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O

Η ΘΕΟΤΟΚΟΣ ΕΝΘΡΟΝΗ ΒΡΕΦΟΚΡΑΤΟΥΣΑ

ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΑΣ ΤΗΣ ΠΟΔΥΘΟΥ

Η παράσταση βρίσκεται στο τεταρτοσφαίριο της αψίδας του ιερού
και παριστάνει την Παναγία ένθρονη-Βρεφοκρατούσα, 

ανάμεσα στους Αρχαγγέλους Mιχαήλ και Γαβριήλ.
Οι Αρχάγγελοι ντυμένοι με πλούσια κεντημένα ιμάτια

είναι στραμμένοι προς τη Θεοτόκο και θυμιάζουν κρατώντας λαμπάδες. 

Η ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΑΣ ΤΗΣ ΠΟΔΥΘΟΥ

ΠΟΥ ΒΡΙΣΚΕΤΑΙ ΚΟΝΤΑ ΣΤΗΝ ΓΑΛΑΤΑ

ΕΙΝΑΙ ΜΙΑ ΑΠΟ ΤΙΣ 10 ΕΚΚΛΗΣΙΕΣ ΜΑΣ ΠΟΥ ΠΕΡΙΛΗΦΘΗΚΑΝ ΣΤΟΝ ΚΑΤΑΛΟΓΟ

ΤΗΣ ΠΑΓΚΟΣΜΙΑΣ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ ΤΗΣ UNESCO.

O



ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΚΥΠΡΟΥ
Γ ΡΑ Φ Ε Ι Ο Ν  Ι Ε ΡΑ Σ  Σ Υ Ν Ο Δ Ο Υ

a
ΑΝΑΚΟΙΝΩΘΕΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΙΔΕΙΑ

H Ἱερὰ Σύνοδος τῆς Ἐκκλησίας τῆς Κύπρου συνῆλθε σήμερα, Τετάρτη, 
11 Φεβρουαρίου 2015, σὲ ἔκτακτη συνεδρία, ὑπὸ τὴν προεδρία 
τῆς Α.Μ. τοῦ Ἀρχιεπισκόπου κ.κ. Χρυσοστόμου, καὶ συνέχισε τὴ 

συζήτηση γιὰ τὰ θέματα τῆς Παιδείας τοῦ τόπου, μετὰ καὶ ἀπὸ τὴν ἐνημέρωση 
τῆς ὁποίας ἔτυχε ἀπὸ τὸν Ὑπουργὸ Παιδείας καὶ Πολιτισμοῦ, κατὰ τὴν 
προηγουμένη συνεδρία της.

Ἡ Ἱερὰ Σύνοδος ἐπικροτεῖ τὴν πρόθεση τῆς Κυβέρνησης γιὰ 
ἀντικατάσταση τοῦ Λυκείου Ἐπιλογῆς Μαθημάτων (ΛΕΜ). Ἡ πείρα τῶν 
τριάντα περίπου ἐτῶν λειτουργίας τοῦ ΛΕΜ ἀπέδειξε ὅτι οἱ μαθητὲς 
ὁδηγοῦνται στὴν ἐπιλογὴ τῆς «ἥσσονος προσπαθείας», ἀφοῦ προκρίνουν 
εὔκολα μαθήματα ἀπὸ τὰ ὁποῖα προσδοκοῦν ὑψηλότερες βαθμολογίες μὲ 
λιγότερη μελέτη. Τὰ χαμηλὰ ἀποτελέσματα σὲ παγκύπριους ἢ καὶ διεθνεῖς 
διαγωνισμοὺς ὀφείλονται, ἐν πολλοῖς, καὶ σ’ αὐτὴ τὴ στάση τῶν μαθητῶν.

Ἡ Ἱερὰ Σύνοδος θεωρεῖ ὀρθὴ καὶ τὴν πρόθεση τῆς Κυβέρνησης νὰ 
εἰσαγάγει νέο τρόπο διορισμοῦ τῶν ἐκπαιδευτικῶν μὲ τὴν κατάργηση τοῦ 
καταλόγου διοριστέων, ὅπως αὐτὸς ὑφίσταται σήμερα. Ἕναν πτυχίο μιᾶς 
πανεπιστημιακῆς σχολῆς δὲν εἶναι, ἀσφαλῶς, τὸ μόνο ἀπαιτούμενο γιὰ ἕναν 
καλὸ ἐκπαιδευτικό. Ἡ Ἱερὰ Σύνοδος πιστεύει ὅτι θὰ τεθοῦν ἀσφαλιστικὲς 
δικλίδες, ὥστε νὰ διορίζονται οἱ πλέον ἄξιοι καὶ νὰ ἀποκλείονται παρεμβάσεις 
ὁποθενδήποτε.
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Ἡ Ἱερὰ Σύνοδος ἐπικροτεῖ τὶς προτάσεις τοῦ Ὑπουργείου Παιδείας καὶ ὡς 
πρὸς τὸ θέμα τῆς ἀξιολόγησης τῶν ἐν ἐνεργείᾳ ἐκπαιδευτικῶν, γιατί πιστεύει 
ὅτι ἡ ισοπεδωτική βαθμολογία, ὅπως παρουσιάζεται σήμερα, δὲν ἐξασφαλίζει 
τὴν προαγωγὴ τῶν ἱκανοτέρων, μὲ ἀποτέλεσμα τὸν ὑποβιβασμὸ τῶν ἐπιπέδων 
Παιδείας. Ἡ ἀξιολόγηση ἑνὸς ἐκπαιδευτικοῦ ἡ ὁποία στηρίζεται, κυρίως, στὴ 
γνώμη ἑνὸς προσώπου ποὺ τὸ ἐπιθεωρεῖ μία φορὰ ἀνὰ ἔτος ἢ ἀνὰ διετία, δὲν 
συνιστᾷ δίκαιη αξιολόγηση τοῦ ἔργου τοῦ ἐκπαιδευτικοῦ οὔτε καὶ ἀποκλείει 
ὑποκειμενικὲς κρίσεις.

Ἡ Ἱερὰ Σύνοδος ἀσχολήθηκε περισσότερο μὲ τὴ μελέτη τοῦ εἴδους τῆς 
προσφερόμενης Παιδείας καὶ τὸν προσανατολισμὸ της ἐν σχέσει μὲ τὸν 
χριστιανικὸ καὶ ἑλληνικὸ χαρακτήρα της.

Τὴν παιδεία ἐξασκεῖ, ὅπως εἶναι ἀντιληπτὸ σὲ ὅλους, ὁλόκληρη ἡ 
κοινωνία μὲ τοὺς θεσμούς, τὰ ἤθη, τὶς ὀργανώσεις, τὰ μέσα ἐπικοινωνίας. 
Καὶ φαίνεται ἔτσι ἡ ἀλληλεπίδραση παιδείας - κοινωνίας. Ἀνάλογα μὲ τὸ 
ποιὸν τῆς κοινωνίας θὰ ἐνισχύεται ἢ θὰ ἀποδυναμώνεται καὶ ἡ παιδεία. Ἡ 
Ἱερὰ Σύνοδος ἔχει τὴ γνώμη ὅτι ἡ παιδεία ποὺ προσφέρεται σήμερα ἀπὸ τὴν 
κοινωνία μας, λόγῳ τῶν ἀνεπιθύμητων καὶ ἐν πολλοῖς ἀντιθέτων ρευμάτων 
ποὺ διατρέχουν τὴν τελευταία, δὲν εἶναι ἡ ἐπιθυμητή. Ἔχει ἀποδυναμωθεῖ. 
Τοῦτο ἐπηρέασε ἀρνητικὰ καὶ τὴ σχολικὴ ἐκπαίδευση. Κι εἶναι ἀκριβῶς αὐτὴ 
ἡ παιδεία ποὺ χρειάζεται σήμερα νὰ ἀποκατασταθεῖ καὶ νὰ ἀνανεωθεῖ γιὰ νὰ 
μπορέσει νὰ ἐπιτελέσει τὸν σημαντικὸ ρόλο της.

Ἡ σχέση παιδείας - κοινωνίας καὶ πολιτισμοῦ δὲν εἶναι, ὅμως, 
μονοσήμαντη. Ἡ παιδεία ἀποτελεῖ ἔκφραση τοῦ πολιτισμοῦ μίας κοινωνίας. 
Κι ἀκόμα εἶναι τὸ μέσο γιὰ τὴ διαιώνιση τῆς κοινωνίας. Εἶναι μὲ τὴν παιδεία 
ποὺ ἡ κοινωνία θὰ μεταδώσει στὴ νέα γενιὰ τὶς ἐθνικές, τὶς θρησκευτικὲς 
καὶ τὶς ἄλλες πολιτιστικὲς ἀξίες της καὶ μ’ αὐτὴ ἡ νέα γενιὰ θὰ βοηθηθεῖ νὰ 
ἐνταχθεῖ στὸ κοινωνικὸ σύνολο. Γι’ αὐτὸ καὶ τονίζεται ὁ ρόλος τοῦ Σχολείου 
καὶ τοῦ Ὑπουργείου Παιδείας.

Μιλοῦμε σήμερα γιὰ πολιτιστικὴ ἀλλοτρίωση, ποὺ θέτει σὲ ἄμεσο 
κίνδυνο τὴν πολιτιστική μας ταυτότητα, γιατί στὸν πολιτισμὸ μας ἔχουν 
διεισδύσει ξένες ἰδέες καὶ ξένα ἤθη. Τοῦτο ὀφείλεται καὶ στὴν ἀδυναμία τῆς 
παιδείας μας νὰ ἐκφράσει σωστὰ τὶς ἀξίες τῆς κοινωνίας μας, ἀλλὰ καὶ τοῦ 
ἔθνους καὶ τῆς παράδοσής μας, καὶ νὰ τὶς μεταφέρει ἀποτελεσματικὰ στὴ νέα 
γενιά. Μὲ τὸν τρόπο αὐτὸ διακυβεύεται, ὅμως, ἡ ἴδια ἡ ἐθνική μας ὕπαρξη.
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Οἱ χριστιανικὲς ἀξίες καὶ τὸ Ὀρθόδοξο πρότυπο ζωῆς, ποὺ ἀποτελοῦν 
οἰκουμενικὲς ἀξίες, θὰ πρέπει νὰ ἀποτελοῦν τὸν ἕναν ἐκ τῶν δύο βασικῶν 
πυλώνων τῆς παιδείας μας καθὼς καὶ τῆς προσφερόμενης στὰ σχολεῖα 
ἐκπαίδευσής μας. Αὐτὲς θὰ ὁδηγήσουν στὴν ἐπίτευξη τῆς ἁρμονικῆς 
συνύπαρξης τοῦ ἀνθρώπου μὲ τὸν Θεό, τὸν συνάνθρωπο καὶ τὴ φύση, ποὺ 
ἀποτελοῦν κύριους στόχους μίας δημοκρατικῆς καὶ πανανθρώπινης παιδείας.

Ἡ Ἱερὰ Σύνοδος πιστεύει ὅτι πρέπει ὅλοι νὰ ἐνδιαφερθοῦμε καὶ γιὰ τὸν 
ἑλληνικὸ χαρακτήρα τῆς παιδείας μας, ποὺ μὲ τὶς ἀξίες ποὺ καλλιέργησε καὶ 
ἀνέδειξε ἔγινε ὁ ἀκρογωνιαῖος λίθος τοῦ παγκόσμιου ὑγιοῦς ἀνθρωπισμοῦ. 
Πολὺ περισσότερον ὅμως ἐμεῖς ἐδῶ στὴν Κύπρο πρέπει νὰ ἐγκύψουμε

 σ’ αὐτὴν τὴ διάσταση τῆς παιδείας μὲ περισσὴ ἐπιμέλεια. Αὐτὴ εἶναι ποὺ 
θὰ μεταδώσει στὴ νέα γενιὰ τὴ συντήρηση τῆς μνήμης τῆς κατεχόμενης γῆς 
μας, τὴν εὐαισθησία γιὰ ἀντίδραση σὲ κάθε νέα ἐπιβουλὴ καὶ τὴν ἀγωνιστικὴ 
διάθεση γιὰ τὴν ἀπελευθέρωση. Κι εἶναι ὅλα αὐτὰ ζωτικῆς σημασίας γιὰ τὴ 
συνέχιση τῆς ὕπαρξής μας στὴν πατρίδα μας.

Ἡ Ἱερὰ Σύνοδος ἐπισημαίνει καὶ τὴν ἀνάγκη ἐπίδειξης μεγαλύτερου 
ἐνδιαφέροντος στὸν τομέα τῆς γλωσσικῆς κατάρτισης τῶν παιδιῶν μας 
καὶ καλεῖ τὸ Ὑπουργεῖο Παιδείας νὰ αὐξήσει τὶς ὧρες διδασκαλίας της στὰ 
σχολεῖα μας, ἐξετάζοντας καὶ τὴ δυνατότητα τῆς εἰσαγωγῆς τῆς διδασκαλίας 
τῆς ἀρχαίας Ἑλληνικῆς γλώσσας. Ἡ γλώσσα εἶναι ἕνας βασικὸς τρόπος μὲ τὸν 
ὁποῖο ἐκδηλώνεται ἀλλὰ καὶ βιώνεται ἡ ἐθνικὴ αὐτοσυνειδησία ἑνὸς λαοῦ. 
Ἡ ἑλληνικὴ γλώσσα εἶναι ὁ ἀρραγὴς συνδετικὸς κρίκος τῆς ἱστορίας τοῦ 
ἔθνους μας. Μίας ἱστορίας 35 σχεδὸν αἰώνων. Εἶναι ἡ ἴδια γλώσσα τοῦ «Αἰὲν 
ἀριστεύειν» καὶ τοῦ «Βασιλεῦ οὐράνιε», τοῦ «Ἴτε παῖδες Ἑλλήνων... νῦν ὑπὲρ 
πάντων ἀγὼν» καὶ τοῦ «Ἀπόσεισέ τους, Πενταδάκτυλέ μου», ἡ γλώσσα τοῦ 
Ὁμήρου, καὶ τοῦ Σοφοκλῆ, ἀλλὰ καὶ τοῦ Παλαιολόγου καὶ τοῦ Ρήγα Φεραίου 
καὶ τοῦ Εὐαγόρα Παλληκαρίδη.

Ὡς Ἐκκλησία ἔχουμε κι ἕναν ἐπιπλέον λόγο νὰ καυχόμαστε γιὰ τὴν 
Ἑλληνική μας γλώσσα. Ἡ διδασκαλία τοῦ Χριστοῦ κατεγράφη ἐξ ἀρχῆς 
εἰς τὴν Ἑλληνικὴ γλώσσα. Κι ἀργότερα, ὅταν ὁ λόγος τοῦ Θεοῦ ἔπρεπε νὰ 
ἑρμηνευθεῖ μὲ τὸν λόγο τοῦ ἀνθρώπου, δὲν ὑπῆρχε στὴ σκηνὴ τῆς Ἱστορίας 
ἄλλος φιλοσοφικὸς λόγος ἐκτὸς ἀπὸ τὸν Ἑλληνικὸ καὶ σ’ αὐτὸν ἑρμηνεύθηκε 
καὶ ἀναλύθηκε ἡ Καινὴ Διαθήκη.

Ἡ Ἱερὰ Σύνοδος θεωρεῖ ὅτι εἶναι χρέος ἐπιτακτικό, ὄχι μόνον τῆς 
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Ἐκκλησίας, τοῦ Ὑπουργείου Παιδείας καὶ τῶν Ἐκπαιδευτικῶν, ἀλλὰ ὅλου τοῦ 
λαοῦ, νὰ προστατεύσουμε ὡς κόρην ὀφθαλμοῦ τὴν Ἑλληνική μας παιδεία, ποὺ 
βασίζεται στὶς ἀναλλοίωτες Χριστιανικὲς καὶ Ἑλληνικὲς ἀξίες. Παραλλήλως 
ζητεῖ ἀπὸ τὸ Ὑπουργεῖο Παιδείας, ὅπως καλεῖ κατὰ τοὺς προβληματισμοὺς καὶ 
τὴ λήψη ἀποφάσεων, μαζὶ μὲ τοὺς ἄλλους θεσμικοὺς φορεῖς καὶ ἐκπρόσωπο 
τῆς Ἐκκλησίας, προκειμένου νὰ μεταφέρονται καὶ οἱ θέσεις της. Ἀς μὴ 
λησμονεῖται ὅτι γιὰ αἰῶνες πολλοὺς ἡ Ἐκκλησία μόνη ἐκράτησε τὸ βάρος καὶ 
τὴν εὐθύνη τῆς Παιδείας τοῦ τόπου.

ΙΕΡΑ ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΗ ΚΥΠΡΟΥ
11 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2015
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ΘΕΜΑ:  «Η ΕΠΙΘΕΣΗ
ΤΗΣ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΠΟΙΗΣΗΣ 
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ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΥ»

a
ΣΑΒΒΑΤΟ 3 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2015

ΑΙΘΟΥΣΑ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ IEΡΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ ΛΕΜΕΣΟΥ

Αγαπητέ κύριε Πρόεδρε της Π.Ε.Ε.Θ. 
Αγαπητά Μέλη αυτής, ευγενείς Σύνεδροι,

Mε τα αισθήματα τής εν Κυρίω αγάπης μου χαιρετίζω το συνέδριό 
σας που έχει θέμα: «Η ΕΠΙΘΕΣΗ ΤΗΣ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΠΟΙΗΣΗΣ  
ΣΤΙΣ ΡΩΜΑΙΙΚΕΣ ΡΙΖΕΣ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΥ» με μια σκέψη 

του γνωστού σ’ όλους μας διαπρύσιου κήρυκα τής Παράδοσής μας Φώτη 
Κόντογλου:

«Ὅσοι ἀπομείναμε πιστοὶ στὴν παράδοση, ὅσοι δὲν ἀρνηθήκαμε τὸ γάλα 
ποὺ βυζάξαμε, ἀγωνιζόμαστε, ἄλλος ἐδῶ, ἄλλος ἐκεῖ, καταπάνω στὴν ψευτιά. 
Καταπάνω σ᾿ αὐτοὺς ποὺ θέλουνε την Ἑλλάδα ἕνα κουφάρι χωρὶς ψυχή, ἕνα 
λουλούδι χωρὶς μυρουδιά. Κουράγιο, ὁ καιρὸς θὰ δείξει ποιὸς ἔχει δίκιο, ἂν 
καὶ δὲ χρειάζεται ὁλότελα αὐτὴ ἡ ἀπόδειξη». 

Από τότε δεν πέρασαν πολλά χρόνια και ο καιρός έδειξε ποιος έχει 
δίκαιο. Δυστυχώς, επαληθεύτηκε πλήρως η προφητική ρήση του Κόντογλου. 
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Σήμερα η Ελλάδα μας, η κοιτίδα τού παγκόσμιου πολιτισμού, η μητέρα των 
Επιστημών και ο Φορέας τού Ελληνοχριστιανικού Πνεύματος με το οποίο 
καλλιέργησε την ανθρωπότητα κατάντησε «ένα κουφάρι χωρίς ψυχή, ένα 
λουλούδι χωρίς μυρουδιά». Κατάντησε μια χώρα των κλοπών και της απάτης·  
μια χώρα η οποία περιφέρει τον δίσκο τής επαιτείας στις διάφορες ευρωπαϊκές 
χώρες εκλιπαρούσα οικονομική βοήθεια για τους μισθούς των υπαλλήλων 
της και για τον επιούσιο άρτο των πενήτων της. Κατάντησε «παλιόψαθα των 
Εθνών» κατά τον Μακρυγιάννη. 

Και τίθεται το εύλογο ερώτημα. Γιατί φτάσαμε ως εδώ; Η Παλαιά 
Διαθήκη μάς δίνει κατά τρόπο παραστατικό την απάντηση.

Ενώ ο Θεός  εξήγαγε τον Ελληνισμό από τη δουλεία τής Τουρκοκρατίας  
«καὶ διεφύλαξεν αὐτὸν ὡς κόρην ὀφθαλμοῦ, {καί} διεὶς τὰς πτέρυγας αὐτοῦ 
ἐδέξατο αὐτοὺς καὶ ἀνέλαβεν αὐτοὺς ἐπὶ τῶν μεταφρένων αὐτοῦ.  {καί} 
ἀνεβίβασεν αὐτοὺς ἐπὶ τὴν ἰσχὺν τῆς γῆς, καὶ ἔφαγεν  Ἰακὼβ καὶ ἐνεπλήσθη, 
καὶ ἀπελάκτισεν ὁ ἠγαπημένος, ἐλιπάνθη, ἐπαχύνθη, ἐπλατύνθη· καὶ 
ἐγκατέλιπε τὸν Θεὸν τὸν ποιήσαντα αὐτὸν καὶ ἀπέστη ἀπὸ Θεοῦ σωτῆρος 
αὐτοῦ». 

Ποίο το αποτέλεσμα;  {λέγει Κύριος}.   «ἀποστρέψω τὸ πρόσωπόν 
μου ἀπ᾿ αὐτῶν καὶ δείξω τί ἔσται αὐτοῖς ἐπ᾿ ἐσχάτων ἡμερῶν· 
ὅτι γενεὰ ἐξεστραμμένη ἐστίν, υἱοί, οἷς οὐκ ἔστι πίστις ἐν αὐτοῖς»  
(ΔΕΥΤΕΡΟΝΟΜΙΟΝ  ΛΒ 10-20).

Όμως, στις σκέψεις τού Κόντογλου, επαληθεύεται και θα επαληθεύεται 
στο διηνεκές και η άλλη αλήθεια. Ό,τι πάντα υπήρχαν και θα υπάρχουν  
εκείνοι  που παραμένουν  πιστοὶ στην παράδοση, που δεν αρνούνται το 
γάλα που βυζάξανε, και αγωνίζονται, άλλος εδώ, άλλος εκεί καταπάνω 
στην ψευτιά. Ή για να εκφραστώ με τον λόγο τής Γραφής, υπάρχει πάντα 
η «μικρά ζύμη», η οποία καλείται να ζυμώσει το «μεγάλο φύραμα».

Αναμφίβολα το φαινόμενο τής παγκοσμιοποίησης αποτελεί μια 
φυσιολογική εξέλιξη τής  σύγχρονης τεχνολογικής ανάπτυξης, με όλα τα 
θετικά και αρνητικά συνεπακόλουθα.

Τα καταπληκτικά επιτεύγματα στη  ιατρική και στις άλλες επιστήμες είναι 
αναμφίβολα καρπός αυτός τής ανάπτυξης. Ισχύει και εδώ η γνωστή ρήση 
«Το μαχαίρι στα χέρια ενός χειρουργού αποτελεί ευλογία ενώ στα χέρια 
ενός κακοποιού αποτελεί κατάρα».
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Βέβαια, είναι αλήθεια πως όσο ο χρόνος παρέρχεται όλο και πιο πολύ 
αισθανόμεθα ότι η πλάστιγγα γέρνει προς τα αρνητικά αποτελέσματα.  
Η τεχνολογική πρόοδος και η συνεπακόλουθη ιστορία των λαών κινούνται 
ραγδαίως προς τα εμπρός. Και η παγκοσμιοποίηση αποτελεί μια υπαρκτή 
πραγματικότητα με όλα τα συνεπακόλουθά της. Μιλάμε πια για ένα παγκόσμιο 
χωριό.  Συνεπώς ούτε ως Ελληνισμός ούτε ως Χριστιανισμός μπορούμε 
να κλειστούμε στα στενά μας γεωγραφικά όρια· ούτε και να επιβιώσουμε 
μόνοι μας,  πιστεύοντας ότι με τον τρόπο αυτό θα περιφρουρήσουμε τις 
πατροπαράδοτες αρχές μας και τις παραδόσεις μας. 

 Και τίθεται το εύλογο ερώτημα. Τι δέον γενέσθαι. Στο σημείο αυτό 
επιθυμώ να εκφραστώ με τα λόγια τού Πρυτάνεως τής σύγχρονης ελληνικής 
διανοήσεως. Τού αοιδίμου Ακαδημαϊκού Ιωάννη Θεοδωρακοπούλου. 

 « ... Μέγα αίτημα τής συγχρόνου ζωής μας, το οποίον τίθεται 
ενώπιόν μας και εις τη συνείδηση τού συγχρόνου Ελληνισμού, κατά τρόπο 
αδυσώπητον, είναι το αίτημα να αναγεννήσωμεν μέσα μας, ό,τι οι πατέρες 
μας ωνόμασαν ΟΡΘΟΔΟΞΙΑΝ... Παρελάβαμεν τον Χριστιανισμόν και η 
ιστορική μοίρα  επεφύλαξε εις ημάς  το προνόμιον να τον ερμηνεύσωμεν, 
να διατυπώσωμεν  με την ελληνικήν φιλοσοφίαν τας αρχάς του και έτσι να 
τον παραδώσωμεν εις τον κόσμον...

Κατά δε την περίοδον τής Τουρκοκρατίας, η Ορθοδοξία απετέλεσε {την 
κιβωτόν τής Σωτηρίας}  δια να επιζήσωμεν... Σήμερον, που δοκιμάζονται και 
διασαλεύονται εκ βάθρων, όλα τα ιστορικά μας αποκτήματα και αγαθά, έχομεν 
χρέος, ως λαός,  να εμβαθύνωμεν, όπως απαιτούν οι σύγχρονοι όροι τής ζωής, 
άλλη μία φοράν εις την πηγήν τής Ορθοδοξίας και να αναγεννήσωμεν μέσα 
μας το πνεύμα τού Χριστιανισμού!..»

 Και συμπληρώνει πολύ ωραία ο μεγάλος ρώσος διανοούμενος 
Γεώργιος Φλορόφσκυ:  «Η Ορθόδοξος Εκκλησία υπήρξεν ο θεματοφύλαξ  
τού Χριστιανικού Ελληνισμού και αυτό το δημιουργικόν πνεύμα τού 
Χριστιανικού Ελληνισμού πρέπει να αναζητώμεν.  Ας γίνωμεν καλύτεροι 
Έλληνες δια να αποβώμεν Ορθόδοξοι Χριστιανοί...».

Τούτες τις δύσκολες ώρες που όλοι μας αισθανόμαστε τον Ελληνισμό 
να παραπαίει,  λόγω της θρησκευτικής και ηθικής του αποστασίας, 
η οποία τον οδήγησε στην απληστία και την ειδωλολατρία, έχουμε πολύ 
μεγάλη πνευματική ανάγκη να στραφούμε στις πνευματικές μας ρίζες και 



11ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΣ ΣΤΟ 36Ο ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΤΗΣ Π.Ε.Ε.Θ.

να αναβιώσουμε τα κρυστάλλινα μηνύματά τους, αν θέλουμε όχι μόνο να 
επιβιώσουμε  αλλά και να αναλάβουμε τον ρόλο τού πνευματικού ταγού,  που 
μάς αρμόζει, μέσα στην παγκοσμιότητα.

 Ας ακούσουμε τη φωνή ενός αγνού αγωνιστή τής Ελευθερίας μας, τού 
Στρατηγού Μακρυγιάννη:  «… Οι μεταγενέστεροι ν’ άχουν περισσότερην 
αρετήν και πατριωτισμόν. Η Πατρίδα τού κάθε ανθρώπου και η θρησκεία του 
είναι το πάν και πρέπει να θυσιάζη και πατριωτισμό και να ζη και αυτός και 
οι συγγενείς του, ως τίμιοι άνθρωποι εις την κοινωνίαν· και τότε λέγονται 
έθνη, όταν είναι στολισμένοι με πατριωτικά αιστήματα. Το αντίον λέγονται 
παλιοψάθες των εθνών και βάρος τής γης. Και δια τούτο, ως πατρίδα γενική 
τού κάθε ενού και έργο των αγώνων τού μικροτέρου και αδυνάτου πολίτη, 
έχει και αυτός τα συμφέροντά του εις αυτείνη την πατρίδα, εις αυτείνη τη 
θρησκεία. Δεν πρέπει ο άνθρωπος να βαρύνεται και να αμελεί αυτά. Και ο 
προκομμένος πρέπει να φωνάζει ως προκομμένος την αλήθεια, το ίδιο και ο 
απλός».  

Συνεπώς, πιστεύω ότι η Εκκλησία έχει ιερό χρέος να ανασυντάξει 
τις πνευματικές της δυνάμεις και να εμφυσήσει το ζωογόνο πνεύμα τού 
Χριστού στις ψυχὲς των νέων μας, ώστε στον ιερὸ  κήπο τής ζωής να 
αναπτυχθούν και πάλιν καλλίκορμα και ευσκιόφυλλα και πολύκαρπα 
δένδρα, τα οποία να προσφέρουν τους ηδύγευστους και ψυχοτρόφους 
καρπούς τους  όχι μόνο και στον τελευταίο Έλληνα πολίτη αλλά και 
 σ’ όλο τον κόσμο.

Ας ακούσουμε  και το συγκινητικό  όραμα ενός διάσημου ρώσου 
συγγραφέα, του Ντοστογιέφσκυ.  

« Ναί, αὐτὸ εἶναι τὸ καθῆκον τῆς Ὀρθοδοξίας. Ν’ ἀποδείξει ὅτι ἄνευ τοῦ 
Χριστοῦ δὲν μπορεῖ κανεὶς νὰ ζεῖ… Ὁ Χριστὸς θὰ φέρει πίσω στοὺς λαοὺς τῆς 
Εὐρώπης τὸ Φῶς· καὶ τότε Ἀνατολὴ καὶ Δύση θὰ εἶναι καὶ πάλιν ἑνωμένες.

Εἶναι καθῆκον τῆς Ὀρθοδοξίας νὰ φέρει ἐκ νέου τὸν Χριστὸν  σ’ ἐκείνη 
τὴν Εὐρώπη, ἡ ὁποία ἀπομακρύνεται ἀπ’ Αὐτὸν συνεχῶς καὶ περισσότερον. 
Κατὰ τὴ γνώμη μου ἀποστολὴ τῆς Ὀρθοδοξίας εἶναι νὰ σώσει τὴν Εὐρώπη 
ἀπὸ τὴν ἄβυσσο καὶ τὸ χάος,  μὲ τὴν πίστη της πρὸς τὸν Χριστό.

Στὶς τελευταῖες ἡμέρες, βλέπω σαφῶς μπροστά μου, ὡς ὅραμα, ὅτι 
ἡ Εὐρώπη διαρκῶς καὶ περισσότερον ἀπομακρύνεται ἀπὸ τὸν Χριστό,  
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ἐφ’ ὅσον ὁλονὲν καὶ περισσότερον ὑποδουλώνεται   στὴν τρυφηλή ζωή.

 Καὶ ὅταν ἡ Εὐρώπη,  ἀκολουθώντας αὐτὸ τὸ δρόμο, θὰ προχωρήσει 
στὴν ἄβυσσο, θὰ ἔλθει ὁ ὀρθόδοξος λαός, μὲ τὴ φωτεινὴ εἰκόνα  τοῦ Χριστοῦ 
στὴν καρδιά του, μὲ τὴ συγχωροῦσα καὶ ταπεινόφρονα ἀγάπη του, καὶ τὴν 
τελευταία στιγμὴ θὰ σώσει τὴν Εὐρώπη ἀπὸ τὸ χάος»1.

 Προφητικό, συγκινητικὸ ἀλλὰ καὶ κατ’ εξοχή  χρεωστικὸ γιὰ ὅλους μας 
το κείμενο αυτό.       

  Πιστεύουμε ακράδαντα ότι, εάν, ως Ελληνισμός, επανέλθουμε στις 
δυναμογόνες πνευματικές μας ρίζες που είναι πρωτίστως η θεία διδασκαλία 
τού Ιησού και μπορέσουμε  να βοηθήσουμε πρώτα τον εαυτό μας,   και μετά  
την Ευρώπη να αναβιώσει και πάλιν το ζωογόνο πνεύμα της Ορθοδοξίας, 
τότε θα ισχύσουν οι θεηγόροι λόγοι τού Κυρίου μας.  

« … καὶ κατέβη ἡ βροχὴ καὶ ἦλθον οἱ ποταμοὶ καὶ ἔπνευσαν οἱ ἄνεμοι 
καὶ προσέπεσον τῇ οἰκίᾳ ἐκείνη, καὶ οὐκ ἔπεσε. Τεθεμελίωτο γὰρ ἐπὶ τὴν 
πέτραν…» (Ματθ. 7, 25). « … ἡ δὲ πέτρα ἦν ὁ Χριστὸς»    (Κόρ. 10, 4). 

ΙΕΡΑ ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΗ ΚΥΠΡΟΥ
ΣΑΒΒΑΤΟ 03 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2015

                                                   

       ΜΕΤ’ ΕΥΧΩΝ ΕΓΚΑΡΔΙΩΝ
                                                    Ο ΚΥΠΡΟΥ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΣ 

1  Νικολάου Π. Βασιλειάδη: «Η Ἑλλάς στην ἑνωμένη Εὐρώπη» σελ.54



«ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗ ΑΝΤΙΣΤΑΣΗ
ΓΙΑ ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΖΩΗ»

ΠΡΟΣΦΩΝΗΣΗ ΤΟΥ ΜΑΚΑΡΙΩΤΑΤΟΥ
ΣΕ ΜΑΘΗΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ

ΣΤΗΝ ΙΕΡΑ ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΗ.
ΔΕΥΤΕΡΑ 9  ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2015

Ζ
Ἀγαπητοί μου  μαθητές καί μαθήτριες,

Καθώς σάς βλέπω ενώπιό μου γεμάτους  σφρίγος και παλμό  
αναλογίζομαι ότι αξίζει να κάνουμε για σας οποιαδήποτε θυσία 
απαιτείται, προκειμένου να σας βοηθήσουμε να διαμορφώσετε έναν 

πνευματικό χαρακτήρα, ώστε να αναπτύξετε μια χριστιανική προσωπικότητα, 
η οποία   να εγγυάται μια υψηλού επιπέδου ποιότητα τής ζωής σας. 

Γνωρίζουμε ότι οι καιροί στους οποίους ζείτε είναι εξαιρετικά δύσκολοι. 
Το κακό και η αμαρτία όχι απλώς επιπολάζουν αλλά συμπεριφέρονται 
με εωσφορική επίδειξη και «υπερηφάνεια», όπως, αναιδώς, διακήρυξαν 
τελευταίως. 

Και το ερώτημα που τίθεται μπροστά σας είναι: θα ακολουθήσετε αυτό 
το ρεύμα όπως τα νεκρά ψάρια που ακολουθούν παθητικά το ρεύμα του 
ποταμού ή θα αντισταθείτε ως αγωνιστικές και θαρραλέες προσωπικότητες, 
για να δημιουργήσετε τις προϋποθέσεις για μια ποιοτικά ανώτερη ζωή;  

Νομίζω ότι η απάντηση είναι πολύ εύκολη. Δύσκολη είναι η 
πραγματοποίηση αυτής της απάντησης. Η δυσκολία όμως, τότε μόνο υπάρχει,  
εάν θελήσετε να κάνετε μόνοι σας αυτό τον αγώνα. Τότε κινδυνεύετε να 
συντριβείτε στα τρικυμιώδη ρεύματα τής υλιστικής και ευδαιμονιστικής 
Ευρώπης.
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Διότι η πάλη αυτή, κατά τον Απόστολο Παύλο «οὐκ ἔστιν  πρὸς αἷμα καὶ 
σάρκα, ἀλλὰ πρὸς τὰς ἀρχάς, πρὸς τὰς ἐξουσίας, πρὸς τοὺς κοσμοκράτορας 
τοῦ σκότους τοῦ αἰῶνος τούτου, πρὸς τὰ πνευματικὰ τῆς πονηρίας ἐν τοῖς 
ἐπουρανίοις» ( Εφ.6, 12).  Διότι πραγματικά δεν έχουμε να παλέψουμε με 
ανθρώπους, αλλά  η πάλη και ο πόλεμός μας είναι με τις αρχές και τις εξουσίες, 
με τα διαβολικά αυτά τάγματα, με τους κοσμοκράτορες που εξουσιάζουν το 
πλήθος των ανθρώπων που είναι βυθισμένοι στο ηθικό σκοτάδι που επικρατεί 
στον κόσμο αυτό. Καλούμαστε να παλέψουμε με τα πνευματικά όπλα που 
είναι γεμάτα πονηρία και κατοικούν ανάμεσα στον ουρανό και τη γη.

Αλλά, αγαπητοί μου μαθητές, όσο δύσκολος και αν είναι αυτός ο 
πνευματικός αγώνας, η  Εκκλησία, δια στόματος τού θείου Παύλου σας παρέχει 
τον απαραίτητο οπλισμό που θα σας οδηγήσει σε μία νίκη λαμπροφόρα. Σας 
συμβουλεύει: «διὰ τοῦτο ἀναλάβετε τὴν πανοπλίαν τοῦ Θεοῦ, ἵνα δυνηθῆτε 
ἀντιστῆναι ἐν τῇ ἡμέρᾳ τῇ πονηρᾷ καὶ ἅπαντα κατεργασάμενοι στῆναι» 
(Εφ.6,13). Επειδή ο αγώνας σας είναι φοβερός, γι’ αυτό πάρτε επάνω σας και 
φορέστε την πανοπλία που δίνει ο Θεός, για να μπορέσετε να αντισταθείτε 
την ημέρα που ο πειρασμός θα σας προσβάλει με δύναμη. Και αφού 
επιτελέσετε με ακρίβεια όλα τα καθήκοντά σας, να σταθείτε στη θέση σας και 
να την κρατήσετε καλά.

Συνεπώς, εάν φροντίσετε, από τώρα, να ενώσετε τη ζωή σας με τη 
Μητέρα  Εκκλησία  και την πηγή τής ζωής που είναι ο Σωτήρ τού κόσμου, 
ο Ιησούς Χριστός, τότε τα πράγματα αλλάζουν άρδην. Ο Αγώνας βέβαια 
πάντα θα είναι δύσκολος αλλά η Εκκλησία, που είναι «ὁ Χριστὸς εἰς τοὺς 
αἰῶνας παρατεινόμενος»  είναι σε θέση να σας παρέχει αενάως  όλα τα μέσα 
και τα όπλα για να διαμορφώσετε μια ολοκληρωμένη και ισχυρή πνευματική 
προσωπικότητα, η οποία θα είναι σε θέση, όχι μόνο να προβάλλει πνευματικές 
αντιστάσεις στα σειρηνώδη ρεύματα των καιρών μας αλλά και να αγωνίζεται 
σθεναρώς για τη δημιουργία ενός κόσμου ανώτερου. Ενός κόσμου στον οποίο 
να βασιλεύουν οι χριστιανικές αξίες της ζωής και τα ανώτερα ιδανικά τής 
πατρίδας, της οικογένειας, τής ελευθερίας και των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. 
Μ’ ένα λόγο να βασιλεύει το ιδανικό στο οποίο στοχεύει η σημερινή σας 
συγκέντρωση.  Ποιοτική  δηλαδή χριστιανική ζωή.  

Ο δρόμος τής χριστιανικής Αρετής και βιοτής αναμφίβολα απαιτεί 
αγώνες, απαιτεί μεθοδικότητα, απαιτεί και θυσίες∙ κοσμικές όμως. Απαιτεί 
ταπείνωση και προσευχή· απαιτεί πάνω ἀπ’ ὅλα συμμετοχή στα ιερά 
Μυστήρια τής Εκκλησίας μας. 
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Όμως, όλα αυτά δεν είναι φορτία δυσβάστακτα. Αντίθετα, είναι αγώνες 
στους οποίους ενυπάρχει  μια ανείπωτη εσωτερική χαρά που νοηματοδοτεί 
τη ζωή τού νέου, διότι θεμελιώνουν τις προσδοκίες ενός ελπιδοφόρου 
μέλλοντος. Μάς το διαβεβαίωσε τούτο ο ίδιος ο Χριστός. « Δεῦτε πρός με 
πάντες οἱ κοπιῶντες καὶ πεφορτισμένοι, κἀγὼ ἀναπαύσω ὑμᾶς…  ὁ γὰρ 
ζυγός μου χρηστὸς καὶ τὸ φορτίον μου ἐλαφρόν ἐστιν» ( Ματθ.11, 28-30). 

Εμείς, ως Εκκλησία, είμαστε απόλυτα πεπεισμένοι ότι ο δρόμος τής 
χριστιανικής Αρετής, που σας  υποδεικνύουμε  είναι ο μόνος δρόμος που 
καταξιώνει και νοηματοδοτεί τη ζωή σας, και σας βοηθά να διαμορφώσετε 
μια ολοκληρωμένη προσωπικότητα και να ζήσετε μια ζωή με ποιότητα. 

Η Εκκλησία, αγαπητά μου παιδιά,  δια μέσου των αιώνων στάθηκε η 
κιβωτός τής σωτηρίας τού Ελληνισμού και η στοργική Μητέρα τού ποιμνίου 
της. Την ίδια ευθύνη αισθάνεται ότι έχει και σήμερα απέναντί σας. Γι’ αυτό και 
σας προτρέπουμε  να την αγαπήσετε με όλη σας την καρδιά και να αισθάνεστε 
ότι είστε συνειδητά και  επίλεκτα μέλη αυτής. Τότε σίγουρα θα αποκτήσετε 
μια χριστιανική προσωπικότητα, η οποία όχι μόνο θα προβάλλει πνευματικές 
αντιστάσεις στα σύγχρονα καταλυτικά και αντιχριστιανικά ρεύματα αλλά 
εσείς θα διαμορφώνετε τις προϋποθέσεις για μια ανώτερη ποιοτική ζωή.

Σας το εύχομαι από κέντρου καρδίας και με όλη την εν Κυρίω αγάπη  μου.

                                        

                              Ο ΚΥΠΡΟΥ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΣ Β΄   



Ο Μ. ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΠΑΦΙΟΥΣ ΤΟΥ 2015

ΟΜΙΛΙΑ ΣΤΗ ΓΙΟΡΤΗ ΤΩΝ ΤΡΙΩΝ
ΙΕΡΑΡΧΩΝ ΣΤΗΝ ΠΑΦΟ. 
a

ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗ ΠΑΦΟΥ ΚΥΡΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ

Όταν, μετά τον 11ο αιώνα,  καθιερώθηκε η κοινή εορτή των τριών 
μεγάλων διδασκάλων της Εκκλησίας και Ιεραρχών, του Μεγάλου 
Βασιλείου, του Γρηγορίου του Θεολόγου και του Ιωάννου του 

Χρυσοστόμου, και ιδίως μετά το 1843, που αναγνωρίστηκαν ως προστάτες 
των Ελληνικών μας Γραμμάτων, δόθηκε το έναυσμα για μιαν ενδελεχή μελέτη 
του έργου τους, διαπιστώθηκε η ευρύτητα των οριζόντων τους και το βάθος 
της σκέψης τους.

Κορυφές πανύψηλες της ανθρώπινης διανόησης, εφάμιλλοι των οποίων 
δύσκολα μπορούν να βρεθούν σε οποιαδήποτε εποχή, κάτοχοι της μέχρι 
τότε γνώσης σε όλους τους τομείς, ασχολήθηκαν με κάθε πτυχή της ζωής 
και έδωσαν απαντήσεις σ’ όλα τα ανθρώπινα προβλήματα. Και σήμερα, 
ακόμα, δεκαέξι και πλέον αιώνες μετά, διαπιστώνουμε τόσο την πληρότητα 
της σκέψης τους, όσο και την επικαιρότητά της. Με κάποιες προϋποθέσεις, 
λόγω της μεγάλης χρονικής απόστασης που μας χωρίζει από την εποχή 
τους, προστρέχουμε και τώρα στη σκέψη τους και στις λύσεις που έδωσαν σε 
διάφορα προβλήματα για αντιμετώπιση παρόμοιων καταστάσεων.

Παρόλο που τα τελευταία χρόνια επιχειρήθηκαν πολλές και 
εκθεμελιωτικές αλλαγές στην Παιδεία μας, αλλαγές που στόχευαν στον 
ελληνικό και χριστιανικό χαρακτήρα της, εν τούτοις μέχρι σήμερα δεν 
επιχειρήθηκε η αποκαθήλωση των Τριών Ιεραρχών από το βάθρο τους ως 
προστατών της Παιδείας μας.



17O Μ. ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΠΑΦΙΟΥΣ ΤΟΥ 2015

Θεωρούνται από όλους, και δικαίως, ως προστάτες της Ελληνικής μας 
Παιδείας, όχι απλώς της Εκπαίδευσης. Ο όρος «εκπαίδευση» αναφέρεται μόνο 
σ’ ένα μέρος της παιδείας, σ’ εκείνο που προσφέρεται, για ένα περιορισμένο 
διάστημα χρόνου, στο σχολείο ή στο εργαστήριο. Βασική επιδίωξη της 
εκπαίδευσης είναι να προσφέρει συγκεκριμένες γνώσεις και δεξιότητες για 
την επαγγελματική και την κοινωνική, γενικότερα, αποκατάσταση των νέων 
μελών μιας κοινωνίας.

Ο όρος «παιδεία», όμως, αναφέρεται σε μιαν πολύ πιο πλατιά έννοια, που 
περιλαμβάνει τόσο τον πολιτισμό μιας κοινωνίας, όσο και όλες τις ανθρώπινες 
σχέσεις, που επηρεάζουν έναν άτομο από τη γέννηση μέχρι τον θάνατό του. 
Όλα τα μέλη μιας κοινωνίας είναι φορείς της παιδείας. Την ασκούν με τον 
τρόπο που ζουν και συμπεριφέρονται. Γι’ αυτό και μιλούμε για παιδεία έστω κι 
αν δεν υπάρχουν σχολεία.

Όταν, λοιπόν, μου προτάθηκε, από τους εκπροσώπους των εκπαιδευτικών 
οργανώσεων της πόλης μας, να είμαι ο ομιλητής στην αποψινή εκδήλωση, 
ύστερα από κάποιο σοβαρό προβληματισμό, διερωτήθηκα, κάτω από τον 
ευρύ αυτό ορισμό της παιδείας, ποιο είναι το κρίσιμο θέμα στην κοινωνία της 
Πάφου, που επηρεάζει την παιδεία και την αγωγή των μελών της, σήμερα; 
Και η απάντηση ήλθε αβίαστα: Η διαφθορά στα ανώτατα στρώματα της 
κοινωνίας μας και η, ως εκ τούτου, επελθούσα απαξίωση των θεσμών. 
Η παιδεία μας, αναπόφευκτα, επηρεάζεται από αυτή την κατάσταση. Νέοι 
και μεγάλοι παίρνουν έμπρακτα μιαν αγωγή από την επικρατούσα γύρω μας 
ατμόσφαιρα. Θα μπορούσε να πει κάτι, σ’ αυτό, η μνήμη των Τριών Ιεραρχών;

Ο χρόνος μιας ομιλίας δεν μου επέτρεπε να ασχοληθώ με τις απόψεις 
και των τριών μεγάλων διδασκάλων στο θέμα. Επέλεξα να ασχοληθώ με 
τις σχετικές θέσεις του Μ. Βασιλείου, τις οποίες και στέγασα κάτω από τον 
τίτλο που δόθηκε στην πρόσκληση: «Ο Μέγας Βασίλειος προς τους Παφίους 
του 2015». Η διδασκαλία και οι θέσεις του Μ. Βασιλείου στο θέμα αυτό δεν 
βρίσκονται, ασφαλώς, σε μια συστηματική πραγματεία του. Είναι κατάσπαρτες 
σ’ όλο το έργο του, από το οποίο και αντλώ τις σχετικές αναφορές. 

