καί ὅσων πέθαναν στήν προσφυγιά. Τό ἀπόγευμα τῆς
ἴδιας ἡμέρας προήδρευσε συνεδρίας τῶν ἐκπροσώπων τῶν ὀργανωμένων
Συνόλων τῆς κατεχόμενης Κοινότητας Πελλαπαΐς.

ΣΑΒΒΑΤΟ
18 ΙΟΥΛΙΟΥ 2015

Ἀνέπεμψε δέηση ὑπέρ ἀνευρέσεως τῶν ἀγνοουμένων καί τέλεσε Τρισάγιο
ὐπέρ ἀναπαύσεως τῶν ψυχῶν τῶν πεσόντων ἀνδρῶν τοῦ Σώματος
τῶν Τεθωρακισμένων, στό Στρατόπεδο Τεθωρακισμένων «Σταύρου
Μιχαηλίδη», στόν Κόρνο καί κατέθεσε στεφάνι.

ΚΥΡΙΑΚΗ
19 ΙΟΥΛΙΟΥ 2015

Τό πρωί λειτούργησε καί κήρυξε στόν ἱερό ναό Ἀποστόλου Βαρνάβα
στή Δασούπολη, ὅπου προέστη παράκλησης γιά τήν ἀπελευθέρωση τῶν
αἰχμαλώτων, ἀνεύρεση τῶν ἀγνοουμένων, ἐπιστροφή τῶν ἐκτοπισμένων στίς
πατρογονικές τους ἑστίες, ἐκδίωξη τῶν εἰσβολέων καί μνημοσύνου ὑπέρ
πάντων τῶν ἐκ τῆς πόλεως καί ἐπαρχίας Κυρηνείας ἡρωικῶς ἀγωνισαμένων
καί ἐνδόξως πεσόντων ἤ ὑπό τῶν πολεμίων ἀναιρεθέντων.
Τό ἑσπέρας τῆς ἴδιας ἡμέρας, κατά τήν ἀκολουθία τοῦ ἑσπερινοῦ τοῦ
προφήτου Ἠλιού τοῦ Θεσβίτου, χοροστάτησε καί κήρυξε στόν ἱερό ναό
τῶν Ἁγίων Ἀνδρονίκου καί Ἀθανασίας στήν Ξυλοτύμβου. Ἀκολούθως
προέστη παράκλησης γιά ἀνεύρεση τῶν ἀγνοουμένων καί ἀνάπαυσης
τῶν ψυχῶν τῶν ἡρωικῶς ἀγωνισαμένων καί ἐνδόξως πεσόντων κατά τήν
Τουρκική εἰσβολή τοῦ 1974. Στή συνέχεια, στό προαύλιο τοῦ ναοῦ μίλησε σέ
ἀντικατοχική ἐκδήλωση καί κατάθεσε στεφάνι στό ἐκεῖ εὑρισκόμενο μνημεῖο.

ΔΕΥΤΕΡΑ
20 ΙΟΥΛΙΟΥ 2015

Παρέστη συμπροσευχόμενος στο Ἱερό Βῆμα τοῦ ἱεροῦ ναοῦ Ἁγίου Γεωργίου
Μάμμαρη, κατά τήν ἀκολουθία τῆς Θείας Λειτουργίας τοῦ προφήτου Ἠλιού
τοῦ Θεσβίτου, ὅπου στό τέλος προέστη παράκλησης γιά τήν ἀπελευθέρωση
τῶν αἰχμαλώτων, τήν ἐπιστροφή τῶν προσφύγων στίς πατρογονικές τους
ἑστίες καί τήν ἐκδίωξη τῶν εἰσβολέων ἐκ τῆς νήσου ἡμῶν.

ΤΡΙΤΗ
21 ΙΟΥΛΙΟΥ 2015

Παρέστη σέ ἐκδήλωση πού ὀργάνωσε ἡ Πανελλήνια Ἐπιτροπή
Ἀγνοουμένων καί Πεσόντων τῆς Τουρκικῆς εἰσβολῆς τοῦ 1974 στό
φυλάκιο «Κολοκασίδη», στή Μακεδονίτσσα, ὅπου ἀνέπεμψε δέηση γιά
ἀνεύρεση τῶν ἀγνοουμένων καί τέλεσε Τρισάγιο ὑπέρ ἀναπαύσεως τῶν
ψυχῶν πάντων τῶν ἐξ Ἑλλάδος ἡρωικῶς ἀγωνισαμένων καί ἐνδόξως
πεσόντων κατά τήν Τουρκική εἰσβολή τοῦ 1974.

TEΤΑΡΤΗ
22 ΙΟΥΛΙΟΥ 2015

Παρέστη στήν ἀντικατοχική ἐκδήλωση «μνήμης, τιμῆς καί ἀγώνα ἐπαρχίας
Κερύνειας» γιά τήν 41η ἐπέτειο τῆς κατάληψης τῆς πόλεως Κυρηνείας
ἀπό τά Τουρκικά στρατεύματα, πού πραγματοποιήθηκε στόν Τύμβο
Μακεδονίτισσας, τέλεσε Τρισάγιο ὑπέρ ἀναπαύσεως τῶν ψυχῶν πάντων
τῶν ἡρωικῶς ἀγωνισαμένων καί ἐνδόξως πεσόντων ἤ ὑπό τῶν πολεμίων
ἀναιρεθέντων κατά τήν Τουρκική εἰσβολή τοῦ 1974, ἀπηύθυνε χαιρετισμό
καί κατέθεσε στεφάνι.

ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗ ΚΥΡΗΝΕΙΑΣ ΧΡΟΝΙΚΑ ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ

ΠΕΜΠΤΗ
23 ΙΟΥΛΙΟΥ 2015

Συμετεῖχε σέ ἔκτακτη Συνεδρία τῆς Ἱερᾶς Συνόδου.
ἀνεχώρησε γιά τό ἐξωτερικό.
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Ἀκολούθως

ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗ ΚΥΡΗΝΕΙΑΣ ΚΥΡΙΟΥ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΥ
ΧΡΟΝΙΚΑ ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2015

ΖΖΖ

TETΑΡΤΗ
5 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2015

Ὁ Πανιερώτατος Μητροπολίτης Κυρηνείας κ. Χρυσόστομος ἐπέστρεψε
ἀπό τό ἐξωτερικό.

ΠΕΜΠΤΗ
6 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2015

Συμπροσευχήθη κατά τήν ἀκολουθία τῆς Θείας Λειτουργίας τῆς
Μεταμορφώσεως τοῦ Σωτῆρος στόν ἱερό ναό Ἁγίου Μάμαντος τοῦ
προσφυγικοῦ Συνοικισμοῦ Α΄ Κοκκινοτριμιθιᾶς.

ΚΥΡΙΑΚΗ
9 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2015

Λειτούργησε καί κήρυξε στην ἱερα μονή Ἁγίων Μαρίνης καί Ραφαήλ
παρά τήν Κοινότητα Ξυλοτύμβου, ὅπου προέστη μνημοσύνου τῶν
ἡρωικῶς ἀγωνισαμένων καί ἐνδόξως πεσόντων κατά τήν Τουρκική
εἰσβολή τοῦ 1974 κατοίκων τῆς Κοινότητας αὐτῆς.

ΣΑΒΒΑΤΟ
15 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2015

Ἀναχώρησε γιά τό ἐξωτερικό.

ΣΑΒΒΑΤΟ
Ἐπέστρεψε ἀπό τό ἐξωτερικό.
22 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2015
ΚΥΡΙΑΚΗ
23 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2015

Λειτούργησε καί κήρυξε στόν ἱερό ναό Ἀποστόλου Ἀνδρέα στό Πισσούρι

ΤΡΙΤΗ
25 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2015

Παρέστη στήν ἔναρξη τῶν ἐργασιῶν τοῦ Παγκυπρίου Συνεδρίου τῶν
Κυπρίων Ἀποδήμων πού πραγματοποιήθηκε στό Συνεδριακό Κέντρο στή
Λευκωσία.

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
28 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2015

Ἀναχώρησε γιά το ἐξωτερικό.
ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗ ΛΕΜΕΣΟΥ ΚΥΡΙΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ
ΧΡΟΝΙΚΑ ΙΟΥΛΙΟΥ 2015

ΖΖΖ

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
3 ΙΟΥΛΙΟΥ 2015

Ὁ Πανιερώτατος Μητροπολίτης Λεμεσοῦ κύριος Ἀθανάσιος προέστη
ἀγρυπνίας ἐπί τῇ εὐκαιρίᾳ τῆς μνήμης τοῦ Ὁσίου Ἀθανασίου τοῦ Ἀθωνίτου
στήν Ἱερά Μονή Παναγίας τοῦ Μαχαιρᾶ καί συλλειτούργησε μετά
τῶν Θεοφιλεστάτων Ἐπισκόπων Ἀμαθοῦντος κ.Νικολάου καί Λήδρας
κ. Ἐπιφανίου.
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ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗ ΛΕΜΕΣΟΥ ΧΡΟΝΙΚΑ ΙΟΥΛΙΟΥ

ΚΥΡΙΑΚΗ
5 ΙΟΥΛΙΟΥ 2015

Τέλεσε τή Θεία Λειτουργία στόν ἱερό ναό Ἁγίου Κοσμᾶ τοῦ Αἰτωλοῦ.

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
10 ΙΟΥΛΙΟΥ 2015

Τέλεσε τή Θεία Λειτουργία κατά τή διάρκεια ἀγρυπνίας στόν ἱερό ναό
Ἁγίων Ἀρσενίου τοῦ Καππαδόκου καί Παϊσίου Ἁγιορείτου Λεμεσοῦ.

ΚΥΡΙΑΚΗ
12 ΙΟΥΛΙΟΥ 2015

Τέλεσε τή Θεία Λειτουργία στόν ἱερό ναό Ἁγίων Ἀρσενίου τοῦ
Καππαδόκου καί Παϊσίου Ἁγιορείτου Λεμεσοῦ.

ΠΕΜΠΤΗ
16 ΙΟΥΛΙΟΥ 2015

Χοροστάτησε κατά τήν ἀκολουθία τοῦ ἑσπερινοῦ στόν πανηγυρίζοντα
ἱερό ναό Ἁγίας Μαρίνας Καλοῦ Χωριοῦ Λεμεσοῦ.

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
17 ΙΟΥΛΙΟΥ 2015

Τέλεσε τή Θεία Λειτουργία στόν πανηγυρίζοντα ἱερό ναό Ἁγίας Μαρίνας
Συνοικισμοῦ Καψάλου.

ΚΥΡΙΑΚΗ
19 ΙΟΥΛΙΟΥ 2015

Τέλεσε τή Θεία Λειτουργία στόν ἱερό ναό Ἁγίου Γεωργίου Συλίκου.
Χοροστάτησε κατά τήν ἀκολουθία τοῦ ἑσπερινοῦ στόν πανηγυρίζοντα
ἱερό ναό Προφήτη Ἠλία Συκόπετρας.

ΔΕΥΤΕΡΑ
20 ΙΟΥΛΙΟΥ 2015

Τέλεσε τή Θεία Λειτουργία στόν πανηγυρίζοντα ἱερό ναό Προφήτη Ἠλία
Ποταμοῦ Γερμασόγειας.

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
24 ΙΟΥΛΙΟΥ 2015

Συμμετέσχε σέ Ἀρχιερατικό Συλλείτουργο κατά τή διάρκεια ἀγρυπνίας
στόν ἱερό ναό Θεοπατόρων Ἰωακείμ καί Ἄννης παρά τόν Ἅγιο Τύχωνα
μετά τοῦ Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτη Νέας Κρήνης καί Καλαμαριᾶς
κ.κ.Ἰουστίνου.

ΣΑΒΒΑΤΟ
25 ΙΟΥΛΙΟΥ 2015

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

ΚΥΡΙΑΚΗ
26 ΙΟΥΛΙΟΥ 2015

Τέλεσε τή Θεία Λειτουργία στόν πανηγυρίζοντα ἱερό ναό Ἁγίας
Παρασκευῆς Ἐπισκοπῆς.
Χοροστάτησε κατά τήν ἀκολουθία τοῦ ἑσπερινοῦ στόν πανηγυρίζοντα
ἱερό ναό Ἁγίου Παντελεήμονα στόν περίβολο τοῦ Παλαιοῦ Νοσοκομείου
Λεμεσοῦ.

ΔΕΥΤΕΡΑ
27 ΙΟΥΛΙΟΥ 2015

Τέλεσε τή Θεία Λειτουργία στόν πανηγυρίζοντα ἱερό ναό Ἁγίου
Παντελεήμονα Κυβίδων.
Χοροστάτησε κατά τήν ἀκολουθία τοῦ ἑσπερινοῦ στόν πανηγυρίζοντα
ἱερό ναό Ἁγίας Εἰρήνης Χρυσοβαλάντου στόν περίβολο τοῦ Γενικοῦ
Νοσοκομείου Λεμεσοῦ.

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
31 ΙΟΥΛΙΟΥ 2015

Χοροστάτησε κατά τήν ἀκολουθία τοῦ ἑσπερινοῦ στόν πανηγυρίζοντα
ἱερό ναό Τιμίου Σταυροῦ Κουκᾶς.
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ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗ ΛΕΜΕΣΟΥ ΚΥΡΙΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ
ΧΡΟΝΙΚΑ ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2015

ΖΖΖ

ΚΥΡΙΑΚΗ
2 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2015

Ὁ Πανιερώτατος Μητροπολίτης Λεμεσοῦ κύριος Ἀθανάσιος τέλεσε τή
Θεία Λειτουργία στόν ἱερό ναό Ἀποστόλου Ἀνδρέα καί Ὁσίας Φωτεινῆς
Συνοικισμοῦ Κολοσσιοῦ, κατά τή διάρκεια τῆς ὁποίας προχείρισε σέ
Πνευματικό τόν Αἰδεσιμώτατο Πρεσβ. Κυπριανό Χαρίτωνος.

ΤΕΤΑΡΤΗ
5 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2015

Χοροστάτησε κατά τήν ἀκολουθία τοῦ ἑσπερινοῦ στόν πανηγυρίζοντα
ἱερό ναό Μεταμορφώσεως τοῦ Σωτῆρος Σανίδας.

ΠΕΜΠΤΗ
6 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2015

Τέλεσε τή Θεία Λειτουργία στόν πανηγυρίζοντα
Μεταμορφώσεως τοῦ Σωτῆρος Κάτω Μύλου.

ΚΥΡΙΑΚΗ
10 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2015

Τέλεσε τή Θεία Λειτουργία στόν ἱερό ναό Ἁγίου Γεωργίου Μανδριῶν.

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
14 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2015

Χοροστάτησε κατά τήν ἀκολουθία τοῦ ἑσπερινοῦ στόν πανηγυρίζοντα
ἱερό ναό Παναγίας Πυργώτισσας τῆς κοινότητας Πύργου.

ΣΑΒΒΑΤΟ
15 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2015

Τέλεσε τή Θεία Λειτουργία στόν πανηγυρίζοντα ἱερό ναό Παναγίας
Ἐλεούσης Τριμίκλινης.

ΚΥΡΙΑΚΗ
16 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2015

Τέλεσε τή Θεία Λειτουργία στόν ἱερό ναό Ἁγίου Ἀρσενίου Καππαδόκου
Κυπερούντας.

ΤΕΤΑΡΤΗ
19 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2015

Χοροστάτησε κατά τήν ἀκολουθία τοῦ ἑσπερινοῦ στό πανηγυρίζον
παρεκκλήσιο τῶν Ἁγίων Ρηγίνου καί Ὀρέστου Φασούλας.

ΣΑΒΒΑΤΟ
22 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2015

Τέλεσε τή Θεία Λειτουργία στήν ἱερά μονή Συμβούλου Χριστοῦ στήν
Ἐπισκοπή ἐπί τῇ ἀνασυστάσει τῆς Μονῆς.

ΚΥΡΙΑΚΗ
23 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2015

Τέλεσε τή Θεία Λειτουργία στό ἱερό παρεκκλήσιο τῶν Ἀρχαγγέλων
Γαβριήλ καί Μιχαήλ στόν Κατασκηνωτικό Χῶρο τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως
στόν Σαϊττά.
Χοροστάτησε κατά τήν ἀκολουθία τοῦ ἑσπερινοῦ στόν πανηγυρίζοντα
ἱερό ναό Ἁγίου Κοσμᾶ τοῦ Αἰτωλοῦ.

ΔΕΥΤΕΡΑ
24 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2015

Τέλεσε τή Θεία Λειτουργία στόν πανηγυρίζοντα ἱερό ναό Ἁγίου Κοσμᾶ
τοῦ Αἰτωλοῦ.

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
28 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2015

Χοροστάτησε κατά τήν ἀκολουθία τοῦ ἑσπερινοῦ στόν πανηγυρίζοντα
ἱερό ναό Τιμίου Προδρόμου Λουβαρᾶ.

ΣΑΒΒΑΤΟ
29 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2015

Τέλεσε τή Θεία Λειτουργία στόν πανηγυρίζοντα ἱερό ναό Τιμίου
Προδρόμου Δυμῶν.

ἱερό

ναό
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ΚΥΡΙΑΚΗ
30 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2015

Τέλεσε τή Θεία Λειτουργία στόν ἱερό ναό Ἁγίου Γεωργίου τῆς κοινότητας
Ἅγιος Θεόδωρος Πιτσιλιᾶς.
Χοροστάτησε κατά τήν ἀκολουθία τοῦ ἑσπερινοῦ στόν πανηγυρίζοντα
ἱερό ναό Ἁγίας Ζώνης Ἀπαισιᾶς.

ΔΕΥΤΕΡΑ
31 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2015

Τέλεσε τή Θεία Λειτουργία στόν πανηγυρίζοντα ἱερό ναό Ἁγίας Ζώνης
Λεμεσοῦ.
ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗ ΜΟΡΦΟΥ ΚΥΡΙΟΥ ΝΕΟΦΥΤΟΥ
ΧΡΟΝΙΚΑ ΙΟΥΛΙΟΥ 2015

ΖΖΖ

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
10 ΙΟΥΛΙΟΥ 2015

Ὁ Πανιερώτατος Μητροπολίτης Μόρφου κ. Νεόφυτος προέστη τῆς
Ἀκολουθίας τῆς Ἀγρυπνίας ἐπὶ τῇ μνήμη τοῦ ἄρτι ἐνταχθέντος εἰς τὸ
Ἁγιολόγιον τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας, ὁσίου πατρὸς ἡμῶν Παϊσίου τοῦ
Ἁγιορείτου, στὸν ἱερὸ ναὸ Παναγίας Ὁδηγητρίας τῆς κοινότητας Γαλάτας.

ΚΥΡΙΑΚΗ
12 ΙΟΥΛΙΟΥ 2015

Τέλεσε τὴ Θεία Λειτουργία καὶ κήρυξε τὸν θεῖο λόγο στὴν ἱερὰ μονὴ τοῦ
Ἁγίου Νικολάου παρὰ τὴν Ὀρούντα.

ΠΕΜΠΤΗ
16 ΙΟΥΛΙΟΥ 2015

Χοροστάτησε κατὰ τὴν Ἀκολουθία τοῦ Πανηγυρικοῦ Ἑσπερινοῦ τῆς
Ἁγίας Μαρίνας στὸν ἱερὸ ναὸ Παναγίας τῆς κοινότητας Ἀκακίου καὶ
στὴ συνέχεια παρέστη σὲ ἐκδήλωση τῶν ἐκτοπισθέντων κατοίκων τῆς
κατεχόμενης κοινότητας Αὐλώνας.

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
17 ΙΟΥΛΙΟΥ 2015

Τέλεσε τὴ Θεία Λειτουργία καὶ κήρυξε τὸν θεῖο λόγο στὸν πανηγυρίζοντα
ἱερὸ ναὸ τῆς Ἁγίας Μαρίνας τῆς κοινότητας Ἁγίας Μαρίνας (Ξυλιάτου).

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
18 ΙΟΥΛΙΟΥ 2014

Προέστη τῆς Ἀκολουθίας τῆς Ἀγρυπνίας ἐπὶ τῇ μνήμῃ τοῦ ὁσίου Σεραφεὶμ
τοῦ Σαρὼφ στὸ ἱερὸ ἡσυχαστήριο τοῦ Ὁσίου Σεραφεὶμ τοῦ Σαρὼφ στὴ
Σκουριώτισσα.

ΚΥΡΙΑΚΗ
19 ΙΟΥΛΙΟΥ 2015

Τέλεσε τὴ Θεία Λειτουργία καὶ κήρυξε τὸν θεῖο λόγο στὸν ἱερὸ ναό τοῦ
Ἁγίου Γεωργίου τῆς κοινότητας Εὐρύχου.

ΣΑΒΒΑΤΟ
25 ΙΟΥΛΙΟΥ 2015

Χοροστάτησε κατὰ τὴν Ἀκολουθία τοῦ πανηγυρικοῦ Ἑσπερινοῦ
στὸν πανηγυρίζοντα ἱερὸ ναὸ τῆς Ἁγίας Παρασκευῆς τῆς κοινότητας
Μουτουλλᾶ.

ΚΥΡΙΑΚΗ
26 ΙΟΥΛΙΟΥ 2015

Τέλεσε τὴ Θεία Λειτουργία καὶ κήρυξε τὸν θεῖο λόγο στὸν πανηγυρίζοντα
ἱερὸ ναὸ τῆς Ἁγίας Παρασκευῆς τῆς κοινότητας Μουτουλλᾶ. Κατὰ τὴ
Θεία Λειτουργία, χειροτόνησε σὲ πρεσβύτερο τὸν διάκονο, π. Χρῆστο
Μιχαήλ.

ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗ ΜΟΡΦΟΥ ΧΡΟΝΙΚΑ ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ
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ΚΥΡΙΑΚΗ
26 ΙΟΥΛΙΟΥ 2015

Χοροστάτησε κατὰ τὴν Ἀκολουθία τοῦ πανηγυρικοῦ Ἑσπερινοῦ στὸν
πανηγυρίζοντα ἱερὸ ναὸ τοῦ Ἁγίου Παντελεήμονος τῆς κοινότητας
Κακοπετριᾶς.