Έχοντας υπόψη μου ότι το ακροατήριο, εσείς, προέρχεστε κυρίως από 
τον εκπαιδευτικό κόσμο, κράτησα πολλές αναφορές του μεγάλου πατρός 
χωρίς μετάφραση, όπως τις είπε εκείνος, για να μην μειώσω το κάλλος τους, 
αφού είμαι σίγουρος ότι είναι κατανοητές σε σας.
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Ο άνθρωπος ως πνευματικό ον παραμένει, βασικά, από την αρχή της 
δημιουργίας του, ο ίδιος. Τα ίδια θεμελιώδη ερωτήματα που απασχολούσαν 
τους προ Χριστού ανθρώπους, αλλά και τους ανθρώπους της εποχής τού 
Μ. Βασιλείου, απασχολούν και τον σημερινό άνθρωπο. Το πόθεν έρχεται, πού 
πηγαίνει, ποιος είναι ο τελικός προορισμός του, γιατί υπάρχει η αδικία, το 
κακό, ο θάνατος και άλλα. Ίδια και τα πάθη, οι αδυναμίες και τα ελαττώματα 
των ανθρώπων˙ και τότε και σήμερα. Ποιμένας της Εκκλησίας σε μια δύσκολη, 
όπως είναι και η δική μας εποχή, ο Μ. Βασίλειος βρέθηκε αντιμέτωπος με 
περιπτώσεις παρόμοιες με τις δικές μας.

Ο τέταρτος αιώνας συνιστούσε μιαν περίοδο κοσμογονικών εξελίξεων. 
Στην περίοδο αυτή σημειώθηκε είσοδος σ’ ένα νέο κόσμο, λόγω της 
κατάρρευσης της Ρωμαϊκής αυτοκρατορίας και της στροφής σε μια νέα 
πολιτική κονίστρα, την Ανατολή. Υπήρξαν έντονες πνευματικές ανησυχίες 
λόγω και των δογματικών διενέξεων, αποπροσανατολισμός λόγω των 
αιρέσεων, αστάθεια πολιτική και κοινωνική.  

Υπήρξαν και τότε άρχοντες ανάξιοι της θέσης τους, εκτρεπόμενοι σε 
άδικο πλουτισμό, που περιφρονούσαν την αρετή και τον θείο νόμο. Υπήρχαν 
και τότε νεοφανείς πλούσιοι, που ξέχασαν από πού ξεκίνησαν και πώς 
πλούτισαν και που δεν δίσταζαν με κάθε τρόπο, με παραχαράξεις κανονισμών 
και δωροδοκίες, και των εκκλησιών τις περιουσίες να καταληστεύουν αλλά 
και τον λαό να αδικούν, έχοντας ως μοναδικό στόχο τους την περαιτέρω 
συσσώρευση της ύλης. Υπήρχε και τότε φτώχεια και ανέχεια σε μεγάλο μέρος 
του λαού που άφηνε ασυγκίνητους τους πλουσίους.

Σε μιαν τέτοια εποχή δρα ο Μ. Βασίλειος. Πρωτοπόρος ιεράρχης και 
φωτισμένος ιδεολόγος καταφέρνει να δώσει σωστικές απαντήσεις στους 
ανθρώπους, να τους υποδείξει «Ὁδούς σωτηρίας» μέσα από τα φοβερά 
αδιέξοδά των καιρών και να τους καθοδηγήσει στο πραγματικό νόημα της 
ζωής.

Εκθέτει στο έργο του τις ευαγγελικές αρχές για μιαν ευνομούμενη 
κοινωνία και καθορίζει τις απαιτήσεις μιας τέτοιας κοινωνίας από τους 
άρχοντες και τα μέλη της. Ταυτόχρονα, ελέγχει δριμύτατα όσους, για τον έναν 
ή τον άλλο λόγο παρεκτρέπονται, ή αστοχούν στην εκπλήρωση των όσων 
απαιτεί η θέση τους και δίνει σαλπίσματα για ανάνηψη από τον λήθαργο και 
ανάληψη των καλών. Παρακολουθώντας τον είναι σαν να τον ακούμε να μιλά 
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σ’ εμάς για τη σημερινή κοινωνία της μικρής μας πόλης.

Προϋπόθεση για την πρόοδο μιας κοινωνίας, κατά τον Μ. Βασίλειο, 
είναι η αρετή, η προσήλωση που θα επιδείξουν σε αξίες, τις οποίες και 
θα καλλιεργήσουν τα μέλη της και ιδίως οι προεστώτες, οι θεσμικοί 
άρχοντες. Η αρετή, όμως, δεν είναι η απλή αποφυγή του κακού, ώστε να 
μην υπάρχουν συγκρούσεις στην κοινωνία. «Τοῦτό ἐστιν ἀρετή», τονίζει ο 
Μ. Βασίλειος, «ἔκκλισις ἀπό κακοῦ καί ποίησις ἀγαθοῦ». Η αρετή συνίσταται 
στην απομάκρυνση μεν από το κακό, αλλά και στην επιτέλεση του καλού. 
«Ἡ δέ ἀργία τῆς πονηρίας», συνεχίζει, «οὔτε  ἐπαίνων αὐτή καθ’ ἑαυτήν, οὔτε 
κολάσεων ἀξιοῦται» 1 Η κοινωνία δεν είναι αγέλη ζώων που χρειάζεται απλώς 
να βόσκουν ειρηνικά. Έχει να επιτελέσει ανώτερους στόχους που απαιτούν 
κάτι πέραν από την ειρηνική συνύπαρξη. Φανταστείτε, από την αρχή, τα 
ελλείματά μας, όταν από την κοινωνία μας όχι μόνον απουσιάζει η επιτέλεση 
του αγαθού, αλλά και πλεονάζει σε κάθε έκφανσή της, έντονα, το κακό.   

Δεν έχει αμφιβολία, ο Μ. Βασίλειος, ότι «δυσάγωγον πρός ἀρετήν τὀ 
γένος τῶν ἀνθρώπων»2.  Δύσκολα οδηγείται στην αρετή ο άνθρωπος. Όμως 
πιστεύει ότι «ἐν τούτῳ ἡμῖν δέδοται τό αὐτεξούσιον. Εἰς τό κατάρχειν τῶν 
παθῶν»  . Γι’ αυτό μας δόθηκε από τον Θεό η ελευθερία της βούλησης. Για 
να επιβαλλόμαστε στα πάθη μας. Ίσως μερικοί να πουν, με τη σημερινή μας 
κατάσταση: Ας έλειπε το κακό κι ας μην είχαμε να επιδείξουμε καλά. Μπορεί 
να μην επαινούμασταν, δεν θα συναντούσαμε, όμως, το όνειδος και τον 
χλευασμό των γύρω μας. Μα ο στόχος είναι ανώτερος. Προς αυτόν πρέπει να 
προσβλέπουμε. Και προς τα εκεί πρέπει να οδηγούμε την πόλη μας.

Σ’ εκείνους που και τότε, όπως και σήμερα, πρόβαλλαν τον προηγούμενο 
χρηστό βίο τους, ως αντιστάθμισμα για τις μετέπειτα εκτροπές τους, έλεγε: 
«Οὐδείς δίκαιος δι’ ἀδυναμίαν κακοῦ». Αν κάποτε δεν παρεσχέθησαν 
ευκαιρίες ασυδοσίας δεν σημαίνει ότι τούτο αποτελεί και αιτίαν εγκαύχησης. 
«Ἀρετή γάρ ἐκ προαιρέσεως, οὐκ ἐξ ἀνάγκης γίνεται»3. Θα επαινεθείς αν 
κατορθώσεις την αρετή όταν υπάρχει και η αντίθετη επιλογή. 

Σ’ αυτούς που, όταν είχαν την ευκαιρία άρπαζαν, ενώ όταν οι περιστάσεις 

1  Πατερικές Εκδόσεις «Γρηγόριος ο Παλαμάς», Έλληνες Πατέρες της Εκκλησίας (ΕΠΕ),  
   Μ. Βασιλείου Έργα, Τόμος 6, σελ. 266.
2  P.G. Patrologia Graeca Migne. Τόμος 31ος , σελ. 632c
3  ΕΠΕ Τόμος 7ος , σελ. 110
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δεν τους το επέτρεπαν παρουσιάζονταν ως φύλακες της αρετής, παραθέτει 
το παράδειγμα κάποιων γερόντων που όσο ήσαν νέοι είχαν διαπράξει τα 
πάντα, κλοπές, ατιμίες, ανηθικότητες, παρουσίασαν όμως «σώφρονα» βίον 
όταν δεν μπορούσαν πια να τρέξουν πίσω από την αμαρτία. «Ἐάν δι’  ἡλικίαν 
παύσῃ τῆς ἁμαρτίας, τῆς ἡλικίας ἡ χάρις» λέγει ο Μ.Βασίλειος. «Θεῷ οὐ τό 
ἠναγκασμένον φίλον»4 επαναλαμβάνει. Επιμένει στο θέμα αυτό ο Βασίλειος 
και λέγει χαρακτηριστικά: «’Eπαινοῦμεν τούς κατά προαίρεσιν ἀγαθούς, 
οὐ τούς ἀπό τινος ἀνάγκης ἐξειργομένους»5. Επαινούμεν αυτούς που είναι 
αγαθοί ύστερα από δική τους επιλογή κι όχι από εξαναγκασμό. 

Σε όλη του τη ζωή και σε κάθε περίπτωση, ο Μ.Βασίλειος, δεν παρέλειπε 
να παροτρύνει τον κάθε άνθρωπο να αποφεύγει τη χαμοζωή και να επιδιώκει 
την πραγμάτωση της αρετής. Είναι ο μόνος τρόπος για να αποσπασθεί 
ο άνθρωπος από τα χαμερπή. «Πρόκοπτε ταῖς ἀρεταῖς ἵνα ἐγγύς γένῃ τῶν 
ἀγγέλων»6, λέγει. Κι αφού, προσθέτει, από όλους ομολογείται ότι «καί μεῖζον 
ἀγαθόν καί διαρκέστερον καί παρά πάντων ἔχει τήν προτίμησιν», η αρετή, 
«ταύτην ἡμῖν διωκτέον»7. Ας την επιδιώξουμε. Δεν είναι αυτονόητη προτροπή 
και για μας;

Μιλούσαν και τότε ειρωνικά για κάποιες κοινότητες που ατύχησαν ως 
προς τους άρχοντες που τους κυβερνούσαν και αναφέρονταν απαξιωτικά 
γι’ αυτές. Λέγει για την κατάσταση αυτή ο Μ.Βασίλειος: «Τά τῶν  ἀρχόντων 
κακά, συμφοραί τοῖς ἀρχομένοις γίνεται»8. Παρεκτροπές και μειονεκτήματα 
των αρχόντων αποβαίνουν συμφορές για τους αρχομένους. Και συμπεραίνει 
πολύ φυσικά, «ὁποῖοι  ἄν  ὦσιν οἱ προεστῶτες, τοιαῦτα, ὡς ἐπί τό πολύ, καί τά 
ἤθη τῶν ἀρχομένων γίνεσθαι εἴωθεν»9. Και πράγματι αν ο προϊστάμενος των 
θεσμών μιας περιοχής κλέπτει, δεν θα τον μιμηθούν οι κατά τους διάφορους 
τομείς υπάλληλοι; Το ζήσαμε στην πόλη μας με προηγούμενες καταδίκες 
υφισταμένων για παρκόμετρα, πινακίδες, υδατοπρομήθεια,  κρεββατάκια 
λουομένων και άλλα. Αποφαίνεται προς τούτο ο Μ. Βασίλειος: Ο υφιστάμενος 
«οὐ τοσοῦτον δεῖται λόγου, ὅσον τοῦ καθημερινοῦ ὑποδείγματος»10. 

4  ΕΠΕ Τόμος 5ος , σελ. 407
5  ΕΠΕ Τόμος 10ος, σελ. 476
6  ΕΠΕ Τόμ. 8ος , σελ. 124
7  ΕΠΕ Τόμος 6ος , 152-154
8  P.G. 30,  σελ. 292d
9  ΕΠΕ, Τόμος Ι, σελ. 126
10  ΕΠΕ Τόμος Ι, σελ. 116



21O Μ. ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΠΑΦΙΟΥΣ ΤΟΥ 2015

Δεν χρειάζεται διδασκαλίες, ο υφιστάμενος, όσο έχει ανάγκη παραδείγματος. 
Νουθετεί γι’ αυτό έναν τέτοιο άρχοντα και του λέγει: «Ἄρχε τῶν ἐν σοί 
λογισμῶν, ἵνα γένῃ ἄρχων τῶν ὄντων πάντων»11. Υπόταξε τους λογισμούς 
και τα πάθη σου και θα κυριεύσεις των πάντων.

Η οίηση που προσκτάται από την πολιτική ή κοινωνική θέση 
κάποιου, λόγω και του πλούτου που διαχειρίζεται αλλά και της δόξας 
που τον συνοδεύει, οδηγεί πολλούς άρχοντες σε ποικίλα ατοπήματα. 
Πολλοί διέλυσαν την οικογένειά τους, ενώ άλλοι την υπονόμευσαν 
σοβαρά με παράνομες σχέσεις. Σ’ αυτούς δεν χαρίζεται ο Βασίλειος.  
«Ὁ ἀρχόμενος ὑπό τῶν ἡδονῶν καί ἀγόμενος ἐπιθυμίαις ποικίλαις, δοῦλος 
ὤν τῆς ἁμαρτίας, ἀνεπιτήδειός ἐστι πρός τό ἄρχειν»12. Εκείνος που’ ναι 
κυριευμένος από τις ηδονές και άγεται από ποικίλες επιθυμίες, όντας δούλος 
της αμαρτίας, είναι ακατάλληλος για να άρχει. Ευάλωτος σε κάθε εκβιασμό 
ένας τέτοιος άρχων, οδηγείται σε ποικίλους συμβιβασμούς και γίνεται 
περίγελως της κοινωνίας. Έχουμε, δυστυχώς, πείρα  και αυτής της πτυχής 
της διαφθοράς που ζούμε στην κοινωνία μας. Πάντα επίκαιρος αλλά και 
διδακτικός ο Μ.Βασίλειος.   

Ο ιεράρχης της Καισάρειας καταλαβαίνει ότι κύρια αιτία της 
κακοδαιμονίας της κοινωνίας είναι η άμετρη στροφή πολλών προς τον 
πλουτισμό˙ η τάση πολλών, αρχομένων και ιδίως αρχόντων, να θέτουν ως 
κύριο στόχο της ζωής τους τη συσσώρευση υλικών αγαθών. Ο κίνδυνος είναι 
μεγάλος ακόμα  κι όταν οι μέθοδοι και τα μέσα που χρησιμοποιούνται είναι 
κατά πάντα νόμιμα. Ο πλούτος, από μόνος του, αποπροσανατολίζει από τον 
κύριο στόχο μας, υποτιμά τις πνευματικές αξίες, παραγνωρίζει τον πλησίον. 
Γι’αυτό και ο Βασίλειος λέγει: «Ὅσον πλεονάζεις τῷ πλούτῳ τοσοῦτον 
ἐλλείπεις τῇ ἀγάπῃ»13. Όσον αυξάνεται ο πλούτος, τόσο μειώνεται η αγάπη. 
Εξάλλου, έμμεσα, ο πλουτισμός αντιτίθεται και στη μεγάλη εντολή της 
αγάπης προς τον πλησίον. Υπενθυμίζει προς τούτο ο Βασίλειος: «Ὁ ἀγαπῶν 
τόν πλησίον ὡς ἑαυτόν, οὐδέν περισσότερον κέκτηται τοῦ πλησίον»14. 
Αν αγαπάς τον πλησίον, όπως τον εαυτό σου, γιατί επιδιώκεις νάχεις 
περισσότερα από αυτόν; Πολλές φορές ο πλούτος γίνεται «τῶν ψυχῶν ἡ 

11  P.G.  30, σελ. 36c-37c
12  P.G. 30, σελ. 207, a-b
13  ΕΠΕ Τόμος 6ος , σελ. 288
14  ΕΠΕ Τόμος 6ος , σελ. 288
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ἀγχόνη, τό τοῦ θανάτου ἄγκιστρον, τό τῆς ἁμαρτίας δέλεαρ...ψεύδους πατήρ, 
πλαστογραφίας δημιουργός, ὁ τήν ἐπιορκίαν γεννήσας...»15, αίτιος δηλ. κάθε 
κακού.

Διαβάζοντας τα πιο πάνω διερωτάσαι αν έβλεπε, με το προφητικό του 
βλέμμα, τη δική μας εποχή, ο Μ.Βασίλειος. Θα είχε κάτι περισσότερο να πει 
για τους πλουσίους της σύγχρονης κοινωνίας που πλαστογραφούν έγγραφα, 
παραχαράσσουν σχέδια, αλλοιώνουν αποφάσεις, όχι για επιβίωση αλλά για 
πλουτισμό; Δεν το νομίζω. Μας τους παρουσιάζει και με το παραπάνω η 
τοποθέτησή του.

Μπορεί, τότε, να μην υπήρχαν, και οπωσδήποτε δεν υπήρχαν, κουρέματα 
καταθέσεων, ούτε και υπεξαίρεση των χρημάτων του λαού με αξιόγραφα ή με 
την απάτη του χρηματιστηρίου. Όμως στους ορθώς φρονούντες, και τότε και 
σήμερα, είναι φανερό το άστατο του πλούτου. Προειδοποιεί, ως εκ τούτου, 
ο Μ. Βασίλειος: «Ρευστή ἡ φύσις τοῦ πλούτου...Μᾶλλον δύνασαι ὕδωρ τῇ 
χειρί περιλαβών κατασχεῖν, ἤ πλοῦτον σεαυτῷ διαρκῶς συντηρῆσαι»16. Πόσο 
εύκολο, ή για πόσο χρόνο μπορείς να κρατήσεις νερό στα χέρια σου; Έτσι 
συμβαίνει και με τον πλούτο.

Προσπαθούσε με συνεχείς υποδείξεις και σύντονες διδασκαλίες 
να στρέψει την προσοχή του λαού και ιδιαίτερα των αρχόντων προς τα 
πνευματικά, τις ανώτερες αξίες. Παρουσίαζε παραδείγματα για να πείσει∙ 
κάποτε έλεγχε και δριμύτατα. «Ὁ πλεονέκτης», λέγει, «μιμεῖται τοῦ πυρός 
τήν βίαν»17. Δεν σταματά πουθενά. Θέλει να καταβροχθίσει τα πάντα. «Ὅσῳ 
πλειόνων ἐμφορεῖται, πλειόνων ἐφίσταται»18. «Ὅσα βλέπει ὁ ὀφθαλμός, 
τούτων ἐπιθυμεῖ ὁ πλεονέκτης»19. Όσον πιο πολλά αποκτά, τόσον 
περισσότερα επιθυμεί. Κάποιους και τότε, και σήμερα, η πλεονεξία τούς 
οδήγησε στη φυλακή, στην ανυποληψία από τους γύρω τους, τους «ἐνέδυσεν 
αἰσχύνην».

Πολύ περισσότερο λυπάται ο Βασίλειος στις περιπτώσεις, κι αυτές 
είναι οι περισσότερες, που οι πλεονέκτες δεν αρκούνται σε νόμιμα μέσα για 
κορεσμό του πάθους τους, αλλά καταφεύγουν σε κάθε είδους παρανομίες. 

15  ΕΠΕ Τόμος 6ος , σελ. 312
16  ΕΠΕ Τόμος 5ος , σελ. 394
17  ΕΠΕ Τόμος 6ος , σελ. 304-312
18  ΕΠΕ Τόμος 6ος,  σελ. 336
19  ΕΠΕ Τόμος 6ος  σελ. 304
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Ο πλεονέκτης, παρατηρεί, «ὁ ἁρπάζων τόν πλοῦτον τοῦ πτωχοῦ εἰς οὐδέν 
διαφέρει τοῦ μεγάλου ἰχθύος, ὁ ὁποῖος κατατρώγει τον μικρότερον»20. 
Μπορεί τότε να μην ίσχυαν οι σημερινές ορολογίες της διαφθοράς για 
«μίζες», «εξαγορές» και «χρηματισμούς». Μιλούσαν για δώρα. Εξηγώντας 
κάποιο χωρίο του προφήτη Ησαΐα, ο Μ. Βασίλειος, κατηγορεί εκείνους που 
αγαπούν τα δώρα. «Οὐαί οἱ ἀγαπῶντες δῶρα»21. Δεν λέει «οἱ  λαμβάνοντες 
δῶρα». Ξέρει πως αν υπάρχει αυτή η επιθυμία στους άρχοντες, θα βρουν, 
αυτοί, τρόπο να την υλοποιήσουν. Η ομάδα αυτή των αρχόντων, λέει, έχουν 
στραμμένη την προσοχή και την αγάπη τους στα φθαρτά και στα γήινα και όχι 
στα ουράνια. Κατακρίνει μάλιστα εκείνους που δέχονται δώρα για αλλοίωση 
της κρίσης τους. «Οὐαί οἱ δικαιοῦντες τόν ἀσεβῆ ἕνεκεν δώρων καί τό δίκαιον 
τοῦ δικαίου αἴροντες»22. Δεν λέει, βέβαια, «οἱ κατακυροῦντες προσφοράς 
ἕνεκεν δώρων» αλλ’ είναι φοβερή η αντιστοιχία με τη δική μας εποχή. Μόνον 
που σήμερα απουσιάζει έναν πρόσωπο, όπως ο Μ.Βασίλειος, για να ελέγξει 
με θάρρος και να επιβάλει με το ηθικό ανάστημά του τη διασαλευθείσα τάξη.  

Δεν αποθαρρύνεται με τίποτα, ο Μ. Βασίλειος. Επιμένει στις θέσεις 
του. Ελπίζει να ξυπνήσει από τον λήθαργο κάποιες ευαίσθητες χορδές των 
ψυχών των ακροατών του. Απευθυνόμενος σ’ έναν πλούσιο που δεν είχε 
κανέναν άλλο στόχο στη ζωή του παρά μόνον τον πλουτισμό, του λέει την 
πραγματικότητα: «Πένης εἶ τῷ ὄντι καί ένδεής παντός ἀγαθοῦ˙ πένης ἀγάπης, 
πένης φιλανθρωπίας, πένης πίστεως εἰς Θεόν, πένης ἐλπίδος αἰωνίου...»23.  
Όσα κι αν έχεις, στην πραγματικότητα είσαι απολύτως πτωχός. Σου λείπουν τα 
πάντα. Είσαι φτωχός στην αγάπη, στη φιλανθρωπία, φτωχός στην πίστη στον 
Θεό, φτωχός σε ελπίδα για την αιώνια ζωή.  Και συνεχίζει: «Πάντα χρυσόν 
βλέπεις, χρυσόν φαντάζῃ˙ τοῦτό σοι καί καθεύδοντι ἐνύπνιον καί ἐγρηγορότι 
ενθύμιον...»24 Γίνεται ο πλούτος, ο χρυσός, όνειρο στον ύπνο και επιθυμία 
στον ξύπνιο γι’ αυτούς τους ανθρώπους. Γι’ αυτούς, τους πλεονέκτες, αλλά 
και τους κενόδοξους άρχοντες επαναλαμβάνει, καυστικά, τη θέση του για το 
άστατο του πλούτου, ο Μ. Βασίλειος: «Ἔσονται ὡς τερέβινθος ἀποβεβυκυῖα 
τά φύλλα αὐτῆς καί ὡς παράδεισος ὕδωρ μή έχων»25. Είναι μάταια δηλαδή 

20  ΕΠΕ Τόμος 4ος  σελ. 274
21  P.G. 30, σελ.212b-212a
22  P.G. 30, σελ.42
23  ΕΠΕ Τόμος 6ος , σελ. 344-348
24  ΕΠΕ Τόμος 6ος , σελ. 334-336
25  P.G. 30, σελ.228b
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και τα πλούτη και η δόξα. Γρήγορα αυτά εγκαταλείπουν τον κάτοχό τους, 
ο οποίος παραμένει εκτεθειμένος σαν την τρεμιθιά που δεν έχει φύλλα και 
σαν κήπος που του λείπει το νερό και ξηραίνεται. Μπόρεσαν μήπως αυτά να 
προστατέψουν από την αισχύνη εκείνους που εξαιτίας τους σύρονται σήμερα 
στα δικαστήρια;

Γίνεται αυστηρός και τραχύς, ο Βασίλειος, όταν βλέπει δίπλα του τη 
δυστυχία και την ανέχεια, αλλά και την αδιαφορία των πλουσίων. Στρέφεται 
τότε επιτιμητικά και λέγει: «Τοῦ πεινῶντός ἐστιν ὁ ἄρτος ὅν σύ κατέχεις, 
τοῦ γυμνητεύοντος τό ἱμάτιον....τοῦ χρήζοντος τό ἀργύριον ὅ κατορύξας 
ἔχεις.  Ὥστε τοσούτους ἀδικεῖς, ὅσοις παρέχειν ἐδύνασο».26 Το ψωμί που 
κρατάς στις αποθήκες  δεν ανήκει σε σένα. Ανήκει στον πεινασμένο. Το 
ιμάτιο ανήκει στον γυμνό. Τα χρήματα, που έσκαψες και τα έκρυψες, ανήκουν 
σ’ αυτόν που τα έχει ανάγκη. Να ξέρεις πως αδικείς τόσους, όσους μπορούσες 
να ευεργετήσεις.

Θα μπορούσε, κατά τον Βασίλειο, ο πλούτος, να γίνει αιτία σωτηρίας 
για τους πλουσίους. Γι’ αυτό και προειδοποιεί: «Οὐκ ἠλέησας, οὐκ ἐλεηθήσῃ. 
Οὐκ ἤνοιξας τἠν οἰκίαν, ἀποπεμφθήσῃ τῆς βασιλείας˙ οὐκ ἔδωκας τόν ἄρτον, 
οὐ λείψῃ τήν αἰώνιον ζωήν»27. Δεν ελέησες, δεν θα ελεηθείς. Δεν άνοιξες 
το σπίτι σου για αστέγους, θα αποπεμφθείς από την ουράνια βασιλεία. Δεν 
έδωσες τροφή δεν θα πάρεις την αιώνια ζωή. Δεν θα εννοούσε, ασφαλώς, 
ο Βασίλειος με το «ἠλέησας» τα μακαρόνια και το ρύζι του κοινωνικών μας 
παντοπωλείων, τα οποία δεν επιλύουν, αλλά αναδεικνύουν το πρόβλημα 
της κοινωνίας μας, που προσπαθούν να αποκοιμίσουν τη συνείδησή μας 
με τη δικαιολογία ότι αφού δώσαμε κάτι και για τους άλλους δικαιούμαστε 
να απολαμβάνουμε, ανενόχλητοι, τα άλλα, τα πολλά, που μας μένουν. 
Θα εννοούσε την αποστολική προτροπή «Τό ὑμῶν περίσσευμα εἰς τό ἐκείνων 
ὑστέρημα, ὅπως γένηται ἰσότης»28. Θα εννοούσε τον περιορισμό του κέρδους 
του εργοδότη, παρά την απόλυση των εργαζομένων για να διατηρηθούν στα 
ύψη τα κέρδη του. Επίκαιρος και πάλιν ο Βασίλειος. Νουθετεί και σήμερα με 
τον ίδιο τρόπο και τις ίδιες λέξεις, όπως και πριν 1650 χρόνια.

Προχωρεί και πέραν των στενών προσωπικών ευθυνών ο Βασίλειος 
και θέτει τον καθένα μπροστά στις γενικότερες του ευθύνες ως προς τις 

26  ΕΠΕ Τόμος 6ος , σελ. 344-348
27  ΕΠΕ Τόμος 6ος , σελ. 298-302
28  2 Κορ. 8,14
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υποχρεώσεις του προς τον Θεό και τον πλησίον. Όσοι σήμερα τιμωρούνται 
για απάτες και υπεξαιρέσεις χρημάτων, νομίζουν ότι, έστω κι αν αυτοί 
τιμωρούνται, τα όσα έκλεψαν και κατάφεραν να αποκρύψουν, θα τα 
απολαμβάνουν τα παιδιά τους. Τι είναι τα λίγα χρόνια φυλακής όταν θα 
εξασφαλίσουν εκατομμύρια για την κατοπινή τους ζωή, τόσο τη δική τους 
όσο και των παιδιών τους; Τούτο ασφαλώς είναι ανήθικο και αντιχριστιανικό. 
Ακούεται ευκρινώς ο ιεράρχης της Καισαρείας να λέει: «Ἐκ πλεονεξίας σέ 
κατέλιπεν ὁ πατήρ κτήματα; Ἀπόδος τῷ ἠδικημένῳ˙ μή ὡς ἰδίων ἀντιποιοῦ˙ 
ἁμαρτίας ἐστί κληρονομία»29. Κληρονόμησες άδικα; Επίστρεψε τα άδικα. 
Μην τα καρπούσαι ως δικά σου. Είναι κληρονομιά αμαρτίας. Κι αλλού πάλιν 
διδάσκει: «Μή ἔλπιζε ἐπ’αδικίαν. Αὕτη σοί ἐμποδίζει πρός πᾶσαν ἐνέργειαν»30. 
Μην ελπίζεις και μη στηρίζεσαι στην αδικία, στην κληρονομιά της αδικίας. 
Αυτή θα σου είναι εμπόδιο σε κάθε  προσπάθεια. Ουδεμία πτυχή, λοιπόν, και 
της παρούσης κρίσεως άφησε ανεξερεύνητη ο Μ. Βασίλειος.

Δεν παύει, σ’ όλη του τη ζωή, να συμβουλεύει τον καθένα  ότι θα πρέπει να 
απέχει από κάθε αδικία και οποιαδήποτε μορφή κακίας. Όπως, λέει, κανένας 
δεν μας διδάσκει ότι πρέπει να μισούμε και να αποφεύγουμε την αρρώστια, 
αλλά έχουμε μέσα μας έμφυτη την αποστροφή προς αυτή, έτσι και στην ψυχή 
πρέπει να’ ναι αδίδακτη η αποφυγή του κακού. «Κακόν δέ πᾶν, ἀρρωστία τῆς 
ψυχῆς»31, λέει. Κάθε είδος κακίας είναι αρρώστια της ψυχής. Περισσότερο 
στρέφεται προς τους έχοντας κάποιο αξίωμα, των οποίων το παράδειγμα θα 
μιμηθούν κι άλλοι, και το κακό θα γίνει ανεξέλεγκτο. Λέει χαρακτηριστικά 
για τέτοιες περιπτώσεις : «Φοβούμεθα μήποτε αὐξανόμενον τό κακόν, ὥσπερ 
τις φλόξ διά τῆς καιομένης ὕλης βαδίζουσα, ἐπειδάν καταναλώσῃ τά πλησίον, 
ἅψηται καί τῶν πόρρω»32. Όπως η φωτιά καίοντας τα πλησίον προχωρεί και 
στα μακράν, έτσι συμβαίνει και με το κακόν. Οι άνθρωποι μιμούνται εύκολα 
το κακό παράδειγμα. Το κακό μεταδίδεται με ταχύτητα επιδημίας.

Συμπάσχοντας με τον πολλάκις αδικούμενο λαό του Θεού και έχοντας 
πείραν ότι πολύ σπανίως αποκαθίστανται οι αδικίες που διαπράσσονται 
από τους κρατούντες, δεν παραλείπει, ο Μ.Βασίλειος, να εκθέσει μιαν πολύ 
προσεγμένη ψυχολογική του παρατήρηση, που βρίσκει άμεση επαλήθευση 

29  P.G. 30,  σελ. 501c-504a
30  ΕΠΕ Τόμος 5ος . σελ. 394
31  ΕΠΕ Τόμος 4ος  σελ. 352-354
32  ΕΠΕ Τόμος 2ος σελ. 36
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και σ’ εμάς σήμερα: Οπωσδήποτε η πόλη μας και οι πολίτες της αδικήθηκαν 
κατάφωρα από κάποιους, όπως δείχνουν και τα συνεχώς αποκαλυπτόμενα 
σκάνδαλα. Ποιοι άλλοι, παρά οι ίδιοι οι πολίτες, πληρώνουν με τις διάφορες 
φορολογίες τα όσα υπεξαιρέθηκαν; Το να πιστεύουμε ότι θα πάρουμε 
πίσω τα χρήματα είναι ουτοπία. Κι όμως νιώθουμε ικανοποιημένοι. Λέει 
χαρακτηριστικά ο Μ.Βασίλειος: «Ἀρκοῦσα τῷ ἠδικημένῳ παραμυθία ἡ τῶν 
ἐπιβουλευσάντων αὐτῷ τῆς πονηρίας ἡ φανέρωσις»33. Είναι υπεραρκετή η 
ικανοποίηση από τη φανέρωση των πράξεων των αδικούντων. Δεν λέω ότι 
αυτή είναι η Χριστιανική θεώρηση αυτής της κατάστασης. Είναι όμως μια 
ψυχολογική αλήθεια που επαληθεύεται περίτρανα και στις μέρες μας.

Δίνοντας το στίγμα και τα χαρακτηριστικά μιας επιθυμητής κοινωνίας, 
αλλά και ελέγχοντας και καυτηριάζοντας υφιστάμενες ανεπιθύμητες 
καταστάσεις, δεν θεωρεί ο Μ.Βασίλειος ότι εκπληρώνει την αποστολή του. 
Αισθάνεται ότι είναι χρέος του να υποδείξει τρόπους εξόδου από τα αδιέξοδα, 
να προτείνει λύσεις, να δώσει συμβουλές.

Απευθύνεται, γι’ αυτό, προς κάθε άνθρωπο, ιδιαιτέρως όμως προς εκείνον 
που έχει κάποια θέση και με το παράδειγμά του θα επηρεάσει και άλλους και 
του συστήνει: «Εὐσεβείας ἐργάτης ἔσο. Αὕτη γάρ καί εἰς τόν οὐρανόν σέ 
ἀνοίσει, αὕτη καί ἀθάνατόν σου τήν μνήμην καί διαρκῆ τήν εὔκλειαν παρά 
ἀνθρώποις παρασκευάσει»34. Να είσαι εργάτης της ευσέβειας. Η ευσέβεια 
και στους ουρανούς θα σε πάρει αλλά και  τη μνήμη και τη δόξα από τους 
ανθρώπους θα σου χαρίσει. Εξετάζοντας, πάλιν, τις πολλές προκλήσεις 
και αφορμές που θα συναντήσει κάποιος για να παρεκκλίνει από το καλό, 
κι αφού απαριθμεί πολλές απ’ αυτές, συμβουλεύει: «Πάντα προέσθαι 
κατάδεξαι πλήν τῆς ἐλευθερίας»35. Όλα να προτιμήσεις να τα χάσεις, εκτός από 
την ελευθερία σου. Εκείνη καταξιώνει τον άνθρωπο, τον κάμνει πραγματικά 
άνθρωπο. Πόσο ελεύθεροι παραμένουν εκείνοι που υποδουλώνονται στην 
επιθυμία του πλουτισμού και υποθηκεύουν την αξιοπρέπειά τους σε κάθε 
είδους εκβιασμούς;

Παραθέτοντας τον τρόπο κατασκευής του σώματος, στο οποίο όλα 
τα όργανα αλληλοβοηθούνται, υποδεικνύει ότι πρέπει να διδασκόμαστε 
από τον τρόπο της λειτουργίας αυτού,   ώστε να υπάρχει μια παρόμοια 

33  ΕΠΕ Τόμος 2ος , σελ. 228
34  ΕΠΕ Τόμος 7ος , σελ. 278
35  ΕΠΕ Τόμος 5ος, σελ. 78
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ομαλή συμβίωση στην κοινωνία. «Οὐδέν μέλος ἑαυτῷ πρός ἐνέργειαν 
αὔταρκες» 36.   Με τον ίδιο τρόπο θα πρέπει και όλα τα μέλη της κοινωνίας να 
αλληλοβοηθούνται. Παρακινεί τους πλουσίους να μην αναβάλλουν, για τον 
έναν ή τον άλλο λόγο, να βοηθούν όσους έχουν ανάγκη: «Ὁ πεινῶν τήκεται, 
ὁ γυμνητεύων πήγνυται, ὁ ἀπαιτούμενος ἄγχεται καί σύ τήν ἐλεημοσύνην εἰς 
αὔριον ἀναβάλλεις;»37 Δηλαδή: Αυτός που πεινά λιώνει˙ο γυμνός ξεπαγιάζει, 
ο οφειλέτης καταπνίγεται και συ αναβάλλεις για την αύριο την ελεημοσύνη; 
Πώς θα ορθοποδήσει και θα κινηθεί προς τα εμπρός η κοινωνία;

Προτρέπει κι αυτούς που αφήνουν με τη διαθήκη τους τα χρήματα και τις 
περιουσίες τους σε φτωχούς, στις εκκλησίες ή στα ιδρύματα, να βοηθούν όσο 
ζουν για να νιώθουν και την εσωτερική ικανοποίηση από την ελεημοσύνη 
τους. Να μην περιμένουν να ευεργετήσουν μετά θάνατο. Θα αποδειχθεί έτσι 
και η πραγματική αγάπη τους προς τον πλησίον. Πολύ σωστά παρατηρεί πως 
στην πραγματικότητα η διαθήκη λέει: «Θα ήθελα να ζούσα και να απολάμβανα 
τα αγαθά μου. Τώρα παρά να τα πάρουν κάποιοι, οι νόμιμοι κληρονόμοι, ας 
τα πάρουν άλλοι, αυτοί που εγώ θα καθορίσω». Επεξηγεί χαρακτηριστικά 
ο Βασίλειος: «Τῷ θανάτῳ χάρις, οὐ σοί . Εἰ γάρ ᾖς ἀθάνατος, οὐκ ἄν ἐμνήσθης 
τῶν ἐντολῶν»38. Αν ήσουν αθάνατος δεν θα σκεφτόσουν την εντολή της 
ελεημοσύνης με τη διαθήκη σου.

Απόσταγμα ποικίλης πείρας, και πολυετείς σπουδές σε όλες τις 
μέχρι τότε γνωστές επιστήμες, είχαν πείσει τον Βασίλειο ότι ο άνθρωπος 
προσγειώνεται όταν συνειδητοποιήσει τα όριά του. Ότι είναι θνητός, 
ολιγόβιος, και ότι θα επιστρέψει στη γη «ἐξ ἧς ἐλήφθη». «Ἡ πρός τήν γῆν, τήν 
μητέρα ἡμῶν, διηνεκής σύννευσις καί έπίγνωσις, αἰτία καθίσταται ἀποχῆς...
πάντων τῶν ἐνοχλούντων...παθῶν»39. Ας σκύβει, λοιπόν, ο άνθρωπος  προς 
την γην κι ας ενθυμείται την κατάληξή του και θα απέχει από  τα πάθη και 
την εκμετάλλευση των συνανθρώπων του. Η κοινωνία θα ορθοποδήσει αν τα 
μέλη της έχουν μπροστά τους τη θύμηση των ορίων τους κι αν διαθέτουν τα 
υλικά αγαθά τους και για τους άλλους.

Έχοντας ως υπόβαθρο της σκέψης του το αγιογραφικό «Οὐδείς δύναται 

36  ΕΠΕ Τόμος 3ος , σελ. 298
37  ΕΠΕ Τόμος 6ος, σελ. 342
38  ΕΠΕ Τόμος 6ος, σελ. 318
39  P.G.   30, σελ. 56a-b
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δυσί κυρίοις δουλεύειν»40, ο Μ.Βασίλειος παρατηρεί πως «Οὐδείς θεοποιῶν 
τι ἄλλο παρά τόν Θεόν δύναται προσκυνῆσαι τῷ Θεῷ ἐν αὐλῇ ἁγίᾳ αὐτοῦ»41. 
Ουδείς που θεοποιεί κάτι άλλο εκτός από τον Θεό, μπορεί να λατρεύσει τον 
Θεό στον άγιο ναό του. Αν ερμηνεύαμε κατά γράμμα την παρατήρηση αυτή 
θα επιβεβαιώναμε πλήρως τον μέγαν ιεράρχη. Άνθρωποι που θεοποίησαν την 
κλοπή χρημάτων και επιδόθηκαν σε κάθε είδους διαφθορά, μπορούσαν να 
δώσουν άδεια για κτίσιμο ναού, όπου θα επροσκυνείτο   ο αληθινός Θεός 
κι όχι ο μαμμωνάς; Θα διέψευδαν τον εαυτό τους, θα πρόδιδαν την «πίστη» 
στον θεό τους. Κατάντημα, πράγματι, μιας κοινωνίας με χριστιανική ιστορία 
20 αιώνων. Ελπίζουμε και προσδοκούμε, κι αυτό είναι το μήνυμα από τη 
στάση και τη διδασκαλία του Μ. Βασιλείου, κάποιοι άλλοι να εκπλύνουν το 
όνειδος εκείνης της απόφασης.

Σε μιαν ομιλία του με θέμα «Πρόσεχε σεαυτῷ», πρόσεχε τον εαυτό σου 
δηλαδή, μέσα σ’ έναν κλίμα ενθουσιασμού, δίνει τη σωστική προτροπή στον 
κάθε άνθρωπο κάθε εποχής. Λέει επί λέξει: «Πρόσεχε σεαυτῷ. Τοὐτέστι, μήτε 
τοῖς σοῖς, μήτε τοῖς περί σέ, ἀλλά σεαυτῷ μόνον πρόσεχε. Ἄλλο γάρ ἐσμέν 
ἡμεῖς αὐτοί, καί ἄλλο τά ἡμέτερα, καί ἄλλο τά περί ἡμᾶς». Πρόσεχε τον εαυτό 
σου. Ούτε τα δικά σου, ούτε τα γύρω σου. Άλλο ο εαυτός μας, άλλο τα δικά 
μας και άλλο τα γύρω μας. «Ἡμεῖς ἐσμέν ἡ ψυχή καί ὁ νοῦς, καθ’ ὅ κατ’εἰκόνα 
τοῦ κτίσαντος γεγενήμεθα, ἡμέτερον δέ τό σῶμα καί αἱ δι’αὐτοῦ αἰσθήσεις, 
περί ἡμᾶς δέ, χρήματα, τέχναι καί λοιπή τοῦ βίου κατασκευή..» Εμείς είμαστε 
η ψυχή και ο νους. Δικό μας είναι το σώμα και οι αισθήσεις μας. Τα γύρω 
μας είναι τα χρήματα, οι τέχνες και τα υπόλοιπα αντικείμενα του βίου. Αφού 
εξετάσεις, λέει ο Μ.Βασίλειος, τι είσαι, κατάλαβε ότι «θνητόν μέν σου τό 
σῶμα, ἀθάνατος δέ ἡ ψυχή». «Ὑπερόρα σαρκός, παρέρχεται γαρ˙ ἐπιμελοῦ 
ψυχῆς πράγματος ἀθανάτου»42. Παράβλεπε όσα ανήκουν στο σώμα. Είναι 
παροδικά. Να επιμελείσαι της ψυχής σου, που’ναι πράγμα αθάνατο. Θέσεις 
αναντίλεκτα σωστές. Η υλοποίηση τους απαραίτητη και για τη δική μας 
κοινωνία. Σ’ εμάς απευθύνεται ο Μ. Βασίλειος. Στους Παφίους του 2015.

Νομίζω πως έχω υπερβεί τα χρονικά όρια που μου είχαν τεθεί˙ 
και φοβούμαι ότι και με το θέμα που ασχολήθηκα σας κούρασα. Έκρινα, 
όμως, ότι σε μιαν εποχή που υπάρχει έκδηλη περιφρόνηση προς τους 

40  Ματθ. 6,24
41  P.G. 30,  σελ. 73b
42  ΕΠΕ Τόμος 6ος, σελ 220-222
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θεσμούς και τους φορείς τους, σήμερα που πολλοί στην Κύπρο και 
στο εξωτερικό μιλούν απαξιωτικά για την Πάφο και την κοινωνία μας, 
δεν θα’ πρεπε να σταθώ στο ένδοξο παρελθόν της πόλης μας. Τούτο είναι σε 
όλους γνωστό. Όλοι αναγνωρίζουν και την προχριστιανική της λαμπρότητα 
και τη μεταχριστιανική της δόξα. Ουδείς αμφισβητεί τους εθνικούς αγώνες 
της και τα παλαίσματά της υπέρ της δημοκρατίας. Δεν θέλησα, ως εκ 
τούτου,   να αποφύγω να θέσω τον δάκτυλον «εἰς τόν τύπον τῶν ἥλων»43, να 
προσποιηθώ άγνοια της κατάστασης, να παρακάμψω το πρόβλημα.

Ταλαντεύτηκα, και δεν το κρύβω, κατά πόσον θα’ πρεπε να ασχολούμουν 
μ’ ένα σοβαρότερο και γενικότερο θέμα. Θέμα που ξεπερνά τα όρια της 
πόλης και της επαρχίας μας, και να αναζητούσα τη θέση των Τριών Ιεραρχών 
σ’ αυτό. Και εξηγούμαι:

Ο εξευτελισμός που, ως Κυπριακός Ελληνισμός, βιώνουμε αυτή την 
περίοδο είναι ασυγκρίτως μεγαλύτερος από την ταπείνωση που ως Πάφος 
υφιστάμεθα. Πού, ή πότε, ξανακούστηκε στην Ελληνική μας ιστορία να 
προτείνουμε προσφορά βοήθειας προς τον εισβολέα, επιδιορθώνοντας τα 
πολεμικά του μέσα, για να συνεχίσουν την επιδρομή εναντίον μας; Ούτε 
οι πρόγονοί μας στη ναυμαχία της Σαλαμίνας θα επιδιόρθωναν βλάβες των 
περσικών πολεμικών πλοίων, ούτε ο Κανάρης θα’κανε κάτι τέτοιο με τα 
Τουρκικά. Το εθνικό χρέος επίτασσε τη βύθιση των επιδρομικών πλοίων. 
Τις τελευταίες εβδομάδες υφιστάμεθα μια νέα εισβολή και επιδρομή στην 
ΑΟΖ μας από πλοία της Τουρκίας. Αν είχαμε τη δύναμη θα’ πρεπε να τα 
βυθίζαμε. Αν είχαμε την εθνική αξιοπρέπεια των προγόνων μας θα’ πρεπε, 
τουλάχιστον, να διαμαρτυρούμασταν παντού, σε κάθε προσφερόμενο 
βήμα, να ξεσηκωθούμε, ο όπου γης Ελληνισμός, και να ζητήσουμε επιβολή 
του δικαίου. Επειδή μας έλειπαν και τα δύο, όμως, τόσον η δύναμη όσο και 
η εθνική αξιοπρέπεια, όταν έναν από αυτά τα πλοία είχε κάποιο ατύχημα 
προσφερθήκαμε να τρέξουμε σε βοήθειά του. Ίσως να μεμφόμαστε  και τον 
εαυτό μας που, όταν τα τουρκικά τανκς  μάς έδιωχναν από τις πόλεις  και 
τα χωριά μας, δεν στραφήκαμε να επιδιορθώσουμε κάποια απ’ αυτά που 
έπαθαν βλάβη και να τα ξαναθέσουμε πάλι σε λειτουργία για να συνεχίσουν 
απρόσκοπτα την κατάληψη της πατρίδας μας. 

Όνειδος είναι και η εμμονή μας σε μιαν ατελέσφορη διαδικασία 
συνομιλιών «δώσε-δώσε» και η απροθυμία μας να καταγγείλουμε την Τουρκία 

43  Ιωάν. 20,25
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για το ανοσιούργημα της εισβολής και της κατοχής του τόπου μας.

Παρακμή του χειρίστου είδους είναι και η παθητική παρακολούθηση, 
από όλους μας, άρχοντες και αρχόμενους, της Τουρκοποίησης της Κύπρου, 
ίσως και η συμβολή μας προς το σκοπό αυτό με διάφορες ενέργειές μας.

Επέλεξα, όμως, τελικά και σας απασχόλησα με το τοπικό μας πρόβλημα. 
Ελπίζω κάποιος άλλος, αρμοδιότερος από μένα, σε κάποια άλλη περίπτωση, 
να ασχοληθεί με το γενικότερο αυτό θέμα.