ΔΕΥΤΕΡΑ
27 ΙΟΥΛΙΟΥ 2015

Τέλεσε τὴ Θεία Λειτουργία καὶ κήρυξε τὸν θεῖο λόγο στὸν πανηγυρίζοντα
ἱερὸ ναὸ τοῦ Ἁγίου Παντελεήμονος τῆς κοινότητας Κακοπετριᾶς.

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
31 ΙΟΥΛΙΟΥ 2015

Χοροστάτησε κατὰ τὴν Ἀκολουθία τοῦ πανηγυρικοῦ Ἑσπερινοῦ στὸν
πανηγυρίζοντα ἱερὸ ναὸ τοῦ Τιμίου Σταυροῦ τῆς κοινότητας Πεδουλᾶ.
ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗ ΜΟΡΦΟΥ ΚΥΡΙΟΥ ΝΕΟΦΥΤΟΥ
ΧΡΟΝΙΚΑ ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2015

ΖΖΖ

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
31 ΙΟΥΛΙΟΥ 2015

Ὁ Πανιερώτατος Μητροπολίτης Μόρφου κ. Νεόφυτος τέλεσε τὴ Θεία
Λειτουργία καὶ κήρυξε τὸν θεῖο λόγο στὸν πανηγυρίζοντα ἱερὸ ναὸ τοῦ
Τιμίου Σταυροῦ τῆς κοινότητας Πεδουλᾶ.

ΚΥΡΙΑΚΗ
2 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2015

Τέλεσε τὴ Θεία Λειτουργία καὶ κήρυξε τὸν θεῖο λόγο στὸ ἱερὸ ναὸ τοῦ
ἁγίου Γεωργίου τῆς κοινότητας Καμιναρίων καὶ προέστη τοῦ μνημοσύνου
τοῦ ἐφημερίου τῆς κοινότητας, μακαριστοῦ π. Νέστορος Δημοσθένους.

ΤΕΤΑΡΤΗ
5 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2015

Χοροστάτησε κατὰ τὴν Ἀκολουθία τοῦ Ἑσπερινοῦ στὸν πανηγυρίζοντα
ἱερὸ ναὸ Μεταμορφώσεως τοῦ Σωτῆρος τῆς κοινότητας Ἀκακίου.

ΤΕΤΑΡΤΗ
6 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2015

Τέλεσε τὴ Θεία Λειτουργία καὶ κήρυξε τὸν θεῖο λόγο στὸν πανηγυρίζοντα
ἱερὸ ναὸ Μεταμορφώσεως τοῦ Σωτῆρος τῆς κοινότητας Κακοπετριᾶς.

ΚΥΡΙΑΚΗ
9 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2015

Τέλεσε τὴ Θεία Λειτουργία καὶ κήρυξε τὸν θεῖο λόγο στὸν ἱερὸ ναὸ
Παναγίας τῆς κοινότητας Τριῶν Ἐληῶν, καὶ προέστη τοῦ ἐτησίου
μνημοσύνου τοῦ ἀειμνήστου Ἀρχιεπισκόπου Κύπρου κυροῦ Χρυσάνθου.

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
14 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2015

Χοροστάτησε κατὰ τὴν Ἀκολουθία τοῦ πανηγυρικοῦ Ἑσπερινοῦ τῆς
Κοιμήσεως τῆς Θεοτόκου στὴν πανηγυρίζουσα ἱερὰ Γυναικεία Μονὴ
Παναγίας Χρυσοκουρδαλιωτίσσης στὸ Κούρδαλι.

ΣΑΒΒΑΤΟ
15 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2015

Τέλεσε τὴ Θεία Λειτουργία καὶ κήρυξε τὸν θεῖο λόγο στὴν πανηγυρίζουσα
ἱερὰ Γυναικεία Μονὴ Παναγίας Χρυσοκουρδαλιωτίσσης στὸ Κούρδαλι.

ΔΕΥΤΕΡΑ
17 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2015

Προέστη τῆς Ἀκολουθίας τοῦ Παρακλητικοῦ Κανόνος πρὸς τὴ Θεοτόκο
καὶ ἀκολούθως τοῦ καθιερωμένου μνημοσύνου τῶν κεκοιμημένων
Μορφιτῶν στὸν ἱερὸ ναὸ Παναγίας Φανερωμένης στὴ Λευκωσία.

ΚΥΡΙΑΚΗ
23 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2015

Τέλεσε τὴ Θεία Λειτουργία καὶ κήρυξε τὸν θεῖο λόγο στὸν ἱερὸ ναὸ
Παναγίας τῆς κοινότητας Λεμύθου.
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ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΑΣ ΚΑΙ ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΥ ΧΡΟΝΙΚΑ ΙΟΥΛΙΟΥ

ΣΑΒΒΑΤΟ
29 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2015

Τέλεσε τὴ Θεία Λειτουργία καὶ κήρυξε τὸν θεῖο λόγο στὸν πανηγυρίζοντα
ἱερὸ ναὸ Τιμίου Προδρόμου τῆς κοινότητας Προδρόμου (Μαραθάσας).

ΚΥΡΙΑΚΗ
30 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2015

Τέλεσε τὴ Θεία Λειτουργία καὶ κήρυξε τὸν θεῖο λόγο στὸν ἱερὸ ναὸ τοῦ
Ἀποστόλου Ἀνδρέου τῆς κοινότητας Νικηταρίου, καὶ χειροθέτησε σὲ
Ἀναγνώστη τὸν φοιτητὴ τῆς Ἱερατικῆς Σχολῆς «Ἀπόστολος Βαρνάβας»,
κ. Περιστιάνη .

ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΑΣ ΚΑΙ ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΥ ΚΥΡΙΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ
ΧΡΟΝΙΚΑ ΙΟΥΛΙΟΥ 2015

ΖΖΖ

ΤΕΤΑΡΤΗ
1 ΙΟΥΛΙΟΥ 2015

Ο Πανιερώτατος Μητροπολίτης Κωνσταντίας και Αμμοχώστου
κ. Βασίλειος τέλεσε αγιασμό για την έναρξη της ποδοσφαιρικής χρονιάς
στην Ε.Ν.Π. (Ένωση Νέων Παραλιμνίου).

ΚΥΡΙΑΚΗ
5 ΙΟΥΛΙΟΥ 2015

Τέλεσε τη Θεία Λειτουργία στον Μητροπολιτικό Ναό Αγίου Γεωργίου
Παραλιμνίου

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
10 ΙΟΥΛΙΟΥ 2015

Μετέβη στο Άγιο Όρος, όπου προέστη της πανηγύρεως της Ιεράς Μονής
Αγίου Διονυσίου.

ΚΥΡΙΑΚΗ
12 ΙΟΥΛΙΟΥ 2015

Τέλεσε τη Θεία Λειτουργία στον Μητροπολιτικό Ναό Αγίου Γεωργίου
Παραλιμνίου και προέστη του μνημοσύνου των πεσόντων κατά τα
τραγικά γεγονότα του πραξικοπήματος.

ΔΕΥΤΕΡΑ
13 ΙΟΥΛΙΟΥ 2015

Προήδρευσε συνεδριάσεως της Βιβλικής Εταιρείας Κύπρου στην Ιερά
Μητρόπολη Κωνσταντίας.

ΠΕΜΠΤΗ
16 ΙΟΥΛΙΟΥ 2015

Χοροστάτησε κατά την ακολουθία του εσπερινού στο πανηγυρίζον
παρεκκλήσιο της Αγίας Μαρίνας στο Παραλίμνι.

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
17 ΙΟΥΛΙΟΥ 2015

Τέλεσε τη Θεία Λειτουργία στον πανηγυρίζοντα ιερό ναό της Αγίας
Μαρίνας στο Δασάκι Άχνας.

ΚΥΡΙΑΚΗ
19 ΙΟΥΛΙΟΥ 2015

Τέλεσε τη Θεία Λειτουργία στον ιερό ναό του Τιμίου Προδρόμου της
κατεχόμενης κοινότητας Λαπάθους.
Χοροστάτησε κατά την ακολουθία του εσπερινού στο πανηγυρίζον
εξωκκλήσι του Προφήτη Ηλία στο Παραλίμνι.

ΠΕΜΠΤΗ
23 ΙΟΥΛΙΟΥ 2015

Έλαβε μέρος στις εργασίες της Ιεράς Συνόδου της Εκκλησίας της Κύπρου.

ΚΥΡΙΑΚΗ
26 ΙΟΥΛΙΟΥ 2015

Τέλεσε τη Θεία Λειτουργία στο εξωκκλήσι της Αγίας Παρασκευής στη
Σωτήρα.
Χοροστάτησε κατά την ακολουθία του εσπερινού στο πανηγυρίζον
εξωκκλήσι του Αγίου Παντελεήμονα στο Παραλίμνι.

ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΑΣ ΚΑΙ ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΥ ΧΡΟΝΙΚΑ ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ
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ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΑΣ ΚΑΙ ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΥ ΚΥΡΙΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ
ΧΡΟΝΙΚΑ ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2015

ΖΖΖ

ΣΑΒΒΑΤΟ
1 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2015

Ο Πανιερώτατος Μητροπολίτης Κωνσταντίας και Αμμοχώστου
κ. Βασίλειος παρέστη στην εκδήλωση Μνήμης Αμμοχώστου στο
Πολιτιστικό Κέντρο του Δήμου Αμμοχώστου στη Δερύνεια.

ΚΥΡΙΑΚΗ
2 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2015

Τέλεσε τη Θεία Λειτουργία στον Μητροπολιτικό Ναό Αγίου Γεωργίου
Παραλιμνίου και προέστη του ετήσιου Μνημόσυνο του Αρχιεπισκόπου
Μακαρίου Γ΄ και του μακαριστού ιερέως του Μητροπολιτικού Ναού,
Οικονόμου Παπαευσταθίου Δημητρίου.

ΤΕΤΑΡΤΗ
5 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2015

Χοροστάτησε κατά την ακολουθία του εσπερινού στον πανηγυρίζοντα ναό
Μεταμορφώσεως του Σωτήρος στη Σωτήρα.

ΠΕΜΠΤΗ
6 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2015

Τέλεσε τη Θεία Λειτουργία στον πανηγυρίζοντα ναό Μεταμορφώσεως του
Σωτήρος στη Σωτήρα.

ΚΥΡΙΑΚΗ
9 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2015

Τέλεσε τη Θεία Λειτουργία στον Ιερό Ναό Αγίου Δημητρίου Παραλιμνίου
και προέστη των μνημοσύνων των ηρωομαρτύρων Τάσου Ισαάκ και
Σολωμού Σολωμού στο Παραλίμνι. Στη συνέχεια τέλεσε τρισάγιο στους
τάφους τους.

ΤΕΤΑΡΤΗ 12
- ΔΕΥΤΕΡΑ 17
ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2015

Μετέβη στην Κωνσταντινούπολη κατόπιν προσκλήσεως της Α.Θ.Π.
του Οικουμενικού Πατριάρχου κ.κ. Βαρθολομαίου και έλαβε μέρος στο
Πατριαρχικό συλλείτουργο στην ιερά Μονή Παναγίας Σουμελά στον
Πόντο, προεξάρχοντος του Οικουμενικού Πατριάρχου.

ΣΑΒΒΑΤΟ
29 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2015

Τέλεσε τη Θεία Λειτουργία στον ιερό ναό του Τιμίου Προδρόμου στο
κατεχόμενο χωριό Γύψου της επαρχίας Αμμοχώστου.

ΚΥΡΙΑΚΗ
30 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2015

Τέλεσε τη Θεία Λειτουργία στο Παρεκκλήσιο του Αγίου Μάμα στο
Παραλίμνι και προέστη του μνημοσύνου των πεσόντων εκ της κοινότητας
Μανδρών Αμμοχώστου.

ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗ ΚΥΚΚΟΥ ΚΑΙ ΤΗΛΛΥΡΙΑΣ ΚΥΡΙΟΥ ΝΙΚΗΦΟΡΟΥ
ΧΡΟΝΙΚΑ ΙΟΥΛΙΟΥ 2015

ΖΖΖ

ΚΥΡΙΑΚΗ
5 ΙΟΥΛΙΟΥ 2015

Ὁ Πανιερώτατος Μητροπολίτης Κύκκου τέλεσε τή Θεία Λειτουργία στόν
ἱερό ναό τοῦ ἁγίου Χαραλάμπους στά Πηγαίνια καί τέλεσε τό ἐτήσιο
μνημόσυνο τῶν πεσόντων κατά τίς μάχες τοῦ 1964 καί 1974.

ΤΡΙΤΗ
7 ΙΟΥΛΙΟΥ 2015

Χοροστάτησε κατά τήν ἀκολουθία τοῦ ἑσπερινοῦ στόν πανηγυρίζοντα
ἱερό ναό τοῦ ἁγίου Προκοπίου στό Μετόχιο τῆς ἱερᾶς Μονῆς τῆς
Παναγίας τοῦ Κύκκου στή Λευκωσία.
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ΤΕΤΑΡΤΗ
8 ΙΟΥΛΙΟΥ 2015

Τέλεσε τή Θεία Λειτουργία στόν πανηγυρίζοντα ἱερό ναό τοῦ ἁγίου
Προκοπίου στό Μετόχιο τῆς ἱερᾶς Μονῆς τῆς Παναγίας τοῦ Κύκκου στή
Λευκωσία.

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
10 ΙΟΥΛΙΟΥ 2015

Δέχθηκε τόν Πρέσβη τῆς Ἑλβετίας κ. Peter Reinhardt.

ΣΑΒΒΑΤΟ
11 ΙΟΥΛΙΟΥ 2015

Τέλεσε τά ἐγκαίνια ἐκθέσεως ζωγραφικῆς τῆς κ. Σίλιας Φιλίππου στό
Δημοτικό Μουσεῖο Ἁγίας Νάπας «Θάλασσα».

ΔΕΥΤΕΡΑ
13 ΙΟΥΛΙΟΥ 2015

Δέχθηκε τόν Πρέσβη τῆς Ἑλλάδος κ. Ἠλία Φωτόπουλο.

ΤΕΤΑΡΤΗ
15 ΙΟΥΛΙΟΥ 2015

Παρέστη στήν ἐκδήλωση τοῦ Κινήματος Σοσιαλ-δημοκρατῶν ΕΔΕΚ γιά
τό προδοτικό πραξικόπημα τῆς 15ης Ἰουλίου 1974 στό Κινηματοθέατρο
«ΠΑΛΛΑΣ».

ΚΥΡΙΑΚΗ
19 ΙΟΥΛΙΟΥ 2015

Τέλεσε τή Θεία Λειτουργία στόν ἱερό ναό ἁγίου Κυριακοῦ στόν Κάμπο καί
τέλεσε τό ἐτήσιο μνημόσυνο τῶν ἡρώων τῆς Κοινότητας οἱ ὁποῖοι ἔπεσαν
μαχόμενοι τό 1974 κατά τήν τουρκική εἰσβολή.

ΠΕΜΠΤΗ
23 ΙΟΥΛΙΟΥ 2015

Παρέστη στή συνεδρία τῆς Ἱερᾶς Συνόδου στήν Ἱερά Ἀρχιεπισκοπή
Κύπρου.

ΔΕΥΤΕΡΑ
27 ΙΟΥΛΙΟΥ 2015

Δέχθηκε τόν Ὑπουργό Δικαιοσύνης κ. Ἰωνά Νικολάου.

ΤΡΙΤΗ
28 ΙΟΥΛΙΟΥ 2015

Δέχθηκε τόν Γενικό Εἰσαγγελέα κ. Κώστα Κληρίδη.

ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗ ΚΥΚΚΟΥ ΚΑΙ ΤΗΛΛΥΡΙΑΣ ΚΥΡΙΟΥ ΝΙΚΗΦΟΡΟΥ
ΧΡΟΝΙΚΑ ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2015

ΖΖΖ

ΚΥΡΙΑΚΗ
2 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2015

Ὁ Πανιερώτατος Μητροπολίτης Κύκκου προέστη Ἀρχιερατικοῦ
Συλλείτουργου καί τοῦ ἐτησίου μνημοσύνου τοῦ πρώτου Προέδρου
τῆς Κυπριακῆς Δημοκρατίας ἀειμνήστου Ἀρχιεπισκόπου καί Ἐθνάρχου
Μακαρίου Γ’, ἐπί τῇ συμπληρώσει τῆς τριακοστῆς ὀγδόης ἐπετείου ἀπό τοῦ
θανάτου του.

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
14 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2015

Χοροστάτησε κατά τήν ἀκολουθία τοῦ ἑσπερινοῦ στήν ἱερά Μονή τῆς
Παναγίας τοῦ Κύκκου.

ΣΑΒΒΑΤΟ
15 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2015

Προέστη Ἀρχιερατικοῦ Συλλείτουργου στήν ἱερά Μονή τῆς Παναγίας
τοῦ Κύκκου. Τὸν πρὸς τὴ Θεοτόκο λόγο ἐξεφώνησε ο Πανιερώτατος
Μητροπολίτης Ταμασού καί Ὀρεινῆς κ. Ἡσαΐας.

ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗ ΤΑΜΑΣΟΥ ΚΑΙ ΟΡΕΙΝΗΣ ΧΡΟΝΙΚΑ ΙΟΥΛΙΟΥ
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ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗ ΤΑΜΑΣΟΥ ΚΑΙ ΟΡΕΙΝΗΣ ΚΥΡΙΟΥ ΗΣΑΪΟΥ
ΧΡΟΝΙΚΑ ΙΟΥΛΙΟΥ 2015

			 ΖΖΖ
1-8 ΙΟΥΛΙΟΥ 2015

Ο Πανιερώτατος Μητροπολίτης Ταμασού και Ορεινής κ. Ησαΐας ηγήθηκε
προσκυνηματικής εκδρομής, στην οποία έλαβαν μέρος Ιερείς και άλλοι
προσκυνητές από τη Μητροπολιτική Περιφέρεια Ταμασού και Ορεινής και
επισκέφθηκαν διάφορα προσκυνήματα σε Ελληνικά Νησιά και στο Άγιο Όρος.

ΚΥΡΙΑΚΗ
5 ΙΟΥΛΙΟΥ 2015

Λειτούργησε στην Ιερά Μονή Βατοπαιδίου και κήρυξε τον θείο λόγο.

ΚΥΡΙΑΚΗ
12 ΙΟΥΛΙΟΥ 2015

Λειτούργησε στον ιερό ναό της Παναγίας στα Πέρα Ορεινής, κήρυξε τον
θείο λόγο και τέλεσε το Εθνικό Μνημόσυνο των ηρώων της Κοινότητος.
Το εσπέρας χοροστάτησε κατά την ακολουθία του πανηγυρικού εσπερινού
στον πανηγυρίζοντα ιερό ναό των Αγίων Ηλιοφώτων παρά την Κάτω
Μονή και κήρυξε τον θείο λόγο.

ΔΕΥΤΕΡΑ
13 ΙΟΥΛΙΟΥ 2015

Παρέστη στην τελετή των εγκαινίων του Σωματείου «Ευαγόρας
Παλληκαρίδης» στους Αγίους Τριμιθιάς και τέλεσε τον Αγιασμό.

ΤΡΙΤΗ
14 ΙΟΥΛΙΟΥ 2015

Παρέστη και προήδρευσε της Γενικής Εκλογικής Συνέλευσης του ΚΕΝΘΕΑ.

ΚΥΡΙΑΚΗ
19 ΙΟΥΛΙΟΥ 2015

Παρέστη στο στρατόπεδο της ΕΛΔΥΚ στη Μαλούντα και τέλεσε
επιμνημόσυνη δέηση για τους πεσόντες κατά την τουρκική εισβολή
αξιωματικούς και οπλίτες της ΕΛΔΥΚ.
Το εσπέρας χοροστάτησε κατά την ακολουθία του πανηγυρικού εσπερινού
στον πανηγυρίζοντα ιερό ναό του Προφήτου Ηλιού στους Αγίους
Τριμιθιάς και κήρυξε τον θείο λόγο.

ΤΡΙΤΗ
21 ΙΟΥΛΙΟΥ 2015

Συναντήθηκε με τον Υπουργό Εσωτερικών κ. Σωκράτη Χάσικο.

ΤΕΤΑΡΤΗ
22 ΙΟΥΛΙΟΥ 2015

Δέχτηκε επίσκεψη Δασκάλων από την Ομογένεια της Αμερικής.

ΚΥΡΙΑΚΗ
26 ΙΟΥΛΙΟΥ 2015

Λειτούργησε στον πανηγυρίζοντα ιερό ναό της Αγίας Παρασκευής στου
Εργάτες και κήρυξε τον θείο λόγο.
Το εσπέρας χοροστάτησε κατά την ακολουθία του πανηγυρικού εσπερινού
στην πανηγυρίζουσα ιερά μονή του Αγίου Παντελεήμονος Αχερά και
κήρυξε τον θείο λόγο.

ΔΕΥΤΕΡΑ
27 ΙΟΥΛΙΟΥ 2015

Το εσπέρας χοροστάτησε κατά την ακολουθία του πανηγυρικού εσπερινού
στον πανηγυρίζοντα ιερό ναό της Αγίας Ειρήνης της Χρυσοβαλάντου στο
Συνοικισμό Ανθούπολης και κήρυξε τον θείο λόγο.

ΤΕΤΑΡΤΗ
29 ΙΟΥΛΙΟΥ 2015

Τέλεσε τρισάγιο για τους πεσόντες της τουρκικής εισβολής στο
Στρατιωτικό Κοιμητήριο Λακατάμειας.
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ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗ ΤΑΜΑΣΟΥ ΚΑΙ ΟΡΕΙΝΗΣ ΚΥΡΙΟΥ ΗΣΑΪΟΥ
ΧΡΟΝΙΚΑ ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2015

			 ΖΖΖ
ΣΑΒΒΑΤΟ
1 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2015

Ο Πανιερώτατος Μητροπολίτης Ταμασού και Ορεινής κ. Ησαΐας
λειτούργησε στον ιερό ναό του Αγίου Νικολάου στη Λακατάμεια
και κήρυξε τον θείο λόγο. Κατά τη διάρκεια της Θείας Λειτουργίας
χειροτόνησε τον Διάκονο Δαμιανό Δαμιανού σε Πρεσβύτερο.