Πιστεύω πως μέσα από τις επισημάνσεις του Μ. Βασιλείου, όπως τις 
παρακολουθήσαμε, θεσμικοί φορείς και απλοί πολίτες, παίρνουμε τα σωστά 
μηνύματα και βοηθούμαστε τόσο για συνειδητοποίηση της κατάστασης όσο 
και για έξοδο από αυτή και θεραπεία των κακώς εχόντων. Έχω την ακράδαντη 
πεποίθηση ότι διαθέτουμε, και με το παραπάνω, τις δυνάμεις για να εξέλθουμε 
από το σημερινό τέλμα. Η απόδοση δικαιοσύνης, που θα αποκαταστήσει το 
περί δικαίου αίσθημα του λαού, αλλά και η συναίσθηση του καθήκοντος όλων 
μας απέναντι στην κινδυνεύουσα τον έσχατο των κινδύνων, τον κίνδυνο του 
εκτουρκισμού, πατρίδα μας, θα μας υποδείξουν πορεία πλεύσης. Θα μας 
οδηγήσουν στην επούλωση των πληγών της πόλης μας και στην απόφασή μας 
να την ωθήσουμε προς την πρόοδο, για να μπορέσουμε να επικεντρωθούμε 
απερίσπαστοι στο καθαυτό κύριο πρόβλημά μας. Το πρόβλημα από το οποίο 
εξαρτάται και η παραμονή μας στη γη των πατέρων μας: Την απελευθέρωση 
της πατρίδας μας.

   



O IΕΡOΣ ΧΡΥΣOΣΤΟΜΟΣ
ΓΙA ΤΟΝ AΝΘΡΩΠΟ

« Σέ τῷ Σωτῆρι προβαλλόμεθα πίστει,
μεσίτην καί προστάτην..., Παμμάκαρ Ἰωάννη»

F
ΑΡΧΙΜΑΝΔΡΙΤΗ ΤΗΣ ΙΕΡΑΣ ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΗΣ ΚΥΠΡΟΥ

ΚΥΡΙΟΥ ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ ΜΟΥΣΟΥΡΟΥΛΗ 

Ἐμεῖς οἱ ἀδύνατοι ἄνθρωποι προβάλλουμε ὡς μεσίτη καί προστάτη μας 
πρός τόν ἀναμάρτητο Κύριο, ἐσένα, παμμακάριστε Ἰωάννη. Καί τό 
κάνουμε αὐτό μέ πίστη, διότι ἐσύ εἶσαι «τό τῆς Ἐκκλησίας στόμα καί 

ὁ τῆς εὐσεβείας τῶν ἀνθρώπων ὀφθαλμός»1. Ἐσύ μέ τήν διδαχή, τή ζωή, τούς 
ἀγῶνες καί τίς θυσίες σου χάριν τοῦ Σώματος τῆς Ἐκκλησίας εἶσαι τό στόμα 
της. Γι᾽αὐτό καί σέ παρακαλοῦμε νά γίνεις καί τό δικό μας στόμα ἐνώπιον τοῦ 
Παντοκράτορος Κυρίου. Νά τοῦ μεταφέρεις αὐτό πού θέλουμε νά τοῦ ποῦμε, 
ἀλλά μᾶς ἐμποδίζει ἡ ἁμαρτωλότητά μας.

Ἔχει ἀπόλυτο δίκηο, Μακαριώτατε Πάτερ, Ἅγιοι Ἀρχιερεῖς, σεβαστοί 
πατέρες καί ἀδελφοί, ὁ ἱερός ὑμνογράφος. Πράγματι ὁ τῆς οἰκουμένης 
πρωτόθρονος, «ὁ ἀληθής τοῦ Θεοῦ ἄνθρωπος»2, ὁ Ἰωάννης ὁ Χρυσόστομος, 
πού διέθεσε τήν περιουσία του, τά τάλαντά του καί αὐτή τή ζωή του στήν 
ὑπηρεσία τοῦ ἀνθρώπου, εἶναι τό πιό ἐνδεδειγμένο πρόσωπο νά μᾶς ὁμιλήσει 
γιά τόν ἄνθρωπο. Ἄς δοῦμε, λοιπόν, πῶς βλέπει ὁ ἱερός Πατήρ τόν βασιλέα 
τῆς κτίσεως.

*****

Προκειμένου νά ὁμιλήσει γιά τόν ἄνθρωπο ὁ ἅγιος Ἰωάννης ἐρωτᾶ: 
«Εἰπέ μοι, τί ποτέ ἐστιν ἄνθρωπος;»3. Πές μου, τέλος πάντων, τί εἶναι 
ὁ ἄνθρωπος; Καί ἀπαντᾶ ὁ ἴδιος: «Εἰκών γάρ τοῦ Θεοῦ ὁ ἄνθρωπος»4. 

1  Θεοδώρητος Κύρου
2  Συμεών ὁ Μεταφραστής
3  Εἰς τάς Πράξεις ὁμιλία ΛΒ΄, 3, ΕΠΕ 16Α, 260-262
4  Εἰς Ἐφεσ. ὁμιλ. ΚΑ΄, 4, ΕΠΕ 21, 266
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Ὁ ἄνθρωπος εἶναι εἰκόνα τοῦ Θεοῦ. «Λίγο κατώτερος ἀπό τούς ἀσωμάτους 
ἀγγέλους»5. Εἶναι προικισμένος μέ «προαίρεσιν», μέ θέληση δηλαδή, καί ὡς 
ἐκ τούτου εἶναι ἐλεύθερος στίς ἐπιλογές του. Αὐτή ἡ δυνατότητα μᾶς κάνει 
νά ὑπερέχουμε ἀπό τά ζῶα. Ὡς ἐλεύθερα ὄντα, ἔχουμε τήν δυνατότητα 
«κακίαν καί ἀρετήν εἰδέναι». Μποροῦμε νά γνωρίζουμε τήν κακία καί τήν 
ἀρετή. Ἔχουμε ἐπίσης τό προνόμιο «ἐπιγινώσκειν τό πονηρόν, καί καλόν 
μή ἀγνοεῖν»6. Ἔχουμε ἐπίγνωση τοῦ κακοῦ καί δέν ἀγνοοῦμε τό καλό. 
Ὁ ἄνθρωπος κατά τόν ἱερό Χρυσόστομο ἔγινε ὅμοιος μέ τόν Δημιουργό του. 
«Διατηρεῖ τά ἴδια χαρακτηριστικά τῆς ἀρετῆς. Ἀποδεικνύει μέ τά ἔργα του 
τήν πατρική εἰκόνα καί μπορεῖ μέ τήν δική του ἀρετή νά ἀποκαταστήσει καί 
νά ἀνακαλέσει τό ἁμάρτημα τοῦ Ἀδάμ»7.

Πιό ἁπλά ὁ ἱερός Πατήρ, ὅπως καί οἱ ἄλλοι Πατέρες τῆς Ἐκκλησίας μας, 
ἔχει λυμένο τό πρόβλημα τῆς καταγωγῆς τοῦ ἀνθρώπου. Ἡ φράση τοῦ βιβλίου 
τῆς Γενέσεως «ποιήσωμεν ἄνθρωπον», μαρτυρεῖ, λέγει ἡ ἱερά κεφαλή, ὅτι 
κατόπιν «βουλῆς καί σκέψεως»8 προέβη ὁ Τριαδικός Θεός στήν δημιουργία 
τοῦ ἀνθρώπου. Καί συνεχίζει: ὄχι βέβαια «ἐπειδή βουλῆς καί σκέψεως» εἶχεν 
ἀνάγκην ὁ Θεός στίς δημιουργικές ἐκδηλώσεις Του. Ἀλλά τό ἔκαμε, διότι 
ἐπιθυμοῦσε μέσα ἀπό τά λόγια πού χρησιμοποιοῦσε, νά φανερώσει τήν 
ὑπερβολική τιμή τήν ὁποία ἔδειχνε στόν δημιουργούμενο ἄνθρωπο»9.

Ὁ καθορισμός τῆς φύσεως τοῦ ἀνθρώπου, ὅπως αὐτός διαγράφεται μέσα 
ἀπό τίς βιβλικές διηγήσεις πού ἀναφέρονται στή δημιουργία του, ἀπασχολεῖ 
ἔντονα τή σκέψη τοῦ ἱεροῦ Χρυσοστόμου. Καί τοῦτο διότι ἀπό τήν ἔρευνα 
τῶν διηγήσεων αὐτῶν ὁδηγεῖται σέ πολύ σημαντικά συμπεράσματα σχετικά 
μέ τήν προσωπικότητα καί τόν προορισμό τοῦ ἀνθρώπου.

Διδάσκει, λοιπόν,  ὁ ἱερός Πατήρ ὅτι «διπλοῦν τοῦτο τό ζῶον, ἐκ δύο 
συγκείμενον οὐσιῶν, τῆς μέν αἰσθητῆς, τῆς δέ νοητῆς, ψυχῆς λέγω καί 
σώματος, καί ἐν οὐρανῷ καί ἐν γῇ συγγένειαν ἔχον»10. Ὁ ἄνθρωπος εἶναι 
δισύνθετος. Ἀποτελεῖται ἀπό τό ὑλικό σῶμα καί «νοητή» (πνευματική) ψυχή. 
Μέ τήν ψυχή συγγενεύει καί ἐπικοινωνεῖ μέ τίς οὐράνιες δυνάμεις. Μέ τίς 

5  Migne PG 55, 116
6  Εἰς Γέν. ὁμιλ. στ´,1, ΕΠΕ 8, 102
7  Εἰς Γέν. ὁμιλ. ΚΑ´, 4, 614
8  Εἰς Γέν. ὁμιλ. ΙΒ´ Migne PG 53, 103
9  Εἰς Γέν.ὁμιλ. Η´, 2 Migne PG 36,612 καί 2ο λόγο στήν Γεν. Migne PG 53,587
10  Εἰς τήν ἀσάφειαν τῶν προφητειῶν τῆς Π.Δ. ὁμιλ. Β´, 5, ΕΠΕ 1, 358



33O IΕΡOΣ ΧΡΥΣOΣΤΟΜΟΣ ΓΙA ΤΟΝ AΝΘΡΩΠΟ

αἰσθήσεις τοῦ σώματος ἐπικοινωνεῖ μέ τά ὑλικά καί τά ἐπίγεια, ἀποτελώντας 
ἔτσι τόν σύνδεσμο ἀνάμεσα στούς δύο κόσμους.

Οἱ ἄνθρωποι οἱ «σώματι συμπεπλεγμένοι», ἔχουμε τήν ἔφεση καί τήν 
δυνατότητα νά διασκελίζουμε τά ὅρια τῆς ὑλικῆς μας φύσης, καί «ἐν γῇ 
βαδίζοντες, νά πολιτευόμαστε «ὡς ἐν οὐρανῷ διάγοντες».11 

Ἡ ἀξία καί τό μεγαλεῖο τοῦ ἀνθρώπου κατά τόν Χρυσορρήμονα πατέρα 
εἶναι μοναδική. Γράφει γι᾽αὐτό: «Τόν βραχύν τοῦτον καί τρίπηχυν καί 
τοσούτῳ τῶν ἀλόγων ἐλάττονα κατά τήν τοῦ σώματος ἰσχύν, ὑψηλότερον 
πάντων ἐποίησε». Τόν ἀσήμαντο αὐτόν (τόν ἄνθρωπο δηλαδή), πού ἔχει 
ὕψος μόλις τρεῖς πήχεις καί εἶναι τόσο πολύ κατώτερος ἀπό τά ζῶα κατά τήν 
σωματική δύναμη, τόν ἔκαμε πολύ ἀνώτερο ἀπό ὅλα, διότι τοῦ χάρισε ψυχή 
λογική, πράγμα πού ἀποτελεῖ ἀπόδειξη τιμῆς πρός αὐτόν. Διότι ὁ ἄνθρωπος μέ 
τό λογικό ἔκτισε πόλεις, διέσχισε τήν θάλασσα καί στόλισε τήν γῆ. Ἐπινόησε 
τέχνες... καί ἐκεῖνο πού εἶναι τό μεγαλύτερο ἀπ᾽ὅλα «τόν ποιήσαντα αὐτόν 
ἐπέγνω Θεόν». Γνώρισε ἐνσυνειδήτως τόν Θεόν ὁ ὁποῖος τόν ἔπλασε .... 
<Θεῷ προσεύχεται τῶν ὁρωμένων μόνος>. Ἀπ᾽ ὅλα τά ὁρατά δημιουργήματα 
μόνος αὐτός προσεύχεται στόν Θεό».12 Γι᾽αὐτόν κατασκευάστηκαν 
«Οὐρανός, γῆ, θάλαττα, ἥλιος, σελήνη, ἀστέρες, τά ἑρπετά, τά κτήνη, πάντα 
τά ἄλογα»13. Καί τό ὅτι ὁ ἄνθρωπος ἐμφανίζεται ὡς ὁ τελευταῖος ὅλης τῆς 
ὁρατῆς δημιουργίας ὑπογραμμίζει, κατά τόν ἅγιό μας, τή μοναδικότητα καί 
τήν ἀνωτερότητά του μπροστά σέ ὅλη τήν κτίση. «Γιατί, λέγει, ὅπως ἀκριβῶς 
ὁ βασιλιάς, ὅταν πρόκειται νά μπεῖ στήν πόλη, εἶναι ἀνάγκη νά προηγοῦνται 
οἱ σωματοφύλακες καί ὅλοι οἱ ἄλλοι, ὥστε ἀφοῦ ἑτοιμασθοῦν τά ἀνάκτορα, 
τότε νά εἰσέλθει σ᾽αὐτά ὁ βασιλιάς. Κατά τόν ἴδιο τρόπο καί τώρα, σάν νά 
πρόκειται νά ἐγκαταστήσει κάποιο βασιλιά καί ἄρχοντα πάνω σέ ὅλα ὅσα 
βρίσκονται πάνω στή γῆ, δημιούργησε προηγουμένως ὅλα ὅσα στολίζουν 
τό σύμπαν. Καί τότε, ὅταν ὅλα ἦταν ἕτοιμα, δημιούργησε κι ἐκεῖνον πού 
ἐπρόκειτο νά ἐξουσιάζει ὅλα αὐτά, ὑποδεικνύοντας σ᾽ ἐμᾶς μέσα ἀπό τά ἴδια 
τά  πράγματα, πόσο τιμᾶται αὐτή ἐδῶ ἡ ζωντανή ὕπαρξη, ὁ ἄνθρωπος»14.

Ὁ ἄνθρωπος εἶναι πολύ καλύτερος ἀπό τόν οὐρανό καί μπορεῖ νά 
ἀποκτήσει ψυχή λαμπρότερη ἀπό τήν ὀμορφιά τοῦ οὐρανοῦ, ὅπως φαίνεται 

11  Εἰς Γέν. ὁμιλ. ΙΒ´, 5, Migne PG 53,104
12  Εἰς τόν μη´Ψαλμ. Migne P.G. 55, 220-221
13  Εἰς Γέν. ὁμιλ. Η´2, ΕΠΕ 2, 196
14  ἔ. ἀ.
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ἀπό τήν περίπτωση τοῦ Ἀποστόλου Παύλου, ὁ ὁποῖος μέ τό πνευματικό 
κάλλος καί τήν ἀκτινοβολία τῆς ψυχῆς του, κατόρθωσε νά προσελκύσει 
ὁλόκληρη τήν οἰκουμένη»15.

Τήν ἀξία τοῦ ἀνθρώπου τονίζει καί τό ὅτι εἶναι «ναός πνευματικός» μέσα 
στόν ὁποῖο κατοικεῖ ὁ Θεός.  Εἶναι μέλος καί σῶμα Χριστοῦ, ὁ Ὁποῖος καί 
σταυρώθηκε γι᾽αὐτόν. «Οὐ γάρ διά τούς τοίχους ὁ Χριστός ἀπέθανεν, ἀλλά 
διά τούς ναούς τούτους»16. Γι’ αὐτό καί ἔχει τή δυνατότητα νά σωθεῖ.17 

Τήν ἀξία τοῦ ἀνθρώπου φανερώνει καί τό ἰδαίτερο ἐνδιαφέρον τοῦ Θεοῦ 
γι᾽αὐτόν. «Δι᾽ αὐτόν ὁ Μονογενής Υἱός τοῦ Θεοῦ ἄνθρωπος γέγονε καί 
ἐσταυρώθη καί ἐτάφη· καί τά φρικώδη θαύματα ἐκεῖνα μετά τήν ἀνάστασιν 
δι᾽ αὐτόν γέγονε. Δι᾽αὐτόν νόμος, δι᾽αὐτόν ὁ Παράδεισος»18. 

Ὁ Χριστός ἀνέβηκε στόν οὐρανό καί πῆρε μαζί του καί τό δικό μας 
σῶμα. Καί εἶναι δυνατόν, λέγει ὁ ἱερός Πατήρ, νά ἰδεῖ κανείς τή μορφή τοῦ 
Ἀδάμ... «οὐκέτι μετά ἀγγέλων φαινομένην, ἀλλ᾽ ὑπεράνω τῶν ἀγγέλων 
συγκαθημένην τῷ Θεῷ». Κάθεται ὁ Ἀδάμ μαζί μέ τόν Θεό πιό πάνω ἀπό τούς 
ἀγγέλους, ἀλλά καί ἐμᾶς θά μᾶς βάλει νά καθίσουμε μαζί Του.19

Προορισμός τοῦ ἀνθρώπου κατά τόν ἅγιο Ἰωάννη εἶναι νά ἀγωνίζεται 
νά γίνει λαμπρός. «Γι’ αὐτό, λέγει,  ἦρθες σ᾽αὐτή τή ζωή, ἄνθρωπε, ὄχι γιά 
νά ἀδρανεῖς, οὔτε νά ἀπελπίζεσαι στίς δύσκολες περιστάσεις, οὔτε γιά νά μή 
πάθεις κανένα κακό, ἀλλά, ἀφοῦ πάθεις, νά γίνεις λαμπρότερος»20. 

Οὔτε πάλι ὁ ἄνθρωπος ἔχει ὡς προορισμό τό φαγοπότι. «Δέν 
δημιουργηθήκαμε, κατά τόν ἱερό Πατέρα, καί δέν ζοῦμε γιά νά τρῶμε καί νά 
πίνουμε, ἀλλά γι᾽αὐτό τρῶμε· γιά νά ζοῦμε. Δέν ἔγινε ἡ ζωή γιά τό φαγητό, 
ἀλλά ἀπό τήν ἀρχή τό φαγητό ἔγινε γιά τή ζωή»21.

Ὁ ἄνθρωπος εἶναι ὁ μοναδικός ζωντανός ὀργανισμός, τόν ὁποῖο ὁ Θεός 
ἔκαμε ὄρθιο κατά τή σωματική διάπλαση καί τοῦ ὁποίου τά μάτια τοποθέτησε 
στήν κορυφή τοῦ σώματος, γιά νά ἀπαλλαγεῖ ἀπό τά γήϊνα καί νά ὑψώνεται 

15  Εἰς Ρωμ. ὁμιλ. ΙΘ´6, ΕΠΕ 17, 378 κ.ἑ.
16  Εἰς Ρωμ. Ὁμιλ. ΚΖ´, 4, ΕΠΕ 17, 592
17  Κατά Ἰουδαίων, λόγος ΣΤ´7, ΕΠΕ 43, 326
18  Εἰς Ψαλμ. ΜΗ´6, ΕΠΕ 6, 198
19  Εἰς τήν Ἀνάληψιν ὁμιλ. Β´16, ΕΠΕ 36, 286
20  Εἰς Ψαλμ. ΠΚΔ´1, ΕΠΕ 7,8
21  Εἰς τόν πτωχόν Λάζαρον, Λόγος Α´, 9, ΕΠΕ 25, 422
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πρός τόν οὐρανό, γιά νά παρατηρεῖ ὅσα ὑπάρχουν ἐκεῖ καί νά φιλοσοφεῖ 
πάνω σ᾽αὐτά. Ἐκεῖνα νά σκέπτεται συνεχῶς καί σ᾽ἐκεῖνα νά εἶναι στραμμένο 
τό βλέμμα τῆς ψυχῆς του22.

*****

Ἕνας τόσο ὑψηλός προορισμός συνεπάγεται καί  ἀνάλογες ὑποχρεώσεις. 
Πρώτη λοιπόν  ὑποχρέωση τοῦ ἀνθρώπου εἶναι νά μή λησμονεῖ τήν 
πνευματική του ὑπόσταση καί ἀποστολή, ἀλλά νά ζητεῖ «τά ἄνω», ὅπως 
παραγγέλλει ὁ θεῖος Παῦλος. Ὅσοι ἀπό τούς ἀνθρώπους περιφρονοῦν «τά 
θεῖα λόγια» καί τίς «θεῖες ἀκροάσεις», «οὐδέ ἄνθρωποι εἶναι δύνανται», διότι 
ἐκπίπτουν τῆς «εὐγενείας» τοῦ πραγματικοῦ ἀνθρώπου. «Ἄνθρωπος, λέγει,  
δέν εἶναι ἐκεῖνος πού ἔχει ἁπλῶς χέρια καί πόδια ἀνθρώπου, οὔτε ὅποιος εἶναι 
λογικός μόνον, ἀλλ᾽ ὅποιος ἀσκεῖ μέ παρρησία τήν εὐσέβεια καί τήν ἀρετή»23. 
Οὔτε πάλι μπορεῖ νά θεωρηθεῖ ἄνθρωπος ἐκεῖνος πού τρέφεται μέ ψωμί μόνο, 
ἀλλά ἐκεῖνος ὁ ὁποῖος πρίν τό φαγητό μελετᾶ τά θεῖα λόγια, ὥστε καί τήν 
«ψυχήν διατρέφειν, καί μή περιορᾶν λιμῷ αὐτήν τηκομένην»24. Νά μή τήν 
ἀφήνει νά λειώνει ἀπό τήν πείνα, ὅπως κάνουμε δυστυχῶς πολλοί σήμερα. Μιά 
δεύτερη ὑποχρέωση τοῦ ἀνθρώπου εἶναι νά διατηρεῖ τήν ἀξιοπρέπειά του, 
ὡς δημιουργήματος πού συγγενεύει μέ τόν οὐρανό. Ὀφείλει ὁ πραγματικός 
ἄνθρωπος νά κατάβάλλει κάθε προσπάθεια προκειμένου νά μή κατολισθήσει 
στήν τάξη τῶν ἀλόγων ζώων. «Πῶς μπορεῖ, λέγει, ὁ ἄνθρωπος, νά ἀποκαλεῖ 
τόν Θεόν Πατέρα, ὅταν  μνησικακεῖ σάν τήν καμήλα. Ὅταν  γαστριμαργεῖ 
ὅπως ἡ ἀρκούδα, ἁρπάζει ὅπως ὁ λύκος, δαγκώνει ὅπως ὁ σκορπιός καί εἶναι 
ὕπουλος σάν τήν ἀλεποῦ;» 25.

Οἱ ἄνθρωποι ἔχουμε δημιουργηθεῖ ἀπό τόν Θεόν ἰσότιμοι. Σέ ὅλους, 
λέγει ἡ ἱερά κεφαλή, δίδεται τό ἴδιο Βάπτισμα. Σέ ὅλους προσφέρεται ἡ αὐτή 
θεία Χάρις. Καί στόν ἄρχοντα καί στόν πτωχό ἔχει παρατεθεῖ τό ἴδιο Τραπέζι, 
καί ὅλοι καλοῦνται νά κληρονομήσουν τήν ἴδια βασιλεία. Ἄν οἱ ψυχές μας 
διαποτίζονταν ἀπ᾽αὐτή τήν ἀλήθεια πόσο διαφορετικός θά ἦταν ὁ κόσμος! 

*****

22  Migne PG 48, 975
23  Κατήχ. Ι´, 2, ΕΠΕ 30, 548
24  Migne PG 51, 113-14, 116
25  Εἰς Ψαλμ. 48, 8 Migne PG 29, 452
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Μακαριώτατε Πάτερ, 

σέ καιρούς δύσκολους γιά τό ἀνθρώπινο γένος καί δυσκολώτερους 
γιά τό ἔθνος καί τήν ἡμικατεχόμενη Πατρίδα μας, ἡ Πρόνοια τοῦ Θεοῦ σᾶς 
ἔταξε νά φυλάσσετε Θερμοπύλες, προασπιζόμενος τά δίκαια τούτου τοῦ 
ἀδικημένου λαοῦ. Νά τόν  στηρίζετε μέ τόν λόγο, τή ζωή καί τίς ἐνέργειές 
σας.  Καί τίς φυλάσσετε μέ πλήρη αὐταπάρνηση ἀκολουθώντας τό πρότυπο 
τοῦ θείου Παύλου καί τοῦ προστάτου σας ἁγίου.

Υἱϊκῶς εὐχόμαστε ὁ ὁμώνυμός σας Ἅγιος νά σᾶς ἐμπνέει στούς ἀγῶνες 
σας γιά τόν λαόν μας καί ἡ Χάρις τοῦ Θεοῦ νά σᾶς χαρίζει στό ποίμνιό σας 
«σῶον, ἔντιμον, ὑγιᾶ, μακροημερεύοντα καί ὀρθοτομοῦντα τόν λόγον τῆς τοῦ 
Χριστοῦ ἀληθείας:

Πολλά καί καρποφόρα ἐν Κυρίῳ τά ἔτη σας, Μακαριώτατε.

 



ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΜΟΣ ΤΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ 
ΣΑΡΑΝΤΑ ΕΝΟΡΙΩΝ 

ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΤΗΣ 
ΚΑΤΕΧΟΜΕΝΗΣ ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΙΚΗΣ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ

O
Η  Α.Μ. ο Αρχιεπίσκοπος Κύπρου κ.κ. Χρυσόστομος, μέσα στα 

πλαίσια των αγώνων που διεξάγει για συντήρηση τής μνήμης των 
κατεχομένων μας και την καλλιέργεια αγωνιστικού πνεύματος 

για επιστροφή στις πατρογονικές μας εστίες, προσκάλεσε τα Μέλη των 
Εκκλησιαστικών Επιτροπών των 40 Ενοριών και Κοινοτήτων της κατεχόμενης 
αρχιεπισκοπικής περιφέρειας, σε   κοινό εκκλησιασμό την Κυριακή, στις 
11 Ιανουαρίου 2015, στον Ιερό Ναό τής του Θεού Σοφίας.  Της Θείας 
Λειτουργίας προέστη ο Θεοφιλέστατος Επίσκοπος Μεσαορίας κύριος 
Γρηγόριος, ο οποίος κήρυξε και τον θείο λόγο.

Ο Αρχιεπίσκοπος είχε την ευκαιρία να συνομιλήσει με όλους τους 
εκτοπισμένους και τα τους εκφράσει τις πατρικές του ευχές καθώς και τις 
δέουσες παραινέσεις για το πολύπλευρο έργο που έχουν να επιτελέσουν ως 
Εκκλησιαστικοί Επίτροποι των κατεχόμενων ενοριών της Αρχιεπισκοπής

 Η πρωτοβουλία αυτή του Μακαριωτάτου ικανοποίησε σε πολύ μεγάλο 
βαθμό τα Μέλη των εκκλησιαστικών Επιτροπών. Η σύναξη  έδωσε σε όλους 
την ευκαιρία να γνωριστούν μεταξύ τους και να ανταλλάξουν σκέψεις, να 
εκφράσουν τις αγωνίες τους και τους   προβληματισμούς  τους για το μέλλον.  
Κυρίαρχη αγωνία ήταν η στάση τής νέας γενεάς έναντι του εθνικού μας 
θέματος και η αβεβαιότητα για την επίλυση τού Κυπριακού. Οι Επίτροποι 
διαπιστώνουν με λύπη τους ότι το αγωνιστικό και θρησκευτικό φρόνημα 
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μειώνεται  και ότι η πολιτική μας ηγεσία με τη συμπεριφορά της δεν εμπνέει  
τους νέους και  παράλληλα φθείρει τους θεσμούς. 

Κοινή όμως και η συνείδηση τού χρέους. Ανεξαρτήτως των αντιξοοτήτων 
παραμένουμε στις επάλξεις τού χρέους προς τη Θρησκεία μας και την 
Πατρίδα μας. Κανένας αγώνας δεν είναι εύκολος. Χρειάζεται πίστη προς τον 
Θεό και εμμονή στους υψηλούς εθνικούς μας στόχους.

Πιο κάτω παραθέτουμε την ομιλία τού Επισκόπου Μεσαορίας κυρίου 
Γρηγορίου, την οποία εκφώνησε κατά την εν λόγω Θεία Λειτουργία.

«Ὁ Θεὸς ὁ εἰπὼν ἐκ σκότους φῶς λάμψαι, ὃς ἔλαμψεν ἐν ταῖς καρδίαις 
ἡμῶν πρὸς φωτισμὸν τῆς γνώσεως τῆς δόξης τοῦ Θεοῦ ἐν προσώπῳ [Ἰησοῦ] 
Χριστοῦ» (Β΄ Κορ. 4, 6).

Αυτό το φως και αυτός  ο φωτισμός μάς λούζει έτι περισσότερο, τον 
ψηλαφούμε, τον αισθανόμαστε πλησιέστερά μας, αφού οι μεγάλες εορτές του 
Αγίου Δωδεκαημέρου πρόβαλαν και πάλι εφέτος παιδαγωγικά, παιδευτικά 
και θεολογικά, ούτως ώστε εκτενέστερα και πλατύτερα να βιώσουμε τη χαρά 
και την αγαλλίαση της Θείας Οικονομίας, της φιλανθρωπίας του Θεού για 
τον άνθρωπο και τη σωτηρία του.

Γνωρίζουμε πολύ καλά, μέσα από την εμπειρία της Εκκλησίας μας, τι 
σημαίνει η προσδοκία της Παλαιάς Διαθήκης «ἐκ σκότους φῶς λάμψαι», 
διότι το ανέσπερο ετούτο φως έλαμψε στις καρδιές μας και μάς εφώτισε το 
φως της γνώσεως της δόξης του Θεού στο πρόσωπο του σαρκωθέντος και 
επιφανέντος Ιησού Χριστού.

Όλο ετούτο το θαύμα είναι ένας θησαυρός μοναδικός και άφθαρτος, 
ο οποίος διατηρείται εντός μας όσο έχουμε επίγνωση της δωρεάς των 
χαρισμάτων του Αγίου Πνεύματος. Ακόμη, το ότι τον θησαυρό αυτό τον 
διατηρούμε μέσα στο εύθραυστο οστράκινο σκεύος της ψυχοσωματικής 
μας οντότητας, τον ναό του Αγίου Πνεύματος, ελεύθερα, θεληματικά και 
συνειδητά.

Ιδού πώς εξηγείται το γεγονός που μας πλημμυρίζει χαρά και αγαλλίαση 
ώστε, ενώ μας θλίβει η καθημερινότητα και η οδύνη του μάταιου τούτου 
κόσμου, που «συστενάζει καὶ συνωδίνει ἄχρι τοῦ νῦν» (Ρωμ. 8, 22), εντούτοις 
δεν μας καταβάλλει, δεν μας λυγίζει, δεν μας στενοχωρεί, ούτε μας αφήνει 
να απελπιστούμε, ένεκα της εσωτερικής φωτιστικής δύναμης της χάριτος τού 
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Τριαδικού Θεού και ασφαλώς όχι οι δικές μας ασθενικές και πενιχρές δυνάμεις 
και δυνατότητες.

Έπειτα, ενώ ποικίλες δυνάμεις, ορατές και αόρατες, επιδιώκουν διακαώς 
να μας καταδιώξουν και να μας αφανίσουν, παρά ταύτα δεν μας εγκαταλείπει 
η δύναμη και το έλεος του Θεού. Ενώ φαινομενικά υπερισχύουν οι γόητες 
των σκοτεινών δυνάμεων, εντούτοις δεν επιτρέπει ο Θεός να χαθούμε, διότι η 
πρόνοιά Του φιλάνθρωπα μάς χειραγωγεί. 

Έχουμε τεκμήριο, ως βαπτισμένοι και ενταγμένοι στη λογικοί μάνδρα 
της Αγίας μας Ορθοδόξου Εκκλησίας, ότι μόνο ο Επιφανής Σωτήρας και 
Λυτρωτής μας Ιησούς Χριστός οικειοθελώς προσφέρθηκε λύτρο αντί πολλών, 
μέχρι θανάτου για όλο το ανθρώπινο γένος. Φέρουμε αυτά τα τεκμήρια της  
θυσίας Του κι έτσι φανερώνεται η ζωή Του μέσα από τη δική μας προσπάθεια 
αγωνιστικού φρονήματος, πίστης, ταπείνωσης και εγκαρτέρησης. 

Με αυτή την επίγνωση προχωρούμε μέχρι την καλή έκβαση των 
πραγμάτων, ζώντας τα αποτελέσματα της εισβολής και της συνεχιζόμενης 
κατοχής της πατρώας γης. Άλλοτε έτσι κι άλλοτε αλλιώς, παρά την παρέλευση 
αριθμητικά πολλών ετών, παρά την ενδεχόμενη κόπωση, παρά ταύτα ο λαός 
μας απέδειξε ότι αντέχει. Παιδεύτηκε μέσα στους αιώνες να υπομένει και να 
αντέχει.

Αυτή την υπομονή και αυτή την αντοχή του λαού μας έρχεται η Εκκλησία, 
όλοι εμείς, ως σάρκα από τη σάρκα τού λαού μας και οστούν από τα οστά του, 
να διατηρήσουμε αναμμένη τη φλόγα της υπομονής, της αντοχής, της μνήμης 
και της νοσταλγίας για σωτηρία και ελευθερία της τουρκοκρατούμενης 
πατρικής μας γης.

Η αναφορά μας γίνεται και με την ευκαιρία της σύναξης σήμερα, κατόπιν 
προσκλήσεως του Μακαριωτάτου Αρχιεπισκόπου Κύπρου κ. κ. Χρυσοστόμου, 
προς τα μέλη των Εκκλησιαστικών Επιτροπών των κατεχόμενων ενοριών και 
κοινοτήτων της αρχιεπισκοπικής περιφέρειας, για κοινό εκκλησιασμό και 
κατόπιν κοπής της παραδοσιακής Βασιλόπιτας.

Το ιστορικό της ανασύστασης των Επιτροπών των 40 κατεχόμενων 
ενοριών της Αρχιεπισκοπής του κάμπου της Μεσαορίας, ξεκίνησε το 2009 (35 
χρόνια μετά την εισβολή του 1974), με εντολή και ευλογία του Αρχιεπισκόπου 
Κύπρου προς τον ομιλούντα. Το έργο το αναλάβαμε ως ένα τάμα,  ένα ιερό 
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προσκύνημα στους τόπους των προγόνων μας και ασφαλώς των γενεών που 
θα ακολουθήσουν.

Ξεκινήσαμε από την εντός των τειχών Λευκωσία, τον Άγιο Λουκά, τον 
Άγιο Γεώργιο, και προχωρήσαμε στην Ομορφίτα, στη Νεάπολη-Κωνσταντία, 
το Γερόλακκο, τον Τράχωνα, τη Μια Μηλιά, στις έξι ενορίες της Κυθρέας και 
στις κοινότητες της ευρύτερης περιοχής των Χύτρων. 

Κατόπιν κατεβήκαμε προς την Τύμπου μέχρι και τη Λουρουτζίνα. 
Αργότερα, ανεβήκαμε στην Αγκαστίνα, στο Μαραθόβουνο, στη Βιτσάδα, στις 
Γούφες, φθάσαμε μέχρι την Τρυπημένη και τον Άγιο Νικόλαο Λευκονοίκου. 
Προχωρήσαμε στα Γέναγρα, στη Μουσουλίτα στο Στρογγυλό, την Άσσια και 
στην Αφάνεια μέχρι τη Λύση και την Πυργά Αμμοχώστου.

Όλες οι τοποθεσίες, μεταξύ αυτών που προαναφέραμε, παραμένουν 
τόποι ιεροί με ναούς και προσκυνήματα, μοναστήρια και εκκλησίες, που 
κρατούν φυλακτό τη σιωπή των αιώνων, το πόνο και τις χαρές και τις αγωνίες 
των προγόνων. Το όραμα του σήμερα και του αύριο. Το παρόν και το μέλλον 
συμβάλλουν στη διαμόρφωση της παραδείσιας ειρήνης και ευημερίας 
όλου του λαού, σε όλη την έκταση της πατρίδας μας. Προς το σκοπό αυτό 
χρειάζεται πίστη στο Φως το αληθινό, που αγίασε τη κτίση ολόκληρη με τη 
φανέρωση στον Ιορδάνη της Αγίας Τριάδας, και αγάπη της πατρίδα μας και 
ό,τι την συναποτελεί.

Μέσα στην πενταετή προσπάθειά μας (2009-2014) αναζητήσαμε και 
βρήκαμε, αλλού οργανωμένα σύνολα να αγωνίζονται να διατηρήσουν τις 
εορτές και τις πανηγύρεις, όπως παλαιά πριν την τουρκική εισβολή και τον 
ξεριζωμό, αλλού είχαν πολλά χρόνια να γιορτάσουν όλοι μαζί, ως κοινότητα, 
τις εορτές των πολιούχων Αγίων τους, που οι παλαιότεροι θυμόντουσαν ως 
μακρινή ανάμνηση.

Ως επικεφαλής των Εκκλησιαστικών Επιτροπών, συνεργαζόμαστε με 
όλα τα οργανωμένα σύνολα των κοινοτήτων και ενοριών, επαναφέρουμε τις 
εορτές και τις πραγματοποιούμε, ως ευκαιρίες λατρευτικών συνάξεων στην 
προσφυγιά. 

Αναζητούμε, σε συνεργασία με τους αρμοδίους της Κυπριακής 
Δημοκρατίας και της Ιεράς Συνόδου, τρόπους και ευκαιρίες αναστήλωσης, 
συντήρησης και επαναλειτουργίας των ιερών ναών και των προσκυνημάτων 
στη γενέτειρα γη.
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Σήμερα, με τη σύναξη των μελών των Εκκλησιαστικών Επιτροπών μας, 
θεωρώ ότι είναι η έξοχη ευκαιρία να ευχαριστήσω όλους όσοι συνέβαλαν 
θετικά στην ανασύσταση των κατεχομένων ενοριών της αρχιεπισκοπικής 
περιφέρειας. Και να τους παρακαλέσω με τον ίδιο ζήλο και αγάπη, τόσο προς 
την Εκκλησία μας όσο και προς τη γη που μας γέννησε, να συνεχίσουμε 
όλοι μαζί αυτό το έργο προσφοράς και τιμής, ούτως ώστε να πλησιάσουν με 
ενότητα και αγάπη όλοι οι συντοπίτες μας, και κατεξοχήν όλοι οι νέοι μας. 
Με τον τρόπο αυτό θα αντέξουμε την οδυνηρή πορεία μέχρι την ημέρα της 
επιστροφής, ελεύθεροι στη γη μας. 

Προς τον σκοπό αυτό καλούμαστε όλοι να συμβάλουμε και να 
βοηθήσουμε με αρχειακό υλικό, που ενδεχομένως διαθέτουμε από τις 
εκκλησίες, τα μοναστήρια, τα ιερά προσκυνήματά μας, είτε στέκουν όρθια 
είτε δεν άντεξαν στο χρόνο και έπεσαν. Επιδίωξή μας είναι να αποτυπώσουμε 
την πραγματική εικόνα πριν και μετά το 1974, αλλά και το μέλλον που θα 
πρέπει να ετοιμαζόμαστε να παραδώσουμε στις επόμενες γενεές. 

Η εκπλήρωση του προφητικού λόγου ότι από το σκοτάδι έλαμψε το 
ανέσπερο φως, μάς δίνει τη βεβαιότητα ότι όλα τα πανίερα γεγονότα της θείας 
οικονομίας, της αγάπης και της φιλανθρωπίας του Θεού, έλαβαν χώρα για 
την παρηγορία, την παιδαγωγία και την πληρότητα γνώσεως και εμπειριών  
όλων των ανθρώπων, δια της χάριτος του Τριαδικού Θεού.

Αυτή τη χάριν και αυτή τη γνώση προσευχόμαστε να έχουμε όλοι εντός 
μας, καθώς και όλοι οι εγγύς και οι μακράν οικείοι μας, με τις πατρικές ευχές 
και ευλογίες του Μακαριωτάτου Αρχιεπισκόπου μας, ο οποίος αργότερα θα 
είναι μαζί μας στη σύναξή μας, που θα συνεχιστεί στην αίθουσα τελετών του 
ναού.

Καλή και ευλογημένη η νέα χρονιά και ελευθερία στην πατρίδα μας και 
σε κάθε πονεμένο τόπο της υφηλίου.

Κ



Ο  “ΕΠΑΝΑΣΤΑΤΗΣ”
ΑΓΙΟΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ Ο ΠΑΛΑΜΑΣ

ΑΡΧΙΜΑΝΔΡΙΤΗ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΥ ΧΡΥΣΟΠΟΥΛΟΥ

Η Εκκλησία τού Χριστού στην ιστορική  της πορεία συνάντησε πολλούς 
πολέμιους,  αλλά η Χάρις τού Θεού  σε κάθε πολεμική, έστελλε και 
τους κατάλληλους θρησκευτικούς Ηγέτες, για να υπερασπιστούν 

τις ουράνιες αλήθειές Της και να κρατήσουν την πίστη μας αμόλυντη από 
οποιεσδήποτε ξενόφερτες δοξασίες.   Μια τέτοια εκκλησιαστική  μορφή είναι 
η  «επαναστατική» προσωπικότητα του Γρηγορίου τού Παλαμά, τον οποίο 
η Εκκλησία μας  ανέδειξε και Άγιο.

Η ιστορική  διαδρομή του  Αγίου Γρηγορίου του Παλαμά, που το επίσημο 
εορτολόγιο της Εκκλησίας μας καταγράφει στι 14 Νοεμβρίου και στη 
Β΄ Κυριακή των νηστειών,  διασχίζει τον  14ο αιώνα. Αρχίζει  από επιφανή 
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οικογένεια της Κωνσταντινούπολης, περνά από το Πανεπιστήμιο της Πόλης  
και σταματά για λίγο στο Αγιώνυμο  Όρος. Πυρπολούμενος  από  θείο  ζήλο  
ντύνει τη   ζωή  του με την άσκηση  και την αναχώρηση,  από κάθε τι το  
εγκόσμιο.  Κάνει τα πρώτα   βήματα τής μοναχικής  του ζωής  στον τόπο 
της  αντάμωσης γης και ουρανού,    πτώσης και ανάστασης, ανθρώπινου  και 
θείου,  εκεί που η αδιάλειπτη  προσευχή είναι όρος  ζωής και η Παναγία το 
έχει για περιβόλι Της. Επόμενος τόπος  πνευματικής ανάπαυσής του,  ο και  
πιο αυστηρός, είναι η Σκήτη  του Τιμίου Προδρόμου στη Βέροια έχοντας  
χειροτονηθεί πρεσβύτερος στη Θεσσαλονίκη. Επιστρέφει  στην Αθωνική 
πολιτεία   και  συνεχίζει   περισσότερη  αυστηρή  μοναχική  ζωή. Τότε  ήταν 
που ξέσπασε  και η  ησυχαστική έριδα,   ως  σύγκρουση  της  ανατολικής   
παράδοσης   με τον  σχολαστικισμό  της δύσης.  Οι  Ησυχαστές ονομάστηκαν 
ακόμα και αιρετικοί από τους πολέμιούς τους.  Ο Άγιος  Γρηγόριος ανέλαβε 
γραπτά και προφορικά  να πείσει  περί του αντιθέτου. Για την πρωτοβουλία 
του αυτή   φυλακίζεται  και  εξορίζεται. Υποφέρει τα πάντα  για τις  ιδέες του. 
Μετά   από διαμάχη δεκαετιών  λύνεται   το πρόβλημα υπέρ  των  Ησυχαστών.  
Αναγνωρίστηκε   η  επιλογή   τους  ως  ευλογημένη,  χριστομίμητη και πλήρως 
αποδεκτή    από  τη διδασκαλία  της  Ορθόδοξης Εκκλησίας μας.

Η λαμπρή και αγωνιστική εκκλησιαστική του ζωή τον αναδεικνύει στο 
ύπατο αξίωμα της Εκκλησίας μας. Η Χάρις του Θεού τον ανεβίβασε στον 
Αρχιεπισκοπικό Θρόνο της Θεσσαλονίκης.  Μετά  και  πολλές    ταλαιπωρίες,  
αιχμαλωσίες  και  κακουχίες φεύγει  από  τον κόσμο   τούτο,   οσιακά,  σε  
ηλικία 63 ετών. Μπορεί να περιορίσθηκε η ζωή του  Αγίου Γρηγορίου 
σε  συγκεκριμένους  χώρους και χρόνους.  Οι αγώνες  του όμως  και οι 
συγγραφές του  νικούν και  τον  χρόνο και  τον  χώρο και τη λήθη.  Έρχονται   
στους καιρούς μας   ως  συμβολή   άριστη στην θεολογική σκέψη  και ως 
παράδειγμα   στα  πνευματικά μας  παλαίσματα.   Τα πάντα  έχουν ως σκοπό   
να κατευθύνουν  τη ζωή μας   στον υπέρ  τον χρόνο υπάρχοντα Θεό και να   
ενταχθούμε  στον  της  Εκκλησίας  λειτουργικό-μυστηριακό χρόνο. Είναι 
χρόνοι που οδηγούν  αργά  ή γρήγορα   στη δικαίωση. Η υπομονή και  η 
αποφασιστικότητα  είναι  οι δρόμοι που βάδισε  ο Άγιος  και άλλοι πριν και 
μετά  από  εκείνον. Γιατί  όχι και εμείς;

Η παρέμβασή του στα θεολογικά γράμματα είναι ουσιώδης και διαχρο-
νική. Πάντα  υπάρχουν  αυτοί που θα αμφισβητούν  τον  μοναχισμό,   ως  μέσο 
άσκησης και θα τον βλέπουν  ως  παραίτηση από τα  της  ζωής. Δεν έμαθαν, 
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ή δεν θέλουν να ξέρουν, ότι η  νοερή προσευχή δεν είναι προσωπική υπόθεση  
μόνο του προσευχόμενου αλλά όλου του εκκλησιαστικού πληρώματος,  αφού 
αφορά και αντανακλά  πρώτιστα σ’ αυτό. Ο ησυχαστής δεν φεύγει  για να 
αποφύγει, αλλά για να βρει  τον Θεό, να του ζητήσει το έλεός  Του για εκείνον 
και τους άλλους, για όλους μας. Η θέωση μπορεί να είναι προσωπική του 
καθενός  κατάκτηση, αλλά κρύβει μέσα της και την δύναμη  της μεσιτείας,  
γι’ αυτό άλλωστε προστρέχουμε στους Αγίους μας. Με αντίπαλο τον 
πονηρό  και τους   πειρασμούς του  πορεύτηκε  ο Άγιος. Έμεινε  ελεύθερος  
γνωρίζοντας και διδάσκοντας και αγωνιζόμενος για την αλήθεια. Υπέστη 
πολλά υπερασπιζόμενος τις ιδέες του γιατί έβλεπε  ότι πηγή  του πολέμου ήταν 
η Δύση της εποχής  του με τους  σκοπούς της.   Έτσι  έφτασε  σε   πνευματικά  
ύψη δυσθεώρητα,  θεολόγησε  όχι με πρόχειρα  και απλά επιχειρήματα,  αλλά  
με  έμπνευση Θεία.