ΚΥΡΙΑΚΗ
2 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2015

Συλλειτούργησε με τον Πανιερώτατο Μητροπολίτη Κύκκου και Τηλλυρίας
κ. Νικηφόρο και τον Σεβασμιώτατο Μητροπολίτη Βόστρων κ. Τιμόθεο
στην Ιερά Μονή της Παναγίας του Κύκκου, όπου τελέστηκε το ετήσιο
μνημόσυνο του αειμνήστου Αρχιεπισκόπου και Εθνάρχου Μακαρίου Γ΄.

ΤΕΤΑΡΤΗ
5 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2015

Χοροστάτησε κατά την ακολουθία του πανηγυρικού εσπερινού στον
πανηγυρίζοντα ιερό ναό της Μεταμορφώσεως του Σωτήρος στο
Παλαιχώρι και κήρυξε τον θείο λόγο.

ΠΕΜΠΤΗ
6 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2015

Λειτούργησε στον πανηγυρίζοντα ιερό ναό της Μεταμορφώσεως του
Σωτήρος στον Συνοικισμό Ανθούπολης και κήρυξε τον θείο λόγο.

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
7 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2015

Επισκέφθηκε το Στρατόπεδο «Τάσος Μάρκου» στην Κλήρου, τέλεσε
Αγιασμό και μίλησε στους αξιωματικούς και τους οπλίτες.

ΚΥΡΙΑΚΗ
9 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2015

Λειτούργησε στον ιερό ναό της Παναγίας στη Μαλούντα, κήρυξε τον θείο
λόγο και τέλεσε το Εθνικό Μνημόσυνο του ήρωα του πεσόντος κατά την
τουρκική εισβολή του 1974, Αθανασίου Μιχαήλ.
Το εσπέρας χοροστάτησε κατά την ακολουθία του εσπερινού στον ιερό
ναό του Αγίου Νικολάου στην Κάτω Δευτερά και κήρυξε τον θείο λόγο.
Στη συνέχεια ηγήθηκε της λιτανείας για την μεταφορά της Εικόνας της
Παναγίας της Χρυσοσπηλιώτισσας στο ομώνυμο Σπήλαιο.

ΣΑΒΒΑΤΟ
15 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2015

Συλλειτούργησε με τον Πανιερώτατο Μητροπολίτη Κύκκου και Τηλλυρίας
κ. Νικηφόρο στην Ιερά Μονή της Παναγίας του Κύκκου και κήρυξε τον
θείο λόγο.

ΚΥΡΙΑΚΗ
16 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2015

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

16 -23 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ

Ηγήθηκε προσκυνηματικής Εκδρομής ομίλου εκδρομέων από την
Μητροπολιτική Περιφέρεια Ταμασού και Ορεινής στη Ρωσία.

ΣΑΒΒΑΤΟ
22 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2015

Λειτούργησε στον Μητροπολιτικό Ναό της Παναγίας στην Αγία
Πετρούπολη.

ΚΥΡΙΑΚΗ
30 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2015

Λειτούργησε στον ιερό ναό της Παναγίας στην Ψιμολόφου, κήρυξε τον
θείο λόγο και τέλεσε το Εθνικό Μνημόσυνο των Ηρώων της Κοινότητας.

ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗ ΤΡΙΜΥΘΟΥΝΤΟΣ ΧΡΟΝΙΚΑ ΙΟΥΛΙΟΥ - ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ
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ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤH ΤΡΙΜΥΘΟΥΝΤΟΣ ΚΥΡΙΟΥ ΒΑΡΝΑΒΑ
ΧΡΟΝΙΚΑ ΙΟΥΛΙΟΥ 2015

			 ΖΖΖ
ΚΥΡΙΑΚΗ
5 ΙΟΥΛΙΟΥ 2015

Ὁ Πανιερώτατος Μητροπολίτης Τριμυθοῦντος
κύριος Βαρνάβας
λειτούργησε στόν Μητροπολιτικό Ναό Παναγίας Εὐαγγελιστρίας καί
κήρυξε τόν θεῖο λόγο.

ΣΑΒΒΑΤΟ
11 ΙΟΥΛΙΟΥ 2015

Χοροστάτησε κατά τήν ἀκολουθία τοῦ Ἑσπερινοῦ στό παρεκκλήσιο τοῦ
Ἁγίου Νεκταρίου Ποταμιᾶς καί ἀκολούθως προέστη τοῦ ἐτήσιου ἐθνικοῦ
μνημοσύνου τῶν πεσόντων κατά τήν τουρκική εἰσβολή τοῦ 1974 ὁπλιτῶν
τοῦ 398 Τ.Π.

ΚΥΡΙΑΚΗ
12 ΙΟΥΛΙΟΥ 2015

Λειτούργησε στόν πανηγυρίζοντα Ἱερό Ναό Παναγίας Τριχερούσης
Λεμεσοῦ καί κήρυξε τόν θεῖο λόγο.

ΠΕΜΠΤΗ
16 ΙΟΥΛΙΟΥ 2015

Χοροστάτησε κατά τήν ἀκολουθία τοῦ Ἑσπερινοῦ στόν πανηγυρίζοντα
Ἱερό Ναό Ἁγίας Μαρίνης Πυργῶν.

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
17 ΙΟΥΛΙΟΥ 2015

Λειτούργησε στόν πανηγυρίζοντα Ἱερό Ναό Ἁγίας Μαρίνης Ὁρᾶς καί
κήρυξε τόν θεῖο λόγο.

ΚΥΡΙΑΚΗ-ΔΕΥΤΕΡΑ
19-20 ΙΟΥΛΙΟΥ 2015

Λειτούργησε στόν Ἱερό Ναό Παναγίας Σιᾶς καί κήρυξε τόν θεῖο λόγο.
Προέστη ἀγρυπνίας, μέ τήν εὐκαιρία τῆς ἑορτῆς τοῦ Προφήτου Ἠλιού, στό
παρεκκλήσιο τῆς Ἁγίας Παρασκευῆς στή Μοσφιλωτή.

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
24 ΙΟΥΛΙΟΥ 2015

Χοροστάτησε κατά τήν ἀκολουθία τοῦ Ἑσπερινοῦ στόν πανηγυρίζοντα
Ἱερό Ναό Ἁγίας Ἄννης τῆς ὁμώνυμης κοινότητας τῆς Ἐπαρχίας Λάρνακος.

ΣΑΒΒΑΤΟ
25 ΙΟΥΛΙΟΥ 2015

Τέλεσε τά Θυρανοίξια τοῦ ἐκ βάθρων ἀνακαινισθέντος Ἱεροῦ Ναοῦ
Ἁγίας Παρασκευῆς Χοιροκοιτίας καί ἀκολούθως χοροστάτησε κατά τήν
ἀκολουθία τοῦ πανηγυρικοῦ Ἑσπερινοῦ στόν ὡς ἄνω Ἱερό Ναό.

ΚΥΡΙΑΚΗ
26 ΙΟΥΛΙΟΥ 2015

Λειτούργησε στό πανηγυρίζον παρεκκλήσιο τῆς Ἁγίας Παρασκευῆς στή
Μοσφιλωτή.
ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤH ΤΡΙΜΥΘΟΥΝΤΟΣ ΚΥΡΙΟΥ ΒΑΡΝΑΒΑ
ΧΡΟΝΙΚΑ ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2015

			 ΖΖΖ

ΚΥΡΙΑΚΗ
2 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2015

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

ΤΕΤΑΡΤΗ
5 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2015

Χοροστάτησε κατά τήν ἀκολουθία τοῦ Ἑσπερινοῦ στόν πανηγυρίζοντα
Ἱερό Ναό Μεταμορφώσεως Πέρα Χωρίου.

496

ΕΠΙΣΚΟΠΟΥ ΚΑΡΠΑΣΙΑΣ ΧΡΟΝΙΚΑ ΙΟΥΛΙΟΥ

ΠΕΜΠΤΗ
6 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2015

Λειτούργησε στήν Ἱερά Μονή Τροοδιτίσσης.

ΚΥΡΙΑΚΗ
9 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2015

Λειτούργησε στόν Ἱερό Ναό Ἁγίου Ἐπιφανίου Ὀλυμπίων καί κήρυξε τόν
θεῖο λόγο.

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ-ΣΑΒΒΑΤΟ Προέστη ἀγρυπνίας, μέ τήν εὐκαιρία τῆς ἑορτῆς τῆς Κοιμήσεως τῆς
14-15 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2015 Θεοτόκου, στήν Ἱερά Μονή Ἁγίου Μηνᾶ Βάβλας.
ΚΥΡΙΑΚΗ
16 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2015

Λειτούργησε στήν Ἱερά Μονή Ἁγίου Μηνᾶ Βάβλας.

ΚΥΡΙΑΚΗ
23 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2015

Λειτούργησε στόν Ἱερό Ναό Ἁγίας Μαρίνης Μοσφιλωτῆς καί κήρυξε τόν
θεῖο λόγο.

ΠΕΜΠΤΗ
27 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2015

Λειτούργησε στό πανηγυρίζον παρεκκλήσιο Ἁγίου Φανουρίου τῆς Ἱερᾶς
Μονῆς Σταυροβουνίου.

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
28 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2015

Χοροστάτησε κατά τήν ἀκολουθία τοῦ Ἑσπερινοῦ στόν πανηγυρίζοντα
Ἱερό Ναό Τιμίου Προδρόμου Κόρνου.

ΣΑΒΒΑΤΟ
29 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2015

Λειτούργησε στόν πανηγυρίζοντα Ἱερό Ναό Τιμίου Προδρόμου Κόρνου
καί κήρυξε τόν θεῖο λόγο.
Χοροστάτησε κατά τήν ἀκολουθία τοῦ Ἑσπερινοῦ στόν πανηγυρίζοντα
Ἱερό Ναό Ἁγίου Ἀλεξάνδρου Πυργῶν.

ΚΥΡΙΑΚΗ
30 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2015

Λειτούργησε στόν Ἱερό Ναό Ἁγίου Μάμαντος Ἀλαμινοῦ.
ΕΠΙΣΚΟΠΟΥ ΚΑΡΠΑΣΙΑΣ ΚΥΡΙΟΥ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΥ
ΧΡΟΝΙΚΑ ΙΟΥΛΙΟΥ 2015

				 ΖΖΖ
ΚΥΡΙΑΚΗ
5 ΙΟΥΛΙΟΥ 2015

Ὁ Θεοφιλέστατος Ἐπίσκοπος Καρπασίας κ. Χριστοφόρος λειτούργησε στόν
ἱερό ναό Παναγίας Χρυσελεούσης στόν Στρόβολο καί κήρυξε τόν θεῖο λόγο.
Τό ἑσπέρας χοροστάτησε, γιά πρώτη φορά μετά τό 1974, στόν ἱερό ναό
Ἁγίου Αὐξεντίου στήν Κώμη Κεπήρ Καρπασίας καί κήρυξε τόν θεῖο λόγο.