Χρειάζεται, κάποιες φορές,  να  γκρεμίσουμε κατεστημένα,  να ταράξουμε  
λιμνάζοντα νερά, προκειμένου να προχωρήσουμε, να βελτιωθούμε, να  
σωθούμε. Πρότυπό μας  ο Χριστός, σκοπός μας ο Χριστός, αναφορά μας ο 
Χριστός. Σ’ αντίθετη περίπτωση παρατείνουμε  τα  χρόνια της  παραλυσίας 
μας. Ίσως και να την χαιρόμαστε, ίσως να την εκμεταλλευόμαστε.  
Η καθήλωση της ζωής μας στο κρεβάτι της πνευματικής  κακομοιριάς  στην 
δήθεν παράδοση, μπορεί να φέρει και κέρδη,   αλλ΄ όχι το ζητούμενο.   Αν ήταν  
τέτοιας  φιλοσοφίας  ο Χριστός  δεν θα είχε  συναντηθεί και  συναναστραφεί   
με  Σαμαρείτιδα  και Ζακχαίο.   Δεν θα είχε  στη  συνοδία Του Πέτρο και 
Ιωάννη.  Δεν θα  αντάμωνε   το γένος μας.  Από μακριά  και  εκ του ασφαλούς  
θα το  καταδίκαζε,  θα το έκρινε, θα το καταπόντιζε.  Στην καλύτερη των 
περιπτώσεων  θα είχε  σχέση μόνο  με την άρχουσα   πνευματική ή θρησκευτική 
τάξη  των καιρών Του.

Βέβαια η επανάσταση της θεολογίας, που μιλάμε δεν είναι μεν 
αυτή της ακαδημαϊκής, αλλά και  δεν πρέπει να είναι  τέτοια που θα  
ακουμπήσει,  κλονίσει, αμφισβητήσει, προσβάλει, τα θέσμια και τα δόγματα, 
το «πατροπαράδοτο σέβας» δηλαδή. Η θεολογία που γίνεται λόγος εδώ 
δεν είναι ένα αφηρημένο σύνολο σκέψεων για τον Θεό, χωρίς όρια και 
όρους. Σ΄ αντίθετη περίπτωση θα ήταν πολύ εύκολο έως και επικίνδυνο να 
φτάσουμε στην αίρεση και στην εκτροπή. Ο Άγιος Γρηγόριος ο Παλαμάς 
έγινε αντικείμενο έντονης συζήτησης για τα καινοφανή που υποστήριζε τότε, 
άσχετα αν ο χρόνος και η Εκκλησία τον δικαίωσε στη συνέχεια. Με έργα και 
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με άσκηση μίλησε νοερά στον Θεό για τον κόσμο και Τον έκανε οικείο στον 
κόσμο. Είναι γνωστή άλλωστε η “παλαμική θεολογία”, όχι ως προσωπική και 
αυτόνομη διδασκαλία και  θεωρία περί Θεού, αλλ΄ ώς απόσταγμα εγκράτειας  
και θείας φώτισης.

Αν  ο Άγιος Γρηγόριος ο Παλαμάς έμενε  μόνο στα κατά κόσμο πλούτη  
του  και την  ευημερία του  δεν θα είχαμε  την πλούσια  συγγραφή  του  και 
τους  αγώνες  του μέχρι τελικής και οριστικής νίκης  του αναχωρητισμού.  Μη 
ξεχνάμε  και τη «θεολογία»  του  ληστού στον Γολγοθά.  Είδε τον Χριστό,  
ζήτησε  το έλεος Του, θεολόγησε και από την  διδασκαλική έδρα  του Σταυρού  
πήγε  στον Παράδεισο.    

Ο  Άγιος  Γρηγόριος έσπασε την προκατάληψη για τους  Ησυχαστές. 
Η νοερή προσευχή και η εκούσια  απομόνωση δεν είναι  πλέον  επιλήψιμα   και  
δεν θεωρούνται  αντορθόδοξες μέθοδοι. Μπορεί  κάποιοι να  ταράχθηκαν από 
το γεγονός   της Θείας  Ενανθρώπισης,  η πλειονότητα  όμως τού πονεμένου 
λαού  χάρηκε   και ωφελήθηκε. Γι’ αυτό και γνώρισε τη χαρά της θεραπείας 
και την ευτυχία της σωτηρίας.

Πικράθηκαν  και απογοητεύτηκαν όσοι ήθελαν τον λαό πνευματικά  
καθηλωμένο, ανήμπορο, ανέκφραστο, απλό ακροατή των όσων του έλεγαν 
και του υπόσχονταν. Όταν και όσο ήταν ο λαός παράλυτος, τότε μόνο 
μπορούσαν να τον χειραγωγήσουν στους δρόμους που αυτοί ήθελαν,  
άσχετα αν είχαν κατάληξη γκρεμό και απώλεια. Υπήρξε στη δεδομένη 
στιγμή ο “επαναστάτης” θεολόγος ο Άγιος Γρηγόριος ο Παλαμάς,   
ο οποίος αναδείχτηκε και έμεινε ως διδάχος ορθόδοξος στους αιώνες. Ήρθε 
ο  Χριστός όχι ως  επισκέπτης  της  κοινωνίας  μας, αλλ’ως  Λυτρωτής 
της. Βρέθηκε το προσωποποιημένο παράδειγμα για να καταπολεμηθεί  
η εσωστρέφεια των ανθρώπων. Ωρίμασε ο καιρός για να γίνει  
η επανάσταση   και να σπάσουν τα δεσμά,  που μας  κρατούσαν   στάσιμους   
στην καρέκλα της απογοήτευσης, της αβεβαιότητας, της μοναξιάς.  
Ο λόγος είναι  για την επαναστατική  θεολογία. Αν και όταν  δημιουργηθούν   
οι  συνθήκες   και  γίνουμε  όλοι θεολόγοι,   θα έχουμε  δει  Θεού πρόσωπο και  
δεν  θα  μιλάμε  απλά  για  Εκείνον,  αλλά σ’ Εκείνον. Θα  έχουμε φωτισθεί  με 
το  αγιοπνευματικό φως μέσα  από   την καθολική  ή ατομική προσευχή  και 
τον ανάλογο αγώνα. Θα έχουμε  χαλάσει  την  κακή στέγη του εαυτού μας  και  
απ’  εκεί θα έχει εισέλθει η θεία  έλλαμψη ως  ζωογόνος  δωρεά Του και θα μας 
έχει  αλλάξει ψυχοσωματικά, ως ανθρώπους και ως παιδιά Του.  Η παραμικρή   
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προσπάθεια,  και η κάθε θυσία,  θα  εκτιμηθεί  και θα  αντιδωρηθεί  δεόντως,  
πλούσια.

Το απαιτούμενο των καιρών μας είναι να τολμήσουμε και να  επαναστα-
τήσουμε. Ας αποκτήσουμε την τόλμη της αμυγδαλιάς: του δέντρου που σε  
πείσμα της παγωνιάς του χειμώνα, και όταν όλα γύρω της είναι ξερά και 
γυμνά, εκείνη  ανθίζει.  Αυτό την κάνει να όχι μόνο να φαίνεται αλλά και 
να είναι ξεχωριστή και να  ομορφίζει και να διανθίζει τη βαρυχειμωνιά  μας. 
Το ίδιο καλούμαστε και εμείς να πράξουμε. Με τόλμη ας  κάνουμε τον  αγώνα 
μας για να ανθίσουμε με το λουλούδι της συναντίληψης, του οικείου, του 
φίλου ή του ξένου.   

Ο κόσμος του 21ου αιώνα θέλει θεολογία που θα του δίνει απαντήσεις  
στα υπαρξιακά του προβλήματα, σε σχέση με τις κρίσεις που βιώνει, και που 
θα βρει λύση ή ηθικό στήριγμα  στον Θεό και σ΄ όσα έχουν σχέση μ΄ Εκείνον. 
Θέλει  Εκκλησία δυναμική και Θεολογία ζώσα. Να ενεργοποιήσουμε και 
να απολαύσουμε τον αγιοπνευματικό  καρπό. Τότε, όντως θα έχουμε γίνει 
Θεολόγοι, θα έχουμε δει κατά πρόσωπο τον Χριστό  της  αγάπης,  που σπάει 
προκαταλήψεις,  που θεραπεύει όσα είναι  ασθενή  και  που  τα σκοτεινά τα 
καταυγάζει με το υπερούσιο Φως της Λυτρωτικής Του αγάπης!

[
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Ἡ ἀγάπη τοῦ Θεοῦ δὲν ἔχει ὅρια, εἶναι ἄνευ ὅρων. Ὅπως 
χαρακτηριστικὰ τονίζεται στὸν Διάλογο περὶ ψυχῆς καὶ ἀναστάσεως 
τοῦ ἁγίου Γρηγορίου Νύσσης, ἡ θεία ζωὴ ἐνεργεῖται διὰ τῆς ἀγάπης 

καὶ ἡ ἀγαπητικὴ ἐνέργεια τοῦ Θεοῦ δὲν ἔχει ὅρια1. Ἔκφραση τῆς ἀπεριόριστης 
ἀγάπης τοῦ Θεοῦ ἀποτελεῖ τόσο ἡ δημιουργία τοῦ σύμπαντος κόσμου καὶ 
ἰδιαιτέρως τοῦ ἀνθρωπίνου γένους, ὅσο καὶ ἡ καθόλου ἱστορία τῆς θείας 
οἰκονομίας, μὲ ἀποκορύφωμά της τὴν ἐν σαρκὶ οἰκονομία τοῦ Υἱοῦ καὶ 
Λόγου τοῦ Θεοῦ· “οὕτω γὰρ ἠγάπησεν ὁ Θεὸς τὸν κόσμον, ὥστε τὸν υἱὸν 
αὐτοῦ τὸν μονογενῆ ἔδωκεν, ἵνα πᾶς ὁ πιστεύων εἰς αὐτὸν μὴ ἀπόληται, 
ἀλλ᾿ ἔχῃ ζωὴν αἰώνιον” (Ἰω. 3,16). Κατὰ μίμησιν τοῦ Τριαδικοῦ Θεοῦ καὶ 
τῆς οἰκονομίας Του οὔτε ἡ ἀγάπη τῆς Ἐκκλησίας ἔχει ὅρια. Ἀπευθύνεται 
πρὸς ὅλους καὶ τοὺς δέχεται ὅλους χωρὶς διακρίσεις, ἰουδαίους καὶ ἕλληνες, 
δούλους καὶ ἐλευθέρους, ἄντρες καὶ γυναῖκες (Γαλ. 3, 28). Καμιὰ διάκριση 
ὁποιασδήποτε μορφῆς - φυλετική, ἐθνική, κοινωνική - δὲν ἔχει θέση στὴ 
ζωὴ τῆς Ἐκκλησίας, γιατὶ κάθε ἄνθρωπος εἶναι δημιουργημένος κατ᾿ εἰκόνα 
καὶ καθ᾿ ὁμοίωσιν Θεοῦ κι ἑπομένως ἰσότιμος μὲ ὅλους τοὺς ἄλλους καὶ 
προορισμένος νὰ καταστεῖ, ἐὰν τὸ θελήσει, κοινωνὸς θείας φύσεως (Β’ Πέτρ. 
1, 4). Γι᾿ αὐτὸν ἀκριβῶς τὸν λόγο προσεύχεται πάντοτε ἡ Ἐκκλησία γιὰ ὅλους 
τοὺς ἀνθρώπους καὶ γιὰ ὁλόκληρο τὸν κόσμο2. Ἡ καθόλου λατρευτική της 

1   “... κόρου δὲ τὴν ἀγαπητικὴν πρὸς τὸ καλὸν σχέσιν οὐ διακόπτοντος, ἡ θεία ζωὴ δι᾿ 
ἀγάπης ἐνεργηθήσεται, ἣ καλή τε κατὰ φύσιν ἐστὶ καὶ ἀγαπητικῶς πρὸς τὸ καλὸν ἐκ φύσεως 
ἔχει, καὶ ὅρον τῆς κατὰ τὴν ἀγάπην ἐνεργείας οὐκ ἔχει” (ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ ΝΥΣΣΗΣ, Περὶ ψυχῆς 
καὶ ἀναστάσεως 59, PG 46,96C-97Α). 
2  “Ὑπὲρ τῆς εἰρήνης τοῦ σύμπαντος κόσμου ... τοῦ Κυρίου δεηθῶμεν” («Θεία Λειτουργία 
Ἰωάννου Χρυσοστόμου», ἐν: ΙΩ. ΚΑΡΜΙΡΗ, Τὰ δογματικὰ καὶ συμβολικὰ μνημεῖα τῆς 
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ζωὴ εἶναι μιὰ συνεχὴς προσευχὴ γιὰ ὁλόκληρο τὸν κόσμο καὶ τέτοια ὀφείλει 
νὰ εἶναι καὶ ἡ κατ᾿ ἰδίαν προσευχὴ κάθε πιστοῦ3. Συγκεκριμένη φανέρωση 
τῆς ἀπεριόριστης ἀγάπης τῆς Ἐκκλησίας ἀποτελεῖ ἡ ἀγάπη τῶν ἁγίων της. 
Ἡ ἀγάπη τῶν ἁγίων, ὅπως ἐκφράζεται κυρίως στὴν προσευχή τους ὑπὲρ 
τοῦ σύμπαντος κόσμου, ἀποκτᾶ ὄντως κοσμικὲς διαστάσεις. Στὴν καρδιὰ 
τοῦ προσευχομένου ἁγίου “συσσωρεύονται τὰ παθήματα ὅλου τοῦ κόσμου 
καὶ οὗτος μετὰ περιλύπου καρδίας προσεύχεται διὰ πάντας καὶ διὰ πάντα”. 
Ἡ ἀγάπη του περιπτύσσεται ὁλόκληρη τὴν κτίση καὶ τότε “συλλυπῆται μετὰ 
πάντων τῶν ἐστερημένων τῆς δόξης τοῦ Θεοῦ”. Ἡ μετάνοιά του “ἀποβαίνει 
μετάνοια δι᾿ ὅλον τὸν κόσμον, δι᾿ ὅλους τοὺς ἀνθρώπους”4. Ἀκόμη καὶ γιὰ 
τοὺς δαίμονες τολμοῦν νὰ προσεύχονται οἱ μεγάλοι ἀσκητὲς τῆς ἐρήμου5. 
Πρόκειται γιὰ τὴν ἀγάπη ἐκείνη, ἡ ὁποία ὑπερβαίνει κάθε περιορισμὸ καὶ 
καθίσταται ἄπειρη, ὅπως ἡ ἀγάπη τοῦ Θεοῦ· γιὰ τὴν ἀγάπη ἐκείνη, ἡ ὁποία 
μεταξὺ τῆς προσωπικῆς σωτηρίας καὶ τῆς σωτηρίας τῶν ἀδελφῶν προτιμᾶ 
τὴ σωτηρία τῶν ἀδελφῶν. Εἶναι ὄντως συγκλονιστικὸς τόσο ὁ λόγος τοῦ 
Ἀποστόλου Παύλου: “ηὐχόμην γὰρ αὐτὸς ἐγὼ ἀνάθεμα εἶναι ἀπὸ τοῦ 
Χριστοῦ ὑπὲρ τῶν ἀδελφῶν μου, τῶν συγγενῶν μου κατὰ σάρκα” (Ρωμ. 9, 3), 

Ὀρθοδόξου Καθολικῆς Ἐκκλησίας, Τόμ. Ι, Ἐν Ἀθήναις 1960², σ. 290). Σχολιάζοντας τὶς 
αἰτήσεις τῆς θ. Λειτουργίας ὁ ἅγιος ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΑΒΑΣΙΛΑΣ ἀναφέρει: “Μετὰ δὲ τούτων 
καὶ ὑπὲρ τῶν ἄλλων φιλαγάθως δεήσεις ποιεῖσθαι, οὐ τῆς Ἐκκλησίας μόνον, καὶ τῆς βασιλείας, 
καὶ τῶν προστατῶν ἑκατέρων, καὶ τῶν ἐν κινδύνοις καὶ περιστάσεσι, καὶ συμφοραῖς ὄντων, 
ἀλλ᾿ ἁπλῶς ἁπάντων ἀνθρώπων τῆς οἰκουμένης ἁπάσης” (Ἑρμηνεία τῆς θείας Λειτουργίας 
ΙΒ’, PG 150,396C).
3  Ἀναφέρει χαρακτηριστικῶς ὁ ὅσιος ΝΕΙΛΟΣ Ο ΑΣΚΗΤΗΣ στὸν Λόγο του περὶ 
προσευχῆς:  “Δίκαιον μὴ μόνον περὶ οἰκείας καθάρσεως προσεύχεσθαι, ἀλλὰ καὶ ὑπὲρ 
παντὸς τοῦ ὁμοφύλου, ἵνα ἀγγελικὸν μιμήσῃ τρόπον” (ΦΙΛΟΚΑΛΙΑ τῶν ἱερῶν νηπτικῶν 
συνερανισθεῖσα παρὰ τῶν ἁγίων καὶ θεοφόρων Πατέρων ἐν ᾗ διὰ τῆς κατὰ τὴν πράξιν καὶ 
θεωρίαν ἠθικῆς φιλοσοφίας ὁ νοῦς καθαίρεται, φωτίζεται καὶ τελειοῦται, Τόμος Α’, νῦν τὸ 
πέμπτον ἐκδιδομένη, Ἐκδοτικὸς Οἶκος “Ἀστὴρ” Αλ. & Ε. Παπαδημητρίου, Ἀθῆναι 1982, σ. 
180).
4  ΣΩΦΡΟΝΙΟΥ ΣΑΧΑΡΩΦ, Περὶ Προσευχῆς, Μετ. Ἱερομ. Ζαχαρίου, Ἔσσεξ Ἀγγλίας 1992, 
σ. 220, 227, 240.
5  “Ἠρωτήθη πάλιν ... Καὶ τί ἐστι καρδία ἐλεήμων; καὶ εἶπε· καῦσις καρδίας ὑπὲρ πάσης τῆς 
κτίσεως, ὑπὲρ τῶν ἀνθρώπων, καὶ τῶν ὀρνέων, καὶ τῶν ζώων, καὶ τῶν δαιμόνων, καὶ ὑπὲρ 
παντὸς κτίσματος” [ΙΣΑΑΚ ΤΟΥ ΣΥΡΟΥ, Λόγος ΠΑ’, ἐν: Ἰσαὰκ ἐπισκ. Νινευὶ τοῦ Σύρου, Τὰ 
εὑρεθέντα ἀσκητικά, Θεσσαλονίκη: Βασ. Ρηγόπουλος 1977 (ἀνατύπ. τῆς ἐκδ. τῆς Λειψίας), 
σ. 306]. Πρβλ. Γέροντος ΠΑΪΣΙΟΥ Ἁγιορείτου, Ἐπιστολές, Σουρωτὴ Θεσσαλονίκης 1994, σ. 
84: “Οἱ Μοναχοί δέν προσεύχονται μόνο γιά τούς ζωντανούς καί γιά τούς πεθαμένους, ἀλλά 
ἀκόμη καί γιά τούς πιό δυστυχισμένους ἀπ᾿ ὅλους, τούς δαίμονες”.



49ΤΑ ΔΟΓΜΑΤΙΚΑ ΟΡΙΑ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ

ὅσο καὶ ὁ λόγος τοῦ Μωϋσέως μετὰ τὴν κατασκευὴ τοῦ χρυσοῦ μόσχου ἀπὸ 
τοὺ ἰσραηλίτες καὶ τὴν ἀπονομὴ λατρείας σ᾿ αὐτόν: “εἰ μὲν ἀφεῖς αὐτοῖς τὴν 
ἁμαρτίαν αὐτῶν, ἄφες· εἰ δὲ μὴ ἐξάλειψόν με ἐκ τῆς βίβλου σου, ἧς ἔγραψας” 
(Ἐξ. 32,32)6. 

Ἐνῶ ὅμως ἡ ἀγάπη τῆς Ἐκκλησίας δὲν γνωρίζει κανένα περιορισμὸ 
καὶ καμιὰ ὁριοθέτηση, ἡ πίστη της εἶναι συγκεκριμένη. Εἶναι ἡ πίστη στὸν 
ἐν Τριάδι Θεὸ καὶ τὴν καθόλου οἰκονομία Του, ἡ πίστη στὸν Θεάνθρωπο 
Ἰησοῦ Χριστὸ καὶ τὴν ἐν σαρκὶ οἰκονομία Του, ἡ πίστη στὸ “κύριον καὶ 
ζωοποιὸν” Ἅγιο Πνεῦμα, ἡ πίστη “εἰς μίαν, ἁγίαν, καθολικὴν καὶ ἀποστολικὴν 
ἐκκλησίαν”, ἡ πίστη στὴν ἀνάσταση τῶν νεκρῶν καὶ τὴν “ζωὴν τοῦ μέλλοντος 
αἰῶνος”. Ἡ χριστιανικὴ ἀλήθεια δὲν κατανοεῖται ὡς μία ἀφηρημένη ἔννοια, 
ἀλλὰ κατανοεῖται σαρκωμένη στὰ δεδομένα τοῦ κόσμου τούτου. Ἀλήθεια 
εἶναι ὁ σαρκωθεὶς Υἱὸς καὶ Λόγος τοῦ Θεοῦ, ὁ Ὁποῖος μᾶς ἀπεκάλυψε τὸν 
Θεὸ Πατέρα καὶ μᾶς ἀπέστειλε τὸ Ἅγιο Πνεῦμα7. Ἀλήθεια εἶναι ὁ Τριαδικὸς 

6  Ἡ ἐμπειρία αὐτῆς τῆς ἄνευ ὁρίων ἀγάπης ἀποτελεῖ κριτήριο τῆς ἀληθινῆς ἁγιότητος. 
Μπορεῖ κανεὶς ν᾿ ἀναφερθεῖ σὲ πολλοὺς ἁγίους, οἱ ὁποῖοι ἔφθασαν στὰ μέτρα μιᾶς τόσο 
συγκλονιστικῆς ἐμπειρίας πόνου καὶ ἀγωνίας γιὰ τὴ σωτηρία τοῦ σύμπαντος κόσμου. Θ᾿ 
ἀναφερθοῦμε ὡστόσο μόνο στὸ σύγχρονο παράδειγμα τοῦ Γέροντος Ἰωσὴφ τοῦ Ἡσυχαστοῦ. 
Γράφει, λοιπόν, ὁ Γέρων Ἰωσὴφ σὲ μία ἀπὸ τὶς ἐπιστολές του:  “ποῖος ἤθελεν εἶναι πλησίον 
μου νὰ ἤκουε τὰς εὐχάς μου, τοὺς στεναγμοὺς τῆς καρδίας μου· νὰ ἔβλεπε καὶ τὰ δάκρυα 
ὅπου χύνω ὑπὲρ τῶν ἐμῶν ἀδελφῶν; Ὅλην τὴν νύκτα προσεύχομαι καὶ φωνάζω· ἢ σῶσε τοὺς 
δούλους σου Κύριε, ἢ καὶ ἐμένα σβῆσε· δὲν θέλω Παράδεισον!” (Γέροντος ΙΩΣΗΦ, Ἔκφρασις 
Μοναχικῆς Ἐμπειρίας, Ἅγιον Ὄρος 1985³, σ. 233). Πρβλ. «Μαρτύριον τοῦ ἁγίου Πολυκάρπου» 
Ι, PG 5,1029Β:  “Ἀγάπης γὰρ ἀληθοῦς καὶ βεβαίας ἐστί, μὴ μόνον ἑαυτὸν θέλειν σῴζεσθαι, 
ἀλλὰ καὶ πάντας τοὺς ἀδελφούς”.
7  Παραθέτουμε τοὺς σχετικοὺς συγκλονιστικοὺς λόγους τοῦ ἁγίου Ἰουστίνου Πόποβιτς: 
“Ἡ ζωὴ ἄνευ τοῦ Χριστοῦ, ὁ θάνατος ἄνευ τοῦ Χριστοῦ, ἡ ἀλήθεια ἄνευ τοῦ Χριστοῦ, ὁ ἥλιος 
ἄνευ τοῦ Χριστοῦ καὶ τὰ σύμπαντα χωρὶς Αὐτόν, - ὅλα εἶναι τρομερὰ ἀνοησία, ἀνυπόφορον 
μαρτύριον, σισύφειον βάσανον, κόλασις! Δὲν θέλω οὔτε τὴν ζωήν, οὔτε τὸν θάνατον 
ἄνευ Σοῦ, Γλυκύτατε Κύριε! Δὲν θέλω οὔτε τὴν ἀλήθειαν, οὔτε τὴν δικαιοσύνην, οὔτε τὸν 
παράδεισον, οὔτε τὴν αἰωνιότητα. Ὄχι, ὄχι! Ἐσένα μόνον θέλω, Ἐσὺ μόνον νὰ εἶσαι εἰς ὅλα, 
ἐν πᾶσι καὶ ὑπεράνω ὅλων! ... Ἡ ἀλήθεια, ἐὰν δὲν εἶναι ὁ Χριστός, δὲν μοῦ χρειάζεται, εἶναι 
μόνον μία κόλασις. Τὸ ἴδιον εἶναι κόλασις καὶ ἡ δικαιοσύνη, καὶ ἡ ἀγάπη, καὶ τὸ ἀγαθόν, 
καὶ ἡ εὐτυχία· καὶ αὐτὸς ὁ Θεός, ἐὰν δὲν εἶναι ὁ Χριστός, εἶναι κόλασις” (ΙΟΥΣΤΙΝΟΥ 
ΠΟΠΟΒΙΤΣ, Ἄνθρωπος καὶ Θεάνθρωπος. Μελετήματα Ὀρθοδόξου Θεολογίας, Μετάφρασις 
Ἀθανασίου Γιέβτιτς, Ε’ Ἔκδοσις, Ἐκδοτικὸς Οἶκος “Ἀστὴρ” Αλ. & Ε. Παπαδημητρίου, 
Ἀθῆναι 1987, σ. 114-115). Πρβλ. π. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΣΤΑΝΙΛΟΑΕ, Ὁ Θεός, ὁ κόσμος καὶ ὁ 
ἄνθρωπος. Εἰσαγωγή στήν Ὀρθόδοξη Δογματική Θεολογία, Μετάφραση π. Κωνσταντῖνος 
Coman, Γιῶργος Παπαευθυμίου, Ἀθήνα: Ἁρμός 1990, σ. 106: “Γιά τόν χριστιανισμό ὑπάρχει 
μιά καί μόνη περιεκτικότατη ἀλήθεια πού μᾶς σώζει:  Ἰησοῦς Χριστός - Θεάνθρωπος. Ἡ 
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Θεός, ὁ δημιουργὸς καὶ κύριος τοῦ κόσμου καὶ τῆς Ἱστορίας. Τὸ μυστήριο τοῦ 
Τριαδικοῦ Θεοῦ εἶναι ἀκατάληπτο καὶ ἀπροσπέλαστο, ἀλλὰ μᾶς φανερώθηκε 
μὲ τὴ Σάρκωση τοῦ δευτέρου Προσώπου τῆς Ἁγίας Τριάδος, μὲ τὸ ἔργο καὶ 
τὴ διδασκαλία, μὲ τὴ Σταύρωση, τὴν Ἀνάσταση καὶ τὴν Ἀνάληψη τοῦ Ἰησοῦ 
Χριστοῦ καὶ διαφυλάττεται ἐν Ἁγίῳ Πνεύματι ἀναλλοίωτο στὴν πίστη καὶ 
τὴ ζωὴ τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας. Κατὰ τοὺς λόγους τοῦ Ἀποστόλου καὶ 
Εὐαγγελιστοῦ Ἰωάννου τοῦ Θεολόγου “Θεὸν οὐδεὶς ἑώρακε πώποτε· ὁ 
μονογενὴς υἱὸς ὁ ὢν εἰς τὸν κόλπον τοῦ πατρός, ἐκεῖνος ἐξηγήσατο” (Ἰω. 
1,18). Ὁ Θεός, τοιουτοτρόπως, δὲν νοεῖται στὸν Χριστιανισμὸ ἀφηρημένα, δὲν 
νοεῖται ὡς τὸ ἀφηρημένο Ἀπόλυτο τῶν φιλοσόφων, ἀλλὰ ὡς ὁ Τριαδικὸς Θεός 
τῆς Ἀποκαλύψεως, ὁ Ὁποῖος “πολυμερῶς καὶ πολυτρόπως πάλαι ... λαλήσας 
τοῖς πατράσιν ἐν τοῖς προφήταις, ἐπ᾿ ἐσχάτου τῶν ἡμερῶν τούτων ἐλάλησεν 
ἡμῖν ἐν Υἱῷ” (Ἑβρ. 1,1- 2)8. Ἡ γνώση τοῦ Θεοῦ δὲν εἶναι τὸ ἀποτέλεσμα 
μιᾶς λογικῆς διεργασίας, ἀλλὰ αὐτὴ ἡ ἴδια ἡ προσωπικὴ κοινωνία μαζί Του, 
ἡ ὁποία εἶναι δυνατὴ μόνο μέσα στὰ πλαίσια τῆς πίστεως καὶ τῆς ζωῆς τῆς 
Ἐκκλησίας. Ὁ Θεὸς κατὰ τὴ βιβλικὴ καὶ πατερικὴ ἐκκλησιαστικὴ Παράδοση 
δὲν συλλαμβάνεται διὰ τῆς λογικῆς, ἀλλὰ ἀποκαλύπτεται καὶ ὁμιλεῖ “ἐνώπιος 
ἐνωπίῳ, ὡς εἴ τις λαλήσει πρὸς τὸν ἑαυτοῦ φίλον” (Ἔξ. 33,11)9. Συμφώνως 
πρὸς τὸν ἅγιο Συμεὼν τὸν Νέο Θεολόγο “καθόσον γνωσθῆναι βουληθῇ παρ᾿ 
ἡμῶν ὁ Θεὸς, κατὰ τοσοῦτον καὶ ἀποκαλύπτεται· καθόσον δὲ ἀποκαλυφθῇ, 
ὁρᾶται παρὰ τῶν ἀξίων καὶ γινώσκεται”10.

Ἡ ἐκκλησιαστικὴ πίστη, ἑπομένως, τὸ ἐκκλησιαστικὸ δόγμα, ἡ 
ἀλήθεια τῆς Ἐκκλησίας ἔχουν ὅρια11. Δὲν πρόκειται, ὡστόσο, γιὰ ὅρια 

περιεκτικότατη ἀλήθεια εἶναι ἡ Ἁγία Τριάδα, ἡ κοινωνία τῶν ὑπερτάτων Προσώπων”.
8  Γράφει σχετικῶς ὁ Γέρων Σωφρόνιος τοῦ Ἔσσεξ, μιὰ σύγχρονη πατερικὴ μορφή:  “Ὁ 
φιλοσοφῶν νοῦς ἐγκαταλελειμμένος εἰς ἑαυτὸν δὲν δύναται νὰ συμφωνήσῃ μετὰ τῆς 
Εὐαγγελικῆς ἐντολῆς. Τοῦτο ἀποτελεῖ δι᾿ αὐτὸν ἀφροσύνην. Τὸ Ἀπόλυτον τῶν φιλοσόφων 
δὲν ἔλαβε τὴν ἄδειαν παρὰ τῶν δημιουργῶν αὐτοῦ νὰ κενώσῃ ἑαυτὸ μέχρι καὶ τῆς δουλικῆς 
μορφῆς (βλ. Φιλ. 2,7). Τὸ φανταζόμενον ὑπ᾿ αὐτῶν Ἀπόλυτον εἶναι κατ᾿ οὐσίαν μὴ - ὂν (ὑπὸ 
τὴν πλήρη ἔννοιαν τῆς λέξεως ταύτης). Πρὸ τῆς ἐλεύσεως τοῦ Χριστοῦ ὑπῆρξαν πολλοὶ 
νόες, οἵτινες ἀνέπτυξαν λίαν ἐλκυστικὰς θεωρίας περὶ ἑνὸς τοιούτου ἀφῃρημένου Ἀπολύτου. 
Διὰ τοῦτο δὲν πρέπει νὰ ἐκπλήττῃ ἡμᾶς ἡ ἐμφάνισις τῶν ἰδίων τάσεων ἐπὶ τῶν ἡμερῶν ἡμῶν. 
Δυστυχῶς πολλοὶ γίνονται θύματα τῆς πνευματικῆς ταύτης παραπλανήσεως” (ΣΩΦΡΟΝΙΟΥ 
ΣΑΧΑΡΩΦ, Περὶ Προσευχῆς, σ. 136).
9  Πρβλ. Γαλ. 4, 9: “... γνόντες Θεόν, μᾶλλον δὲ γνωσθέντες ὑπὸ Θεοῦ”.
10  ΣΥΜΕΩΝ ΤΟΥ ΝΕΟΥ ΘΕΟΛΟΓΟΥ, Κεφάλαια Θεολογικὰ καὶ Πρακτικὰ Ρ’ 22, ΕΠΕ 
Φιλοκαλία τῶν Νηπτικῶν καὶ Ἀσκητικῶν 19Α,486.
11  “Μὴ μέταιρε ὅρια αἰώνια, ἃ ἔθεντο οἱ πατέρες σου” (Παροιμ. 22, 28). Ὁ συγκεκριμένος 
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ποὺ στοχεύουν στὸν ἐγκλωβισμὸ τῆς ἀληθείας μέσα σὲ συγκεκριμένες 
θεωρητικὲς διατυπώσεις - ἄλλωστε ἡ ὀρθόδοξη θεολογία ἀποκλείει ἐξ 
ὁρισμοῦ κάτι τέτοιο -, ἀλλὰ γιὰ τὰ ὅρια ποὺ χωρίζουν τὴν ἀλήθεια ἀπὸ τὸ 
ψέμα καὶ τὴ διαφυλάσσουν ἀπὸ τὴν ἀλλοίωση καὶ παραχάραξή της12. Εἶναι 
οἱ ὅροι τῆς πίστεως, οἱ ὁποῖοι ὅταν ἀμφισβητήθηκαν ἔγιναν Ὅροι Συνόδων 
Οἰκουμενικῶν. Εἶναι πολὺ χαρακτηριστικὴ ἡ χρήση τῆς λέξεως «ὅρος» γιὰ 
τὶς δογματικὲς διατυπώσεις τῶν Οἰκουμενικῶν Συνόδων τῆς Ἐκκλησίας. 
Μὲ τὴ λέξη αὐτὴ δηλώνεται σαφῶς ὁ χαρακτήρας τῶν συγκεκριμένων 
δογματικῶν διατυπώσεων ὡς ὁριοθετήσεων τῆς ἀληθείας ἀπὸ τὸ ψέμα 
καὶ ὄχι ὡς ἐξαντλήσεως τῆς ἀληθείας σὲ κάποιες θεωρητικὲς προτάσεις. 
Ἄλλωστε, ὅπως προαναφέραμε, στὴν ἀλήθεια μετέχει κανείς, ὅταν εἶναι ἄξιος 
πρὸς τοῦτο, καὶ σὲ καμιὰ περίπτωση δὲν ἀνάγεται σ᾿ αὐτὴν μέσῳ κάποιων 
θεωρητικῶν συλλογισμῶν. Ἡ ἀλήθεια αὐτὴ δηλώνεται μὲ σαφήνεια στὸν 
«προσφωνητικὸν» λόγο τῆς Δ΄ Οἰκουμενικῆς Συνόδου, ὅπου τονίζονται τὰ 
ἑξῆς σημαντικά: “Εἰ μὲν οὖν ἅπαντες τῷ τῆς πίστεως ἠρκοῦντο συνθήματι 
καὶ τῆς εὐσεβείας οὐκ ἐκαινοτόμουν τὴν τρίβον, ἔδει τοὺς τῆς Ἐκκλησίας 
μηδὲν τῷ συμβόλῳ προσεπινοεῖν εἰς ἀπόδειξιν· ἐπειδὴ δὲ πολλοὶ τῆς 
εὐθείας πρὸς τὰς τῆς πλάνης ἐξόδους ἐκτρέπονται, καινήν τινα πορείαν 
ἑαυτοῖς ἐπινοοῦντες τῷ ψεύδει, ἀνάγκη καὶ ἡμᾶς τοῖς τῆς ἀληθείας αὐτοὺς 
ἐπιστρέφειν εὑρέμασι καὶ ταῖς αὐτῶν ἐπινοίαις ἀντιτάττειν τὸν ἔλεγχον, οὔχ 
ὥς τι λεῖπον τῇ πίστει καινουργοῦντες ἀεὶ πρὸς εὐσέβειαν, ἀλλ᾿ ὡς τοῖς παρ᾿ 
ἐκείνων καινοτομουμένοις ἐπινοοῦντας τὰ πρόσφορα”13.   
στίχος τῶν Παροιμιῶν, ὁ ὁποῖος ἀναφέρεται στὰ σύνορα τῆς γῆς, ὅπως αὐτὰ καθορίστηκαν 
ἀπὸ τοὺς προγόνους, χρησιμοποιεῖται συχνά ἀπὸ τοὺς Πατέρες τῆς Ἐκκλησίας μὲ 
ἀναφορὰ στὰ ὅρια τῆς πίστεως τῆς Καθολικῆς Ἐκκλησίας: “Ταῦτα ἡμεῖς στέρξωμεν καὶ ἐν 
αὐτοῖς μείνωμεν μὴ μεταίροντες ὅρια αἰώνια μηδὲ ὑπερβαίνοντες τὴν θείαν παράδοσιν” 
(ΙΩΑΝΝΟΥ ΔΑΜΑΣΚΗΝΟΥ, Ἔκδοσις ἀκριβὴς τῆς Ὀρθοδόξου Πίστεως 1, PG 94,792Α). 
Πρβλ. τὴν Ἀνταπάντηση τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριαρχείου τοῦ 1904: “Τοῦτο γὰρ γνώρισμα 
οὐσιωδέστατον Ὀρθοδοξίας τὸ θεμέλιον αὐτὸ τοῦ ὅλου αὐτῆς κανονικοῦ καὶ διοικητικοῦ 
οἰκοδομήματος συγκροτοῦν, τὸ «μὴ κινεῖν ὅρια αἰώνια ἃ οἱ Πατέρες ἡμῶν ἔθεντο». Τοῦτο 
μόνον δυνήσεται ἀποκροῦσαι τὰς νεωτερικὰς τάσεις καὶ ἐνεργείας, τὰς προϊούσας, μετὰ τοῦ 
Ἀποστόλου εἰπεῖν, «ἀπὸ σοφίας ἐπιγείου, ψυχικῆς καὶ δαιμονιώδους»” (ΙΩ. ΚΑΡΜΙΡΗ, Τὰ 
Δογματικὰ καὶ Συμβολικὰ Μνημεῖα τῆς Ὀρθοδόξου Καθολικῆς Ἐκκλησίας, Τόμος ΙΙ, Ἔκδοσις 
δευτέρα ἐπηυξημένη, Ἀκαδημαϊκὸς Ἐκδοτικὸς Οἶκος - Γκρὰτς Αὐστρίας 1968, σ. 1041).
12   Βλ. ΠΑΥΛΟΣ ΕΥΔΟΚΙΜΟΦ, Ἡ Ὀρθοδοξία, Μεταφραστὴς Ἀγαμέμνων Τ. Μουρτζόπουλος 
(Βιβλιοθήκη Ὀρθοδόξου Μαρτυρίας), Θεσσαλονίκη: Βασ. Ρηγοπούλου 1972, σ. 236 καὶ Γ. 
Δ. ΜΕΤΑΛΛΗΝΟΥ, Ἡ Ἐκκλησία (Ἱστορικο- θεολογικὴ καὶ κοινωνιολογικὴ θεώρηση), Ἐκδ. 
«Ὀρθοδόξου Τύπου», Ἀθῆναι 1980, σ. 57.
13   ΙΩ. ΚΑΡΜΙΡΗ, Τὰ δογματικὰ καὶ συμβολικὰ μνημεῖα …, Τόμ. Ι, σ. 170, ὑποσ. 1.
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Ἡ ὁριοθέτηση τῆς ἀληθείας ἀπὸ τὸ ψέμα καὶ τὴν πλάνη ἀρχίζει ἀπὸ τὰ 
πρῶτα βήματα τοῦ ἱστορικοῦ βίου τῆς Ἐκκλησίας, δεδομένου ὅτι τὸ σωστικό 
της μήνυμα δὲν ἔγινε καθολικῶς ἀποδεκτό, ἀλλὰ ἀντιμετώπισε ποικίλες 
ἀμφισβητήσεις καὶ κινδύνους, τόσο ἐσωτερικοὺς ὅσο καὶ ἐξωτερικούς. Ἤδη 
ὁ Ἀπόστολος τῶν ἐθνῶν Παῦλος συνιστᾶ σὲ κάθε εὐκαιρία ἐμμονὴ στὴν 
παραδεδομένη πίστη14 καὶ ἀποστασιοποίηση ἀπὸ τὶς ψευδεῖς παραδόσεις 
τῶν ἀνθρώπων15. Ἡ ἐμμονὴ αὐτὴ στὴν παραδεδομένη πίστη θ᾿ ἀποτελέσει 
τὸ θεμέλιο τῆς καθόλου ἐκκλησιαστικῆς ζωῆς καὶ τὸ σημεῖο ἀναφορᾶς 
τῆς θεολογίας τοῦ συνόλου τῶν Πατέρων τῆς Ἐκκλησίας. Ὅλες οἱ 
Οἰκουμενικὲς Σύνοδοι ἐπαναλαμβάνουν μὲ τὸν ἕνα ἢ τὸν ἄλλο τρόπο τὴν 
ἀκόλουθη θεμελιώδη ἀρχὴ τῆς ἐκκλησιαστικῆς ζωῆς:  “οὐδὲν ἀφαιροῦμεν, 
οὐδὲν προστίθεμεν, ἀλλὰ πάντα τὰ τῆς Καθολικῆς Ἐκκλησίας ἀμείωτα 
διαφυλάττομεν”16. Ὁ λόγος εἶναι προφανής: ἡ ἀληθὴς πίστη τῆς Ἐκκλησίας 
ἀποτελεῖ προϋπόθεση γιὰ τὴ σωτηρία τῶν ἀνθρώπων. Χωρὶς αὐτὴν τὴ 
σωτηριολογικὴ διάσταση τῆς πίστεως εἶναι ἀδύνατο νὰ κατανοηθεῖ τόσο τὸ 
νέφος τῶν μαρτύρων τῆς χριστιανικῆς πίστεως, παλαιοτέρων καὶ νεωτέρων, 
ὅσο καὶ οἱ ἀτελεύτητοι ἀγῶνες τῆς Ἐκκλησίας κατὰ τῶν ποικίλων αἱρέσεων 
καὶ τῶν κάθε μορφῆς ἀλλοιώσεων τῆς ἐκκλησιαστικῆς πίστεως καὶ ζωῆς. 

Ἡ πίστη τίθεται ὡς προϋπόθεση τῆς σωτηρίας ἀπὸ τὸν ἴδιο τὸν 
Θεάνθρωπο Ἰησοῦ Χριστό:  “ὁ πιστεύσας καὶ βαπτισθεὶς σωθήσεται, ὁ δὲ 
ἀπιστήσας κατακριθήσεται” (Μκ. 16,16). Χωρὶς τὴν πίστη στὸν σαρκωθέντα 
Υἱὸ καὶ Λόγο τοῦ Θεοῦ ἡ αἰώνια ζωὴ εἶναι ἀδύνατη17. Ὁ Κύριος θαυματουργεῖ 
συνήθως στὶς περιπτώσεις ἐκείνων ποὺ πιστεύουν πραγματικά, ὅτι μπορεῖ 
νὰ τοὺς θεραπεύσει. Ἡ φράση “ἡ πίστις σου σέσωκέ σε” ἐπαναλαμβάνεται 
πλεῖστες ὅσες φορὲς στὰ Εὐαγγέλια18, ἀφοῦ ἡ πίστη ἀποτελεῖ τὴν ἀπαραίτητη 
προϋπόθεση, τόσο γιὰ τὴ σωματικὴ θεραπεία, ὅσο καὶ γιὰ τὴν ἄφεση τῶν 
ἁμαρτιῶν. Ἐὰν κανεὶς ἔχει πίστη, ἔστω καὶ “ὡς κόκκον σινάπεως”, τότε 

14  “Ἄρα οὖν, ἀδελφοί, στήκετε καὶ κρατεῖτε τὰς παραδόσεις ἃς ἐδιδάχθητε εἴτε διὰ λόγου 
εἴτε δι᾿ ἐπιστολῆς ἡμῶν” (Β’ Θεσ. 2,15). Πρβλ. Α’ Κορ. 11,2. 
15  Βλ. Κολ. 2,8 καὶ Β’ Θεσ. 3,6.
16  «Ὅρος πίστεως τῆς ἐν Νικαίᾳ Ζ’ Οἰκουμενικῆς Συνόδου», ἐν: ΙΩ. ΚΑΡΜΙΡΗ, Τὰ δογματικὰ 
καὶ συμβολικὰ μνημεῖα …, Τόμ. Ι, σ. 239.
17  “... ὁ πιστεύων εἰς τὸν υἱὸν ἔχει ζωὴν αἰώνιον· ὁ δὲ ἀπειθῶν τῷ υἱῷ οὐκ ὄψεται ζωήν, ἀλλ᾿ 
ἡ ὀργὴ τοῦ Θεοῦ μένει ἐπ᾿ αὐτόν” (Ἰω. 3,36). Πρβλ. Ἰω. 1,12. 3,14-18. 5,24. 6,35. 40. 47. 7,38. 
11,25- 26. 14,12 κλπ. 
18  Μτ. 9,22. Μκ. 5,34. 10,52 καὶ Λκ. 7,50. 8,48. 17,19. 18,42.
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ὅλα εἶναι δυνατά19. Τόση μάλιστα εἶναι ἡ δύναμή της, ὥστε νὰ σωθεῖ ὁ 
συσταυρωθεὶς μὲ τὸν Κύριο ληστὴς καὶ νὰ καταστεῖ ὁ πρῶτος πολίτης τοῦ 
Παραδείσου (Λκ. 23, 39-43). Ἡ σημασία τῆς πίστεως, ὅμως, τονίζεται ὄχι 
μόνο στὰ Εὐαγγέλια, ἀλλὰ καὶ στὰ ὑπόλοιπα βιβλία τῆς Κ.Δ., ἰδιαιτέρως δὲ 
στὶς ἐπιστολὲς τοῦ Ἀποστόλου Παύλου, ὁ ὁποῖος ὡς Ἀπόστολος τῶν ἐθνῶν 
ἐπαναλαμβάνει σὲ κάθε εὐκαιρία, ὅτι “οὐ δικαιοῦται ἄνθρωπος ἐξ ἔργων νόμου 
ἐὰν μὴ διὰ πίστεως Ἰησοῦ Χριστοῦ” (Γαλ. 2,16). Ἡ θέση αὐτὴ χαρακτηρίζει 
τὴν καθόλου διδασκαλία τοῦ Ἀπ. Παύλου, τονίζεται, ὅμως, μὲ ἰδιαίτερη 
ἔμφαση στὶς ἐπιστολές του πρὸς Ρωμαίους καὶ πρὸς Γαλάτας. Τὸ πλήρωμα 
τοῦ νόμου εἶναι χωρὶς ἀμφιβολία ἡ ἀγάπη (Ρωμ. 13,10) καὶ χωρὶς αὐτὴν ἡ 
πίστη δὲν ὠφελεῖ σὲ τίποτα20, ὅμως ἡ ἀληθινὴ πίστη ἀποτελεῖ προϋπόθεση 
τῆς ἀληθινὴς ἀγάπης: “τὸ δὲ τέλος τῆς παραγγελίας ἐστὶν ἀγάπη ἐκ καθαρᾶς 
καρδίας καὶ συνειδήσεως ἀγαθῆς καὶ πίστεως ἀνυποκρίτου” (Α’ Τιμ. 1, 5). Τὸ 
ἑνδέκατο κεφάλαιο τῆς πρὸς Ἑβραίους ἐπιστολῆς ἀποτελεῖ ἕναν ὡραιότατο 
ὕμνο τῆς πίστεως. Ἡ πίστη, ἡ ὁποία χαρακτηρίζεται ὡς “ἐλπιζομένων 
ὑπόστασις, πραγμάτων ἔλεγχος οὐ βλεπομένων” (11,1), παρουσιάζεται ὡς 
ἡ αἰτία ὅλων τῶν κατορθωμάτων τῶν δικαίων τῆς Παλαιᾶς Διαθήκης. Τὸ 
συμπέρασμα εἶναι, ὅτι «χωρὶς ... πίστεως ἀδύνατον εὐαρεστῆσαι” (11,6). Ἡ 
πίστη στὸν Ἰησοῦ Χριστὸ εἶναι, κατὰ τὸν Ἀπόστολο καὶ Εὐαγγελιστὴ Ἰωάννη 
τὸν Θεολόγο, ἡ νίκη “ἡ νικήσασα τὸν κόσμον” (Α’ Ἰω. 5, 4). 