ΚΥΡΙΑΚΗ
12 ΙΟΥΛΙΟΥ 2015

Λειτούργησε στήν ἱερά μονή Θεοτόκου Καμπιῶν καί κήρυξε τόν θεῖο λόγο.

ΠΕΜΠΤΗ
16 ΙΟΥΛΙΟΥ 2015

Χοροστάτησε τό ἑσπέρας στόν πανηγυρίζοντα ἱερό ναό Ἁγίας Μαρίνας
στή Λεμεσό καί κήρυξε τόν θεῖο λόγο.

ΚΥΡΙΑΚΗ
19 ΙΟΥΛΙΟΥ 2015

Λειτούργησε στόν ἱερό ναό Ἀποστόλου Ἀνδρέου στό Πλατύ Ἀγλαντζιᾶς
καί κήρυξε τόν θεῖο λόγο.

ΤΕΤΑΡΤΗ
22 ΙΟΥΛΙΟΥ 2015

Χοροστάτησε τό ἑσπέρας στόν πανηγυρίζοντα ἱερό ναό Ἁγίου Θύρσου
στό Πλατύ Ἀγλαντζιᾶς καί κήρυξε τόν θεῖο λόγο.

ΕΠΙΣΚΟΠΟΥ ΚΑΡΠΑΣΙΑΣ ΧΡΟΝΙΚΑ ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ
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ΠΕΜΠΤΗ
23 ΙΟΥΛΙΟΥ 2015

Λειτούργησε στόν πανηγυρίζοντα
ἱερό ναό Ἁγίου Θύρσου στήν
Αἰγιαλούσα Καρπασίας καί κήρυξε τόν θεῖο λόγο.

ΣΑΒΒΑΤΟ
25 ΙΟΥΛΙΟΥ 2015

Χοροστάτησε τό ἑσπέρας στόν πανηγυρίζοντα ἱερό ναό Ἁγίας
Παρασκευῆς Λευκωσίας καί κήρυξε τόν θεῖο λόγο.

ΚΥΡΙΑΚΗ
26 ΙΟΥΛΙΟΥ 2015

Λειτούργησε στόν πανηγυρίζοντα ἱερό ναό Ἁγίας Παρασκευῆς στή
Λακατἀμεια καί κήρυξε τόν θεῖο λόγο.

ΔΕΥΤΕΡΑ
27 ΙΟΥΛΙΟΥ 2015

Λειτούργησε στόν πανηγυρίζοντα ἱερό ναό Ἁγίου Παντελεήμονος
Μακεδονίτσσας καί κήρυξε τόν θεῖο λόγο.
ΕΠΙΣΚΟΠΟΥ ΚΑΡΠΑΣΙΑΣ ΚΥΡΙΟΥ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΥ
ΧΡΟΝΙΚΑ ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2015

				 ΖΖΖ
ΣΑΒΒΑΤΟ
1 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2015

Ὁ Θεοφιλέστατος Ἐπίσκοπος Καρπασίας κ. Χριστοφόρος χοροστάτησε
τό ἑσπέρας στόν πανηγυρίζοντα ἱερό ναό Ἀποστόλου Ἀνδρέα καί Ἁγίας
Φωτεινῆς στό Συνοικισμό Κολοσσίου στή Λεμεσό καί κήρυξε τόν θεῖο λόγο.

ΚΥΡΙΑΚΗ
2 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2015

Λειτούργησε στόν πανηγυρίζοντα ἱερό ναό Ἁγίας Φωτεινῆς στήν
κοινότητα Ἁγίου Ἀνδρονίκου Καρπασίας καί κήρυξε τόν θεῖο λόγο.

ΤΕΤΑΡΤΗ
5 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2015

Χοροστάτησε τό ἑσπέρας στόν πανηγυρίζοντα ἱερό ναό Χρυσοσώτηρος
στήν Ὀρόκλινη καί κήρυξε τόν θεῖο λόγο.

ΠΕΜΠΤΗ
6 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2015

Λειτούργησε στόν πανηγυρίζοντα ἱερό ναό Χρυσοσώτηρος στήν
Ὀρόκλινη καί κήρυξε τόν θεῖο λόγο.

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
7 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2015

Λειτούργησε στόν ἱερό ναό Ἁγίου Γεωργίου στόν Ἅγιο Δομέτιο Λευκωσίας
καί κήρυξε τόν θεῖο λόγο.

ΣΑΒΒΑΤΟ
8 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2015

Μέ τήν εὐκαιρία τῆς ἑορτῆς τοῦ Ἁγίου Μικάλλου συλλειτούργησε μέ τόν
Πανιερώτατο Μητροπολίτη Μόρφου κ. Νεόφυτο στόν ἱερό ναό Ἁγίου
Μάμαντος στήν κατεχόμενη Μόρφου.

ΚΥΡΙΑΚΗ
9 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2015

Λειτούργησε στήν ἱερά μονή Παναγίας Τροοδιτίσσης καί κήρυξε τόν θεῖο
λόγο

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
14 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2015

Χοροστάτησε τό ἑσπέρας στήν πανηγυρίζουσα ἱερά μονή Παναγίας
Τροοδιτίσσης καί κήρυξε τόν θεῖο λόγο.

ΣΑΒΒΑΤΟ
15 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2015

Λειτούργησε στήν πανηγυρίζουσα ἱερά μονή Παναγίας Τροοδιτίσσης καί
κήρυξε τόν θεῖο λόγο.

ΚΥΡΙΑΚΗ
16 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2015

Λειτούργησε στήν ἱερά μονή Παναγίας Τροοδιτίσσης καί κήρυξε τόν θεῖο
λόγο.
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ΚΥΡΙΑΚΗ
23 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2015

Λειτούργησε στόν ἱερό ναό Ἁγίου Θωμᾶ στήν κοινότητα Ἁγίου Θωμᾶ
Λεμεσοῦ καί κήρυξε τόν θεῖο λόγο.

ΚΥΡΙΑΚΗ
30 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2015

Συλλειτούργησε μέ τόν Πανιερώτατο Μητροπολίτη Κωνσταντίας καί
Ἀμμοχώστου κ. Βασίλειο στόν ἱερό ναό Ἁγίου Μάμαντος στό Παραλίμνι
Ἀμμοχώστου.
ΕΠΙΣΚΟΠΟΥ ΑΡΣΙΝΟΗΣ ΚΥΡΙΟΥ ΝΕΚΤΑΡΙΟΥ
ΧΡΟΝΙΚΑ ΙΟΥΛΙΟΥ 2015

				 ΖΖΖ
ΚΥΡΙΑΚΗ
5 ΙΟΥΛΙΟΥ 2015

Ο Θεοφιλέστατος Επίσκοπος Αρσινόης κ. Νεκτάριος λειτούργησε στον
ιερό Ναό του Αγίου Ραφαήλ στον Παχύαμμο και προέστη του εθνικού
μνημοσύνου του ήρωα Νίκου Χρήστου.

ΚΥΡΙΑΚΗ
12 ΙΟΥΛΙΟΥ 2015

Λειτούργησε στον ιερό Ναό του Αγίου Ιωάννου του Θεολόγου στη
Λάρνακα και προέστη του εθνικού μνημοσύνου των ηρώων της πόλεως,
των πεσόντων κατά το πραξικόπημα του 1974.

ΠΕΜΠΤΗ
16 ΙΟΥΛΙΟΥ 2015

Χοροστάτησε κατά την ακολουθία του εσπερινού στον πανηγυρίζοντα
ιερό Ναό της Αγίας Μαρίνας στην ομώνυμη Κοινότητα (Χρυσοχούς) και
κήρυξε τον θείο λόγο.

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
17 ΙΟΥΛΙΟΥ 2015

Λειτούργησε στον πανηγυρίζοντα ιερό Ναό της Αγίας Μαρίνας στην
Κρήτου Μαρόττου και κήρυξε τον θείο λόγο.

ΚΥΡΙΑΚΗ
19 ΙΟΥΛΙΟΥ 2015

Λειτούργησε στον ιερό Ναό του Αγίου Γεωργίου στο Παραλίμνι και
προέστη του εθνικού μνημοσύνου των ηρώων της πόλεως, των πεσόντων
κατά την Τουρκική Εισβολή του 1974.

ΤΡΙΤΗ
28 ΙΟΥΛΙΟΥ 2015

Συλλειτούργησε με τον Πατριάρχη Μόσχας και άλλους αρχιερείς,
εκπροσώπους των ορθοδόξων Εκκλησιών, στον ιερό Ναό του Σωτήρος
Χριστού στη Μόσχα, με την ευκαιρία της συμπλήρωσης 1000 χρόνων από
την κοίμηση του Αγίου Πρίγκιπα Βλαδιμήρου, Φωτιστού των Ρώσων.
ΕΠΙΣΚΟΠΟΥ ΑΡΣΙΝΟΗΣ ΚΥΡΙΟΥ ΝΕΚΤΑΡΙΟΥ
ΧΡΟΝΙΚΑ ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2015

				 ΖΖΖ

ΣΑΒΒΑΤΟ
1 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2015

Ο Θεοφιλέστατος Επίσκοπος Αρσινόης κ. Νεκτάριος λειτούργησε στην
ιερά Μονή του Τιμίου Σταυρού στην Ανώγυρα και κήρυξε τον θείο λόγο.

ΚΥΡΙΑΚΗ
2 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2015

Λειτούργησε στον ιερό ναό του Αγίου Ευψυχίου στον Πωμό και προέστη
του εθνικού μνημοσύνου των ηρώων της Κοινότητας.

ΕΠΙΣΚΟΠΟΥ ΑΡΣΙΝΟΗΣ ΧΡΟΝΙΚΑ ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ
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ΤΕΤΑΡΤΗ
5 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2015

Χοροστάτησε κατά την ακολουθία του εσπερινού στον πανηγυρίζοντα
ιερό Ναό της Μεταμορφώσεως του Σωτήρος στη Δρύμου και κήρυξε τον
θείο λόγο.

ΠΕΜΠΤΗ
6 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2015

Λειτούργησε στον πανηγυρίζοντα ιερό Ναό της Μεταμορφώσεως του
Σωτήρος στην Αυδήμου και κήρυξε τον θείο λόγο.

ΚΥΡΙΑΚΗ
9 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2015

Λειτούργησε στον ιερό Ναό των Αγίων Ραφαήλ, Νικολάου και Ειρήνης
στον Παχύαμμο και προέστη του εθνικού μνημοσύνου των πεσόντων κατά
τις μάχες της Τηλλυρίας.

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
14 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2015

Χοροστάτησε κατά την ακολουθία του εσπερινού στον ιερό Ναό του Αγίου
Μάμαντος στην Περιστερώνα.

ΣΑΒΒΑΤΟ
15 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2015

Συλλειτούργησε με τον Θεοφιλέστατο Επίσκοπο Καρπασία κ. Χριστοφόρο
στην πανηγυρίζουσα ιερά Μονή της Τροοδιτίσσης και κήρυξε τον θείο
λόγο.

ΚΥΡΙΑΚΗ
16 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2015

Λειτούργησε στον ιερό Ναό του Αποστόλου Ανδρέου Πόλεως Χρυσοχούς
και κήρυξε τον θείο λόγο.