Μὲ ἀφετηρία τὴν περὶ πίστεως διδασκαλία τῆς Καινῆς Διαθήκης κάνουν 
λόγο γι᾿ αὐτὴν καὶ ὅλοι οἱ Πατέρες τῆς Ἐκκλησίας, τονίζοντας τὴ σημασία της 
γιὰ τὴ σωτηρία τῶν ἀνθρώπων. Κάνοντας λόγο ὁ Μέγας Ἀθανάσιος γιὰ τὴν 
“ἐξ ἀρχῆς παράδοσιν καὶ διδασκαλίαν καὶ πίστιν τῆς καθολικῆς Ἐκκλησίας, 
ἣν ὁ μὲν Κύριος ἔδωκεν, οἱ δὲ ἀπόστολοι ἐκήρυξαν, καὶ οἱ πατέρες ἐφύλαξαν”, 
τονίζει, ὅτι “ἐν ταύτῃ ... ἡ Ἐκκλησία τεθεμελίωται, καὶ ὁ ταύτης ἐκπίπτων οὔτ᾿ 
ἂν εἴῃ, οὔτ᾿ ἂν ἔτι λέγοιτο Χριστιανός”21. Συνοψίζοντας τὴ μέχρι τὴν ἐποχή 
του διδασκαλία τῆς Ἐκκλησίας τονίζει μὲ σαφήνεια ὁ ἱερὸς Δαμασκηνός, ὅτι 
“ἐκτὸς ... πίστεως ἀδύνατον σωθῆναι· πίστει γὰρ πάντα, τά τε ἀνθρώπινα 
τά τε πνευματικά, συνίσταται”22. Μάλιστα ὁ ἅγιος Φώτιος ἐπισημαίνει, ὅτι 

19  Μτ. 17, 20. 21, 21 καὶ Λκ. 17, 6.
20  “... ἐὰν ἔχω προφητείαν καὶ εἰδῶ τὰ μυστήρια πάντα καὶ πᾶσαν τὴν γνῶσιν, καὶ ἐὰν ἔχω 
πᾶσαν τὴν πίστιν, ὥστε ὄρη μεθιστάνειν, ἀγάπην δὲ μὴ ἔχω, οὐδέν εἰμι” (Α’ Κορ. 13,2). 
21  ΜΕΓΑΛΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ, Πρὸς Σεραπίωνα 1, 28, PG 26,593CD.
22  ΙΩΑΝΝΟΥ ΔΑΜΑΣΚΗΝΟΥ, Ἔκδοσις ἀκριβὴς τῆς Ὀρθοδόξου Πίστεως Δ’ 11 ἢ 84, PG 
94,1128C.
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ἀκόμη καὶ “ἡ μικρὰ τῶν παραδοθέντων ἀθέτησις” μπορεῖ νὰ ὁδηγήσει καὶ 
στὴν πλήρη καταφρόνηση τοῦ δόγματος23. Στὴν ἴδια κατεύθυνση κινοῦνται 
καὶ οἱ νηπτικοὶ Πατέρες τῆς Ἐκκλησίας, οἱ ὁποῖοι χαρακτηρίζουν τὴν πίστη 
ὡς ἀρχικὴ ἀρετὴ καὶ θεμέλιο ὅλων τῶν ἄλλων ἀρετῶν. Ὁ ὅσιος Θαλάσσιος, 
ἐπὶ παραδείγματι, ἀναφέρει χαρακτηριστικῶς ὅτι “νοῦς ἀρχόμενος τὰ θεῖα 
φιλοσοφεῖν, ἀπὸ πίστεως ἄρχεται· καὶ διὰ τῶν ἐν μέσῳ διάγων, εἰς πίστιν 
πάλιν καταλήγει τὴν ἀνωτάτην”24. Ὁ δὲ ὅσιος Νικήτας ὁ Στηθᾶτος τονίζει ὅτι 
“πασῶν τῶν ἀρετῶν προηγεῖται ἡ ἐνδιάθετος πίστις”25. 

Ὁ ἀπόλυτος αὐτὸς χαρακτήρας καὶ ἡ σαφέστατη σωτηριολογικὴ 
διάσταση τῆς δογματικῆς πίστεως τῆς Ἐκκλησίας ὀφείλεται ἀναμφιβόλως 
στὸν ἐμπειρικό της χαρακτήρα. Τὰ δόγματα τῆς Ἐκκλησίας δὲν ἀποτελοῦν 
περιστασιακὲς καὶ σχετικῆς, ἑπομένως, σημασίας θεωρητικὲς διατυπώσεις 
κάποιων ἐκκλησιαστικῶν Πατέρων ἢ κάποιων Συνόδων, οὔτε ἀσφαλῶς 
ἀνθρώπινες ἐπινοήσεις, ἀλλὰ ἐν Ἁγίῳ Πνεύματι ἔκφραση τῆς ἐκκλησιαστικῆς 
ἐμπειρίας τῆς ἐν Χριστῷ σωτηρίας. Οἱ δώδεκα Ἀπόστολοι κηρύττουν αὐτὰ 
ποὺ ἔζησαν οἱ ἴδιοι, αὐτὰ ποὺ εἶδαν καὶ ἄκουσαν· ὁμιλοῦν καὶ γράφουν γιὰ 
τὸν Λόγο τῆς ζωῆς, τὸν Ὁποῖο εἶδαν μὲ τὰ ἴδιά τους τὰ μάτια καὶ ψηλάφησαν 
μὲ τὰ ἴδιά τους τὰ χέρια (Α’ Ἰω. 1,1-4). Ὁ Ἀπόστολος Παῦλος, προτοῦ ἀρχίσει 
τὴν ἱεραποστολική του δραστηριότητα, εἶδε τὸν ἀναστάντα Ἰησοῦ (Α’ Κορ. 
15,8), τοῦ Ὁποίου τοὺς μαθητὲς μέχρι πρότινος ἐδίωκε. Κατὰ τὸν ἴδιο τρόπο 
καὶ ὅλοι οἱ μεγάλοι Πατέρες τῆς Ἐκκλησίας, ὅλοι οἱ ἅγιοι τῆς Ἐκκλησίας 
ὁμιλοῦν καὶ γράφουν γι᾿ αὐτό, τὸ ὁποῖο ἔζησαν καὶ ζοῦν κάθε μέρα τῆς ζωῆς 
τους, γιὰ τὸ γεγονὸς τῆς ἐν Χριστῷ σωτηρίας τοῦ ἀνθρώπου καὶ τοῦ κόσμου. 
Ἡ ἐμπειρία αὐτοῦ τοῦ γεγονότος διαφυλάσσεται στὴν Ἐκκλησία ἀκέραιη καὶ 
ἀμετάβλητη, παραδίδεται ἀπὸ γενεὰ σὲ γενεὰ καὶ ἀποτελεῖ τὴν προϋπόθεση 
τοῦ ἀληθῶς θεολογεῖν. Γι᾿ αὐτὸ ὅλοι οἱ πιστοὶ ὀφείλουν ν᾿ ἀκολουθοῦν πιστὰ 
τ᾿ ἀχνάρια τῶν Ἀποστόλων καὶ ὅλων τῶν ἁγίων χωρὶς καμιὰ παρέκκλιση 
καὶ διαφοροποίηση. Κριτήριο γιὰ τὴ γνησιότητα τῆς ἐμπειρίας ἑνὸς πιστοῦ 
ἀποτελεῖ ἡ ἐμπειρία τῶν Ἀποστόλων καὶ ὅλων τῶν ἁγίων, ἡ καθολικὴ δηλαδὴ 

23  ΜΕΓΑΛΟΥ ΦΩΤΙΟΥ, Ἐπιστ. ΙΓ’: ᾿Εγκύκλιος πρὸς τοὺς τῆς ᾿Ανατολῆς ἀρχιερατικοὺς 
θρόνους... ε´, PG 102,724D.
24  ΘΑΛΑΣΣΙΟΥ ΤΟΥ ΛΙΒΥΟΣ ΚΑΙ ΑΦΡΙΚΑΝΟΥ, Περὶ ἀγάπης καὶ ἐγκρατείας καὶ τῆς 
κατὰ νοῦν πολιτείας ἑκατοντὰς τετάρτη οη’, ἐν: ΦΙΛΟΚΑΛΙΑ τῶν ἱερῶν νηπτικῶν …, Τόμος 
Β’, Ἀθῆναι 1984, σ. 227.
25  ΝΙΚΗΤΑ ΣΤΗΘΑΤΟΥ, Πρακτικῶν κεφαλαίων πρώτη ἑκατοντὰς κη’, ἔνθ’ ἀνωτ., Τόμος Γ’, 
Ἀθῆναι 1986, σ. 279.
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ἐμπειρία τῆς Ἐκκλησίας. 

Ἡ Ὀρθόδοξη Ἐκκλησία ποτὲ δὲν ὑπέκυψε στὸν πειρασμὸ ὁποιασδήποτε 
μορφῆς σχετικοποιήσεως τῆς πίστεώς της, εἴτε ἀποδεχομένη δυνατότητα 
ἐξελίξεως τοῦ δόγματος, εἴτε κάνοντας λόγο γιὰ ἀποκάλυψη νέων ἀληθειῶν, 
εἴτε ἐπιτρέποντας ἀνάμιξη τῆς διδασκαλίας της μὲ στοιχεῖα ξένα πρὸς τὸν 
Χριστιανισμό, εἴτε προσαρμόζοντας τὸ θεολογικό της μήνυμα στὰ δεδομένα 
τῆς κάθε ἐποχῆς. Ἡ πίστη τῆς Ἐκκλησίας ἦταν καὶ παραμένει ἡ ἴδια ἀπὸ 
τὴν ἐποχὴ τῶν Ἀποστόλων μέχρι σήμερα. Ἡ ἀκριβέστερη διατύπωση καὶ 
πληρέστερη ἀνάπτυξη αὐτῆς τῆς πίστεως, ἀκόμη καὶ μὲ τὴ χρησιμοποίηση 
νέων ὅρων καὶ ἐκφράσεων, δὲν ἀποτελεῖ οὔτε ἐξέλιξη τοῦ δόγματος, οὔτε 
διατύπωση νέων ἀληθειῶν. Ἡ πίστη γιὰ νὰ διατυπωθεῖ χρειάζεται κάποιο 
ἐνδοκοσμικὸ ἔνδυμα κι αὐτὸ τὸ ἔνδυμα ἡ Ἐκκλησία τὸ λαμβάνει ἀπὸ τὴ 
γλώσσα τῆς κάθε ἐποχῆς. Οἱ νέοι ὅροι καὶ οἱ νέες ἐκφράσεις ὑφίστανται μιὰ 
διαδικασία ἀποδομήσεως26, ἀπαλλάσσονται ἀπὸ κάθε στοιχεῖο ξένο πρὸς τὴ 
χριστιανικὴ διδασκαλία, ὥστε νὰ μποροῦν ν᾿ ἀνταποκριθοῦν στὸν σκοπό, 
γιὰ τὸν ὁποῖο υἱοθετοῦνται: τὴν κατὰ τὸ δυνατὸν σαφέστερη διατύπωση τῆς 
ὀρθῆς πίστεως. Κατὰ τὴν ἀποστολικὴ καὶ μεταποστολικὴ ἐποχή, ἀλλὰ καὶ 
κατὰ τὴν ἐποχὴ τῶν ἑπτὰ Οἰκουμενικῶν Συνόδων ἡ καθιερωμένη γλώσσα 
τῆς διανοήσεως ἦταν ἡ γλώσσα τῆς ἑλληνικῆς φιλοσοφίας. Φυσικὸ ἦταν, 
ἑπομένως, ἡ φιλοσοφικὴ ὁρολογία τῆς ἐποχῆς ἐκείνης νὰ διαδραματίσει ἕναν 
ἰδιαίτερο ρόλο στὴν ἱστορία τοῦ Χριστιανισμοῦ, κυρίως δὲ στὴ διατύπωση 
τῆς διδασκαλίας του. Ὅλ᾿ αὐτὰ δείχνουν πόσο ἀστήρικτη ὑπῆρξε ἡ ἰδέα 
τοῦ ἐξελληνισμοῦ τοῦ Χριστιανισμοῦ, ὅπως διατυπώθηκε ἀπὸ τὸν Adolf 
Harnack καὶ τὴ Σχολή του27, ἀλλὰ καὶ ὁ τρόπος μὲ τὸν ὁποῖο ἀντιμετωπίζουν 

26  ΣΤ. Γ.ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ, Θεολογία καί Γλώσσα. Ἐμπειρική θεολογία - Συμβατική 
γλώσσα, Κατερίνη: Τέρτιος 1988, σ. 166.
27  Μιλώντας ὁ Harnack γιὰ τὴν Ὀρθόδοξη Ἐκκλησία στὸ κεφάλαιο «Die christliche 
Religion im griechischen Katholizismus», καταλήγει στὸ προκλητικὸ συμπέρασμα, ὅτι 
«sie erscheint nicht als eine Schöpfung mit einem griechischen Einschlag, sondern als eine 
Schöpfung mit einem christlichen Einschlag”, γιὰ νὰ συμπληρώσει λίγο πιὸ κάτω:  “Diese 
Kirche ist als Gesamterscheinung nach außen lediglich eine fortsetzung der griechischen 
Religionsgeschichte unter dem fremden Einfluß des Christentums, wie ja so viel fremdes 
auf sie eingewirft hat ... In diesem Sinne ist die griechische Kirche natürliche Religion” (A. 
HARNACK, Das Wesen des Christentums, Leipzig 1900³, σ. 137-138). Πρβλ. τὴν ἀναίρεση 
τῶν ἀπόψεων περὶ ἐξελληνισμοῦ τοῦ Χριστιανισμοῦ ἐν:  Ν. Α. ΜΑΤΣΟΥΚΑ, Γένεσις καὶ 
οὐσία τοῦ ὀρθοδόξου δόγματος (Ἀνάλεκτα Βλατάδων 2), Πατριαρχικὸν Ἵδρυμα Πατερικῶν 
Μελετῶν, Θεσσαλονίκη 1969, σ. 35 κ.ἑ.
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τὶς δογματικὲς διατυπώσεις τῆς Ἐκκλησίας πολλοὶ προτεστάντες θεολόγοι28. 
Δείχνουν ἐπίσης πόσο ξένη πρὸς τὴν ὀρθόδοξη ἀντίληψη τῶν πραγμάτων εἶναι 
ἡ ἀποδοχὴ δυνατότητος ἐξελίξεως τοῦ δόγματος, γεγονὸς ποὺ χαρακτηρίζει 
τόσο τὴ ρωμαιοκαθολική, ὅσο καὶ τὴν προτεσταντικὴ θεολογία. Ὁ λόγος ποὺ 
ὁδηγήθηκαν σὲ τέτοιες θέσεις εἶναι ἡ ἀπώλεια τῆς ἐμπειρικῆς βάσεως τῆς 
θεολογίας καὶ ἡ ἄμεσα συνδεδεμένη μ᾿ αὐτὴν ἄρνηση τῆς διακρίσεως οὐσίας 
καὶ ἐνεργειῶν στὸν Θεό. 

Ἡ ἐμπειρικὴ βάση τῆς ὀρθοδόξου θεολογίας θεμελιώνεται, χωρὶς 
ἀμφιβολία, στὴ διάκριση οὐσίας καὶ ἐνεργειῶν στὸν Θεό. Χωρὶς τὴν ἀποδοχὴ 
αὐτῆς τῆς διακρίσεως, ἡ ὁποία ἀποτελεῖ κοινὸ τόπο στὴ διδασκαλία ὅλων 
τῶν Πατέρων τῆς Ἐκκλησίας29, δὲν ὑπάρχει δυνατότητα ἀληθινῶν θεοπτικῶν 
ἐμπειριῶν καί, κατὰ συνέπειαν, χάνεται ὁ σύνδεσμος τοῦ δόγματος μὲ τὴν 
ἐμπειρία τῆς θεώσεως, μὲ τὴν ἐμπειρία τῆς ἐν Χριστῷ σωτηρίας. Ὅταν δὲ 
συμβεῖ κάτι τέτοιο, τότε ἀναπόφευκτα τὰ ἐκκλησιαστικὰ δόγματα καταντοῦν 
ἀποκλειστικὰ καὶ μόνο ὑπόθεση τῆς ἀνθρωπίνης διανοίας καὶ εἶναι σχεδὸν 

28  Θὰ μποροῦσαν ν᾿ ἀναφερθοῦν ἐν προκειμένῳ ὡς χαρακτηριστικὸ παράδειγμα οἱ ἀπόψεις 
τοῦ Paul Tillich σχετικὰ μὲ τὴ διδασκαλία τῆς Ἐκκλησίας περὶ τῆς Ἁγίας Τριάδος, ἰδιαιτέρως 
δὲ περὶ τῶν δύο φύσεων τοῦ Ἰησοῦ Χριστοῦ. Βλ. PAUL TILLICH, Systematische Theologie I/
II, 8. Aufl. unveränd. photomechan. Nachdr., Berlin - New York: Walter de Gruyter 1987, σ. 
154-162: “Probleme und Gefahren in der Entwichkung des christologischen Dogmas”. Στὸ 
κεφάλαιο αὐτὸ κάνει λόγο γιὰ ὁριστικὴ ἀποτυχία τῶν Οἰκουμενικῶν Συνόδων, ἀναφερόμενος 
συγκεκριμένα στὶς Συνόδους τῆς Νικαίας (Α’) καὶ τῆς Χακληδόνος (Δ’).
29  Τὴ διδασκαλία αὐτή, τὴν ὁποία ἀνέπτυξε ἐν ἐκτάσει, στηριζόμενος σ᾿ ὅλους τοὺς 
πρὸ αὐτοῦ Πατέρες τῆς Ἐκκλησίας, ἀλλὰ καὶ στὴν Ἁγία Γραφή, ὁ ἅγιος Γρηγόριος ὁ 
Παλαμᾶς κατὰ τὸν 14ο αἰώνα, διατυπώνει μὲ ἀπόλυτη σαφήνεια, ποὺ δὲν ἐπιδέχεται καμιὰ 
ἀμφισβήτηση, ὁ ΜΕΓΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ σὲ ἐπιστολή του πρὸς τὸν Ἀμφιλόχιο Ἰκονιου: “Ἡμεῖς 
δὲ ἐκ μὲν τῶν ἐνεργειῶν γνωρίζειν λέγομεν τὸν Θεὸν ἡμῶν, τῇ δὲ οὐσίᾳ αὐτῇ προσεγγίζειν 
οὐχ ὑπισχνούμεθα. Αἱ μὲν ἐνέργειαι αὐτοῦ πρὸς ἡμᾶς καταβαίνουσιν, ἡ δὲ οὐσία αὐτοῦ μένει 
ἀπρόσιτος” (Ἐπ. 234,1, COURTONNE 3, σ. 42, PG 32,869). Βλ. σχετικῶς Γ. ΜΑΡΤΖΕΛΟΥ, 
Οὐσία καὶ ἐνέργεια τοῦ Θεοῦ κατὰ τὸν Μέγαν Βασίλειον, Θεσσαλονίκη 1983. Μὲ ἀνάλογη 
σαφήνεια ἀναφέρονται στὴ διάκριση οὐσίας καὶ ἐνεργειῶν ὅλοι οἱ μεγάλοι Πατέρες τῆς 
Ἐκκλησίας, ὥστε νὰ εἶναι ἀδύνατο νὰ παραπέμψουμε σὲ ὅλους. Ἀναφέρουμε ἐνδεικτικῶς 
μόνο τὶς ἑξῆς παραπομπές: ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ ΘΕΟΛΟΓΟΥ, Λόγος ΚΗ’ 21, PG 36,53C, 
ΔΙΟΝΥΣΙΟΥ ΑΡΕΟΠΑΓΙΤΟΥ, Περὶ θείων ὀνομάτων Β’4, Β’7 καὶ Ε’1, PG 3,640D, 645ΑΒ 
καὶ 816Β, ΙΩΑΝΝΟΥ ΔΑΜΑΣΚΗΝΟΥ, Ἔκδοσις ἀκριβὴς τῆς ὀρθοδόξου πίστεως Ι 4, PG 
94,797Β (“Ὅτι μὲν οὖν ἔστι Θεός, δῆλον· τί δέ ἐστι κατ’ οὐσίαν καὶ φύσιν, ἀκατάληπτον 
τοῦτο παντελῶς καὶ ἄγνωστον”) καὶ Ι 9, PG 94,836Α (“Χρὴ τοίνυν ἕκαστον τῶν ἐπὶ Θεοῦ 
λεγομένων οὐ, τί κατ’ οὐσίαν ἐστί, σημαίνειν οἴεσθαι, ἀλλ ἤ, τί οὐκ ἔστι, δηλοῦν ἢ σχέσιν τινὰ 
πρός τι τῶν ἀντιδιαστελλομένων ἤ τι τῶν παρεπομένων τῇ φύσει ἢ ἐνέργειαν”).
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ἀδύνατο πλέον νὰ γίνει κατανοητὴ ἡ σωτηριολογική τους διάσταση. Τότε 
μπορεῖ νὰ μιλήσει κανεὶς καὶ γιὰ ἐξέλιξη τοῦ δόγματος καὶ γιὰ ἐξελληνισμὸ τοῦ 
Χριστιανισμοῦ καὶ γιὰ ἀνάγκη ἀπαλλαγῆς τοῦ Χριστιανισμοῦ ἀπὸ τὰ δεσμὰ 
τοῦ δόγματος καὶ γιὰ πολλὰ ἄλλα. Ἡ ἀδυναμία συνεννοήσεως ἀνάμεσα στὴν 
ὀρθόδοξη καὶ τὴ δυτικὴ θεολογία σ᾿ αὐτὸ τὸ σημεῖο καὶ ἡ ἐπίμονη ἀπόρριψη 
τῆς διακρίσεως οὐσίας καὶ ἐνεργειῶν στὸν Θεὸ ἀπὸ τοὺς δυτικοὺς θεολόγους 
δὲν εἶναι καθόλου τυχαία οὔτε καὶ μικρῆς σημασίας. Ἐδῶ ἀκριβῶς ἐντοπίζεται 
μιὰ οὐσιαστικὴ διαφοροποίηση τῆς ὀρθοδόξου θεολογίας ἀπὸ τὴ δυτική, 
ἴσως μάλιστα ἡ οὐσιαστικότερη, ἀφοῦ αὐτὴ βρίσκεται στὴ βάση ὅλων τῶν 
ἄλλων διαφοροποιήσεων. Πρόκειται, κατ᾿ οὐσίαν, γιὰ ἄρνηση τοῦ ἐμπειρικοῦ 
χαρακτήρα τῆς θεολογίας ἀπὸ τοὺς δυτικοὺς θεολόγους. 

Οἱ συνέπειες τῶν δύο ἀντιθέτων θεολογικῶν κατευθύνσεων ἔγιναν 
φανερὲς κατὰ τὴ διάρκεια τοῦ 14ου αἰῶνος στὰ πλαίσια τῶν ἡσυχαστικῶν 
ἐρίδων. Τὸ κεντρικὸ θέμα τῶν ἐρίδων αὐτῶν ἦταν ἀκριβῶς ἡ διάκριση μεταξὺ 
οὐσίας καὶ ἐνεργειῶν στὸν Θεὸ καί, συνεπῶς, ἡ δυνατότητα ἢ ἡ ἀδυναμία 
πραγματικῆς μετοχῆς στὸν Θεό, πραγματικῆς κοινωνίας Θεοῦ καὶ ἀνθρώπου. 
Τὸ κατ’ ἐξοχὴν πρόβλημα τῶν πολεμίων τοῦ ἁγίου Γρηγορίου τοῦ Παλαμᾶ καὶ 
τῶν Ἡσυχαστῶν ἦταν ἡ ἄρνηση τῆς ἐμπειρικῆς βάσεως τῆς θεολογίας. Κατὰ 
συνέπειαν, θεολογοῦσαν μὲ τὶς προϋποθέσεις τῆς δυτικῆς θεολογίας, εἴτε 
τελοῦσαν ὑπὸ τὴν ἄμεση ἐπίδραση τῆς σχολαστικῆς θεολογίας τῆς Δύσεως 
εἴτε ὄχι. Ἀπόδειξη τούτου ἀποτελεῖ τόσο ἡ προσχώρηση πολλῶν πολεμίων 
τῶν Ἡσυχαστῶν στὸν Ρωμαιοκαθολικισμό, ὅσο καὶ ἡ καταπολέμηση ὄχι μόνο 
τῆς θεολογίας, ἀλλὰ καὶ αὐτῆς τῆς μνήμης τοῦ ἁγίου Γρηγορίου τοῦ Παλαμᾶ 
ἀπὸ τὴ Ρωμαιοκαθολικὴ ἐκκλησία30. Ἀπαντώντας σ᾿ αὐτὴ τὴν πρόκληση 
ὁ ἅγιος Γρηγόριος Παλαμᾶς ἐξέφρασε μὲ αὐθεντικὸ τρόπο τὴ θεολογικὴ 
παράδοση τῆς Ἀνατολῆς, συνοψίζοντας τὴ θεολογία τῶν πρὸ αὐτοῦ 
μεγάλων Πατέρων τῆς Ἐκκλησίας. Γιὰ τὴν Ὀρθόδοξη Ἐκκλησία τὸ πρόβλημα 
ἀντιμετωπίστηκε μὲ τὶς τρεῖς ἡσυχαστικὲς Συνόδους, οἱ ὁποῖες ἔχουν σαφῶς 
οἰκουμενικὸ χαρακτήρα, ἀφοῦ ἐξέφρασαν ἐν Ἁγίῳ Πνεύματι τὴν αὐθεντικὴ 
διδασκαλία τῆς Ἐκκλησίας. Στὴ Δύση, ὅμως, τὸ πρόβλημα παραμένει, 
ἀφοῦ ἡ μὲν ρωμαιοκαθολικὴ θεολογία ἐπιμένει νὰ κάνει λόγο γιὰ κτιστὴ 
χάρη καὶ νὰ ἀντιμετωπίζει τὴν παλαμικὴ θεολογία ὡς ἕνα εἶδος ὀρθοδόξου 
σχολαστικισμοῦ, τὸν ὁποῖο πρέπει νὰ ξεπεράσουν οἱ ὀρθόδοξοι θεολόγοι, 

30  Βλ. ΧΡ. Α. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ, «Ὁ ἅγιος Γρηγόριος ὁ Παλαμᾶς Ἀρχιεπίσκοπος 
Θεσσαλονίκης καὶ ἡ Λατινικὴ Ἐκκλησία», ἐν: Γρηγόριος Παλαμᾶς 2 (1918), σ. 345- 354.
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ὅπως οἱ δυτικοὶ θεολόγοι προπαθοῦν νὰ ξεπεράσουν τὴ σχολαστικὴ παράδοση 
τοῦ Μεσσαίωνος31, ἡ δὲ προτεσταντικὴ θεολογία παραμένει ἐξ ὁλοκλήρου 
ἐγκλωβισμένη στὶς προϋποθέσεις τῆς δυτικῆς θεολογίας καὶ ἀδυνατεῖ, ὡς ἐκ 
τούτου, παντελῶς νὰ παρακολουθήσει τὴν ὀρθόδοξη διδασκαλία σ᾿ αὐτὸ τὸ 
θέμα. Ἴσως θά ᾿πρεπε κάποτε νὰ τεθεῖ ὡς πρωταρχικὸ θέμα ἡ διαφωνία αὐτὴ 
στοὺς οἰκουμενικοὺς Διαλόγους, ἀφοῦ ἀπὸ τὴ συμφωνία ἢ διαφωνία ἐπ᾿ 
αὐτοῦ κρίνεται οὐσιαστικῶς καὶ ἡ συμφωνία ἢ διαφωνία σ᾿ ὅλες τὶς ἄλλες 
διαφορές. Γιὰ ν᾿ ἀναφέρουμε ἕνα μόνο παράδειγμα:  εἶναι χωρὶς σημασία 
ὁποιαδήποτε συμφωνία στὸ θέμα τῶν Μυστηρίων τῆς Ἐκκλησίας, ἐφόσον 
δὲν ὑπάρχει ὡς προϋπόθεση ἡ συμφωνία στὸ θέμα τῆς ἀκτίστου χάριτος τοῦ 
Θεοῦ. 

Προτοῦ ὁλοκληρώσουμε, θέλουμε νὰ ἐπαναλάβουμε καὶ πάλι μὲ 
ἔμφαση, ὅτι ἡ χριστιανικὴ ἀλήθεια ὡς ἐμπειρικὸ γεγονὸς δὲν ἐξαντλεῖται σὲ 
ὁποιεσδήποτε διατυπώσεις καὶ τὰ διατυπωμένα δόγματα τῆς Ἐκκλησίας δὲν 
ἔχουν σαφῶς τέτοια πρόθεση. Ἡ γλώσσα τῆς θεολογίας εἶναι “σημαντικὴ” 
καὶ “δηλωτικὴ” καὶ σὲ καμιὰ περίπτωση δὲν ἐξαντλεῖ τὴν ἀλήθεια. Ὡς ἔργο 
τοῦ ἀνθρώπου εἶναι συμβατικὴ καὶ οὐδέποτε ἀπόλυτη. Δηλώνει ὄχι τὴ φύση, 
ἀλλὰ τὸ εἶναι τῆς ἀληθείας32. Ἀπόλυτη δὲν εἶναι ἡ γλώσσα, διὰ τῆς ὁποίας 
ἐκφράζεται ἡ ἀλήθεια, ἀλλὰ αὐτὴ ἡ ἴδια ἡ ἀλήθεια, στὴν ὁποία μετέχει ὁ 
ἄνθρωπος διὰ τῆς ἐμπειρίας, ὅσο τὸ ἐπιτρέπει ὁ Θεός. Ἡ γνώση τοῦ Θεοῦ 
ὡς μετοχὴ στὶς ἄκτιστες ἐνέργειές Του ποτὲ δὲν εἶναι πλήρης γνώση Αὐτοῦ, 
κατανόηση δηλαδὴ τῆς οὐσίας Του, ἀλλὰ συνειδητοποίηση τῆς ἀπειρίας Του 
καὶ τῆς ἀδυναμίας κατανοήσεως Του. “Ἄπειρον οὖν τὸ θεῖον καὶ ἀκατάληπτον, 
καὶ τοῦτο μόνον αὐτοῦ καταληπτόν, ἡ ἀπειρία καὶ ἡ ἀκαταληψία. Ὅσα 
δὲ λέγομεν ἐπὶ Θεοῦ καταφατικῶς, οὐ τὴν φύσιν ἀλλὰ τὰ περὶ τὴν φύσιν 

31  Ἀναφέρουμε ἐνδεικτικῶς τὴν ἄποψη τοῦ ρωμαιοκαθολικοῦ θεολόγου ERNST 
CHRISTOPH SUTTNER, ὁ ὁποῖος παραλληλίζει τὴ σημερινὴ ἀναβίωση τῆς θεολογίας τοῦ 
ἁγίου Γρηγορίου τοῦ Παλαμᾶ μὲ τὸν Νεοσχολαστικισμὸ καὶ τὸν Νεοθωμισμό: “... denken wir 
an die zahlreichen orthodoxen Theologen, die die Spekulationen eines Gregor Palamas zur 
Basis oder gar zum Maßstab der theologischen Lehre erheben wollen und die ich daher in 
Parallele zu den Neuscholastikern und den Neuthomisten gerne als Neupalamiten bezeichne” 
(«Wie «katholisch” muß die orthodoxe Kirche werden? Erwartungen eines Katholiken im 
Himblich auf die Einheit», ἐν: A. KALLIS (ἐκδ.), Dialog der Wahrheit. Perspektiven für die 
Einheit zwischen der katholischen und der orthodoxen Kirche, Freiburg - Basel - Wien: 
Herder 1981, σ. 51).
32  Βλ. σχετικῶς ΣΤ. Γ.ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ, Θεολογία καί Γλώσσα, σ. 43 κ.ἑ.
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δηλοῖ”33. Ἡ γνώση τοῦ Θεοῦ εἶναι, κατ’ οὐσίαν, συνειδητοποίηση τῆς 
ἀδυναμίας οὐσιαστικῆς γνώσεώς Του, ἀφοῦ “οἱ τοῦ θείου φωτὸς ἐν μεθέξει 
γενόμενοι, καθόσον εἰς γνῶσιν προκόπτουσι θείαν, εἰς ἀγνωσίαν μᾶλλον 
κατὰ ἀναλογίαν ἐμπίπτουσιν”34. Ὁ Θεὸς ποτὲ δὲν εἶναι “ὅπερ ἐφαντάσθημεν, 
ἢ ἀνετυπωσάμεθα, ἢ λόγος ὑπέγραψεν”35. Γι᾿ αὐτο καὶ ἡ θεολογία ἔχει σαφῶς 
δοξολογικὸ χαρακτήρα. Δὲν εἶναι ἐνασχόληση μὲ τὴ φύση τοῦ Θεοῦ, ἀλλὰ 
δοξολογία τοῦ ἐν Τριάδι Θεοῦ36. 

Ὡστόσο, ὅπως προανεφέρθη, ἡ διατύπωση τῆς πίστεως σὲ δογματικοὺς 
Ὅρους καθίσταται ἀναγκαία, ὅταν αὐτὴ ἡ πίστη ἀμφισβητεῖται. Οἱ δογματικοὶ 
Ὅροι τῶν Οἰκουμενικῶν Συνόδων καὶ ἡ καθόλου δογματικὴ διδασκαλία τῆς 
Ἐκκλησίας λειτουργοῦν ὡς ἀσφαλιστικὴ δικλίδα, ὡς ὁριοθέτηση ἀπὸ τὸ ψέμα 
καὶ τὴν πλάνη. Κάθε προσπάθεια σχετικοποιήσεως τῆς πίστεως τῆς Ἐκκλησίας 
ἀποτελεῖ παρέκκλιση ἀπὸ τὴν ὁδὸ τῆς σωτηρίας. Οἱ δογματικὲς διατυπώσεις 
τῶν Οἰκουμενικῶν Συνόδων ὡς ἐκφράσεις τῆς Μιᾶς Καθολικῆς Ἐκκλησίας, 
ὡς βεβαιωμένες στὴν καθολικὴ συνείδηση τῆς Ἐκκλησίας ἀλήθειες πίστεως, 
ὡς ἀποτέλεσμα τῆς παρουσίας καὶ ἐνεργείας τοῦ Ἁγίου Πνεύματος στὴ ζωὴ 
τῆς Ἐκκλησίας, ἀποτελοῦν ὅρια αἰώνια, ὅρια ἀπαραβίαστα. Εἶναι τὰ ὅρια τῆς 
πίστεως τῆς Ὀρθοδόξου Καθολικῆς Ἐκκλησίας, τὰ ὁποῖα κανεὶς δὲν μπορεῖ 
νὰ παραβιάσει χωρὶς συνέπειες.

33  ΙΩΑΝΝΟΥ ΔΑΜΑΣΚΗΝΟΥ, Ἔκδοσις ἀκριβὴς τῆς Ὀρθοδόξου Πίστεως Ι 4, PG 94,800Β. 
34  ΣΥΜΕΩΝ ΤΟΥ ΝΕΟΥ ΘΕΟΛΟΓΟΥ, Κεφάλαια Γνωστικὰ καὶ Θεολογικὰ ΚΕ’ 13, ΕΠΕ 
Φιλοκαλία τῶν Νηπτικῶν καὶ Ἀσκητικῶν 19Α,462.
35  ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ ΘΕΟΛΟΓΟΥ, Λόγος ΚΗ’ 6, PG 36,33Α.
36  “Φύσιν μὲν Θεοῦ πολυπραγμονεῖν, ἀδύνατον· δοξολογίας δὲ ἀναπέμπειν αὐτῷ ἐπὶ τοῖς 
ὁρωμένοις αὐτοῦ δημιουργήμασι, δυνατόν” (ΚΥΡΙΛΛΟΥ ΙΕΡΟΣΟΛΥΜΩΝ, Κατήχησις 
Φωτιζομένων Θ’ 3, PG 33,641Α).



ΤΑ ΑΜΦΙΑ ΤΟΥ ΚΛΗΡΟΥ
ΤΗΣ ΟΡΘΟΔΟΞΟΥ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΜΑΣ

Εἰσήγηση στή Δ΄ Συνάντηση τοῦ Β΄ Ἀκαδημιακοῦ
ἔτους τοῦ Ἐπιμορφωτικοῦ Σεμιναρίου τοῦ Κλήρου

τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Μόρφου 

a
ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΚΥΡΙΑΚΟΥ Α. ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΗ

«’Ἐν περιβολῇ ἱματίων μή καυχήσῃ» (Σοφ. Σειρ. 11,4)

Πανιερώτατε,

Ἐν πρώτοις, θά ἤθελα ἀπό καρδιᾶς νά σᾶς εὐχαριστήσω  γιά τήν 
ἐμπιστοσύνη καί, ἐξαιρέτως, γιά  τήν τιμή πού δείξατε πρός τό πρόσωπό μου, 
μέ τήν ἀνάθεση σ᾽ ἐμένα τῆς ἔρευνας καί παρουσίασης στό ἱερατικό μας 
φροντιστήριο τοῦ θέματος, «Τά ἄμφια τοῦ κλήρου τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας 
μας».

Περαιτέρω, ζητῶ ταπεινά τήν κατανόησή σας, Πανιερώτατε καί ἀγαπητοί 
ἐν Χριστῷ πατέρες καί ἀδελφοί, γιά τυχόν λάθη ἤ καί παραλείψεις μου. Ἐπίσης,  
καλό θά ἦταν, νά ὑπάρξει, στό πέρας τῆς παρουσίασης, μιά ἐποικοδομητικὴ 
συζήτηση ἤ ἀκόμη καί καλοπροαίρετης κριτική, ὥστε νά ἔχουμε, μαζί καί μέ 
τή δική σας συμβολή, τό καλύτερο δυνατό ἀποτέλεσμα.

Α. Εἰσαγωγικό σημείωμα

Ὁ Χριστιανισμός δέν εἶναι φυγή ἀπό τόν κόσμο, ἀλλά χαρακτηρίζεται 
ἀπό τήν ἱστορική ἐμβάθυνση στή ζωή τοῦ ἀνθρώπου. Αὐτό ἀκριβῶς, 
φανερώνει τή θεϊκή καταγωγή τοῦ ἀνθρώπου, ἐπειδή ὁ Θεός συναντᾶ καί 
σώζει τό δημιούργημά Του μέσα στήν ἱστορία. Ὁ κόσμος καί ἡ ἱστορία, πού 
ἐκτυλίσσεται σέ αὐτόν, ἀποτελοῦν τόν κατεξοχήν τόπο συναντήσεώς μας μέ 
τόν Θεό. Ὑπό τίς προϋποθέσεις αὐτές, ἡ ἱστορική ἐξέλιξη τῶν ἱερῶν ἀμφίων 
κατέχει σημαντική θέση στήν ἱστορία τῆς χριστιανικῆς λατρείας.
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Ἀπό τήν ἄλλη πλευρά, κάθε ἐξωτερικό στοιχεῖο τῆς θείας λατρείας χρῄζει 
ἑρμηνείας καί διευκρινίσεως, προκειμένου νά συμβάλει ἀποτελεσματικότερα 
στή συμμετοχή τῶν πιστῶν.

Σύμφωνα μέ τά παραπάνω, κατανοεῖται καί ὁ πατερικός λόγος: «μή κάκιζε 
τήν ὕλην, οὐ γάρ ἄτιμός ἐστι. Οὐδέν γάρ ἄτιμον, ὅ παρά Θεοῦ γεγένηται 
... καί σέβων οὐ παύσομαι τήν ὕλην, δι’ ἧς ἡ σωτηρία μου εἴργασται...». Στά 
ἐξωτερικά καί ὑλικά στοιχεῖα τῆς θείας λατρείας ἀνήκουν καί τά ἱερά ἄμφια.

Β. Ἡ καθιέρωση τῶν ἱερῶν ἀμφίων:

Ὁ ὅρος «ἄμφιον» προέρχεται ἀπό τό ρῆμα «ἀμφιέννυμι». Στήν κοινή 
γλῶσσα σημαίνει τήν ἀμφίεση, τό ἔνδυμα. Στήν ἐκκλησιαστική γλῶσσα, 
εἰδικότερα, ὡς «ἄμφια» ἐννοοῦνται, τόσο τά καλύμματα τῆς ἁγίας τράπεζας, 
ὅσο καί τά ἐνδύματα τῶν λειτουργῶν. Ἐπίσης, σέ νεώτερους χρόνους 
συναντῶνται καί μέ ἄλλες ὀνομασίες, ὅπως «λειτουργικά ἐνδύματα», 
«ἱερατικά ἄμφια» καί «λειτουργικά ἄμφια». Στά Εὐχολόγια ἀπαντῶνται καί οἱ 
ὅροι «ἀμφίεσις» ἤ «ἀπαμφίεσις». Προορισμός τῶν ἀμφίων εἶναι ἡ βαθύτατη 
ἀνάγκη τοῦ ἀνθρώπου κάθε ἐποχῆς, προκειμένου νά ἐκφράσει τή λατρεία του 
πρός τόν Θεό μέ τήν καλύτερη καί πολυτιμότερη ὕλη. Ἐξάλλου, ἡ ἔνδυση τοῦ 
λειτουργοῦ μέ ἱερά ἄμφια, πρίν τήν τέλεση τῆς θείας λατρείας, δηλώνει τή 
μετάβαση ἀπό τό κοσμικό στό ἱερό.

Τό ζήτημα τῆς ἀμφίεσης τῶν λειτουργῶν ἀπασχόλησε τήν πατερική 
διδασκαλία. Πολλοί Πατέρες τῆς Ἐκκλησίας καί ἐκκλησιαστικοί συγγραφεῖς 
ἀσχολήθηκαν μέ τό θέμα, ὅπως οἱ Σεβηριανός Γαβάλων (5ος αἰ.), Ἰσίδωρος 
ὁ Πηλουσιώτης (5ος αἰ.), Γερμανός Κωνσταντινουπόλεως (8ος αἰ.), Νικόλαος 
Καββάσιλας (14ος αἰ.) καί Συμεών Θεσσαλονίκης (15ος αἰ.).

Ἀρχικά, οἱ λειτουργοί δέν φοροῦσαν εἰδικά ἐνδύματα κατά τήν τέλεση τῆς 
χριστιανικῆς λατρείας. Ἡ λειτουργική ἀμφίεση τοῦ κλήρου ἐπηρεάστηκε καί 
ἀπό τήν ἰουδαϊκή λατρευτική παράδοση. Σ’ αὐτήν ὀφείλεται καί ἡ συμβολική 
χροιά, πού τά περιβάλλει, ὅπως μαρτυρεῖται στήν Παλαιά Διαθήκη. Μετά 
τή θέσπιση ἐλεύθερης ἄσκησης τῆς χριστιανικῆς λατρείας στή ρωμαϊκή 
αὐτοκρατορία, τά ἱερά ἄμφια δέν διέκριναν ἁπλῶς τούς κληρικούς ἀπό τούς 
λαϊκούς, ἀλλά ὑποδείκνυαν καί τόν ἀκριβῆ βαθμό τῆς ἱερωσύνης.

Τή θέσπιση τῶν ἀμφίων εὐνοοῦσε τότε καί ἡ κοσμική ἀντίληψη, πού 
ἐνίσχυε τήν ἐνδυματολογική διαφοροποίηση τῶν ἐπαγγελματικῶν καί 
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κοινωνικῶν τάξεων. Ὁ Μέγας Βασίλειος ἀναφέρει: «χρήσιμον δέ καί τό 
τῆς ἐσθῆτος ἰδίωμα, προκηρυττούσης ἕκαστον καί προδιαμαρτυρομένης 
τό ἐπάγγελμα τῆς κατά Θεόν ζωῆς». Τά ἱερά ἄμφια στήν Ὀρθοδοξία 
ἀναπτύχθηκαν ἀπό τόν 3ο αἰ. Ἐκτός ἀπό τήν ἰουδαϊκή παράδοση, καί 
ὁ μοναχισμός ἀποτέλεσε κύριο παράγοντα στή διαμόρφωση τῶν βασικῶν 
ἱερατικῶν ἀμφίων. Τά ἱερά ἄμφια, σέ ἐπακριβῶς καθορισμένες μορφές καί 
χρώματα, συνοδεύουν τήν τέλεση τῆς θείας Εὐχαριστίας καί ἄλλων ἱερῶν 
τελετῶν, καθόλη τή διάρκεια τοῦ ἐκκλησιαστικοῦ ἔτους. Ἡ μορφή τους 
ἀναπτύχθηκε πλήρως μέχρι περίπου τό τέλος τοῦ 9ου αἰώνα. Παρόλο πού 
αὐτά ἐξελίχθηκαν καί παγιώθηκαν στό πέρασμα τοῦ χρόνου, ἐξακολουθοῦν 
νά διατηροῦν τήν παλαιά τους μορφή.

Β.1. Τά ἱερατικά ἄμφια:

Τά ἱερατικά ἄμφια εἶναι ἑπτά «διά τάς ἑπτά ἐνεργείας τοῦ Ἁγίου  Πνεύματος» 
καί κατανέμονται στούς τρεῖς βαθμούς τῆς ἱερωσύνης, ὡς ἑξῆς:           Τρία γιά τόν 
βαθμό τοῦ διακόνου (στιχάριο, ὁράριο καί ἐπιμάνικα), γιά τό ἱερό τοῦ ἀριθμοῦ. 
Πέντε γιὰ τὸν βαθμὸ τοῦ πρεσβυτέρου, ἤτοι τά ἄμφια τοῦ διακόνου καί 
ἐπιπλέον ἡ ζώνη καί τό φαιλόνιο, κατά τίς πέντε αἰσθήσεις τοῦ ἀνθρώπου.
Ἑπτὰ γιὰ τὸν βαθμὸ τοῦ ἐπισκόπου, δηλαδή τά πέντε τοῦ ἱερέως καί ἐπιπλέον 
τό ὠμοφόριο καί τό ἐπιγονάτιο (ὁ σάκκος εἶναι στή θέση τοῦ φαιλονίου). 
Τά ἑπτά ἄμφια τοῦ ἐπισκόπου δηλώνουν τήν πληρότητα τῆς ἱερωσύνης.

Ἐπιπλέον, πρέπει νά σημειώσουμε ἐδῶ, ὅτι στούς χρόνους μετά τήν 
ἅλωση τῆς Κωνσταντινούπολης προστέθηκαν στά ἀρχιερατικά ἄμφια τοῦ 
οἰκουμενικοῦ πατριάρχου ἡ μίτρα, ὁ μανδύας καὶ ὁ σάκκος, ὡς ἀποτέλεσμα 
τῶν ἰδιαίτερων προνομίων, πού ἔλαβε τότε ὁ πατριάρχης ἀπό τόν Μωάμεθ τόν 
Πορθητή. Στή συνέχεια, ἡ χρήση τῶν ἐπιπλέον τούτων ἀμφίων ἐπεκτάθηκε 
καί σέ ὅλους τούς ἐπισκόπους. Ἐξαίρεση ἀποτελεῖ ὁ Ἀρχιεπίσκοπος Κύπρου, 
ὁ ὁποῖος κατέχει ὡς προνόμοια ἀπό τόν αὐτοκράτορα τοῦ Βυζαντίου Ζήνωνα, 
ἀπό τό 478 μ.χ., νά φέρει κατά τίς ἱεροτελεστίες πορφυροῦν μανδύα, νά κρατᾶ 
ἀντί τῆς ἐπισκοπικῆς πατερίτσας, αὐτοκρατορικό σκῆπτρο καί νά ὑπογράφει 
μέ κιννάβαρι (κόκκινο μελάνι). Ἐπίσης ἐξαίρεση ἀποτελεῖ καί ὁ Πατριάρχης 
τῶν Ρώσων, ὁ ὁποῖος φέρει κατά τις ἱεροτελεστίες πράσινο μανδύα, καί στίς 
δύο κάτω ἄκρες φέρει τά ἀρχικά του ὀνόματός του.

Ἀπό τόν 3ο αἰῶνα μ.Χ, παράλληλα μέ τή διαμόρφωση ξεχωριστῶν χώρων 
γιά τήν τέλεση τῆς θείας Εὐχαριστίας, χρησιμοποιοῦνται στήν Ἀνατολή 



63ΤΑ ΑΜΦΙΑ ΤΟΥ ΚΛΗΡΟΥ ΤΗΣ ΟΡΘΟΔΟΞΟΥ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΜΑΣ

καί εἰδικά ἄμφια γιά τούς ἱερεῖς. Ἀνεξάρτητα ἀπό τήν ἀκριβή προέλευσή 
τους, τά ἱερατικά ἄμφια θά διατηρήσουν κάποια ἰδιαιτερότητα στό χρῶμα 
καί τήν ἐξέλιξή τους, ὥστε νά αποτελέσουν εἰδικά ἄμφια γιά τόν κλῆρο. 
Τό ὀράριο, πού φέρει ὁ διάκονος στόν ἀριστερό του ὦμο, συμβολίζει τά 
φτερά τῶν ἀγγέλων. Τό λευκό ἤ πορφυρό φαιλόνιο, πού φέρει ὁ πρεσβύτερος, 
συμβολίζει, εἴτε τήν καθαρότητα καί φωτεινότητα τῆς θείας Χάριτος, εἴτε 
τήν κόκκινη χλαμύδα πού φόρεσαν στόν Χριστό οἱ στρατιῶτες στόν καιρό 
τοῦ Πάθους. Ξεχωριστό ἐνδιαφέρον παρουσιάζει τό ὠμοφόριο, διακριτικό 
τοῦ ἐπισκοπικοῦ βαθμοῦ καί τῆς ἐξουσίας, τό ὁποῖο ἦταν ἀρχικά μάλλινο, 
ἀπὸ ἔριο (μαλλί) προβάτου, συμβολίζοντας ἔτσι τό ἀπολωλός πρόβατο, 
πού ὁ Κύριος ἔφερε στούς ὤμους του. Ἔτσι ὁ ἐπίσκοπος γίνεται μιμητής τοῦ 
ἀγαθοῦ καί μεγάλου Ποιμένα. Στά ἐπισκοπικά ἄμφια περιλαμβάνεται καί 
ὁ σάκκος, τό ὄνομα τοῦ ὁποίου προέρχεται ἀπό τήν ἑβραϊκή λέξη «σάκ» 
καί σημαίνει τό ἔνδυμα τῆς μετάνοιας καί ταπεινώσεως. Οἱ κωδωνίσκοι 
τοῦ σάκκου συμβολίζουν τό διδακτικό καί κηρυκτικό ἔργο τοῦ ἐπισκόπου. 
Ὁ μανδύας, ἄμφιο πολυτελοῦς κατασκευῆς, φοριέται ἀπό τούς ἐπισκόπους 
πρίν ἀπό τήν τέλεση τῆς θείας Λειτουργίας. Εἶναι διακοσμημένος μέ 
«ποταμούς», πού ἀποτελοῦν καί αὐτοί ἔκφραση τοῦ διδασκαλικοῦ ἀξιώματος. 
Στά ἐπισκοπικά ἐμβλήματα συμπεριλαμβάνονται ἡ μίτρα, σύμβολο τοῦ 
ἀκάνθινου στεφάνου τοῦ Κυρίου, τό ἐγκόλπιο, εἰκόνισμα τοῦ Σωτῆρος ἤ τῆς 
Θεοτόκου, πού συμβολίζει τήν ἀξία τῆς καθαρῆς καρδιᾶς, καί ἡ ποιμαντική 
ράβδος ἤ πατερίτσα, σύμβολο τῆς πνευματικῆς καί δικαστικῆς ἐξουσίας. 
Οἱ ὄφεις τῆς ποιμαντικῆς ράβδου, πού στρέφονται πρός τόν σχηματισμένο 
σταυρό, μᾶς θυμίζουν τούς λόγους τοῦ Κυρίου, «γίνεσθε οὖν φρόνιμοι ὡς οἱ 
ὄφεις καί ἀκέραιοι ὡς αἱ περιστέραι», κι ἀκόμη τή νίκη τοῦ Ἐσταυρωμένου 
κατά τῶν νοητῶν ὄφεων-διαβόλων.

Ἄλλα ἐμβλήματα, πού φέρονται ἀπό τούς ἐπισκόπους, ἀλλά καί 
τούς πρεσβυτέρους, εἶναι ὁ ἐγκόλπιος Σταυρός καί το ἐπιρριπτάριο - 
ἐπανωκαλύμαυχο. Ὁ Σταυρός ἔχει τήν προέλευσή του στά φυλακτά, πού 
φοροῦσαν οἱ πρῶτοι Χριστιανοί. Τό ἐπιρριπτάριο -ἐπανωκαλύμαυχο 
ἤ κουκκούλιο - θεωρείται σύμβολο τῆς μοναχικῆς ὑπακοῆς καί 
ταπεινοφροσύνης, καθώς καί τῆς ἐν Χριστῷ νηπιότητας καί παιδικῆς ἀκακίας.

Β.2. Παρουσίαση τῶν ἀμφίων μέ τούς συμβολισμούς ἑκάστου:

Ἐκτός ὅμως ἀπό τά εἰδικά γιά τόν κάθε βαθμό ἄμφια, διακρίνουμε καί 
κάποια κοινά γιά τούς κληρικούς ὅλων τῶν βαθμῶν: τό λευκό στιχάριο καί 
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τά ἐπιμανίκια. Τό στιχάριο, ἐσωτερική ἐνδυμασία τῶν ἱερέων, συμβολίζει 
τήν περιβολή τῶν ἀγγέλων, τό φῶς τοῦ Θεοῦ ἤ ἀκόμη καί τή σάρκα 
τοῦ Χριστοῦ. Τό ἀρχιερατικό στιχάριο εἶναι διακοσμημένο μάλιστα μέ 
«ποταμούς» (κατακόρυφες χρωματιστές ὑφασμάτινες λωρίδες), οἱ ὁποῖοι 
ἐξεικονίζουν τά χαρίσματα τῆς διδασκαλίας. Ὅσον ἀφορᾶ τά ἐπιμανίκια, 
αὐτά συμβολίζουν τίς χειροπέδες, πού φόραγε ὁ Κύριος πηγαίνοντας στόν 
Καϊάφα, ἀλλά καί τήν παντοδυναμία τοῦ Θεοῦ. Κοινά ἄμφια γιά τούς 
πρεσβυτέρους καί τούς ἐπισκόπους εἶναι τό περιτραχήλιο ἤ ἐπιτραχήλιο, 
πού συμβολίζει τόν ζυγό τοῦ Χριστοῦ, ἡ ζώνη, σταθερή ὑπόμνηση τῆς 
πνευματικῆς ἀποστολῆς καί εὐθύνης τοῦ ἱερέα, καί τό ἐπιγονάτιο, σύμβολο 
τῆς Ἀναστάσεως τοῦ Σωτήρα καί τῆς νίκης του κατά τοῦ θανάτου. 
Ὅταν ὁ λειτουργός ἱερέας καί ὁ ἐπίσκοπος ἐνδύονται τά ἱερά ἄμφια, εὐλογοῦν 
ἕνα ἕκαστο πού θά φορέσουν σταυροειδῶς καί τά ἀσπάζονται, ἀπαγγέλλοντας 
χωρία ἀπό τήν Παλαιά καί τήν Καινή Διαθήκη, πού συνδέονται μέ τόν 
συμβολισμό τοῦ κάθε ἀμφίου.

Β.3. Παραστάσεις-ἀπεικονίσεις ἐπάνω στά ἄμφια:

Τά θέματα, πού παριστάνονται στά ἱερατικά ἄμφια, εἶναι ἀνάλογα μέ 
τόν ἰδιαίτερο συμβολισμό τους. Στό ἐπιτραχήλιο παριστάνονται σκηνές τοῦ 
Εὐαγγελισμοῦ, ἀπόστολοι, μάρτυρες καί ἱεράρχες, στό ἐπιγονάτιο ἡ Κάθοδος 
τοῦ Κυρίου στόν Ἄδη καί στόν σάκκο ἡ Μεταμόρφωση. Ἰδιαίτερη ἀξία 
ἔχουν οἱ ἐπιγραφές ἀπό λειτουργικά κείμενα τῆς Ἐκκλησίας, πού συναντᾶμε 
κεντημένες πάνω στά ἄμφια καί σχετίζονται καί αὐτές μέ τόν συμβολισμό 
κάθε ἀμφίου, ὅπως ἡ ἀρχή τοῦ τρισάγιου ὕμνου, « Ἅγιος, Ἅγιος, Ἅγιος», πού 
βρίσκεται κεντημένη στό ὀράριο τοῦ διακόνου.

Β.4. Κατασκευή τῶν ἀμφίων:

Τά ἄμφια εἶναι κεντητά ἤ ὑφαντά. Τά κεντητά εἶναι συνήθως πολυτιμότερα, 
γιατί παρουσιάζουν μεγάλο πλοῦτο στήν τεχνική τοῦ κεντήματος καί γιατί 
τίς περισσότερες φορές χρησιμοποιοῦν πολύτιμη πρώτη ὕλη, ὅπως χρυσό ἤ 
ἀργυρό σύρμα καί διακόσμηση μέ πολύτιμους λίθους. Δυστυχῶς ἀπό τόν 17ο 
αἰῶνα καί μετά τό ὑψηλό κόστος ὀδήγησε στή σταδιακή ἐγκατάλειψη τῶν 
χρυσοκέντητων ἀμφίων. Ἐπανῆλθε φυσικά σταδιακά στίς μέρες μας. Δυστυχῶς 
ὅμως μέ ἀργά βήματα. Ἡ ὕφανση τῶν πολύτιμων ἀμφίων στούς βυζαντινούς 
χρόνους γινόταν σέ εἰδικά ἐργαστήρια ὑφαντουργίας τῆς αὐτοκρατορίας. 
Ἰδιαίτερα ὅμως γινόταν σέ γυναικεῖα μοναστήρια, πού συνέχισαν τήν ἐργασία 
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τῆς ὑφαντουργικῆς ἱερορραφίας καί στήν περίοδο τῆς τουρκοκρατίας, καί τὴ 
συνεχίζουν μέχρι τίς ἡμέρες μας. Τά χρώματα πού προτιμοῦσαν ἦταν φωτεινά 
γιά τίς τελετές σέ χαρούμενες ἡμέρες καί σκοῦρα γιά τίς τελετές σέ πένθιμες 
ἡμέρες. Ὡστόσο εἶναι γεγονός, ὅτι στά ἱερατικά ἄμφια ἐπικρατοῦσε γενικά τό 
λευκό χρῶμα, ὡς σύμβολο ἁγνότητας καί πνευματικῆς χαρᾶς. Περισσότερα 
ὅμως γιά τό χρῶμα θά ἀναφέρουμε στή συνέχεια.

Γ. Τά ἱερά ἄμφια στή χριστιανική τέχνη:

Ἱερά ἄμφια ἔχουν διασωθεῖ σέ ὁλόκληρο τόν ὀρθόδοξο κόσμο, εἴτε σέ 
ἐκκλησίες, εἴτε σέ μουσεῖα. Ἀποτελοῦν, ἀναμφιβόλως, σημαντικά ἱστορικά 
τεκμήρια τοῦ παρελθόντος, πού φωτίζουν τό παρόν, ἀποτελώντας ταυτόχρονα 
καί προϊόντα τέχνης, μεγάλης σημασίας. Ἐδῶ θά πρέπει νά ὑπογραμμίσουμε 
ὅτι ἡ ἐκκλησιαστική τέχνη εἶναι τέχνη λειτουργική. Πρόκειται γιά ἕνα ὀπτικό 
σύστημα, πού ὑπογραμμίζει πνευματικά γεγονότα. Καί ἕνα τέτοιο γεγονός 
εἶναι ἡ σάρκωση τοῦ Θεοῦ, πού σημαίνει τήν εἴσοδο τοῦ πνεύματος στήν 
ὕλη. Κάτω ἀπό αὐτές τίς προϋποθέσεις, κάθε γραμμή, κάθε χρῶμα, κάθε 
χαρακτηριστικό τῆς μορφῆς, ἀποκτᾶ ἕνα ἰδιαίτερο νόημα. Ἡ Ἐκκλησία δέν 
λησμονεῖ ποτέ τόν διακονικό ρόλο τῆς τέχνης, πού ὑπηρετεῖ τήν ἔλευση τῆς 
Βασιλείας τοῦ Θεοῦ στόν κόσμο καί τόν ἁγιασμό τοῦ ἀνθρώπου. Τελικά, 
αὐτός εἶναι ὁ σκοπός τῆς ἐκκλησιαστικῆς τέχνης: νά μεταμορφώσει τόν 
ἄνθρωπο, πού γίνεται μέτοχος τῆς ὡραιότητάς της.

Τά ἱερά ἄμφια, ὡς προϊόν τῆς λειτουργικῆς τέχνης, ὑπάρχουν γιά 
νά ἀναδεικνύουν τά τελούμενα καί ὄχι τόν τελετουργό. Ἡ ἀναζήτηση 
πρωτοτυπίας καί ἐντυπωσιασμοῦ ὁδηγοῦν σέ ὑποταγή τοῦ ἤθους τῆς λατρείας 
σέ μία ἀτομική αἰσθητική καί στήν ἐπίδειξη - δηλαδή σέ μία ξένη λογική - 
ὁπόταν τό ἀποτέλεσμα εἶναι ἡ ὀπισθοδρόμηση καί ἡ καλλιτεχνική ἔκπτωση. 
Ἡ ὀρθόδοξη παράδοση εἶναι ὑψηλῆς αἰσθητικῆς, λιτότητας, κάλλους, μέτρου 
καί κλασικῆς συνέχειας.

Δ. Συμβολισμοί:

Ὁ συμβολισμός ὑπῆρξε ἀρχαία συνήθεια τῆς Ἐκκλησίας, μέ τήν ὁποία 
ἐκφράστηκαν ὑψηλές ἔννοιες τῆς χριστιανικῆς διδασκαλίας. Ὁ συμβολισμός 
δέν ἦταν ἐφεύρημα τοῦ Χριστιανισμοῦ. Γνωστός σέ ἀρχαῖες θρησκεῖες, ἔγινε 
ἀποδεκτός ἀπό τούς Ἰουδαίους. Ἀπό ἐκεῖ τόν παρέλαβε ἡ Ἐκκλησία, τόν 
ἐμπλούτησε μέ ἐντελῶς νέο περιεχόμενο καί τοῦ ἔδωσε νέες δυνατότητες 
ἔκφρασης. Ἀπό τά σύμβολα τῶν κατακομβῶν μέχρι τόν συμβολισμό τῶν 
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λειτουργικῶν ἀμφίων, γραμμή τῆς Ἐκκλησίας ὑπῆρξε ἡ μετάβαση ἀπό 
τά αἰσθητά καί ὁρατά στίς ὑπεραισθητές καί ὑπερβατικές ἀλήθειες τῆς 
χριστιανικῆς πίστεως καί τῆς νέας ἐν Χριστῷ ζωῆς. Συνεπῶς, ὁ συμβολισμός 
εἶναι οὐσιῶδες συστατικό τῆς ζωῆς τῆς Ἐκκλησίας.

Εἶναι γεγονός, ὅτι πίσω ἀπό τό μικρότερο στοιχεῖο τῆς θείας λατρείας 
κρύβεται κάποιο θεολογικό νόημα. Λέει χαρακτηριστικά ὁ ἅγιος Συμεών 
Θεσσαλονίκης: «οὐδέν μικρόν ἐν τῇ τοῦ μεγάλου Θεοῦ καί Σωτῆρος ἡμῶν 
Ἰησοῦ Χριστοῦ Ἐκκλησίᾳ. Οὐδέν δίχα λόγου, ὅτι αὐτοῦ τοῦ ζῶντος Λόγου 
ἡ Ἐκκλησία». Τό ἴδιο συμβαίνει καί μέ τά ἱερά ἄμφια. Δέν ἀποτελοῦν 
ἁπλά τελετουργικά ἐνδύματα, ἀλλά καί σύμβολα πνευματικῶν ἐννοιῶν: 
«χάριν ἔχουσι θείαν καί σημασίαν πνευματικήν ἕκαστον τούτων ἔχει τινά». 
α) Ὁ ἠθικός συμβολισμός: Σύμφωνα μέ αὐτόν, τά ἄμφια συμβολίζουν τήν 
ἀρετή, τήν ἁγνότητα τῆς ψυχῆς καί τοῦ σώματος, στοιχεῖα πού θά πρέπει νά 
κοσμοῦν τόν κληρικό. β) Ὁ τυπολογικός συμβολισμός: Τά ἄμφια ἀναφέρονται 
στό πρόσωπο τοῦ Κυρίου μας ὡς ἀρχιερέως, «εἰς τύπον καί τόπον» τοῦ 
ὁποίου εὑρίσκεται ὁ ἐνδεδυμένος αὐτά ἐπίσκοπος ἤ ἱερέας. γ) Ὁ συμβολισμός 
τοῦ θείου Πάθους: Ὁ ἀκάνθινος στέφανος, ὁ χιτών, ὁ κάλαμος, τό φακεώλιον, 
καθώς καί ἄλλα ὄργανα τῶν ἀχράντων Παθῶν τοῦ Κυρίου, συμβολίζονται 
ἀπό ἀνάλογα ἄμφια ἤ ἐμβλήματα. δ) Ἡ ἀλληγορία: Τά ἄμφια παραβάλλονται 
μέ τά ὅπλα τοῦ ἀγῶνος κατά τοῦ πονηροῦ, τόν ὁποῖο μάχεται ὁ κληρικός.

Ε. Οἱ χρωματικοί συμβολισμοί:

Τά χρώματα, στούς διάφορους πολιτισμούς τῆς γῆς, γίνονται μία 
ἀνθρώπινη γλῶσσα γιά τήν ἔκφραση καί τήν ἐπικοινωνία τῶν ἐσωτερικῶν 
αἰσθημάτων καί τῶν κοινῶν ἀξιῶν. Η γλῶσσα τῆς Ἁγίας Γραφῆς χρησιμοποιεῖ 
τά χρώματα γιά νά ἐκφράσει τή σχέση τοῦ ἀνθρώπου μέ τόν Θεό. Στήν Καινή 
Διαθήκη, σέ ἀντίθεση μέ τήν Παλαιά, συναντᾶται ἐξαιρετικά περιορισμένη 
χρήση τῶν χρωμάτων. Αὐτό δέν ὀφείλεται σέ συνειδητή ἀποστροφή τῶν 
χρωματικῶν συμβολισμῶν, ἀλλά στήν ἀναγκαιότητα κρίσης τῶν πραγμάτων 
μέ πνευματικά κριτήρια. Τό βιβλίο, πού χρησιμοποιεῖ περισσότερο ἀπό ὅλα τά 
ὑπόλοιπα τούς συμβολισμούς τῶν χρωμάτων, εἶναι ἡ Ἀποκάλυψη τοῦ Ἰωάννη, 
ἐπιτυγχάνοντας νά ἐκφράσει μέσῳ αὐτῶν τήν ἑκάστοτε θεολογική ἀλήθεια. 
Ἄς δοῦμε μερικά παραδείγματα τῆς χρήσης τῶν χρωμάτων στή βιβλική 
γλῶσσα:

Τό χρυσό συμβολίζει τήν ἀπαστράπτουσα λάμψη τοῦ Θείου, τήν οὐράνια 
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δόξα, τήν ἐπικράτηση τοῦ καλοῦ καί τήν ἄμεση παρουσία τοῦ Θεοῦ.

Τό λευκό χρησιμοποιεῖται γιά νά περιγράψει τή φύση. Ὁρισμένες φορές 
χρησιμοποιεῖται στήν περιγραφή τοῦ σώματος, ὑγιοῦς ἤ ἀσθενοῦς. Συμβολίζει 
τήν ἁγνότητα, τήν καθαρότητα, τή λαμπρότητα, τή χαρά, τή νίκη καί τή 
δικαιοσύνη. Τό λευκό εἶναι τό κατεξοχήν ἱερατικό χρῶμα στή γλῶσσα τῆς 
Ἁγίας Γραφῆς.

Τό κόκκινο συναντᾶται στήν περιγραφή ἀκριβῶν ὑφασμάτων καί 
στίς τελετές ἐξαγνισμοῦ τοῦ μωσαϊκοῦ νόμου. Συμβολίζει, ἀνάλογα μέ τήν 
ἀπόχρωσή του, τήν ἁμαρτία, τήν ἀσθένεια, τόν πλοῦτο, τήν εὐημερία, τή 
βασιλική ἀξία, τό αἷμα, τή ζωή, τή θυσία, τή βία καί τόν πόλεμο.

Τό πορφυρό ἦταν τό πολυτιμότερο ἀπό τά ἀρχαῖα χρώματα. Προερχόταν 
ἀπό ἕνα ὀστρακόδερμο, πού βρισκόταν στή Μεσόγειο. Γιά τήν παραγωγή μιᾶς 
οὐγγίας βαφῆς (δηλ. περίπου 25 γραμμαρίων) ἀπαιτοῦνταν 250.000 μαλάκια. 
Στό γεγονός αὐτό ὀφείλεται ἡ μεγάλη ἀξία του. Ἔτσι, χρησιμοποιήθηκε ὡς 
βασιλικό χρῶμα. Συμβολίζει τόν πλοῦτο καί τή βασιλική ἀξία. Μαζί μέ τό 
μπλέ καί τό κόκκινο χρησιμοποιεῖται στήν περιγραφή ἱερῶν καί πολύτιμων 
ὑφασμάτων.

Τό πράσινο χρησιμοποιεῖται συνήθως γιά τήν περιγραφή τῶν φυτῶν καί 
τήν ἀνάπτυξη τῆς φύσης. Κατά συνέπεια, συμβολίζει τή νέα βλάστηση, τήν 
ἀναγέννηση καί τήν ἐλπίδα.

Τό μπλέ συναντᾶται κυρίως στήν Παλαιά Διαθήκη, γιά νά δηλώσει τά 
ἱερά ὑφάσματα. Σχετικά μέ τό ἀνθρώπινο σῶμα, χρησιμοποιεῖται γιά νά 
περιγράψει τό χρῶμα μίας πληγῆς ἤ μπορεῖ νά ἀναφέρεται καί στήν ἴδια τήν 
πληγή. Χρησιμοποιεῖται, ἐπίσης, ὡς σύμβολο πλούτου καί τῆς διαφορᾶς πού 
προκύπτει ἐξαιτίας του. Συμβολίζει τόν οὐρανό, τό στερέωμα, τόν παράδεισο 
καί τό Ἅγιο Πνεῦμα.

Τό μαῦρο ἀποτελεῖ ἕνα ἀπό τά συχνότερα χρησιμοποιούμενα στήν 
Ἁγία Γραφή χρώματα. Περιγράφει τό μεσονύκτιο, τό ἀσθενές σῶμα, τά ὑγιῆ 
μαλλιά, τά πρόσωπα τῶν πτωμάτων, τόν οὐρανό, τή σκίαση τοῦ ἥλιου καί 
τῆς σελήνης. Γενικά, συσχετίζεται μέ τίς ἀρνητικές πλευρές τῆς ἀνθρώπινης 
ἐμπειρίας. Συμβολίζει τήν ἁμαρτία, τίς δυνάμεις τοῦ κακοῦ, τόν θάνατο, τό 
πένθος· ἐπιπλέον, τή μετάνοια καί τή λύπη.

Μέχρι τόν 9ο αἰ. τά χρώματα τῶν ἀμφίων δέν εἶχαν καμία ἰδιαίτερη 
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σημασία στή χριστιανική λατρεία. Ἀσφαλῶς κυριαρχοῦσε τό λευκό, ἐπειδή 
στόν μεσογειακό πολιτισμό ἦταν τό χρῶμα τῆς ἑορτῆς καί τῶν σημαντικῶν 
γεγονότων. Ἀπό τή διαδεδομένη χρήση του ἦταν εὔκολη ἡ μετάβαση στή 
συμβολική ἑρμηνεία. Ἡ ἀρχή ἑρμηνείας τῶν χρωματικῶν συμβολισμῶν 
ἔγινε μέ τόν λευκό βαπτισματικό χιτῶνα, ὅπως μαρτυρεῖ ὁ Ἅγιος Ἀμβρόσιος 
στή Μυσταγωγική Κατήχηση τῶν νεοφωτίστων: «Πῆρες, λοιπόν, τά λευκά 
ἐνδύματα τῆς ἀκακίας κατά τόν προφητικό λόγο· “ραντιεῖς με ὑσσώπῳ καί 
καθαρισθήσομαι, πλυνεῖς με καί ὑπέρ χιόνα λευκανθήσομαι”.» Ἰδιαίτερα κατά 
τή βυζαντινή περίοδο, τό βασικό χρῶμα τῆς ἀρχιερατικῆς ἀμφίεσης εἶναι 
τό λευκό «διά τό καθαρόν τῆς χάριτός τε καί φωτεινόν». Ἐξαίρεση ἀποτελεῖ 
ἡ περίοδος τῶν νηστειῶν, ὁπότε τό λευκό χρῶμα ἀντικαθίσταται ἀπό τό 
κόκκινο.

Στούς πρώτους αἰῶνες τοῦ Χριστιανισμοῦ δέν ἐντοπίζονται ἴχνη 
λειτουργικῶν χρωμάτων μέ τή σημερινή ἔννοια. Μεταξύ τοῦ 4ου καί τοῦ 5ου 
αἰ. ἔχουμε μαρτυρίες, πού κάνουν λόγο γιά «λαμπρά ἱμάτια». Αὐτό μᾶς ὁδηγεῖ 
στήν ὑπόθεση, ὅτι ἀναφέρονται σέ πολυχρωμία καί λαμπρότητα. Σχετικά μέ 
τά ἄμφια τῶν λειτουργῶν στή θεία λατρεία, οἱ μαρτυρίες ἀπέχουν πολύ μεταξύ 
τους, τουλάχιστον μέχρι τά μέσα τοῦ 8ου αἰ. Ἐνῶ ἐξειδικεύονται τά ἄμφια γιά 
τή θεία λατρεία, σχετικά μέ τά χρώματα δέν ὑπάρχει κανένας κανονισμός καί 
ἰσχύει μεγάλη ἐλευθερία. Εἰδικά ἡ ὀρθόδοξη λειτουργική τελετουργία ἔχει 
τή δυνατότητα νά προσλάβει διάφορες πολιτιστικές «προσχώσεις». Ἔτσι, 
ἔχει ἐνσωματώσει στό τυπικό της στοιχεῖα καί ἐπιδράσεις πολιτιστικές, ὅπως 
στοιχεῖα μεγαλόπρεπης συμβολικῆς ἀπό τό τυπικό τῆς αὐτοκρατορικῆς αὐλῆς 
τῆς Κωνσταντινουπόλεως.

ΣΤ. Τό χρῶμα τῶν ἱερῶν ἀμφίων στή λειτουργική μας παράδοση:

Στήν Ὀρθόδοξη Ἀνατολή δέν βρίσκεται σέ ἰσχύ ἕνας κοινός χρωματικός 
κανόνας. Ὅπως ἀναφέρει χαρακτηριστικά ὁ Μητροπολίτης Χαλκηδόνος 
Ἀθανάσιος: «Ὁ βυζαντινός λειτουργικός τύπος, ἀντιθέτως πρός τόν δυτικόν, 
δέν γνωρίζει διά τά ἄμφια χρωματικόν κανόνα ὑπό τήν στενωτέραν ἔννοιαν 
τοῦ ὅρου. Ὅλα τά χρώματα ἐπιτρέπονται εἰς αὐτόν καί συμβάλλουν, παρά 
τήν ἀταξίαν των, εἰς τήν δημιουργίαν τοῦ αἰσθήματος τῆς βυζαντινῆς 
μεγαλοπρεπείας κατά τάς ἱεράς τελετάς». Ὁ ἴδιος, ὅμως, ἀναγνωρίζει ὅτι 
μεταξύ τῶν χρωμάτων «τά φωτεινά (λευκόν, πράσινον, κίτρινον), προτιμῶνται 
κατά τάς ἑορτάς, ἐνῶ τά σκοτεινά (ἐρυθρόν, ἰῶδες, μέλαν) κατά τάς ἡμέρας 
μετανοίας καί πένθους». Συνεπῶς, ἀπό τή μία πλευρά, ὁμολογεῖται ἡ ἀταξία 
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πού προέρχεται ἀπό τήν ἀπουσία ἑνός χρωματικοῦ κανόνα, ἐνῶ, ἀπό τήν ἄλλη 
πλευρά, ἀναγνωρίζεται ἡ σύνδεση μεταξύ χρωμάτων καί ἑορτῶν. Παρόμοια 
σύνδεση συναντᾶται καί στά μοναστηριακά Τυπικά, τά ὁποῖα ἀνέκαθεν 
προέβλεπαν κάποιο χρωματικό κανόνα στά ἱερά ἄμφια. Μέ τή διαφορά, ὅτι 
δέν προτείνεται πάντοτε σ᾽ αὐτά μόνον ἕνα χρῶμα γιά κάθε ἑορτή, οὔτε 
ὑπάρχει ὁμοφωνία ἀπό Τυπικό σέ Τυπικό.

Ζ. Ἡ σημερινή πραγματικότητα:

Στή λειτουργική μας πράξη, ἰδιαίτερα κατά τά συλλείτουργα, 
παρατηρεῖται μιά ἀναρχία καί, ὥς ἕνα βαθμό, σύγχυση σχετικά μέ τό χρῶμα 
τῶν ἀμφίων: «Ἔτσι γινόμαστε μάρτυρες τῶν πιό ἀπίθανων πολλές φορές 
πολυχρωμιῶν, χωρίς κανένα συνδυασμό ἤ χωρίς ἴχνος ἁρμονίας. Ἄλλο χρῶμα 
ἔχουν τά ἄμφια τῆς ἁγίας τράπεζας, ἄλλο τῆς προθέσεως, ἄλλο τά καλύμματα 
τῶν τιμίων δώρων, ἄλλο τά ἄμφια τοῦ ἀρχιερέα, ἄλλο τά ἄμφια καθενός ἀπό 
τούς ἱερεῖς καί ἄλλο τῶν διακόνων. Ἀφήνουμε πώς πολλές φορές ἡ ἴδια ἡ 
ἱερατική στολή ἀποτελεῖται ἀπό ἕνα μωσαϊκό χρωμάτων καί ἀποχρώσεων ...». 
Πρέπει, ὅμως, νά παραδεχθοῦμε ὅτι, κατά τά τελευταῖα χρόνια, ἡ αἰσθητική 
τῶν ἱερῶν ἀμφίων ἔχει βελτιωθεῖ. Ιδιαιτέρως στά ἱερά συλλείτουργα, 
ἐπ’ εὐκαιρίᾳ ἱερῶν πανηγύρεων, ἤ ἄλλων Ἀκολουθιῶν, στὶς ὁποῖες οἱ 
συμμετέχοντες κληρικοί ἐνδείκνυται νά φέρουν, ὅσον εἶναι δυνατόν, 
ὁμοιόχρωμα, ὁμοιόμορφα, καθαρά καί ἐπίσημα, ἀλλά πάντως οὐχί 
ἐξεζητημένα ἄμφια. Πρός τήν κατεύθυνση αὐτή καί μέ βάση ὅλα ὅσα 
ἀναφέρθηκαν στίς προηγούμενες ἑνότητες, καθώς καί τή διαμορφωθεῖσα 
σύγχρονη πραγματικότητα, τά χρώματα τῶν ἱερῶν ἀμφίων θά μποροῦσαν νά 
κωδικοποιηθοῦν ὡς ἀκολούθως:

Α. Χρυσό ἤ κίτρινο –Συμβολισμοί:

Τό χρυσό χρῶμα φέρει τή σημασία τῆς βασιλικῆς ἀξίας καί τοῦ πλούτου 
τῆς χρηστότητας. Ἡ συμβολική σημασία τοῦ χρυσοῦ, σέ πνευματικό ἐπίπεδο, 
ἀφορᾶ στή σημασία τοῦ ἀκτίστου φωτός, τῆς ἀλήθειας καί τοῦ φωτός τοῦ 
κόσμου. Ὁ Ἰησοῦς Χριστός εἶναι «φῶς ἐκ φωτός». Ἡ βασιλική ἀξία τοῦ 
ἐπουράνιου βασιλέα ἑνώνεται μέ τή δόξα τῆς Ἁγίας Τριάδας.

Ἐνδεδειγμένη χρήση:

α) Δεσποτικές ἑορτές, συμπεριλαμβανομένων τῶν Ἀκολουθιῶν τοῦ 
Μ. Σαββάτου.
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β) Μνῆμες προφητῶν, ἀποστόλων καί ἱεραρχῶν.
γ) Ἐπίσημες ἑορτές καί τελετές, ἀντικαθιστώντας τό λευκό ἤ συνδυαζόμενο 
μέ ἄλλα χρώματα.

Β. Λευκό -Συμβολισμοί.

Ἀποτελεῖ τό κατεξοχήν ἑορταστικό χρῶμα. Παραπέμπει στή λαμπρότητα 
τῶν ἐνδυμάτων τοῦ ἀναστάντος Χριστοῦ, στήν ἁγνότητα τῶν νεοφώτιστων 
καί, κατά τήν Ἀποκάλυψη τοῦ Ἰωάννη, θά εἶναι τό ἔνδυμα τῶν σεσωσμένων.

Ἐνδεδειγμένη χρήση:

α) Κυριακή τοῦ Πάσχα καί σέ ὅλη τήν μεταπασχάλια περίοδο.
β) Κυριακές τοῦ ἔτους, ὅταν ἡ ἑορτολογική συγκυρία δέν ἐπιβάλλει τή   
χρήση ἑνός ἄλλου χρώματος.
γ) Μυστήριο τοῦ Βαπτίσματος.
δ) Μυστήριο τοῦ Γάμου.
ε) Χειροτονίες.
στ) Νεκρώσιμες Ἀκολουθίες. Σ᾽ αὐτὴ τὴ συνάφεια νὰ ὑπογραμμίσουμε, 
ὅτι «δέν πρέπει νά ἐνδυόμαστε σκοῦρα ἐνδύματα ἐδῶ πάνω στή γῆ, διότι 
στούς οὐρανούς ἐκεῖνοι (οἱ κεκοιμημένοι) ἤδη ἐνδύθηκαν λευκά ἐνδύματα», 
ὅπως ἐπισημαίνει ὁ ἅγιος Κυπριανὸς Καρθαγένης. Εἶναι γεγονός, ὅτι τό 
λευκό ἐκφράζει πιό εὔγλωττα τόν πασχάλιο χαρακτῆρα τοῦ θανάτου καί τό 
περιεχόμενο τῶν προσευχῶν καί δεήσεων γιά τούς κεκοιμημένους. Ζητοῦμε 
τήν ἀνάπαυση τῶν νεκρῶν, οἱ ὁποῖοι, κατά τήν Ἀποκάλυψη τοῦ Ἰωάννη, 
καλύπτονται μέ τή λευκότητα τοῦ ἀκτίστου φωτός τῆς Βασιλείας τῶν 
Οὐρανῶν.

ζ) Ἑορτές καί μνῆμες ἁγίων, ὅταν δέν προβλέπεται ρητά ἡ χρήση ἑνός 
ἄλλου χρώματος ἤ ὅταν δέν ὑπάρχει ἡ δυνατότητα χρησιμοποιήσεως ἄλλου 
χρώματος.

Σημ.: Τό στιχάριο (τοῦ ἱερέως καί τοῦ ἀρχιερέως) θά πρέπει νά εἶναι πάντοτε 
λευκό.

Γ. Μπλέ - Συμβολισμοί.

Τό μπλέ εἶναι τό χρῶμα, πού φανερώνει τή δύναμη τοῦ Ἁγίου Πνεύματος 
καί τῶν ἐνεργειῶν του. Ἡ χρήση τοῦ μπλέ δικαιολογεῖται μέ δεδομένο, ὅτι ἡ 
Θεοτόκος ἀναδείχθηκε ἐκλεκτό δοχεῖο καί σκεῦος τοῦ Ἁγίου Πνεύματος. Δύο 
φορές ἔγινε ἡ ἐπέλευση τοῦ Ἁγίου Πνεύματος στὴ Θεοτόκο, τήν πρώτη φορά 
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κατά τόν Εὐαγγελισμό καί τή δεύτερη κατά τήν Πεντηκοστή.

Ἡ ἡγουμένη Ταϊσία τοῦ Λεουσένι μαρτυρεῖ ὅτι εἶδε σέ ὅραμα τόν 
ἀρχάγγελο Μιχαήλ, ἐνδεδυμένο μέ βελούδινο ἔνδυμα, γαλάζιου χρώματος.

Ἐνδεδειγμένη χρήση:

α) Θεοφάνεια.
β) Θεομητορικές ἑορτές.
γ) Μνῆμες ἀγγέλων.

Δ. Κόκκινο - Συμβολισμοί.

Παραπέμπει στό αἷμα, πού ἔχυσε ὁ Χριστός κατά τό πάθος, καθώς καί τὸ 
αἷμα πού ἔχυσαν οἱ πρῶτοι μάρτυρες τῆς πίστεως. Συμβολίζει, ἀκόμη, τή ζέση 
τῆς πίστεως καί τή φλόγα τῆς ἀγάπης, πού μπορεῖ νά ὁδηγήσει μέχρι καί τή 
θυσία τοῦ αἵματος.

Ἐνδεδειγμένη χρήση:

α) Μεγάλη Πέμπτη (πρωί).
β) Ἑορτές μαρτύρων.

Ε. Πράσινο - Συμβολισμοί.

Παραπέμπει στήν καρποφορία τοῦ ξύλου τῆς ζωῆς, τοῦ Τιμίου Σταυροῦ. 
Εἶναι τό χρῶμα τῆς γῆς πού ἀνανεώνεται καί τῆς σταθερῆς ἐναλλαγῆς τῶν 
ἐποχῶν. Γι’ αὐτό καί θεωρεῖται τό κατεξοχήν χρῶμα τῆς ἐλπίδας, τῆς ὁσιακῆς 
καί ἀσκητικῆς ζωῆς, πού συντελεῖ στή ζωοποίηση τοῦ ἀνθρώπου καί τήν 
ἀνακαίνιση τῆς ἀνθρώπινης φύσης. Εἶναι ἕνα χρῶμα πού ξεκουράζει καί πού 
ἐκφράζει τήν καθημερινότητα, διαρκῶς καί σταθερά προσανατολισμένη στή 
μέλλουσα ζωή.

Ἐνδεδειγμένη χρήση:

α) Κυριακή Βαΐων.
β) Ἑορτές Τιμίου Σταυροῦ.
γ) Μνῆμες ὁσίων.

ΣΤ. Μώβ - Συμβολισμοί.

Χρῶμα, πού παραπέμπει στό θεῖο Πάθος. Γενικώτερα, ἀποτελεῖ τό 
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σύμβολο τῆς ταπείνωσης τοῦ σαρκωθέντος Λόγου. Ὁ σταυρικός θάνατος 
ἀποτελεῖ τήν κορύφωση τοῦ ἐπίγειου ἔργου τοῦ ἐνανθρωπήσαντος Ἰησοῦ 
Χριστοῦ, γεγονός πού θυμίζει τήν ἀνάπαυση τοῦ Δημιουργοῦ κατά τήν 
ἕβδομη ἡμέρα. Μπορεῖ, λοιπόν, νά ἐκφράσει πόνο καί ἐλπίδα.  Τό μώβ εἶναι 
προτιμότερο ἀπό τό μαῦρο, διότι ὁμοιάζει περισσότερο μέ τό πορφυρό, πού 
ἦταν ἀνέκαθεν τό χρῶμα τῶν ἀμφίων τῆς Μεγάλης Τεσσαρακοστῆς καί τοῦ 
πάθους τοῦ Κυρίου. Ἄλλωστε, ἡ ἑβραϊκή λέξη πορφύρα περιλαμβάνει δύο 
εἴδη: τό κόκκινο καί τό βιολετί.

Ἐνδεδειγμένη χρήση:

α) Μεγάλη Τεσσαρακοστή.

β) Μεγάλη Ἑβδομάδα, συμπεριλαμβανομένων τῶν Μεγάλων Ὡρῶν 
    (Μ. Παρασκευή πρωί).

   Πολύτιμα άμφια στο Εκκλησιαστικό μουσείο Αλεξανδρουπόλεως στη Βόρεια Ελλάδα.
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«Ἐν κατακλεῖδι ...»

Στήν ἱστορία τῆς χριστιανικῆς λατρείας, ἡ λειτουργική ἀμφίεση 
τῶν κληρικῶν κατέχει σημαντική θέση, μέ τούς συμβολισμούς κάθε 
ἀμφίου. Τό χρῶμα ἀποτελεῖ κυρίαρχο σύμβολο στήν ἱστορική ἐξέλιξη τῶν 
ἱερῶν ἀμφίων. Τά σεμνά καί ὡραῖα χρώματα προκαλοῦν καί τά ἀνάλογα 
συναισθήματα. Ἡ χρωματική ἁρμονία βοηθᾶ αἰσθητικά τούς πιστούς νά 
μετέχουν στά τελούμενα, νά συγκεντρώνονται καί νά μή διασπᾶται ἡ 
προσοχή τους. Ἀπό τήν ἄλλη πλευρά, ἡ εὐταξία προέρχεται ἀπό τόν Θεό. 
Ἡ χρωματική ἀταξία δέν συνδυάζεται μέ τήν οὐράνια τάξη τῆς θείας λατρείας. 
Ὁ καθορισμός συγκεκριμένων χρωμάτων στά ἱερά ἄμφια ἀφορᾶ, ὄχι μόνον 
τήν τελετουργική, ἀλλά καί τήν ἐκκλησιολογία, καθώς ὀφείλουμε νά κάνουμε 
τά πάντα μέ εὐσχημοσύνη,σύμφωνα μὲ τὴν ἔννοια καί σημασία τῆς Παύλειας 
προτροπῆς στή λειτουργική παράδοση τῆς Ἐκκλησίας: «Πάντα εὐσχημόνως 
καί κατά τάξιν γινέσθω» (Α΄ Κορ. 14,40). Ἡ ἐσωτερική ἀνάγκη γιά εὐκοσμία 
καί τάξη, ὅπως προβλέπεται ἀπό τήν πατερική γραμματεία, ἐξωτερικεύεται 
δημιουργώντας παράδοση.

Θά πρέπει νά βροῦμε τό μέτρο μεταξύ τῆς ἀχαλίνωτης χρήσης τῶν 
χρωμάτων, πού δημιουργεῖ ἀταξία, καί τῆς τυπολατρικῆς συμμόρφωσης σέ 
ἕνα χρωματικό κανόνα. Τά χρώματα τῶν ἱερῶν ἀμφίων γίνονται σημαντικά 
μόνον ἐάν συνδέονται μέ τή μαρτυρία μίας ἐκκλησιαστικῆς κοινότητας, πού 
προσπαθεῖ νά ζεῖ σύμφωνα μέ τό Εὐαγγέλιο. Συνεπῶς, δέν ἀρκεῖ ἀπό μόνο του 
τό λευκό, γιά νά ἑορτάσουμε μία ἑορτή, οὔτε τό κόκκινο γιά νά μεταδώσουμε 
τή φλόγα τοῦ πνεύματος ἤ τόν ζῆλο τῶν μαρτύρων γιά τό Εὐαγγέλιο.

Σέ τελετουργικό ἐπίπεδο, τά χρώματα καθίστανται ἀπαραίτητα 
ἐπικοινωνιακά σύμβολα μόνον ἐάν συνδέονται μέ ἄλλα λειτουργικά στοιχεῖα, 
ἱκανά νά ἐκφράσουν τήν πνευματικότητα τοῦ λειτουργοῦ καί τήν εὐσέβεια 
τῶν πιστῶν, πού μετέχουν ἐνεργά καί ἐνσυνείδητα στή ζωή τῆς Ἐκκλησίας.
Διαφορετικά, καί τά χρώματα τῶν ἀμφίων, ἀλλά καί τά ἴδια τά ἄμφια, 
παρά τήν ἱερότητά τους, καταντοῦν νά συνδέονται μέ μία ἰδιοτροπία, τή 
γραφικότητα ἤ, ἁπλῶς, μέ τή ματαιότητα.