ΚΥΡΙΑΚΗ
23 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2015

Λειτούργησε στον ιερό Ναό του Αγίου Δημητρίου στον Μούτταλο και
κήρυξε τον θείο λόγο.
ΕΠΙΣΚΟΠΟΥ ΑΜΑΘΟΥΝΤΟΣ ΚΥΡΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ
ΧΡΟΝΙΚΑ ΙΟΥΛΙΟΥ 2015

				 ΖΖΖ
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
3 ΙΟΥΛΙΟΥ 2015

Ὁ Θεοφιλέστατος Ἐπίσκοπος Ἀμαθοῦντος κύριος Νικόλαος συμμετέσχε
σέ Ἀρχιερατικό Συλλείτουργο κατά τή διάρκεια ἀγρυπνίας στήν ἱερά μονή
Παναγίας τοῦ Μαχαιρᾶ, μετά τοῦ Πανιερωτάτου Μητροπολίτου Λεμεσοῦ
κ.κ.Ἀθανασίου καί τοῦ Θεοφιλεστάτου Ἐπισκόπου Λήδρας κ.Ἐπιφανίου.

ΚΥΡΙΑΚΗ
5 ΙΟΥΛΙΟΥ 2015

Τέλεσε τή Θεία Λειτουργία στόν ἱερό ναό Ἀποστόλων Πέτρου καί Παύλου
τῆς κοινότητας Αὐγόρου.

ΚΥΡΙΑΚΗ
12 ΙΟΥΛΙΟΥ 2015

Τέλεσε τή Θεία Λειτουργία στόν ἱερό ναό Ἀρχαγγέλου Μιχαήλ τῆς
κοινότητας Ἁγίου Ἰωάννη Πιτσιλιᾶς.

ΠΕΜΠΤΗ
16 ΙΟΥΛΙΟΥ 2015

Χοροστάτησε κατά τήν ἀκολουθία τοῦ ἑσπερινοῦ στόν πανηγυρίζοντα
ἱερό ναό Ἁγίας Μαρίνας Συνοικισμοῦ Καψάλου.

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
17 ΙΟΥΛΙΟΥ 2015

Τέλεσε τή Θεία Λειτουργία στόν πανηγυρίζοντα ἱερό ναό Ἁγίας Μαρίνας
Ἑπταγώνιας.
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ΤΕΤΑΡΤΗ
22 ΙΟΥΛΙΟΥ 2015

Συμμετέσχε σέ Ἀρχιερατικό Συλλείτουργο στήν ἱερά μονή Βατοπαιδίου
στό Ἅγιον Ὄρος, μετά τοῦ Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτη Αὐστρίας
κ.κ. Ἀρσενίου.

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
24 ΙΟΥΛΙΟΥ 2015

Τέλεσε τή Θεία Λειτουργία κατά τή διάρκεια ἀγρυπνίας στήν ἱερά μονή
Χιλιανδαρίου στό Ἅγιον Ὄρος.

ΚΥΡΙΑΚΗ
26 ΙΟΥΛΙΟΥ 2015

Τέλεσε τή Θεία Λειτουργία στό Καθολικό τῆς ἱερᾶς μονῆς Βατοπαιδίου
στό Ἅγιον Ὄρος.

ΔΕΥΤΕΡΑ
27 ΙΟΥΛΙΟΥ 2015

Τέλεσε τή Θεία Λειτουργία στήν ἱερά μονή Γρηγορίου στό Ἅγιον Ὄρος.
ΕΠΙΣΚΟΠΟΥ ΑΜΑΘΟΥΝΤΟΣ ΚΥΡΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ
ΧΡΟΝΙΚΑ ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2015

				 ΖΖΖ

ΣΑΒΒΑΤΟ
1 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2015

Ὁ Θεοφιλέστατος Ἐπίσκοπος Ἀμαθοῦντος κύριος Νικόλαος τέλεσε τή
Θεία Λειτουργία στόν πανηγυρίζοντα ἱερό ναό Τιμίου Σταυροῦ Κουκᾶς.

ΚΥΡΙΑΚΗ
2 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2015

Τέλεσε τή Θεία Λειτουργία στόν ἱερό ναό Ἁγίου Γεωργίου Γεράσας.

ΤΕΤΑΡΤΗ
5 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2015

Χοροστάτησε κατά τήν ἀκολουθία τοῦ ἑσπερινοῦ στόν πανηγυρίζοντα
ἱερό ναό Μεταμορφώσεως τοῦ Σωτῆρος τῆς κοινότητας Σωτήρας.

ΠΕΜΠΤΗ
6 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2015

Τέλεσε τή Θεία Λειτουργία στόν
Μεταμορφώσεως τοῦ Σωτῆρος Λιμνατίου.

ΚΥΡΙΑΚΗ
9 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2015

Τέλεσε τή Θεία Λειτουργία στόν ἱερό ναό Ἁγίου Γεωργίου Ἀκαπνοῦ.

ΤΡΙΤΗ
11 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2015

Χοροστάτησε κατά τήν ἀκολουθία τοῦ Ἑσπερινοῦ στό ἱερό παρεκκλήσιο
Ἁγίου Φωτίου καί Ἀνικήτου Ἑπταγώνιας.

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
14 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2015

Χοροστάτησε κατά τήν ἀκολουθία τοῦ ἑσπερινοῦ στόν πανηγυρίζοντα
ἱερό ναό Παναγίας Φανερωμένης Π. Πλατρῶν.

ΣΑΒΒΑΤΟ
15 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2015

Τέλεσε τή Θεία Λειτουργία στόν πανηγυρίζοντα ἱερό ναό Παναγίας
Χρυσαϊφυλιώτισσας.

ΚΥΡΙΑΚΗ
16 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2015

Τέλεσε τή Θεία Λειτουργία στό παρεκκλήσιο τῆς Παναγίας Σαϊτιώτισσας
στόν Σαϊττά.

ΚΥΡΙΑΚΗ
23 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2015

Τέλεσε τή Θεία Λειτουργία στήν Ἱερά Μονή Παναγίας Παντανάσσης
Κερατέας Ἀττικῆς στήν Ἑλλάδα.

ΤΕΤΑΡΤΗ
26 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2015

Χοροστάτησε κατά τήν ἀκολουθία τοῦ ἑσπερινοῦ στό πανηγυρίζον
παρεκκλήσιο τοῦ Ἁγίου Φανουρίου, Λαϊκῆς Λευκοθέας.

πανηγυρίζοντα

ἱερό

ναό
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ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
28 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2015

Χοροστάτησε κατά τήν ἀκολουθία τοῦ ἑσπερινοῦ στόν πανηγυρίζοντα
ἱερό ναό Τιμίου Προδρόμου Βουνίου.

ΣΑΒΒΑΤΟ
29 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2015

Τέλεσε τή Θεία Λειτουργία στόν πανηγυρίζοντα ἱερό ναό Τιμίου
Προδρόμου Ἀγροῦ.

ΚΥΡΙΑΚΗ
30 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2015

Τέλεσε τή Θεία Λειτουργία στό παρεκκλήσιο τοῦ Ἀρχαγγέλου Γαβριήλ
στόν κατασκηνωτικό χῶρο τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Λεμεσοῦ στόν Σαϊττά.
Χοροστάτησε κατά τήν ἀκολουθία τοῦ ἑσπερινοῦ στόν πανηγυρίζοντα
ἱερό ναό Ἁγίας Ζώνης Μονῆς.

ΔΕΥΤΕΡΑ
31 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2015

Τέλεσε τή Θεία Λειτουργία στόν πανηγυρίζοντα ἱερό ναό Ἁγίας Ζώνης
Ἀπαισιᾶς.

			

ΕΠΙΣΚΟΠΟΥ ΛΗΔΡΑΣ ΚΑΙ ΗΓΟΥΜΕΝΟΥ ΤΗΣ ΙΕΡΑΣ ΜΟΝΗΣ
ΠΑΝΑΓΙΑΣ ΜΑΧΑΙΡΑ ΚΥΡΙΟΥ ΕΠΙΦΑΝΙΟΥ
ΧΡΟΝΙΚΑ ΙΟΥΛΙΟΥ – ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2015

ΖΖΖ

Ὁ Ἐπίσκοπος Λήδρας καὶ Ἡγούμενος τῆς Ἱερᾶς Βασιλικῆς καὶ Σταυροπηγιακῆς Μονῆς
Μαχαιρᾶ κ. Ἐπιφάνιος λειτούργησε ἢ καὶ χοροστάτησε σ’ ὅλες τὶς ἱερὲς ἀκολουθίες Ἰουλίου
καὶ Αὐγούστου στὸ καθολικό τῆς ἱερᾶς Μονῆς Παναγίας Μαχαιρά.

				

ΕΠΙΣΚΟΠΟΥ ΧΥΤΡΩΝ ΚΥΡΙΟΥ ΛΕΟΝΤΙΟΥ
ΧΡΟΝΙΚΑ ΙΟΥΛΙΟΥ – ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2015

ΖΖΖ

ΚΥΡΙΑΚΗ
5 ΙΟΥΛΙΟΥ 2015

Ο Επίσκοπος Χύτρων κ. Λεόντιος τέλεσε τη Θεία Λειτουργία και προέστη
του ετήσιου εθνικού μνημοσύνου του Εθνομάρτυρα Αρχιεπισκόπου
Κυπριανού στο καθολικό της Ιεράς Μονής Αγ. Νεοφύτου.

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
10 ΙΟΥΛΙΟΥ 2015

Προέστη αγρυπνίας στο καθολικό της Ιεράς Μονής Αγ. Νεοφύτου.

ΚΥΡΙΑΚΗ
12 ΙΟΥΛΙΟΥ 2015

Τέλεσε τη Θεία Λειτουργία και προέστη του ετήσιου εθνικού μνημοσύνου
των πεσόντων κατά το προδοτικό πραξικόπημα της 15ης Ιουλίου 1974 στο
καθολικό της Ιεράς Μονής Αγ. Νεοφύτου.

ΤΡΙΤΗ
14 ΙΟΥΛΙΟΥ 2015

Παρέστη σε «εκδήλωση μνήμης και τιμής», που έγινε στο Μαρκίδειο
Θέατρο στην Πάφο, με την ευκαιρία της επετείου του πραξικοπήματος, με
κύριο ομιλητή τον κ. Μαρίνο Σιζόπουλο.
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ΚΥΡΙΑΚΗ
19 ΙΟΥΛΙΟΥ 2015

Τέλεσε τη Θεία Λειτουργία και προέστη του ετήσιου εθνικού μνημοσύνου
των πεσόντων κατά την τουρκική εισβολή του 1974 στο καθολικό της
Ιεράς Μονής Αγ. Νεοφύτου.

ΚΥΡΙΑΚΗ
2 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2015

Τέλεσε τη Θεία Λειτουργία και προέστη του ετήσιου εθνικού μνημοσύνου
του Εθνάρχη Αρχιεπισκόπου Μακαρίου Γ΄στο καθολικό της Ιεράς Μονής
Αγίου Νεοφύτου.