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ:

Σημ.: Βασικό βοήθημα στή σύνταξη τοῦ παρόντος ὑπῆρξε τὸ ἄρθρο τοῦ ἀρχιμανδρίτου Γεωργίου 
Χ. Χρυσοστόμου, Πρωτοσυγκέλλου Ἱ. Μητροπόλεως Βερροίας, Ναούσης καὶ Καμπανίας, 
Τὰ ἄμφια (Ἱστορία-Θεολογία). Περαιτέρω, χρησιμοποιήθηκαν προφορικές πληροφορίες ἀρχιερέων, 
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καθηγουμένων ἱερῶν μονῶν καί πολιῶν ἱερέων καί ἱερομονάχων, τοὺς ὁποίους καὶ ἀπὸ ἐδῶ γενικὰ 
εὐχαριστοῦμε. Περαιτέρω σημαντική βιβλιογραφία:
1.   Γιά τήν ἱστορική ἐξέλιξη καί τόν συμβολισμό τῶν ἱερῶν ἀμφίων βλ. ἀναλυτικά Petrus Vasile 
Gregorian, Vesmintele liturgicein Biserica Ortodoxa, Craiova1941 καί
2.   Κωνσταντίνου Κούρκουλα, Τά ἱερατικά ἄμφια καί ὁ συμβολισμός αὐτῶν ἐν τῇ Ὀρθοδόξῳ Ἑλληνικῇ 
Ἐκκλησίᾳ, Ἀθῆναι 1960 [1991].
3.   Cyril Edward Pocknee, Liturgical vesture. Its origins and development, Mowbray 1960.
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5. Χρήστου Ἐνισλείδη, Τά ἱερά ἄμφιατῶν Ἐκκλησιῶν Ἀνατολικῆς και Δυτικῆς ἐξ ἀπόψεως ὀρθοδόξου, 
Ἀθῆναι1981.
6.   Janet Mayo, A history of ecclesiastical dress, ed. Holmes and Meier, New York 1984.
7.   Εὐθυμίου Ρίζου, Ἡ ἐξέλιξη τῆς μορφῆς τῆς λειτουργικῆς ἀμφίεσης τοῦ Κλήρου στην Ἀνατολική 
και Δυτική Ἐκκλησία ἀπό τήν παλαιοχριστιανική ἐποχή και ἔπειτα, Θεσσαλονίκη 2005 (ἀνέκδοτη 
μεταπτυχιακή ἐργασία).
8.   Λουΐζας Μολέσκη, Τά ἱερά σκεύη καί ἄμφια καί οἱ λειτουργικοί συμβολισμοί τους, Θεσσαλονίκη 
2007 (ἀνέκδοτη μεταπτυχιακή ἐργασία).
9.   Ene Braniste, «I storia şi semnificatia vesmintelor liturgice ortodoxe», ἀνάκτηση13-06-2011, http://
www.facultate.regielive.ro.
10. Γεωργίου Σωτηρίου, «Τά λειτουργικά ἄμφια τῆς Ὀρθοδόξου Ἑλληνικῆς Ἐκκλησίας», Θεολογία 20 
(1949), 603-614.
11. Αἰμιλιανοῦ Τσιρπανλῆ, ἱερομ., «Περί τῶν ἀμφίων γενικῶς», Γρηγόριος ὁ Παλαμᾶς 42 (1959).
12. Παναγιώτου Τρεμπέλα, «Ἄμφια», Μεγάλη Ἑλληνική Ἐγκυκλοπαιδεία, τ. 4, ἔκδ. Φοῖνιξ, Ἀθῆναι [χ.χ.].
13. Δημητρίου Μωραΐτη, «Ἄμφια (ἐν τῇ Ἐκκλησίᾳ γενικῶς)», Θρησκευτική καί Ἠθική Ἐγκυκλοπαιδεία, 
τ. 2, ἔκδ. Ἀθανάσιος Μαρτίνος, Ἀθῆναι 1963, 402-412.
14. Ἀριστείδη Πανώτη, «Ἡ ἱστορική ἐξέλιξη τῶν ἀμφίων», Τά ἱερά ἄμφια καί ἡ ἐξωτερική περιβολή 
τοῦ ὀρθοδόξου κλήρου, ἔκδ. Κλάδος Ἐκδόσεων τῆς Ἐπικοινωνιακῆς καί Μορφωτικῆς Ὑπηρεσίας τῆς 
Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος, Ἀθήνα 2002, 39-47.
15. Εὐαγγέλου Σκορδᾶ, πρωτοπρ., Τά λειτουργικά ἄμφια τῶν κληρικῶν, ἔκδ. Νικόλαος Παναγόπουλος, 
Ἀθήνα 2006.
16. Ἰωάννου Φουντούλη, «Παράδοση καί ἐξέλιξη τῶν ἱερῶν ἀμφίων», Τελετουργικά Θέματα, τ. 2, 
[Λογική Λατρεία 12], ἔκδ. Ἀποστολική Διακονία, Ἀθήνα 2006, 171-184.
17. Ἑλένης Βλαχοπούλου-Καραμπίνα, «Ὁ συμβολισμός τῶν ἱερῶν ἀμφίων καί πέπλων τῆς Ὀρθοδόξου 
Ἐκκλησίας καί ἡ ἑρμηνεία τοῦ διακόσμου τους σύμφωνα μέ τίς ἱερές πηγές», Ἀπόστολος Τίτος, τχ. 5 
(Δεκέμβριος 2006), 123-171.
18. Ἑλένης Βλαχοπούλου-Καραμπίνα «Ἄμφια ἱερατικά», Μεγάλη Ὀρθόδοξη Χριστιανική 
Ἐγκυκλοπαιδεία, τ. 2, ἔκδ. Στρατηγικές Ἐκδόσεις, [᾿Αθήνα 2011], 292-299.



ΤΟ ΗΘΟΣ
ΤΩΝ ΤΡΙΩΝ ΙΕΡΑΡΧΩΝ

ΦΑΡΜΑΚΟ ΓΙΑ ΤΙΣ ΝΟΣΟΥΣ 
ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΜΑΣ

ΟΜΙΛΙΑ ΣΤΗΝ ΑΙΘΟΥΣΑ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ
«ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΟΣ ΜΑΚΑΡΙΟΣ Γ΄»,

THΣ ΙΕΡΑΣ ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΗΣ ΚΥΠΡΟΥ 30 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2015

Ζ 
ΚΩΣΤΑ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗ,

 ΠΡΩΗΝ ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΗ ΤΩΝ ΦΙΛΟΛΟΓΙΚΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ 

Σε μια εποχή που η κοινωνία  μας, οι θεσμοί και τα πρόσωπα νοσούν 
και υποτροπιάζουν συνεχώς, καθώς ματαιοπονούν στο φαύλο  κύκλο 
της υλιστικής μονομέρειας, του αυτάρεσκου μοντερνισμού και της 

αυτονομημένης γνώσης, η κληρονομιά των πατέρων αξίζει να δοκιμαστεί ως  
το μόνο ελπιδοφόρο φάρμακο για τις νόσους της κοινωνίας και κυρίως της 
παιδείας μας. 

Το ήθος των Τριών Ιεραρχών, όπως φαίνεται μέσα από τη διδασκαλία 
και τη ζωή τους υπήρξε ήθος αγιοπνευματικό. Η διδασκαλία τους σε όλα τα 
θέματα εξέπνεε «νοῦν Κυρίου» (Α΄ Κορινθ. β΄,16)  και η πολιτεία τους υπήρξε 
μίμηση Χριστού. Ο Μέγας Βασίλειος, ο Γρηγόριος ο Θεολόγος και ο Ιωάννης 
ο Χρυσόστομος, βίωσαν την εμπειρία του θεόπτη Αποστόλου των Εθνών, 
όπως την καταθέτει στην Προς Γαλάτας επιστολή του «Ζῶ δὲ οὐκέτι ἐγώ, ζῇ 
δὲ  ἐν ἐμοὶ Χριστός» (Γαλ. Β΄,20). 

Γιατί όμως, οι μεγάλοι αυτοί πατέρες, οι οποίοι έδρασαν δεκαέξι 
αιώνες πριν από την εποχή μας, μπορούν να θεραπεύσουν τις νόσους της 
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σημερινής κοινωνίας; Γιατί, πέρα από το ότι είναι διαχρονικοί διδάσκαλοι, 
αναγνωρισμένοι από κάθε απροκατάληπτο κριτή του έργου τους, έζησαν 
και σε εποχή παρόμοια με τη δική μας. Όπως δηλαδή τη σημερινή εποχή 
χαρακτηρίζει η ραγδαία αλλαγή, όχι μόνο της τεχνολογίας αλλά και των 
κοινωνικών αντιλήψεων, και η μετάβαση από τη νεωτερικότητα  στη 
μετανεωτερικότητα, έτσι και η εποχή τους υπήρξε μεταβατική.

 Έζησαν, δηλαδή, το τέλος του αρχαίου κόσμου και την αυγή του 
καινούργιου, μετά την παύση των απάνθρωπων διωγμών των Χριστιανών. 
Κάτοχοι σχεδόν όλων των επιστημών της εποχής τους, γνώστες και εκτιμητές 
του γνήσιου ελληνικού πνεύματος, ρήτορες μοναδικοί και γόνοι επίσημων 
οικογενειών είχαν όλες τις προϋποθέσεις για κοινωνική καταξίωση και κοσμική 
δόξα. Αρνήθηκαν, όμως, και δόξα και πλούτο. Προτίμησαν την ακτημοσύνη.  
Πρόσφεραν την περιουσία τους στους φτωχούς και επεδίωξαν την αφάνεια 
και την άσκηση. Όσο, όμως, αυτοί επεδίωκαν την αφάνεια, τόσο η Χάρις 
του Θεού και το κριτήριο του φωτισμένου λαού τους ανεδείκνυε λαμπρούς 
Ιεράρχες και οι πολυμέτωποι αγώνες τους προοδευτικούς αντιστασιακούς:

Αφ ενός κατά της ουτοπικής απόπειρας του Ιουλιανού να επαναφέρει στο 
προσκήνιο της ιστορίας την ψυχορραγούσα ειδωλολατρία και να στερήσει 
από τους Χριστιανούς τη δυνατότητα  οποιασδήποτε συμπόρευσης με την 
πνευματική κληρονομιά του αρχαίου Ελληνισμού. Αφ ετέρου αναχαίτισαν 
τη  στενόκαρδη μισαλλοδοξία  μερίδας των Χριστιανών, που απέκλειε τη 
συνάφεια του Χριστιανισμού προς το πολιτισμικό κεκτημένο του ελληνικού 
πνεύματος. Απέτρεψαν έτσι τον κίνδυνο να εγκλωβιστεί ο Χριστιανισμός σε 
μια ιουδαΐζουσα αίρεση, όπως άλλωστε τον νόμιζαν πολλοί εθνικοί στοχαστές. 
Με το άνοιγμά τους στον Ελληνισμό διεύρυναν την ήδη δρομολογημένη 
οικουμενική προοπτική της Εκκλησίας.

Προέβαλαν ακόμη οι τρείς άγιοι σθεναρή αντίσταση κατά των 
παρεκτροπών των κρατούντων, της ασπλαχνίας των πλουσίων, του άνομου 
κέρδους, της ακόλαστης χλιδής, της προκλητικής επίδειξης. Ταυτόχρονα, 
όμως, αυτοί οι γίγαντες του μαχόμενου Χριστιανισμού υπήρξαν λάτρεις 
του ησυχαστικού βίου, θεμελιωτές του κοινοβιακού ασκητισμού, άοκνοι 
σκαπανείς στον αγρό της προσωπικής τους κάθαρσης. 

 Γι αυτό διακόνησαν  ακραιφνώς ορθόδοξα αλλά ταπεινά την εκκλησία 
και την εκκλησιαστική ενότητα. Θυσίαζαν πρόθυμα τα εκκλησιαστικά 
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τους αξιώματα χάριν της αλήθειας και του δικαίου, αλλά και χάριν της 
εκκλησιαστικής γαλήνης. Εκείνο, όμως, που δικαιωματικά τους κατέστησε 
προστάτες της Ελληνικής παιδείας είναι η αποφασιστική συμβολή τους  
στην οριστική  συμφιλίωση του Χριστιανισμού με τον Ελληνισμό.  Μια 
συμφιλίωση που δεν αφορά  μόνο εξωτερικά μορφικά στοιχεία, τα οποία, όλοι 
αναγνωρίζουν ότι, με τη συνδρομή των Τριών σοφών αγίων, αξιοποίησε και 
ανάπτυξε η Εκκλησία.  

Περισσότερης οπωσδήποτε σημασίας είναι το ότι συνέβαλαν στην 
αρμονική  σύζευξη εκείνων, που στα μάτια των αδαών και των μη φωτισμένων, 
έμοιαζαν αταίριαστα: της ουσίας, δηλαδή, του ελληνικού πολιτισμού με 
το υπέρλογο κήρυγμα του Θεού Λόγου. Η σύζευξη αυτή υπήρξε απόλυτα 
αρμονική, γιατί «ο ελληνικός πολιτισμός περιέχει ό,τι εκλεκτότερο παρήγαγε 
η καρδιά και η διάνοια του ανθρώπου  στη λυτρωτική αναζήτηση της 
Αλήθειας, δηλαδή του Θεού, ενώ η Ορθοδοξία είναι η απάντηση σ’ αυτή την 
αναζήτηση» (π. Γεώργιος Μεταλληνός).

 Αυτό επιβεβαιώνει και ο μεγάλος θεολόγος και φιλόσοφος της ρωσικής 
διασποράς, πατήρ Γεώργιος Φλορόφσκυ,  όταν έλεγε: «Δεν μπορούμε να 
γίνουμε Χριστιανοί, αν δε γίνουμε πρώτα Έλληνες, αν δεν αποκτήσουμε την 
τάση για ζήτηση της αλήθειας».  

Ο Ελληνισμός στη συνάντησή του με τον Χριστιανισμό δεν αλλοτριώθηκε, 
αλλά ολοκληρώθηκε, γιατί πληρώθηκε το κύριο συστατικό του, η ζήτηση 
της αλήθειας.  Ούτε φυσικά ο αυθεντικός Χριστιανισμός, η Ορθοδοξία, 
εξελληνίσθηκε, γιατί τότε θα κατέληγε και αυτή στην αίρεση. Προσέλαβε, 
όμως, και καθαγίασε εκείνα τα στοιχεία του Ελληνισμού που προσδιορίζουν 
τον άνθρωπο και καθορίζουν τη σχέση του με τον Θεό. Μακριά, όμως, από 
κάθε εθνικό συναισθηματισμό, οφείλουμε να αναγνωρίσουμε ότι οι τρεις 
πατέρες του χρυσού αιώνα της εκκλησιαστικής γραμματείας απέδιδαν σαφή 
προτεραιότητα στην πίστη έναντι της γνώσης, στη χριστιανική παιδεία έναντι 
της ελληνικής. Τη θύραθεν παιδεία απλώς την ανέχονταν ως μέσο και την 
ήθελαν θεραπαινίδα της κατά Χριστόν αγωγής. Ακόμη και η γνωστή ομιλία 
του Μεγάλου Βασιλείου «Πρὸς τοὺς νέους, ὅπως ἄν ἐξ ἑλληνικῶν ὠφελοῖντο 
λόγων» δεν είναι δυνατό να εκληφθεί ως μια χωρίς προϋποθέσεις διακήρυξη 
υποστήριξης των ελληνικών γραμμάτων. Εκείνο που ο Βασίλειος επιχειρεί να 
καταδείξει σ’ αυτήν την πραγματεία είναι ότι: αυτά γίνονται σημαντικά, όταν 
εξυπηρετούν την ηθική διαπαιδαγώγηση των νέων. Προκρίνει, επομένως, μια 
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επιλεκτική και ιεραρχημένη συνύπαρξη του Χριστιανισμού με την  πνευματική 
παραγωγή του Ελληνισμού. 

Ανάλογους προβληματισμούς με αυτούς του Βασιλείου εκφράζει και ο 
επιστήθιος φίλος και συμφοιτητής του Γρηγόριος ο Θεολόγος: «Τήν μάθησιν 
τῶν παρ’ Ἕλλησιν λόγων ὑπηρετεῖσθαι τόσον, ὡς ἔστι πρέπον τῇ τῶν 
ἀληθινῶν δογμάτων παρρησίᾳ τῇ πανσόφῳ τὲ τῶν Γραφῶν θεωρίᾳ» (Ε.Π.Μ. 
36,242).

Διαπιστώνει, παράλληλα ότι, όχι σπάνια, η προβληματική των  
αιρετιζόντων, ερείδομένη επί του ελληνικού ορθολογισμού, τους οδήγησε 
να δημιουργήσουν ένα «καινόν της ασεβείας εργαστήριον». Στο μέτρο που 
θεωρεί τη φιλοσοφία πηγή θεολογικών παρανοήσεων ασκεί δριμεία κριτική 
σε  συγκεκριμένες φιλοσοφικές θέσεις. Όπως για παράδειγμα στην περί 
ιδεών και μετενσάρκωσης πλατωνική διδασκαλία, στην αθεΐα του Επίκουρου 
και στην εκ μέρους του ιδίου απόλυτη κατάφαση της ηδονής, καθώς και σε 
κάποιες αριστοτελικές απόψεις περί ψυχής. 

Στην κριτική, όμως, αυτή θεώρηση επί μέρους πτυχών της ελληνικής 
φιλοσοφικής σκέψης ουδόλως αφίσταται του αληθινού ελληνικού πνεύματος, 
το οποίο χαρακτηρίζει η ελευθερία και η κριτική διάθεση. Βρίσκεται στον 
ίδιο δρόμο με τον πρώτο κριτικό του πολιτισμού, τον Έλληνα φιλόσοφο 
Ξενοφάνη, όταν εννιακόσια χρόνια προηγουμένως επέκρινε τον Όμηρο και 
τον Ησίοδο για τις παράνομες πράξεις που απέδιδαν στους θεούς, κλοπή, 
μοιχεία, κι αμοιβαία εξαπάτηση. Απορρίπτοντας συγκεκριμένες θέσεις της 
ελληνικής διανοητικής περιπέτειας στοιχεί πλήρως προς αυτό τούτο το 
ελεύθερο πνεύμα του ελληνισμού, το οποίο συνέτριψε τα δεσμά του μύθου 
και αποπειράθηκε να αναζητήσει την αλήθεια δια του ανθρωπίνου λόγου, μη 
έχοντας βέβαια ακόμη γνώση και εμπειρία του Θείου Λόγου. 

Εκείνο που εισηγείται ο Γρηγόριος, όπως και ο Βασίλειος, είναι η 
επιλεκτική στάση απέναντι στην ελληνική γραμματεία και ότι υπάρχουν 
πολλοί τρόποι του «ἑλληνίζειν». Αφήνει να νοηθεί ότι, μετά την εν Χριστώ 
ανακαίνιση του κόσμου, θα πρέπει να αναζητηθεί νέος τρόπος μελέτης και 
ερμηνείας των ελληνικών γραμμάτων: «τίνες τοῦ ἑλληνίζειν εἰσίν οἱ λόγοι 
καὶ τοῦ πῶς λεγομένου καὶ νοουμένου» (Λόγος Δ΄Κατά Ιουλιανού Βασιλέως 
στηλιτευτικός πρώτος,PG35,536). Δεν ανέχεται, όμως, να απεμπολήσουν 
οι Χριστιανοί το δικαίωμα συμμετοχής τους στην ελληνική παιδεία και να 
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θεωρήσουν τους εθνικούς φυσικούς κληρονόμους της. Γράφει στον εθνικό 
Σταγείριο: «Ἀττικός σύ τὴν παίδευσιν; Ἀττικοί καὶ  ἡμεῖς» (Επιστ.PIIH, 
Σταγειρίω, PG37, στ. 308b).

Και ο τρίτος της τριάδας ιεράρχης, ο Ιωάννης ο Χρυσόστομος, ιεραρχεί 
τον σκοπό και τα μέσα της αγωγής των νέων αποδίδοντας πρωτεύουσα 
σημασία στη χριστιανική αγωγή, χωρίς να παραθεωρεί την αξία της θύραθεν. 
Απευθύνεται στο γονιό που ενδιαφέρεται για τη μόρφωση του παιδιού του 
και τον καλεί: : «Χριστιανόν αὐτόν ποίησον. […] Τὰ μεγάλα αὐτῷ χαρίζου, 
μὴ τὰ μικρά.[…] Οὐ κωλύων παιδεύειν ταῦτα λέγω, ἀλλά κωλύων ἐκείνοις 
μόνοις προσέχειν» (Ομιλία ΚΑ΄ Υπόμνημα εις την προς Εφεσίους επιστολήν, 
PG, 62, στ. 149 -15). Επομένως το παιδευτικό ιδεώδες των τριών  αγίων 
υπερβαίνει τον στόχο του  «καλοῦ κἀγαθοῦ» του κλασικού ελληνισμού και 
στοχεύει να οδηγήσει τον άνθρωπό στο όντως αγαθό, δηλαδή τον Χριστό. 
Η παιδεία που προτείνουν δεν είναι ανθρωποκεντρική, αλλά θεανθρώπινη. 

Η  σαφής παραχώρηση των πρωτείων στη χριστιανική στοχοθέτηση της 
παιδείας από τους τρείς «ποταμούς της σοφίας», η εκ μέρους τους επιλεκτική 
αποδοχή της πατρώας σοφίας των Ελλήνων, την έσωσε από τον ασφυκτικό 
εναγκαλισμό του εθνικού παγανισμού, που θα την οδηγούσε αναπόφευκτα 
μαζί του στον ιστορικό θάνατο και την αιώνια λησμοσύνη. 

Παράλληλα η εκ μέρους τους συνέχιση της αποστολικής παράδοσης 
για ανάδειξη της ελληνικής γλώσσας ως του κυρίου και ασφαλούς οχήματος 
διατύπωσης των υψηλών νοημάτων της νέας πίστης και διασάφησης 
των λεπτών δογματικών διακρίσεων αναζωογόνησε τη γλώσσα και της 
εξασφάλισε τη συνέχεια. Την κατέστησε έτσι το πιο διακριτό στοιχείο της 
σχέσης της Ορθοδοξίας με τον Ελληνισμό. Ας μην ξεχνούμε  ότι στην 
ελληνιστική περίοδο και στα χρόνια των πατέρων η κατεξοχήν ελληνική 
ιδιότητα ήταν η χρήση της γλώσσας.

Έτσι από την εποχή των Τριών Ιεραρχών η ελληνική αυτοσυνειδησία 
έγινε ελληνορθόδοξη. Με αυτό το περιεχόμενο μεγαλούργησε τόσους αιώνες 
στο Βυζάντιο. Ακόμη,  στα δύσκολα χρόνια της Τουρκοκρατίας, δεν ήταν ο 
δυτικός «διαφωτισμός»  που απάλυνε  το ζοφερό σκοτάδι της αμάθειας, αλλά 
αυτή η ελληνορθόδοξη αυτοσυνειδησία, που λειτούργησε, όχι μόνο ταπεινά 
σχολειά στους νάρθηκες των εκκλησιών και στα μοναστήρια, αλλά και 
ανώτερες σχολές πανεπιστημιακού επιπέδου. 
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Ήταν, ίσως γι’ αυτό το λόγο που το 1826 ένας ξένος, αλλά  Έλληνας 
στην ψυχή, βαπτισμένος Ορθόδοξος, ο Δημήτριος Φρειδερίκος Γκίλφορτ, 
ιδρυτής της Ιονίου Ακαδημίας, καθιέρωσε μαζί με τον Τυπάλδο, τη γιορτή 
των Τριών Ιεραρχών, ως γιορτή της Ελληνικής  Επτανησιακής παιδείας. 
Ενώ  το 1843, το νεοϊδρυθέν  Πανεπιστήμιο Αθηνών καθιέρωσε στο 
ελεύθερο ελληνικό κράτος τη γιορτή των Τριών Ιεραρχών ως γιορτή των 
ελληνικών  γραμμάτων. Αυτή τη γιορτή τιμά  και ο κυπριακός  Ελληνισμός 
με επίσημες εκδηλώσεις. Δυστυχώς, όμως, δεν αποδίδεται η δέουσα σημασία 
στη συμμετοχή στη Θεία Λειτουργία που τελείται στη μνήμη των τριών 
προστατών της παιδεία μας από αυτούς που έπρεπε να το πράττουν. 

Η Θεία Λειτουργία, όμως, αποτελεί την πιο αυθεντική παρακαταθήκη  
τους. Αφού και οι Τρεις Ιεράρχες συνέταξαν Θείες Λειτουργίες. Η δε 
σημασία που  η πατερική παράδοση αποδίδει στη Θεία Λειτουργία είναι τόσο 
μεγάλη, ώστε να τη θεωρεί ως  τον κύριο λόγο συνέχισης της ύπαρξης του 
κόσμου και τη Θεία Μετάληψη ως το ύψιστο φάρμακο θεραπείας από τα 
πάθη για κάθε μετανοούντα Χριστιανό. Μια και μιλάμε για τις νόσους της 
εποχής μας, διερωτηθήκαμε, άραγε, πώς θα ήταν η κοινωνία μας, αν υπήρχε 
ουσιαστική μαζική συμμετοχή στο μυστήριο της Ζωής; Χωρίς τη συμμετοχή 
στην ευχαριστιακή σύναξη οι όποιες εκδηλώσεις εκπίπτουν σε κοινωνικές 
συμβατικότητες και η σχολική αργία σε πειρασμό ραστώνης.  

Χωρίς, ακόμη, τη μελέτη της ζωής και των έργων των πατέρων δε θα 
ανακαλύψουμε  τα φάρμακα για τις νόσους της κοινωνίας μας. Πόσοι από 
εμάς, τους «πολυμαθείς» νεοέλληνες, τους διανοούμενους και τους πολιτικούς 
μας, έχουμε μελετήσει, έστω από περιέργεια λόγους του Ιερού Χρυσοστόμου, 
επιστολές ή ομιλίες του Ουρανοφάντορα Βασιλείου, ένα έπος ή θεολογικό 
κείμενο του επώνυμου της Θεολογίας Γρηγορίου;

Μας προβλημάτισε αλήθεια η σχέση της σημερινής κρίσης με την 
απουσία της ζωής και των λόγων των πατέρων από την κοινωνία και την 
εκπαίδευσή μας; Γιατί αρκούμαστε σε επιφανειακές αναζητήσεις ευθυνών σε 
μεμονωμένες ενέργειες και δεν εμβαθύνουμε στην απουσία του ήθους που 
μας κληροδότησαν οι Τρεις Ιεράρχες; Ας θυμηθούμε ότι κάποτε κομπάζαμε 
για την επίπλαστη ευημερία μας και για το μορφωτικό μας επίπεδο. Ξεχάσαμε 
το αρχαιοελληνικό μέτρο και την αυτάρκεια, που στη γνησιότερη έκφρασή 
της μεταστοιχειώθηκε, με τη συμβολή των πατέρων, σε ασκητικό ήθος. 
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Υποψιαστήκαμε, επιτέλους, την ευθύνη της παιδείας για τη σήψη 
που επικρατεί; Ποιο υπήρξε το μορφωτικό ιδεώδες των τελευταίων 
δεκαετιών; Εξιδανίκευση της χρησιμοθηρίας και άγρα τυπικών προσόντων. 
Περιθωριοποιήθηκε, όχι μόνο στην οργανωμένη εκπαίδευση, αλλά και 
στη συνείδηση του μέσου πολίτη, η ουσιαστική αγωγή, που παραδοσιακά 
συνδεόταν με τους πυλώνες της παράδοσής μας, την Εκκλησία και το 
διαχρονικό ελληνικό πολιτισμό. Η πλάστιγγα των επίσημων σχεδιασμών 
και των οικογενειακών οραματισμών έκλινε προς τη μεριά του δυτικού 
κοσμοειδώλου. Χαρακτηριστικά στις τέσσερις σελίδες βιβλιογραφίας της 
Επιτροπής Εκπαιδευτικής Μεταρρύθμισης του 2004 ουδεμία αναφορά 
εντοπίζεται σε βιβλίο ή άλλο δημοσίευμα που να σχετίζεται με τη Βίβλο, 
τους Πατέρες ή έστω τον κλασικό πολιτισμό. 

Aς ελπίσουμε ότι η απαξίωση των πιο δημιουργικών στοιχείων της 
παράδοσης δε θα συνεχισθεί. Γιατί, αν δεν είναι υποκρισία, είναι το λιγότερο 
αφέλεια να κοπτόμαστε για τη φολκλορική κουλτούρα μας, και να αγνοούμε 
τα πιο ζωντανά και δυναμογόνα στοιχεία της παράδοσης, το πατερικό πνεύμα, 
τη λαϊκή ευλάβεια, τη διαχρονική πορεία της γλώσσας και της πνευματικής 
μας δημιουργίας, περιλαμβανομένης και της κλασικής, την οποία άλλοι λαοί 
τιμούν και θεωρούν τους εαυτούς τους ευτυχείς κληρονόμους της. 

Οι όποιοι αγώνες μας για τη διάσωση των κατεχόμενων μοναστηριών 
και εκκλησιών μας καθώς  και για την επιστροφή των κλεμμένων ψηφιδωτών 
και ιερών εικόνων μας, θα είναι χωρίς αντίκρισμα, αν δεν μεταδώσουμε 
ως εμπειρία ζωής σους νέους μας την ορθόδοξη πίστη μας και τα άλλα 
στοιχεία που συνθέτουν την ελληνικότητά μας. Θα τολμούσα, επιπλέον, να 
ισχυριστώ ότι η διαφύλαξη μέσω της παιδείας αυτών των στοιχείων ως κύριων 
συστατικών της αυτοσυνειδησίας μας, ενέχει μεγαλύτερη σημασία και από 
αυτή τη λύση του κυπριακού ζητήματος. Διότι, ποια αξία θα έχει η ιδανική και 
ευκταία λύση, αν παύσουμε να αισθανόμαστε Ρωμιοί σ’ αυτόν τον τόπο; 

Χρειάζεται να επιδεικνύεται ιδιαίτερη προσοχή από όσους εμπλέκονται 
στα θέματα της παιδείας, κυρίως κατά την καλοπροαίρετη, πιστεύω, 
προσπάθειά τους να διασφαλιστεί η ελευθερία της συνείδησης μαθητών, 
που προέρχονται από   διαφορετικές πολιτισμικές παραδόσεις ή έχουν 
άλλες συνειδησιακές ενστάσεις. Φοβούμαι ότι σε θέματα θρησκευτικών 
πεποιθήσεων τείνουμε να υπερβούμε κάποια δυσδιάκριτα, όντως, όρια και να 
διολισθήσουμε από την ανε-ξιθρησκεία στην αλε-ξιθρησκεία.
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Για να είμαστε, όμως στο πνεύμα των Τριών Ιεραρχών, θα πρέπει να 
αντιλαμβανόμαστε την παράδοση, όχι ως οπισθοδρομική προσήλωση στο 
παρελθόν, αλλά ως πρόκληση για δημιουργική σύνθεση με το παρόν και το 
μέλλον. Ας μη ξεχνούμε ότι οπισθοδρομική εμμονή επέδειξε ο πολέμιος των 
αγίων πατέρων, ο Ιουλιανός. Ο οποίος σαν άλλη γυναίκα του Λωτ κράτησε 
το βλέμμα στραμμένο προς τα πίσω, επιδιώκοντας μάταια την αναγέννηση 
της ειδωλολατρίας, την οποία παρόλο που έβλεπε νεκρή ταύτιζε με τον 
Ελληνισμό.  Γι’ αυτό και απέτυχε παταγωδώς. 

Αντίθετα οι Τρεις Ιεράρχες έζησαν ρεαλιστικά στο πολιτισμικό τους 
συγκείμενο,  όπου τα σκήπτρα κρατούσε το ελληνικό πνεύμα. Σε αντίθεση 
με τον αποστάτη αυτοκράτορα οι τρεις σοφοί πατέρες κατενόησαν την ουσία 
της πνευματικής πορείας του ελληνισμού, απεκήρυξαν την παγανιστική του 
διάσταση, που τόσο τον αδικούσε, και βαδίζοντας στα ίχνη του ελληνομαθούς 
Αποστόλου των Εθνών προχώρησαν σε δημιουργική ανασύνθεσή του 
εμβαπτίζοντάς το στην εξ αποκαλύψεως Αλήθεια.  Το αποτέλεσμα αυτής της 
ανασύνθεσης  ακτινοβολεί μέχρι σήμερα και έχει προοπτική την αιωνιότητα.

Έτσι κι εμείς σήμερα καλούμαστε, όχι να απορρίψουμε τις κατακτήσεις 
της σύγχρονης επιστήμης και της τεχνολογίας, αλλά τη νεοειδωλολατρική 
χρήση τους και τη μετατροπή τους σε θεραπαινίδες του υλισμού, της 
νεοταξικής παγκοσμιοποίησης, της σπάταλης κατανάλωσης, της ανίερης 
εκμετάλλευσης του περιβάλλοντος.  Αντίθετα, μιμούμενοι το παράδειγμα 
των Τριών Ιεραρχών, θα πρέπει να εξαγιάσουμε τη χρήση των επιτευγμάτων 
της επιστήμης και της τεχνολογίας και να τα θέσουμε στην υπηρεσία της 
κοινωνικής δικαιοσύνης, της πνευματικής ανάτασης, όπως την προώθησαν οι 
άγιοι που τιμούμε και όπως την οραματίστηκαν όσοι βίωσαν τη θέαση του 
φωτός που εκπέμπει ο γνήσιος ελληνορθόδοξος πολιτισμός. 

Κάποιες αχτίδες από αυτό το φως ήταν που άναψαν τη φλόγα 
στους ιδρυτές των πρώτων εκπαιδευτηρίων του νησιού μας, ήδη από την 
Οθωμανοκρατία  και στα πρώτα χρόνια της Αγγλοκρατίας. Αυτό το φως 
της ατόφιας ελληνικότητα, ήταν που διέλυσε τις σκοτεινές πλεκτάνες των 
αποικιοκρατών που πάσκιζαν να αφελληνίσουν την παιδεία μας. Το ίδιο αυτό 
φως άναψε τη φλόγα της αγωνιστικότητας στις καρδιές εκπαιδευτικών και 
μαθητών που πορεύτηκαν μαζί στην οδό Ελευθερίας την επική τετραετία του 
΄55 - ΄59. 



83ΤΟ ΗΘΟΣ ΤΩΝ ΤΡΙΩΝ ΙΕΡΑΡΧΩΝ ΦΑΡΜΑΚΟ ΓΙΑ ΤΙΣ ΝΟΣΟΥΣ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΜΑΣ

Αυτή η ίδια φλόγα, της ελληνορθόδοξης παράδοσης, θα πρέπει, και σ’ 
αυτές τις δύσκολες στιγμές που σήμερα περνά ο τόπος μας, να λειτουργήσει 
ως φάρμακο για τις βαριές αρρώστιες της κοινωνίας και ως «αλεξιτήριο» κάθε 
πειρασμού και κακού παραδείγματος, από οπουδήποτε και αν προέρχεται.   
Αυτή ας φωτίζει το δρόμο όλων μας προς ένα και σταθερό στόχο: Τα παιδιά 
που μας εμπιστεύτηκε η Πρόνοια του Θεού να τα παραδώσουμε στην 
κοινωνία και στην οικουμένη, όχι ασπόνδυλους γραικύλους, βορά στον πολτό 
της παγκοσμιοποίησης και των συμφερόντων των διεθνών εκμαυλιστών, 
αλλά συνειδητά μέλη της Εκκλησίας του Χριστού, συνειδητοποιημένους 
Έλληνες, ελεύθερους και περήφανους πολίτες του κόσμου, πρωτίστως, όμως, 
πολίτες της Βασιλείας του Θεού. 



Η ΟΣΙΑ ΜΑΡΙΑ Η ΑΙΓΥΠΤΙΑ
ΩΣ ΠΡΟΣΩΠΟ ΜΕΤΑΝΟΙΑΣ ΚΑΙ ΑΣΚΗΣΗΣ

ΚΥΡΙΑΚΟΣ Σ. ΣΤΑΥΡΙΑΝΟΣ
ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΠΑΝ/ΜΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ

a
Κατά την περίοδο της αγίας Μεγάλης Τεσσαρακοστής η οσία Μαρία 

η Αιγυπτία είναι μια ιδιαίτερη γυναικεία μορφή, την οποία τιμά 
ιδιαίτερα και ξεχωριστά η Εκκλησία μας. Η ζωή και το έργο του κάθε 

αγίου της Εκκλησίας μας έχει κάτι να διδάξει, έχει κάτι να δώσει ως παράδειγμα, 
στην πρακτική της πνευματικής μας ζωής. Εξετάζοντάς τον βαθύτερα και 
λεπτομερέστερα θα δούμε ότι υπάρχει ένας πλούτος παραδειγμάτων για κάθε 
Χριστιανό, τα οποία θα τον βοηθήσουν στον προσωπικό πνευματικό του 
αγώνα. Εξάλλου η αγιότητα δεν είναι κάτι  τυχαίο και εύκολο, αλλά επίπονο, 
δύσκολο, ξεχωριστό, αποτελεί μίμηση Χριστού, ένθερμη αγάπη και ένωση με 
τον Θεό.

Ας ξεκινήσουμε λοιπόν από τον βίο της οσίας Μαρίας της Αιγυπτίας. 
Υπάρχουν δυο διηγήσεις γύρω από τη ζωή της. Η μια, η οποία είναι η 
επικρατούσα, καταγράφεται στα κείμενα του πατριάρχη Ιεροσολύμων 
Σωφρονίου στην Ελληνική Πατρολογία του J. P.Migne1 και η ίδια υπάρχει 
σε κώδικες της Ι.Μ.Σταυρονικήτα του Αγίου Όρους2, από την οποία έχουμε 
την επιμέλεια της έκδοσης του Βίου με νεοελληνική μετάφραση3. Γίνεται 

1 Σωφρονίου Ιεροσολύμων, Βίος Μαρίας της Αιγυπτίας, P.G. 87Γ’, 3697-3725. Βλ. 
Αγ. Νικοδήμου του Αγιορείτου, Συναξαριστής των δώδεκα μηνών του ενιαυτού, τομ. Β’, 
Αθήναι 1868, σελ. 70. Στη Δυτική χριστιανική γραμματεία ο Hildebert de Lavardin, Επίσκοπος 
της Μαν (1096-1125) και Αρχιεπίσκοπος της Τουε (1125-1133) έγραψε τον Βίο της Οσίας 
Μαρίας της Αιγυπτίας. Συνδέει το πρόσωπο της Οσίας με την λυτρωτική επίδραση της 
Παναγίας ακόμη και στους πιο αμαρτωλούς. Η έκδοση αυτή προκάλεσε σοβαρές συζητήσεις 
και προβληματισμούς για την μοναστική ζωή και τον ασκητισμό στη Δύση.
2  Πρόκειται για τους υπ’αριθμ. 10 και 16 (11ος αι.) της Βιβλιοθήκης της Ι.Μ.Σταυρονικήτα.  
3  Σωφρονίου Ιεροσολύμων, Βίος Μαρίας της Αιγυπτίας, εκδ. Ι.Μ.Σταυρονικήτα Αγίου 
‘Ορους, ‘Αγιον ‘Ορος 1988. Αρχαιότερη έκδοση του Βίου έγινε στα 1528 στη Βενετία. Βλ. 
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μάλιστα η επισήμανση ότι αποτελεί συνέχεια της παραβολής του Ασώτου και 
η γλαφυρότητα, το περιεχόμενο και η πνευματική συγκίνηση που οδηγείται 
ο αναγνώστης έχουν κάνει τον συγκεκριμένο Βίο αγαπητό σε μοναχούς, 
αλλά και σε λαϊκούς4. Ο πατριάρχης Σωφρόνιος εξαρχής ξεκαθαρίζει ότι 
τα γραφόμενα γύρω από την οσία δεν είναι υπερβολές, ούτε νόθευση της 
αλήθειας, όσο παράδοξα και αν φανούν μερικά στον αναγνώστη του Βίου5. 

Τη δεύτερη διήγηση την συναντάμε στον Βίο του αγίου Κυριακού του 
Αναχωρητού, όπως διασώζεται, από όσα περιγράφει ο επίλεκτος αγιογράφος 
Κύριλλος ο Σκυθοπολίτης6. Ο Κύριλλος ο Σκυθοπολίτης (524 – 560) διηγείται 
ότι, όταν πήγε να επισκεφτεί τον αγ. Κυριακό, τον οποίο είχε ως πνευματικό 
του, αυτός του έδειξε τον τάφο της Μαρίας και του αφηγήθηκε την ιστορία 
της, όπως την είχε ακούσει. Ήταν ψάλτρια στο ναό της Αναστάσεως στα 
Ιεροσόλυμα. Αντιλήφθηκε όμως ότι πολλοί σκανδαλίζονταν από την ομορφιά 
της και αποφάσισε να απομακρυνθεί και να παραμείνει σε σπήλαιο στην 
έρημο, όπου έζησε 18 χρόνια σε απομόνωση και μετάνοια. Μοναχοί, οι οποίοι 
στάλθηκαν από τον αγ.Κυριακό για να αναζητήσουν νερό, την συνάντησαν 
μέσα στο σπήλαιο που ζούσε. Στην αρχή φοβήθηκαν ότι ήταν κάποιο πονηρό 
πνεύμα. Μόλις όμως την είδαν να κάνει το σταυρό της, επανήλθαν και 
κατάλαβαν ότι επρόκειτο για δούλο του Θεού. Συνομίλησαν μαζί της και 
έμαθαν την ιστορία της7. Κατόπιν επέστρεψαν στον αγ. Κυριακό και του 
διηγήθηκαν ό,τι είχαν δει και ακούσει. Όλοι μαζί πήγαν στη συνέχεια στο 
σπήλαιο, όπου την βρήκαν όμως νεκρή και την έθαψαν8. Διαπιστώνουμε ότι 
πρόκειται για μια πολύ σύντομη διήγηση, η οποία αν και έχει μερικά κοινά 
χαρακτηριστικά με εκείνη που επικρατεί ως η αυθεντική και γνήσια, εντούτοις 
δεν μας είναι εύκολο να ξέρουμε αν ο Κύριλλος ο Σκυθοπολίτης κάνει λόγο 
για την ίδια την Οσία Μαρία ή για κάποια άλλη.

Η οσία Μαρία η Αιγυπτία ήκμασε την εποχή του Ιουστινιανού Α’ 

μ. Βίκτωρος Ματθαίου, Ο Μέγας Συναξαριστής της Ορθοδόξου Εκκλησίας, τομ.Δ’, Αθήναι 
1968, σελ.14, υποσ. 1.
4  Βίος, εκδ. Ι.Μ.Σ., σελ. 10.
5  Σωφρονίου, Βίος, 1, P.G. 87Γ’, 3697Β. Βίος, εκδ. Ι.Μ.Σ., σελ.27.
6  Συμεών του Μεταφραστού, Βίος και πολιτεία του οσίου πατρός ημών Κυριακού του 
Αναχωρητού, P.G. 115Β’, 920-944.
7  o.π., P.G. 115Β’, 940CD.
8  o.π., P.G. 115Β’, 941 Α.
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(527-565)9, δηλ. τον 6ο αι. και λίγο αργότερα ο συγγραφέας του Βίου της, 
ο πατριάρχης Ιεροσολύμων Σωφρόνιος (634 – 638)10. Η ζωή της οσίας 
Μαρίας της Αιγυπτίας συνδέεται με  εκείνη του αββά Ζωσιμά. Ο αββάς 
Ζωσιμάς, Ορθόδοξος μοναχός, ασκήτευε στην Παλαιστίνη11. Κάποια στιγμή 
κατέληξε σε ένα μοναστήρι κοντά στον Ιορδάνη ποταμό12, όπου σύμφωνα με 
τη συνήθεια αυτής της μοναστικής αδελφότητας, την περίοδο των Νηστειών 
, οι μοναχοί έβγαιναν από το μοναστήρι και ζούσαν μέσα στην έρημο μέχρι 
την Κυριακή των Βαΐων, παίρνοντας ο καθένας μαζί του μόνο την απαραίτητη 
τροφή, που θα χρειαζόταν για να συντηρηθεί όλο αυτόν τον καιρό13. Ο αββάς 
Ζωσιμάς πίστευε ότι μέσα στην έρημο θα συναντούσε κάποιον πατέρα που θα 
του δίδασκε κάτι άγνωστο γι’ αυτόν στην πνευματική του άσκηση14.

Εκεί λοιπόν γίνεται η συνάντησή του με την οσία Μαρία. Στην αρχή δεν 
αναγνώρισε ότι ήταν κάποια γυναίκα, αλλά έβλεπε από μακριά ένα σώμα 
μαυρισμένο, με άσπρα μαλλιά15. Ο αββάς Ζωσιμάς διαπιστώνει ότι ήταν 
ξεχωριστή γιατί είχε το προορατικό χάρισμα, αφού τον αποκάλεσε με το 
όνομά του16.

Μέσα από τον διάλογο που αρχίζει ανάμεσά τους της ζητάει να του 
διηγηθεί τη ζωή της, γιατί η συνάντηση αυτή ήταν θέλημα Θεού, που θα τον 
βοηθούσε στον ασκητικό του αγώνα17. Ξεκαθαρίζει εξαρχής ότι η ζωή της 
δεν αποτελεί καύχημα, αλλά ντροπή γι’ αυτήν, αφού είχε γίνει όργανο του 
Διαβόλου18. Διστάζει μόνο μήπως τον σκανδαλίσει με τα λεγόμενά της. Του 
ζητάει λοιπόν να προσεύχεται για τη σωτηρία της και να την ακούσει μέχρι το 
τέλος. Ξεκινάει με την καταγωγή της, η οποία ήταν η Αίγυπτος. Εγκατέλειψε 
τους γονείς της σε μικρή ηλικία, ήλθε στην Αλεξάνδρεια και άρχισε να ζει με 
το πάθος της πορνείας, όχι για να κερδίζει χρήματα, αλλά για να ικανοποιεί 

9 Αγ. Νικοδήμου του Αγιορείτου, ο.π. Σ. Ευστρατιάδου, Αγιολόγιον της Ορθοδόξου 
Εκκλησίας, Αθήνα 1995, σελ.295.μ. Β. Ματθαίου, ο.π., σελ.11.
10  Σ.Ευστρατιάδου, ο.π., σελ. 445. Π.Χρήστου, Ελληνική Πατρολογία, τομ. Ε’, Θεσ/νίκη 1992, 
σελ. 285.
11  Σωφρονίου Ιεροσολύμων, ο.π., 2, P.G. 87Γ’, 3700 Α. Βίος, ο.π., σελ. 27.
12  Σωφρονίου, ο.π., 4, P.G. 87Γ’, 3701 Α. Βίος, ο.π., σελ.33.
13  Ιδίου, ο.π., 6-7, P.G. 87Γ’, 3701CD. Βίος, σελ. 37-38.
14  Ιδίου, ο.π., 9, P.G. 87Γ’, 3704D. Βίος, σελ. 43.
15  Ιδίου, ο.π., 10, P.G. 87Γ’, 3705 Α. Βίος, ο.π.
16  Ιδίου, ο.π., 12, P.G. 87Γ’, 3705D. Βίος, σελ. 47.
17  Ιδίου, ο.π., 16, P.G. 87Γ’, 3709 ΑΒ. Βίος, σελ. 53-55.
18  Ιδίου, ο.π., 17, P.G. 87Γ’, 3709C. Βίος, σελ. 55.



87Η ΟΣΙΑ ΜΑΡΙΑ Η ΑΙΓΥΠΤΙΑ ΩΣ ΠΡΟΣΩΠΟ ΜΕΤΑΝΟΙΑΣ ΚΑΙ ΑΣΚΗΣΗΣ

μόνο το σωματικό πάθος της19. Κάποια μέρα έτυχε να δει πολλούς άνδρες 
να ανεβαίνουν στα καράβια του λιμανιού της πόλης και έμαθε ότι πήγαιναν 
στα Ιεροσόλυμα για την γιορτή της Ύψωσης του Τιμίου Σταυρού. Ανέβηκε σε 
ένα από αυτά χωρίς να έχει χρήματα με σκοπό να ικανοποιήσει το πάθος της. 
Απορεί και η ίδια πώς η θάλασσα υπέφερε τις ασωτίες και δεν την τιμώρησε. 
Ο Θεός όμως ζητούσε τη μετάνοιά της20. Γιατί πάντοτε ο Θεός δεν επιζητεί 
την καταστροφή των δημιουργημάτων του. Φιλάνθρωπος και φιλεύσπλαχνος 
καθώς είναι αναμένει την επιστροφή μας προς αυτόν, όσο και αν έχουμε 
απομακρυνθεί απ’ Αυτόν.     

Φθάνει κάποια στιγμή στα Ιεροσόλυμα και συνεχίζει την ίδια ζωή. Την 
ημέρα της εορτής του Τιμίου Σταυρού έβλεπε κόσμο να πηγαίνει προς την 
Εκκλησία. Ακολούθησε και εκείνη. Στην προσπάθεια της όμως να μπει 
μέσα στον Ναό, ένιωθε κάποια δύναμη να την εμποδίζει21. Αποκαμωμένη 
κάθισε σε μια μεριά και τότε άρχισε να συναισθάνεται την αμαρτία της22. 
Είναι η στιγμή που κάθε άνθρωπος μέσα στη ζωή του έχει την ευκαιρία να 
αισθανθεί την αμαρτωλότητά του και να μετανοήσει. Πολλές φορές όμως 
είτε η μετάνοια αυτή είναι πρόσκαιρη, είτε ο εγωισμός εμποδίζει έστω και την 
παραμικρή προσπάθεια επιστροφής στον Θεό. Άρχισε να κλαίει. Τα δάκρυα 
λένε οι Πατέρες είναι το καλύτερο φάρμακο για θεραπεύσουμε τις πληγές της 
αμαρτίας.

Μέσα από ένα θαυματουργικό γεγονός κατορθώνει να φθάσει και να 
προσκυνήσει τον ζωοποιό Σταυρό. Νιώθει παράλληλα αυτή την απέραντη 
αγάπη του Θεού προς άνθρωπο. Νιώθει ότι η ειλικρινής μετάνοιά της γίνεται 
αποδεκτή αμέσως από τον Θεό23.