ΔΕΥΤΕΡΑ
3 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2015

Παρέστη σε εκδήλωση που έγινε με την ευκαιρία της επετείου του
θανάτου του εθνάρχη Αρχιεπισκόπου Μακαρίου Γ΄, που έγινε στην
αίθουσα της τράπεζας Κύπρου, με κύριο ομιλητή τον Πανιερώτατο
Μητροπολίτη Πάφου κ. Γεώργιο.

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
28 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2015

Προέστη αγρυπνίας στο καθολικό της Ιεράς Μονής Αγ. Νεοφύτου.

Ο Θεοφιλέστατος καθ’ όλες τις λοιπές Κυριακές, και τις μεγάλες εορτές των μηνών Ιουλίου
και Αυγούστου χοροστάτησε ή και λειτούργησε στην Ιερά Μονή Αγίου Νεοφύτου.

			

ΕΠΙΣΚΟΠΟΥ ΝΕΑΠΟΛΕΩΣ ΚΥΡΙΟΥ ΠΟΡΦΥΡΙΟΥ
ΧΡΟΝΙΚΑ ΙΟΥΛΙΟΥ 2015

ΖΖΖ

ΚΥΡΙΑΚΗ
5 ΙΟΥΛΙΟΥ 2015

Ο Θεοφιλέστατος Επίσκοπος Νεαπόλεως κ. Πορφύριος τέλεσε τη Θεία
Λειτουργία και κήρυξε τον θείο λόγο στον ιερό ναό Αγίου Ιωάννου στο
Molenbeek Saint-Jean στο Βέλγιο.

ΚΥΡΙΑΚΗ
12 ΙΟΥΛΙΟΥ 2015

Ο Θεοφιλέστατος τέλεσε τη Θεία Λειτουργία και κήρυξε τον θείο λόγο
στον ιερό ναό Αγίου Ιωάννου του Χρυσοστόμου στην Πάνω Λακατάμεια.

ΚΥΡΙΑΚΗ
19 ΙΟΥΛΙΟΥ 2015

Ο Θεοφιλέστατος τέλεσε τη Θεία Λειτουργία και κήρυξε τον θείο λόγο
στον ιερό ναό Αγίου Νικολάου Rotterdam στην Ολλανδία. Στο τέλος της
Θείας Λειτουργίας προέστη του επισήμου μνημοσύνου των πεσόντων
κατά το πραξικόπημα και την τουρκική εισβολή του 1974 που διοργάνωσε
η πρεσβεία της Κυπριακής Δημοκρατίας στην Ολλανδία.

ΚΥΡΙΑΚΗ
26 ΙΟΥΛΙΟΥ 2015

Ο Θεοφιλέστατος Επίσκοπος Νεαπόλεως κ. Πορφύριος τέλεσε τη Θεία
Λειτουργία και κήρυξε τον θείο λόγο στον πανηγυρίζοντα ιερό ναό Αγίας
Παρασκευής Γερμασόγειας, στην Λεμεσό.

ΕΠΙΣΚΟΠΟΥ ΝΕΑΠΟΛΕΩΣ ΧΡΟΝΙΚΑ ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ
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ΖΖΖ

ΚΥΡΙΑΚΗ
2 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2015

Ο Θεοφιλέστατος Επίσκοπος Νεαπόλεως κ. Πορφύριος τέλεσε τη
Θεία Λειτουργία και κήρυξε τον θείο λόγο στον μητροπολιτικό ναό
Αρχαγγέλων Μιχαήλ και Γαβριήλ στις Βρυξέλλες στο Βέλγιο.

ΠΕΠΜΤΗ
6 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2015

Ο Θεοφιλέστατος προέστη της αγρυπνίας στην Ιερά Μονή Συμβούλου
Χριστού στην Επισκοπή Λεμεσού, επί τη ευκαιρία της εορτής της
Μεταμορφώσεως του Σωτήρος Χριστού.

ΚΥΡΙΑΚΗ
9 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2015

Ο Θεοφιλέστατος τέλεσε τη Θεία Λειτουργία και κήρυξε τον θείο λόγο
στον ιερό ναό Αποστόλου Ανδρέου στον Κάτω Αμίαντο.

ΤΡΙΤΗ
11 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ

Ο Θεοφιλέστατος τέλεσε τη Θεία Λειτουργία στην Ιερά Μονή Παναγίας
Αμιρούς στο Μονάγρι στη Λεμεσό.

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
14 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2015

Ο Θεοφιλέστατος τέλεσε τη Θεία Λειτουργία στην Ιερά Μονή
Αρχαγγέλου Μιχαήλ στον Αναλυόντα. Το εσπέρας προέστη του
εσπερινού της Κοιμήσεως της Θεοτόκου και κήρυξε τον θείο λόγο στον
πανηγυρίζοντα ιερό ναό Κοιμήσεως της Θεοτόκου στο Λιοπέτρι στη
Λάρνακα.

ΣΑΒΒΑΤΟ
15 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2015

Ο Θεοφιλέστατος Επίσκοπος Νεαπόλεως κ. Πορφύριος τέλεσε τη
Θεία Λειτουργία και κήρυξε τον θείο λόγο στον ιερό ναό Παναγίας
Φανερωμένης Πάνω Πλατρών στη Λεμεσό.

ΚΥΡΙΑΚΗ
16 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2015

Ο Θεοφιλέστατος τέλεσε τη Θεία Λειτουργία στην ιερό ναό Παναγίας
Γαλακτοτροφούσας στο κατεχόμενο Παλαίκυθρο.

ΣΑΒΒΑΤΟ
29 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2015

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

ΚΥΡΙΑΚΗ
30 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2015

Ο Θεοφιλέστατος Επίσκοπος Νεαπόλεως κ. Πορφύριος τέλεσε τη Θεία
Λειτουργία και κήρυξε τον θείο λόγο ιερό ναό Τριών Ιεραρχών στα
Λειβάδια Λάρνακας.

			

ΕΠΙΣΚΟΠΟΥ ΜΕΣΑΟΡΙΑΣ ΚΥΡΙΟΥ ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ
ΧΡΟΝΙΚΑ ΙΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2015

ΖΖΖ

Ὁ Θεοφιλέστατος Ἐπίσκοπος Μεσαορίας κ. Γρηγόριος, κατά τοὺς μῆνες Ἰούλιο καὶ Αὔγοστο
2015, χοροστάτησε ἢ λειτούργησε καὶ κήρυξε σὲ ναούς τῆς Ἀρχιεπισκοπῆς καὶ ἀλλαχοῦ.
Δέχθηκε ἐπισκέπτες, κληρικούς καὶ λαϊκούς, μὲ τοὺς ὁποίους εἶχε συνεργασία. Ὡς Ἐπίσκοπος
τῆς Ἱεράς Ἀρχιεπισκοπῆς, ἐκπροσώπησε την Α.Μ. τὸν Ἀρχιεπίσκοπο Κύπρου σὲ διάφορες

504

ΕΠΙΣΚΟΠΟΥ ΜΕΣΑΟΡΙΑΣ ΧΡΟΝΙΚΑ ΙΟΥΛΙΟΥ - ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ

ἐκδηλώσεις, ἐκκλησιαστικές, ἐκπαιδευτικές καὶ πολιτιστικές, ὅπου ἀναλόγως, μίλησε ἤ
ἀνέγνωσε Χαιρετισμό τοῦ Μακαριωτάτου Ἀρχιεπισκόπου.
Τὴν Τρίτη, 7 Ἰουλίου 2015, ὁ Ἐπίσκοπος Μεσαορίας τέλεσε Ἁγιασμό στοὺς κατασκηνωτές
τῆς Ἑνορίας Ἁγίου Νικολάου Ἔγκωμης στὸ Φιλάνι καὶ μίλησε μὲ θέμα: «Ὁ Ἅγιος Νικόλαος
Μύρων τῆς Λυκίας, ὁ Ἱεράρχης πού ἀναδείχθηκε σὲ κανόνα πίστεως καὶ εἰκόνα πραότητος
στὴ συνείδηση τῶν πιστῶν».
Παρέστη καὶ ἀπηύθυνε χαιρετισμό σὲ ἐκδήλωση στὸ Προεδρικό Μέγαρο, μὲ τὴν εὐκαιρία
τῆς ἀναχωρήσεως τῶν μελῶν τῶν Εἰδικῶν Ὀλυμπιακῶν Ἀγώνων Κύπρου γιὰ τὶς ΗΠΑ.
Τὴν Πέμπτη, 9 Ἰουλίου μίλησε σὲ Φιλανθρωπικό δεῖπνο καὶ παρέδωσε τὴν οἰκονομικὴν
εἰσφορά τῆς Ἱερᾶς Ἀρχιεπισκοπῆς γιὰ τὸ Πολυδύναμο Κέντρο τοῦ Δήμου Ἁγίου Δομετίου.
Τὴ Δευτέρα, 13 Ἰουλίου, τέλεσε Ἁγιασμό στοὺς κατασκηνωτές τῆς Ἑνορίας Ἀποστόλου
Βαρνάβα Δασουπόλεως στὴν Ἄλωνα καὶ μίλησε μὲ θέμα: «Ὁ Ἅγιος καὶ ὁ Μάρτυρας στὴ ζωή
τῆς Ἐκκλησίας».
Τὴν Τρίτη, 21 Ἰουλίου, ἠχογράφησε τὸ πρωϊνό ἑορτολόγιο στὸ ΡΙΚ καὶ παρακάθησε σὲ
σύσκεψη μὲ τὸν Ἀντιπρόεδρο τοῦ ΚΟΤ, κ. Κ. Κουμή γιὰ τὴ Θεματικὴ Ὁμάδα Θρησκευτικοῦ
καὶ Προσκυνηματικοῦ Τουρισμοῦ.
Μέσα πλαίσια τοῦ σεμιναρίου τοῦ Παδαγωγικοῦ Ἰνστιτούτου Κύπρου γιὰ τοὺς
Ὁμογενεῖς Ἐκπαιδευτικοὺς, τὴ Δευτέρα, 27 Ἰουλίου, ἔδωσε δύο ὡριαίες διαλέξεις, μὲ θέμα
«Ἐνημερώνομαι καὶ γίνομαι ὁδοδείκτης στὰ μονοπάτια τῆς πατρίδας μου».
Ἀπό τὴ Δευτέρα 10 ἕως τὴν Τετάρτη 12 Αὐγούστου, ἐπισκέφθηκε τὰ εὐαγῆ ιδρύματα
τῆς Ἀρχιεπισκοπικῆς Περιφέρειας, ἐκ μέρους τοῦ Μακαριωτάτου.
Τὴν Τετάρτη, 12 Αὐγούστου, ἔδωσε συνέντευξη, ὡς Πρόεδρος τῶν κατεχομένων ἐνοριῶν τῆς
Ἀρχιεπισκοπικῆς Περιφέρειας, στὸ Γ΄ Πρόγραμμα Ραδιοφώνου τοῦ ΡΙΚ, ὅπου περιέγραψε
τὸ ἱστορικὸ τῆς ἀνασύστασης τῶν Ἐπιτροπῶν καὶ τὶς ἐκκλησιαστικές δραστηριότητες τῶν
ἐκτοπισμένων, τόσο στὴν ἐλεύθερη ὅσο καὶ στὴν κατεχόμενη πατρίδα μας.