Στη συνέχεια μια φωνή την καλεί να πορευτεί στην έρημο πέρα από τον 
Ιορδάνη, όπου εκεί θα έβρισκε ανάπαυση η ψυχή της. Φθάνει κάποια στιγμή 
στον Ιορδάνη ποταμό, προσκυνάει στο ναό του αγίου Ιωάννη του Βαπτιστή 
που βρισκόταν εκεί, μεταλαμβάνει των αχράντων μυστηρίων και βρέχει το 
πρόσωπο και τα χέρια της με το νερό του ποταμού. Αφού κοιμάται στο χώμα 
και τρέφεται με το μισό από τα τρία καρβέλια ψωμί που είχε μαζί της την 

19  Ιδίου, ο.π., 18, P.G. 87Γ’, 3709D-3712 Α. Βίος, σελ. 57.
20  Ιδίου, ο.π., 19-21, P.G. 87Γ’, 3712ΑD. Βίος, σελ. 58-61. Αγ. Νικοδήμου του Αγιορείτου, ο.π.
21  Ιδίου, ο.π., 22, P.G. 87Γ’, 3713 Α. Βίος, σελ. 63.
22  Ιδίου, ο.π., 23, P.G. 87Γ’, 3713Β. Βίος, σελ. 65.
23  Ιδίου, ο.π., 23, P.G. 87Γ’, 3713CD. Βίος, ο.π.
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άλλη μέρα με πλοιάριο πέρασε στην απέναντι όχθη και κατέφυγε στην έρημο, 
όπου την συνάντησε ο αβάς Ζωσιμάς24. Πριν προχωρήσουμε καλό θα ήταν 
να εξηγήσουμε μια λεπτομέρεια που προαναφέραμε σχετικά με τη λήψη της 
Θ.Ευχαριστίας από την οσία. Πώς εξηγείται να συμμετέχει «ακάθαρτη» στη 
Θ.Κοινωνία; Η εξήγηση που μπορεί να δοθεί, ώστε να αποφευχθούν αφενός 
μεν οι παρανοήσεις και αφετέρου να μη θεωρηθεί ως παράδειγμα, ότι δηλ. 
έχουμε άγιο πρόσωπο της Εκκλησίας μας που χωρίς εξομολόγηση κοινώνησε, 
ότι την περίπτωση της Μαρίας προηγείται θεοσημεία, δηλ. η ίδια η Παναγία 
είναι αυτή που οδηγεί πλέον τα βήματα της οσίας. Έτσι λοιπόν μπορεί να 
δικαιολογηθεί αυτή η ενέργειά της. Δεν είναι δηλ. μια συγκεκριμένη και 
καθιερωμένη πρακτική, αλλά μια έκτακτη. 

Περνάει δεκαεπτά χρόνια σκληρής άσκησης. Η ελπίδα της σωτηρίας 
και η προστασία της Θεοτόκου την βοηθούσαν να ξεπερνάει τις όποιες 
δυσκολίες25. Έτσι τέλειωσε την εξομολόγησή της κάνοντας τον αβά Ζωσιμά 
να εκπλαγεί για την τελειότητα που είχε φθάσει και να ευχαριστήσει τον Θεό 
που του αποκάλυψε κάποιον άνθρωπο ανώτερο στα πνευματικά από αυτόν26. 

Συναντήθηκαν άλλη μια φορά μετά από ένα έτος. Την τρίτη χρονιά ο 
αββάς Ζωσιμάς την βρίσκει νεκρή και με τη βοήθεια ενός άγριου θηρίου, ενός 
λιονταριού, το οποίο μπροστά στον αβά συμπεριφέρθηκε σαν ένα ήμερο και 
υπάκουο ζώο, έσκαψε ένα μικρό λάκκο και ενταφίασε το σώμα της27.

Ήταν 1η Απριλίου και έτσι καθιερώθηκε την ημέρα αυτή να τελείται η 
μνήμη της κοίμησής της. Υπάρχει μάλιστα η πληροφορία ότι η συνήθεια να 
γιορτάζεται η μνήμη της την Ε’ Κυριακή των Νηστειών γενικεύτηκε τον 8ο αι. 
και συμπεριλήφθηκε στο τυπικό της Μονή του Στουδίου28. 

Μαζί με τον άγιο Ιωάννη της Κλίμακος είναι εξαίρετα παραδείγματα 
για όσους θέλουν να ανέλθουν τη νοερή κλίμακα των αρετών. Η οσία 
Μαρία η Αιγυπτία γιορτάζεται την Ε’ Κυριακή για δυο λόγους : α) γιατί η 1η 
Απριλίου βρίσκεται μέσα στην Μ.Τεσσαρακοστή και απαγορεύεται πλήρης 
Θ.Λειτουργία. Δεν απέχει εξάλλου πολύ η ημέρα της γιορτής της από την 

24  Ιδίου, ο.π., 25-27, P.G. 87Γ’, 3716ΑD. Βίος, σελ. 69-71.
25  Ιδίου, ο.π., 28-29, P.G. 87Γ’, 3716D-3717Β. Βίος, σελ. 73-75.
26  Ιδίου, ο.π., 31, P.G. 87Γ’, 3720 Α. Βίος, σελ.77.
27  Ιδίου, ο.π., 39-40, P.G. 87Γ’, 3724C-3725Β. Βίος, σελ. 91-95.
28  μ. Β. Ματθαίου, ο.π., τομ. ΙΓ’, Αθήναι 1969, σελ. 335, υποσ. 1.
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Ε’ Κυριακή των Νηστειών29 και β) γιατί η οσία με την μετάνοια και την άσκηση 
της έγινε πρότυπο για όλους εμάς τους αμαρτωλούς30. 

Το πορνικό πνεύμα της οσίας Μαρίας δεν έχει να κάνει μόνο με το 
αμάρτημα της πορνείας ή τα πάθη της σάρκας. Το πορνικό πνεύμα είναι η 
κοσμική μέριμνα στην οποία δίνουμε μεγάλη βαρύτητα και αποφεύγουμε τη 
μέριμνα της ψυχής μας. Όπως εκείνη κατέστρεφε σώμα και ψυχή με πράγματα 
που της φαίνονταν αρεστά και πίστευε επίσης ότι της χάριζαν την πραγματική 
ελευθερία, στην πραγματικότητα όμως την σκλάβωναν, γιατί την έκαναν 
δούλη των παθών της έτσι και ο σημερινός άνθρωπος καλλιεργεί τα πάθη του 
με τέτοιο τρόπο, που να νομίζει ότι ζει ελεύθερος.

Εξάλλου ο Θεός και η Εκκλησία μας θέλουν τους ανθρώπους ζωντανούς 
και υγιείς πνευματικά. Το λάθος, το σφάλμα, η αμαρτία είναι ανθρώπινα 
και πλήρως κατανοητά. Η ροπή του ανθρώπου προς κακό είναι κάτι που 
συμβαίνει γιατί αυτός είναι ο εύκολος δρόμος, η εύκολη λύση. Καθιερώθηκε 
λοιπόν από την Εκκλησία το μυστήριο της εξομολόγησης, ώστε και αν 
κάποιος έχει αμαρτίες σαν την άμμο της θάλασσας να μην απελπίζεται, να μην 
απογοητεύεται, αλλά να δείχνει αληθινή μετάνοια, την οποία δέχεται ο Θεός. 
Δεν πρέπει κανείς να σκέπτεται ότι αμάρτησε, αλλά ότι μπορεί να σωθεί. 
Ο αγ. Ιωάννης ο Χρυσόστομος μάλιστα παρατηρεί όσους δικαιολογούνται 
ότι είναι πολύ αμαρτωλοί και ντρέπονται να εξομολογηθούν τις αμαρτίες 
τους λέγοντάς τους ότι, όταν τις έκαναν, δεν ντρέπονταν ή ότι, όταν είναι να 
επισκεφτούν τον γιατρό τους για να τους θεραπεύσει, ντρέπονται να του πουν 
τα συμπτώματα της πάθησής τους. Θεωρεί μάλιστα ότι η αμαρτία είναι το 
τραύμα της ψυχής και η μετάνοια το φάρμακο, με το οποίο θα θεραπεύσουμε 
τη ψυχή μας από τα τραύματά της. Ούτε επίσης είναι σωστή η σκέψη κάποιων 
άλλων που σκέφτονται να κάνουν σήμερα όσες αμαρτίες μπορούν και αύριο 
θα μετανοήσουν31. Ο Κύριος στο κατά Ματθαίον Ευαγγέλιο προτρέπει: 
«Γρηγορείτε ουν, ότι ουκ οίδατε ποία ώρα ο Κύριος υμών έρχεται» (Ματθ. 
24,42).

Στις ομιλίες του Περί μετανοίας ο αγ. Ιωάννης ο Χρυσόστομος αναφέρει 
πολλούς και ποικίλους δρόμους μετανοίας.32 Και υπάρχουν πάρα πολλοί 

29  ο.π., σελ. 400, υποσ. 1.
30  ο.π., σελ. 362, υποσ. 1.
31  Ιωάννου του Χρυσοστόμου, Περί μετανοίας, 8, 2, P.G. 49, 338-339.
32  Ιδίου, ο.π., 2,2, P.G. 49, 286. Θαυμάσιο είναι το παράδειγμα του προφητάνακτα Δαβίδ, 
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γιατί έτσι γίνεται ευκολότερη η ανάβαση προς τον ουρανό. Η πρώτη και 
πιο βασική είναι η εξομολόγηση. Η εξομολόγηση, η οποία ονομάζεται και 
δεύτερο βάπτισμα, θεσπίστηκε γιατί μετά το βάπτισμα ο άνθρωπος λόγω της 
φύσης σίγουρα θα διαπράξει κάποιο αμάρτημα. Για να καθαριστεί λοιπόν απ’ 
αυτό ή και σ’ όποιο άλλο θα διέπραττε δεν ήταν δυνατό να καταφεύγει σε 
αναβαπτισμό.

Ο εξομολόγος πρέπει να χειριστεί την κάθε περίπτωση σαν ιατρός των 
ψυχών, αλλά και με την απεριόριστη αγάπη που ο ίδιος ο Θεός δείχνει στα 
δημιουργήματά του. Πρέπει επίσης να έχει συναίσθηση ότι και αυτός είναι 
άνθρωπος και ότι και αυτός θα έχει να ζητήσει συγχώρηση από τον Θεό. 
Απαραίτητη θεωρείται η συμβουλή που θα δώσει στο εξομολογούμενο να 
είναι τέτοια έτσι ώστε: α) να τον βοηθήσει να καταπολεμήσει το αμάρτημα του 
και β) ο τρόπος θεραπείας να ανταποκρίνεται στην πνευματική κατάσταση 
και τις δυνατότητες του εξομολογούμενου. Τα επιτίμια επίσης δεν καθιστούν 
τον εξομολόγο ως κριτή – δικαστή, αλλά ως παιδαγωγό. Δεν αποτελούν 
επίσης απαραίτητα συστατικά μετάνοιας χωρίς τα οποία δεν παρέχεται άφεση 
αμαρτιών. Οι Πατέρες της Εκκλησίας και οι Ιερές Σύνοδοι τα χαρακτηρίζουν 
ως θεραπευτικά μέτρα και όχι ποινές που επιβάλλονται προς ικανοποίηση 
της θείας δικαιοσύνης33. Με τα επιτίμια κάποιος ακολουθεί την δεύτερη οδό 
μετανοίας, το να πενθεί για την αμαρτία του34. Τρίτος δρόμος μετάνοιας 
είναι η ταπείνωση κατά το παράδειγμα του Τελώνη στην παραβολή του 
Χριστού ή ακόμη του Απ. Παύλου. Για τον Τελώνη μάλιστα ο αγ. Ιωάννης ο 
Χρυσόστομος σημειώνει ότι αυτό που έκανε δεν ήταν ταπεινοφροσύνη, αλλά 
παρουσίαση της αληθινής κατάστασής του, δηλ. του αμαρτωλού35.

Τέταρτη οδός είναι η ελεημοσύνη, η βασίλισσα των αρετών, κατά τον 
ιερό Χρυσόστομο. Αναφέρει μάλιστα ότι με τα φτερά της ελεημοσύνης κανείς 
διαπερνάει το πλήθος των αγγέλων και φτάνει δίπλα στον Θεό36. 

το οποίο χρησιμοποιεί ο άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος στη συγκεκριμένη παράγραφο της 
Ομιλίας του. Μέσα από την αμαρτία και τη μετάνοια του Δαβίδ προσεγγίζει εξίσου θαυμάσια 
την ψυχολογική κατάσταση του ανθρώπου που αμαρτάνει και στη συνέχεια ελεγχόμενος 
οδηγείται στη μετάνοια.
33  Π.Τρεμπέλα, Δογματική, τομ. Γ’, Αθήναι 1979, σελ.274-282.
34  Ιωάννου του Χρυσοστόμου, ο.π., 2,3, P.G. 49,287.
35  Ιδίου, ο.π., 2,4, P.G. 49,289-290.
36  Ιδίου, ο.π., 3,2, P.G. 49,293-295.
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Πέμπτη οδός είναι η προσευχή και μάλιστα η αδιάλειπτη προσευχή37. 
Έκτη και τελευταία οδός είναι το λουτρό των δακρύων, δηλ. να κλάψει κανείς 
για τις αμαρτίες του. Φέρνει για παράδειγμα τον Απ. Πέτρο, τον κορυφαίο 
των Αποστόλων, ο οποίος αρνήθηκε τον Κύριο τρεις φορές το βράδυ εκείνο 
που ο Χριστός παραδόθηκε στους Αρχιερείς, αλλά μόλις αισθάνθηκε τι είχε 
κάνει έκλαψε τόσο πικρά, δεχόμενος δεύτερο βάπτισμα με τα δάκρυα του38. 
Όλοι αυτοί οι τρόποι είναι επικουρικοί της εξομολόγησης και μέσα από 
αυτούς οδηγείται ο άνθρωπος στη σωτηρία.

Μέσα από τον Βίο της Οσίας Μαρίας της Αιγυπτίας διαπιστώνουμε 
επίσης ότι η μετάνοια πρέπει να συνοδεύεται και από την άσκηση, δηλ. 
την προσπάθεια να αποκόψουμε όσο το δυνατό περισσότερα από τα 
αμαρτήματα μας. Αυτές τις άγιες ημέρες που διανύουμε και συγκεκριμένα 
στην Ακολουθία των Χαιρετισμών ζητάμε από τον Κύριο ημών Ιησού Χριστό 
να μας προφυλάξει από κάθε αμαρτία, να παύσει τις ορμές των παθών, να 
εμποδίσει τον διάβολο να μας πειράζει, να μας απαλλάξει από κάθε υλικό 
και κοσμικό φρόνημα. Παράλληλα με την καθιερωμένη νηστεία ασκούμεθα 
σε ένα πνευματικό αγώνα, ο καθένας ανάλογα με τις δυνάμεις, ως αθλητές 
του Χριστού και χωρίς εγωιστική διάθεση. Γιατί νηστεία χωρίς εξομολόγηση 
και προσευχή δεν νοείται ως αληθινή νηστεία. Ούτε και εξομολόγηση χωρίς 
άσκηση, χωρίς προσπάθεια θεραπείας των παθών μας.

Νικητές απ’ αυτόν τον αγώνα θα βγούμε, όταν στο τέλος αυτής της 
περιόδου, μέσα από ένα ειλικρινή αυτοέλεγχο διαπιστώσουμε ότι έχουμε 
κάνει βήματα προόδου στην πνευματική μας ζωή και στον πνευματικό 
μας αγώνα.. Ο ένας απέναντι στον άλλο έδειχναν ταπείνωση και έβαζαν 
μετάνοια συναισθανόμενοι ότι ήταν ο ένας πιο αμαρτωλός από τον άλλον. 
Αναδείχτηκαν όμως και οι δυο άγια πρόσωπα της Εκκλησίας μας και φωτεινά 
παραδείγματα πνευματικής τελειότητας.

37  Ιδίου, ο.π., 3,3-4, P.G. 49,295-296.
38  Ιδίου, ο.π., 3,4, P.G. 49,299-300.
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Ο ΑΓΙΟΣ ΜΑΡΚΟΣ Ο ΕΦΕΣΟΥ, Ο ΕΥΓΕΝΙΚΟΣ
« Ο ΛΕΩΝ  ΤΗΣ ΟΡΘΟΔΟΞΙΑΣ»    

19 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2015

ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ Γ. ΠΑΧΟΥΛΙΔΗ                      

a
«Οὐκ ἀρνησόμεθά σε φίλη Ὀρθοδοξία∙ οὐ ψευσόμεθά σε 

πατροπαράδοτον σέβας∙  οὐκ ἀφιστάμεθά σου Μῆτερ εὐσέβεια∙  ἐν σοί 
ἐγεννήθημεν, καί ἐν σοί ζῶμεν, καί ἐν σοί κοιμηθησόμεθα∙  εἰ δέ καλέσει 
καιρός  καί μυριάκις ὑπέρ σοῦ  τεθνηξόμεθα» ( Ἰωσήφ Βριέννιου. Τά εὑρεθέντα, 

ἔκδ. ὑπό Εὐγενίου Βουλγάρεως, αψξη΄, τομ. Β΄, Μελέτη  περί τῆς τῶν Κυπρίων πρός τήν Ὀρθόδοξον 

Ἐκκλησίαν μελετηθείσης ἑνώσεως...σελ. 16-23).  

Ὕστερα ἀπό ἕνδεκα αἰῶνες ζωῆς τῆς Αὐτοκρατορίας τοῦ Βυζαντίου, 
ἡ ὀρατή κατάληψής της ἀπό τίς ὀρδές τῶν Τούρκων κορυφώθηκε. 
Οἱ Δυτικοί, ἐκμεταλλευόμενοι  τήν  ἐμπερίστατη  αὐτή θέση τοῦ  Βυζαντίου, 
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προσπαθούσαν μέ κάθε τρόπο νά ὑποτάξουν τήν Ὀρθόδοξη  Ἐκκλησία, 
ὑποσχόμενοι ὑλική βοήθεια.  Δέν ἔλεγαν βέβαια, ὅτι θά τήν ὑποτάξουν.   
Ἁπλῶς πρότειναν ἕνωση Ἐκκλησιῶν.   Ἡ Ἕνωση βέβαια ἦταν  βαθύς πόθος τῶν  
Χριστιανῶν Ἀνατολῆς καί  Δύσης.  «’Αλλ’ αἱ περί ἑνώσεως τῶν Ἐκκλησιῶν 
ἀπόπειραι,  ἀπέβησαν μάταιαι, διότι οἱ μέν δυτικοί,  ἕνωσιν ἐννόουν,  τήν 
ὑποταγήν τῆς Ἐκκλησίας ἡμῶν  εἰς τήν Ἐκκλησίαν τῆς Ρώμης, οἱ δέ ἡμέτεροι  
δέν ἐπείθοντο  νά ὑποκύψωσιν εἰς τήν κυριαρχίαν ταύτην ὡς δυναμένην 
νά ἐπενεργήσῃ ὀλεθρίως εἰς τέ τήν  ἐθνικήν καί πολιτικήν ἡμῶν ὕπαρξιν» 
(Κων.Παραρρηγόπουλου, ἱστορία τοῦ Ἑλλ. Ἔθνους, τομ. Ε΄ βιβλ. ΙΓ΄, ἔκδ, Ε΄ Ἀθῆναι 1925, σελ. 254).

Στίς  μεγάλες καί κρίσιμες στιγμές τῆς Ὀρθόδοξης Ἐκκλησίας, ὁ  
Θεός παρουσιάζει  πνεύματα εὐσεβῆ, καί ρωμαλέα ὡς  πρός τό ὀρθόδοξο 
φρόνημα, πού συνεγείρουν τόν λαό Του, ἔστω καί ἄν οἱ πολλοί καί οἱ ἐν 
ἐξουσίες εὑρισκόμενοι,  καί μερικοί, δῆθεν «Ἱστορικοί», τούς χρακτηρίζουν 
παράφρονες καί παρανοϊκούς, καί ἄλλοι μεταγενέστεροι  «κοντόφθαλμοι», 
τούς σκιαγραφοῦν  ὡς πνεύματα στενά ἤ φανατικούς δημεγέρτες. «Αὐτοί 
ὅμως, δέ παύουν ἀπό τοῦ νά εἶναι ἠθικά ἀναστήματα, στῦλοι ἀκλόνητοι...
προφητικαί φυσιογνωμίαι, σάλπιγγες τοῦ πνεύματος»  (Ν. Βασιλειάδη, «Μᾶρκος 

Ἐφέσου, ὁ Εὐγενικός», σελίς 27).

 Ἕνας ἀπό τούς κορυφαίους προμάχους τῆς Ὀρθοδοξίας, δυναμικός 
μαχητής τῆς ἀλήθειας καί βράχος ἀσάλευτος, πάνω στόν ὁποῖο ἔσπασαν 
τά  κύματα τοῦ παπισμοῦ καί  τόν ὁποῖον ἐθαύμασε ὄχι μόνο ἡ Ὀρθόδοξη 
Ἀνατολή, ἀλλά καί ἡ καθολική  Δύση, ὑπῆρξε πέραν πάσης ἀμφιβολίας, ὁ 
Ἐπίσκοπος Ἐφέσου Μᾶρκος ὁ Εὐγενικός, τοῦ ὁποίου τήν ἐτήσια μνήμη, ἡ 
Ὀρθόδοξη Ἐκκλησία ἑορτάζει τή δεκάτη ἐνάτη Ἰανουαρίου ἑκάστου ἔτους.

Ὁ Μᾶρκος  ὁ Ἐφέσου, κατά κόσμον Μανουήλ, ἦταν γέννημα  τῆς 
βασιλίδος τῶν πόλεων, τῆς Κωνσταντινουπόλεως. Γεννημένος στά χρόνια τῆς 
τελευταίας ἀγωνίας καί τῆς ψυχικῆς ὀδύνης της,  μεταξύ τῶν ἐτῶν 1391-1392.  
Στά χρόνια αὐτά, τήν Κωνσταντινούπολη «οἱ Τοῦρκοι  τήν   περιέσφιγγαν  
καί οἱ  Φραγκολατίνοι ἐζήτουν εὐκαιρίαν νά τήν ἐκλατινίσουν». 
(Νίκου Βασιλειάδη, Μᾶρκος Ἐφέσου ὁ Εὐγενικός, Β΄ ἔκδ. ΑΘΗΝΑΙ 1973, σελ. 31) .  

Ὅταν ἀνῆλθε στόν  θρόνο τοῦ   Βυζαντίου,  ὁ Ἰωάννης  Η΄ ὁ Παλαιο-
λόγος, σκεπτόμενος μόνο τή βασιλεία του, πού  τήν ἀποτελοῦσαν ἡ 
Κωνσταντινούπολη καί μικρή περιοχή γύρω ἀπό αὐτήν, ἀπό τά νησιά τῆς 
Προποντίδας καί τό Δεσποτάτο τῆς Πελοποννήσου, καί ἀπειλεῖτο  ἀπό τά 
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στίφη τῶν Τούρκων, ἐνόμισε, ὅτι μέ τήν ἕνωση μέ τή Δύση θά ἐλάμβανε 
τήν ἀπαιτούμενη βοήθεια γιά νά προασπίση τήν Αὐτοκρατορία τοῦ 
Σταυροῦ. Προετοίμασε λοιπόν, μέ τόν Πάπα Εὐγένιο  τόν Δ΄ μιά Σύνοδο, 
μεταξύ τῆς Ὀρθόδοξης Ἐκκλησίας καί τῆς Παπικῆς. Ὁ σώφρων ἀσκητής 
καί βαθυστόχαστος θεολόγος Μᾶρκος, «θαυμάσιος ἄνθρωπος, πᾶσι 
πνευματικοῖς χαρίσμασι κεκοσμημένος». ( βλ.Ν. Βασιλειάδη, ὅ.π.π. σελ.39), πού μέ 
τή θέληση τοῦ Αὐτοκράτορα χειροτονήθηκε Μητροπολίτης Ἐφέσου, ἐπελέγη 
πρῶτος μαζί μέ ἄλλους, ἀπό τόν Αὐτοκράτορα, γιά νά λάβει μέρος στή 
Σύνοδο  αὐτή τῆς Φερράρας - Φλωρεντίας, πού ἄρχισε τήν 9η Ἀπριλίου 1438.

Οἱ Παπικοί, ἐκεῖ, σέ αὐτή τήν ψευσοσύνοδο, ἐκινοῦντο δραστήρια. 
Ὁ Πατριάρχης Κωνσταντινουπόλεως Ἰωσήφ, γέρων καί ἄβουλος κατελήφθη 
ἀπό φοβερή τρέμουλα καί ἀπέθανε. Ἀπειλές ἐπί ἀπειλῶν σέ ὅσους δέν 
ὑπέγραφαν  τήν ἕνωση καί δέν δεχόταν τούς σκληρούς ὅρους τοῦ Πάπα. 
Κυρίως οἱ πιέσεις καί  οἱ ἀπειλές στρεφόνταν πρός τόν Ἐφέσου Μᾶρκο. 
Συνευδοκοῦσαν καί οἱ Λατινόφρονες Νικαίας Βησσαρίωνας, καί Ρωσίας 
Ἰσίδωρος. Ἐπίεζε  καί ὁ Αὐτοκράτορας. Ὅλοι σχεδόν ὑπέκυψαν. Οἱ 
λατινίσαντες ἐπίεζαν τόν Μᾶρκο νά ὑποκύψει καί να ὑπογράψει. Νά  κάμει 
κάποιαν οἰκονομία χάριν τῆς ἑνώσεως.  Ὁ Ἐφέσου, «Ὁ Λέων τῆς Ὀρθοδοξίας», 
ἀπαντοῦσε:  «Οὐκ ἐγχωρεῖ   συγκατάβασις εἰς τά τῆς πίστεως», «Οὐ ποιήσω 
τοῦτο ποτέ, κἄν εἰ τι καί γένηται».(SGUROPULUM, ἔκδ. R. Creyghton Τμ IX, κεφ, στ΄,  

σελ. 256-7  καί  κεφ. ε΄, σελ.284). Πρός τόν Πάπα ἀπαντοῦσε, ὅτι οὐδέποτε θά ἀρνηθῇ 
τήν καθαρή καί ἀκραιφνῆ πίστη καί τήν ἀνόθευτη διδασκαλία, τήν ὁποία 
παρέλαβε καί κατέχει ἡ Ἐκκλησία ἀπό τοῦ Σωτῆρος Χριστοῦ καί ἐφεξῆς.

Τελικά  ὑπέγραψαν τόν «ὅρον»,  ὁ Αὐτοκράτορας, 18  Ἀρχιερεῖς καί 
ἄλλοι 11 κληρικοί τῆς Ἀνατολῆς. Δέν ὑπέγραψαν ὁ Ἐφέσου καί ὁ ἀδελφός 
του Ἰωάννης ὁ Εὐγενικός, ὁ Σταυρουπόλεως Ἡσαΐας καί ὁ Ἰβηρίας. Ἀπό τούς 
λαϊκούς  δέν ὑπέγραψε ὁ Δεσπότης  Δημήτριος, ἀδελφός τοῦ Αὐτοκράτορα 
καί ὁ Γεώργιος Σχολάριος.  Ὅταν ὁ Πάπας ἔμαθε, ὅτι ὁ Ἐφέσου δέν ὑπέγραψε, 
εἶπε τό περίφημο:  «Λοιπόν, ἐποιήσαμεν οὐδέν».( S. SGUBMOPULUM,  ἔκδ.      R. 

Creyghton Τμ. Χ, κεφ. Θ, σελ. 294).

Ὁ Ἐφέσου Μᾶρκος, κατά τάς σκοτεινάς ἐκείνας ἡμέρας, πού  ἡ Ἐκκλησία 
καί τό Γένος περνοῦσαν  ἔσχατο κίνδυνο ἐκλατινισμοῦ καί ἀφελληνισμοῦ, 
στάθηκε «τό λιοντάρι τῆς Ὀρθοδοξίας».  Πολέμησε μέ τή ρομφαία τοῦ 
Πνεύματος καί ὑπερασπίσθηκε τήν Ὀρθοδοξία καί τό Γένος. «Τόν ἐφοβήθη 
ἡ Δύσις ἐν τῷ  προσώπῳ τοῦ Πάπα. Ἡ Ἀνατολή τόν ἐθαύμασε, τόν ἐδόξασε 
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καί τόν περιέβαλε μέ τόν ἀμαράντινον καί λαμπρόν στέφανον τοῦ ἁγίου 
τῆς Ὀρθοδοξίας, τοῦ ἐθναποστόλου καί ἐθνοσωτῆρος». (Ν. Βασιλειάδη, ὅ.π.π, 

σελ. 27).

  Ὁ Ἐφέσου Μᾶρκος «ἀδάμαντος στερεώτερος ὤφθη πρός τήν 
μετάθεσιν∙ τετίμηκε τούς ἡμετέρους προγόνους, ἐν ἱερεῦσι διέπρεψεν∙ 
ἐν ἀρχιερεῦσι διέλαμψεν∙  ἤθλησεν ὑπέρ τῆς Ἐκκλησίας πάνυ καλῶς». 
( Γεώργιος Σχολάριος, ἴδε Ν. Βασιλειάδη, ο.π.π. σελ189).

Χρέος ἐπιτακτικό   καί καθῆκον ἐπιβεβλημένο ὅλων, ὅσοι θέλουμε νά 
λεγόμαστε Ὀρθόδοξοι Χριστιανοί, νά κρατήσουμε καί διαφυλάξουμε ὡς κόρη 
ὀφθαλμοῦ, τήν Ὀρθόδοξή μας πίστη. Νά ζοῦμε μέ συνέπεια χριστιανική, μέσα 
στήν Ὀρθοδοξία, ἀλλά καί εἰρηνικοί, γεμάτη ἀγάπη πρός πάντα ἄνθρωπο. Νά 
ἔχουμε κατά νοῦν, ὅτι ἡ Ὀρθόδοξη μας πίστη, εἶναι ἡ μεγαλύτερη δωρεά πού 
ἐδόθη ἀπό τόν Θεό στόν κόσμο, γιατί αὐτή εἶναι ἡ μόνη ὁδός πού μᾶς ὁδηγεῖ 
πρός τήν αἰώνια ἀλήθεια, πρός τόν Χριστό, πρός τή λύτρωση καί τή θέωση. 
«Εἶναι τέλος ἡ Ὀρθοδοξία, ἡ ἐλπίδα τοῦ σημερινοῦ κόσμου, ὁ ὁποῖος 
παραπαίει χωρίς φῶς καί ἐλπίδα». (Ν. Βασιλειάδη, ο.π.π. σελ.268).

A

ι
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ΚΥΠΡΟ ΜΕΣΑ ΑΠΟ ΓΡΑΠΤΕΣ ΜΑΡΤΥΡΙΕΣ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΛΟΪΖΟΥ, ΦΙΛΟΛΟΓΟΥ - ΙΣΤΟΡΙΚΟΥ

O
Μελετώντας την εμφάνιση και την επικράτηση του χριστιανισμού 

στην Κύπρο σε σχέση με τον παγανισμό,   σημαντική πτυχή 
αποτελεί και η παρουσία των πρώτων γραπτών μαρτυριών για 

την ύπαρξη πρωτοχριστιανικών ναών  οι οποίοι αποτελούν, εν μέρει, και το  
υπόβαθρο για τη μετέπειτα οικοδόμηση των παλαιοχριστιανικών βασιλικών.

 Στόχος της παρούσας μελέτης είναι η συγκέντρωση και ερμηνεία των  
γραπτών αναφορών, σε συνάρτηση με τα προβλήματα χρονολογήσεως των 
εκκλησιαστικών κειμένων, και τα ζητήματα αξιοπιστίας, στα οποία δεν θα 
υπεισέλθουμε στο παρόν στάδιο. 

Τον Α’ αι. μ.Χ. ο Απόστολος Παύλος, όταν πληροφορήθηκε τον θάνατο 
του Αποστόλου Βαρνάβα, απέστειλε προς τον τότε Αρχιεπίσκοπο Κύπρου, 
Ηρακλείδιο, τους Επαφρά και Τυχικό με εντολή να χειροτονηθούν ως 
επίσκοποι Πάφου και Νεαπόλεως1 αντιστοίχως. Ταυτόχρονα ο Απόστολος 
Παύλος του ζήτησε να χειροτονήσει ακόμα έναν επίσκοπο στους Σόλους, 
τον Αυξίβιο. Τότε, στους Σόλους υπήρχε ο ναός του Διός, και  ο ιερέας είχε 
την κατοικία του μέσα σε αυτόν.2 Ο Άγιος Ηρακλείδιος σπεύδοντας να 
χειροτονήσει τον Αυξίβιο επίσκοπο των Σόλων του χάραξε ένα τύπο ναού 
πάνω στη γη βάσει ενός σχεδιαγράμματος: «Ὁ ἅγιος Ἡρακλείδης, παραλαβὼν 
τὸν ὅσιον πατέρα Αὐξίβιον, εἰσῆλθεν ἐν τῇ πόλει καὶ ποιήσας εὐχὴν διεχάραξε 
τύπον ἐκκλησίας ἐπὶ τὴν γῆν τῇ ὁλκῇ, μεγάλῃ δὲ τῇ χάριτι τοῦ Χριστοῦ».3 
Η ενέργεια ήταν ενδεικτική για τους στόχους των επισκόπων να  οικοδομήσουν 

1 . G. Hill, A History of Cyprus, vol. I, Cambridge 1940, 262.
2 . Κ. Χατζηϊωάννου, Ἡ Ἀρχαία Κύπρος εἰς τὰς Ἑλληνικὰς Πηγάς, τόμ. Α’, Λευκωσία 1985, 
340· J. Noret, Vita sancti Auxibii, in Peter Van Deun, Sancti Barnabae Laudatio auctore 
Alexandro monacho et sanctorum Bartholomei et Barnabae vita e menologio imperiali 
deprompta [CCSG 26], Turnhout: Brepols: Leuven: University Press 1993, σσ. 177-202. 
3 . Κ. Χατζηϊωάννου, (ανωτ. σ. 2), 342.

ι
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ναούς, κάτι που υλοποίησε ο Αυξίβιος,  παραμένοντας στον επισκοπικό θρόνο 
των Σόλων για πενήντα χρόνια.4 Αυτή αποτελεί την πρώτη γραπτή μαρτυρία 
για την ύπαρξη  χριστιανικού ναού στην Κύπρο: «Τῆς οὖν χάριτος τοῦ 
Θεοῦ ἐπιφοιτησάσης ἐν τῇ Σολίων πόλει καὶ σχεδὸν πάντων πιστευσάντων 
τῷ Κυρίῳ ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστῷ διὰ τῆς διδαχῆς τοῦ ἐν Ἁγίοις πατρὸς ἡμῶν 
συνεργοῦντος τοῦ Ἁγίου Πνεύματος, συνιδὼν ἐν ἑαυτῷ ὅτι μικρὰ ἐστιν ἡ 
ἐκκλησία πρὸς τοὺς ἐρχομένους, ἐλογίσατο μείζονα οἰκοδομῆσαι ἐκκλησίαν 
τῷ ὀνόματι τοῦ Θεοῦ καὶ κλίνας τὰ γόνατα προσηύξατο, ὅπως ἀντιλήψεται 
αὐτῷ ὁ Θεός. Καὶ ἀναστάς καὶ ποιήσας εὐχήν καὶ διαχαράξας τὸν τύπον τῆς 
ἁγίας ἐκκλησίας, συνευδοκοῦντος τοῦ Θεοῦ καὶ συνεργοῦντος, ἀνήγειρε 
τὸν ναὸν τὸν μέγα καὶ θαυμαστὸν τοῦτον, τὴν Ἁγίαν Καθολικὴν ἐκκλησίαν, 
κατακοσμήσας αὐτὴν κόσμῳ, ὡς νυμφίῳ Χριστῷ τῷ Θεῷ ἡμῶν».5

Σε απόσταση τριάντα χιλιομέτρων από την αρχαία πρωτεύουσα 
Κωνσταντία βρισκόταν η κώμη Ερυθρά, η επονομαζόμενη σήμερα 
Λυθράγκωμη. Εκεί όπως μαρτυρείται υπήρχε ναός, στον οποίο εισήλθε για 
να προσευχηθεί ο Άγιος Σπυρίδων (270-348 μ.Χ.). Ο Βίος του Αγίου αναφέρει 
ότι: «Κώμη τις ἔστιν Ἐρυθρὰ καλουμένη, ὑπὸ Κωνσταντίαν τὴν μητρόπολιν 
τελοῦσα, ὡς ἀπὸ σημείων τριάκοντα διακείμενη τῆς φιλοχρίστου λαμπρᾶς 
μητροπόλεως· ἐν χρείας τινὸς ἕνεκα ὁ τοῦ Θεοῦ θεράπων παραγενόμενος 
εἰσῆλθεν ἐν τῇ τοῦ Θεοῦ ἐκκλησίᾳ προσεύξασθαι· ἐπέτρεψεν δε τινι τῶν 
διακόνων τῆς αὐτῆς κώμης σεμνοτέραν εἰπεῖν εὐχὴν διὰ τὴν ἐπικείμενην τοῦ 
καύσωνος ὥραν».6

Η Αγία Μονή θεωρείται ένα από τα αρχαιότερα μοναστήρια της Κύπρου, 
αφού κατά πάσα πιθανότητα κτίστηκε το πρώτο ήμισυ του Δ’ αι. μ.Χ. πάνω 
από τα ερείπια ναού αφιερωμένου στη θεά Ήρα7, αν και στις γραπτές πηγές 
δεν αναφέρεται τίποτα για το συγκεκριμένο Μοναστήρι. Το Μοναστήρι της 
Αγίας Μονής βρίσκεται στην επαρχία Πάφου, μεταξύ του χωριού Στατός και 

4 . Κ. Λοΐζου, «Η Επικράτηση του Χριστιανισμού στην Κύπρο σε σχέση με τον Παγανισμό», 
Ενατενίσεις 22 (2014) 118. 
5 . Κ. Χατζηϊωάννου, (ανωτ. σ. 2), 350. 
6 . P. Van den Ven (ed.), La Légende de S. Spyridon Évêque de Trimithonte, Louvain: 
Publications universitaires, 1953, 56 (I 11).
7 . Σ. Πισσιδίου (επ.) Περιγραφὴ τῆςἹεράς, Σεβασμίας καὶ Βασιλικῆς Μονῆς τῆς Ὑπεράγιας 
Θεοτόκου, τῆς καὶ μέγα ἐχούσης τὸ αἰδέσιμον διὰ τὸν ἱστορήσαντα αὐτήν Ἀπόστολον Λουκὰ 
τὸν Εὐαγγελιστὴ τοῡ Κύκκου ἐπιφημιζομένης κατὰ τὴν νῆσον Κύπρον, Ἀθήναις 41904, σσ. 
63-64.
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του Μοναστηριού της Χρυσορρογιάτισσας. Είναι γνωστό και ως Μονή των 
Ιερέων, γιατί εκεί διέμεναν πολλοί Άγιοι και ιερείς, όπως ο Άγιος Νικόλαος ο 
Μέγας (270-343 μ.Χ.), ο Άγιος Ευτύχιος (512-582 μ.Χ.) και ο Άγιος Αθανάσιος 
ο Αθωνίτης μεταξύ των ετών 965-969 μ.Χ. Για αυτό τον λόγο στην προέκταση 
του Μοναστηριού βρίσκεται το αφιερωμένο στον Άγιο Αθανάσιο Αθωνίτη 
παρεκκλήσι του ΙΔ’ αιώνα καλυπτόμενο με σταυροθόλιο.

Στα τέλη του Δ’ αι. μ.Χ. ο Άγιος Επιφάνιος (310-403 μ.Χ.) άρχισε να 
οικοδομεί μια μεγαλύτερη βασιλική εκκλησία προς τιμήν του, επειδή η ήδη 
υπάρχουσα ήταν μικρή για τους εκκλησιαζόμενους χριστιανούς. Κατείχε 
τον επισκοπικό θρόνο για περίπου τριάντα έξι χρόνια8 και ετάφη εκεί, το 
403 μ.Χ., ενώ ακόμα δεν είχε τελειώσει το κτίσιμό της. Συγκεκριμένα στον 
Βίο του Αγίου παραδίδεται ότι: «Ποτὲ οὖν Ἐπιφάνιος πεσὼν ἐπὶ πρόσωπον 
τοῦ παρακαλέσαι τὸν Θεὸν, ὅπως ἀντιλήψεται αὐτῷ οἰκοδομῆσαι οἶκον τῷ 
ὀνόματι αὐτοῦ (ἦν γὰρ ἡ πρώτη ἐκκλησία μικρὰ πρὸς τοὺς εἰσερχομένους)· ὡς 
δε ἦν ἐπὶ πρόσωπον δεόμενος τοῦ Θεοῦ περὶ τὴς χρείας τοῦ ναοῦ, τοῦ Θεοῦ 
φωνὴ ἐγένετο πρὸς αὐτόν. Ἐπιφάνιε φησίν. Ὁ δε Ἐπιφάνιος εἰώθει πολλάκις 
ἀκούειν τοιαύτης φωνῆς· μὴ ταραχθεὶς οὖν εἶπεν: «τί ἐστιν, ὁ Θεός μου καὶ 
πάλιν». Ἄρξαι τοῦ οἰκοδομεῖν τὸν οἶκον. Ὁ δε Ἐπιφάνιος εὐθέως μὴ μελλήσας 
ἐξῆλθεν, καὶ ἐποίησεν τὴν εὐχήν, καὶ πᾶσαν τὴν ἀκολουθείαν τοῦ τόπου, καὶ 
παρέστησεν τεχνίτας. Ἦσαν δὲ οἱ ἄρχοντες τῆς οἰκοδομῆς τοῦ οἴκου ξ΄, καὶ 
πλὴθη πολλὰ εἰς τὴν τούτων ὑπηρεσίαν. Ἦσαν δε τότε Ἕλληνες ἐν τῇ πόλει 
πλούσιοι ἄνδρες, ἐπὶ κυρίευσε χρημάτων καὶ κτημάτων».9 Βάσει αυτών 
εικάζουμε την ύπαρξη εκκλησίας στη Σαλαμίνα περί το τρίτο τέταρτο του 
Δ’ αι. μ.Χ., η οποία αποτέλεσε και το θεμέλιο για τη μετέπειτα οικοδόμηση της 
μεγάλης βασιλικής. Παράλληλα, στα χρόνια εκείνα ο ειδωλολάτρης Μέγας 
Δράκος περιφρονούσε τη χριστιανική δράση του Αγίου Επιφανίου. Όταν 
όμως αρρώστησε ο υιός του, Δράκος, ο Άγιος τον θεράπευσε, αλλά ο πατέρας 
του βλέποντας το θαύμα έμεινε εμβρόντητος και δεν μπορούσε να κινηθεί. 
Ο Άγιος  γεμάτος αγάπη για τον δύσπιστο πατέρα θεράπευσε και τον ίδιο. 
Απορρίπτοντας δε «πεντακισχίλια νομίσματα»  που του πρότεινε ως δώρο, 
είπε προς τον Μέγα Δράκο: «Τί μοι, φησί, προσάγεις βάρος, ἐμοῦ μὴ θέλοντος 
σε βαρεῖσθαι; Ἀλλ’ εἰ θέλεις δοξασθῆναι, ἄπελθε καὶ προσπαράμεινον τῷ ναῷ 
τοῦ Θεοῦ καὶ πάρεχε ταῦτα τοῖς κάμνουσι καὶ κοπιῶσιν».10

8 . J.-P. Migne (ed.), Patrologia Graeca (P. G.), vol. 47 col. 56, Turnhout: Brepols, 1857. 
9 . P. G. 41, col. 40.
10 . P. G. 41, col. 41.
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Χριστιανικός ναός μαρτυρείται και στην Αμαθούντα. Ο Άγιος Τύχων 
(τέλη Δ’ - αρχές Ε’ αι. μ.Χ.) μόλις αντιλήφθηκε το είδωλο της Αφροδίτης να 
περιφέρεται από τους ειδωλολάτρες Έλληνες κοντά στον ναό, αντέδρασε 
καταστρέφοντάς το, κατηχώντας το πλήθος στον λόγο του Θεού: «Τὸ οὖν 
εἴδωλον τῆς Κύπριδος οἱ Ἕλληνες ἄραντες μετὰ λαμπάδων καὶ θυματηρίων 
ἄνδρες τε καὶ γυναῖκες διήρχοντο πλησίον τῆς ἁγίας ἐκκλησίας βακχεύοντες 
καὶ ὀρχούμενοι· οὕς καὶ κατανοήσας ὁ ἅγιος Τύχων, ἐξελθὼν μετὰ κλήρου, 
τὸ μὲν εἴδωλον ἐλέπτυνεν, αὐτούς τε κατῄσχυνεν τὴν πλάνην αὐτῶν 
στηλιτεύσας».11

Όπως αντιλαμβανόμαστε οι γραπτές μαρτυρίες είναι 
ελάχιστες. Είθισται λογικώς στη βιβλιογραφία να δίνεται έμφαση 
στις παλαιοχριστιανικές βασιλικές, οι οποίες αποτελούν στολίδι 
της πολιτιστικής μας κληρονομιάς. Δυστυχώς ο τερματισμός των 
αρχαιολογικών ανασκαφών μετά το 1974 δεν επιτρέπει τον σχηματισμό 
ολοκληρωμένης εικόνας για τις κατεχόμενες  χριστιανικές επισκοπές στα 
πρώτα χρόνια του χριστιανισμού,  έστω και αν έχουμε γραπτές αναφορές  
γι’ αυτές.

O

11 . H. Delehaye, «Saints de Cypre», Analecta Bollandiana 26 (1907) 229-232.
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ΤΟΥ ΜΑΚΑΡΙΩΤΑΤΟΥ ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΟΥ ΚΥΠΡΟΥ
ΚΑΙ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΗΣ ΙΕΡΑΣ ΣΥΝΟΔΟΥ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ

ΚΑΤΑ ΤΟΥΣ ΜΗΝΕΣ  ΙΑΝΟΥΑΡΙΟ - ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟ

ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΟΥ ΚΥΠΡΟΥ ΚΥΡΙΟΥ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΥ Β΄
ΧΡΟΝΙΚΑ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2015

Ζ Ζ Ζ
ΠΕΜΠΤΗ

1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2015
Ὁ Μακαριώτατος Ἀρχιεπίσκοπος Κύπρου κ. κ. Χρυσόστομος προέστη τῆς 
Θείας Λειτουργίας στόν Καθεδρικό ἱερό Ναό Ἁγίου Ἰωάννου Λευκωσίας.

ΤΡΙΤΗ
6 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2015

Προέστη τῆς ἀκολουθίας τοῦ ὄρθρου καί τῆς Θείας Λειτουργίας 
τῶν Θεοφανείων στόν Ἱερό Ναό τῆς τοῦ Θεοῦ Σοφίας Στροβόλου, 
συμπαραστατούμενος ἀπό τόν Θεοφιλέστατο Ἐπίσκοπο Μεσαορίας 
κ. Γρηγόριο. Ἀκολούθως τέλεσε τόν καθιερωμένο καθαγιασμό τῶν ὑδάτων. 

ΚΥΡΙΑΚΗ
11 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2015

Προέστη τῆς Θείας Λειτουργίας στόν Ἱερό Ναό τῆς τοῦ Θεοῦ Σοφίας 
Στροβόλου. 
Μετά τό πέρας τῆς Θείας λειτουργίας παρέστη στή σύναξη τῶν 
ἐκκλησιαστικῶν ἐπιτροπῶν τῶν 40 ἐνοριῶν καί κοινοτήτων τῆς 
κατεχόμενης Ἀρχιεπισκοπικῆς περιφέρειας, καθώς καί τῆς τελετῆς κοπῆς 
τῆς βασιλόπιτας στήν αἴθουσα τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ.
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ΔΕΥΤΕΡΑ
12 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2015

Τέλεσε ἁγιασμό στόν Ὅμιλο Πηλακούτα.
Τό ἀπόγευμα τέλεσε ἁγιασμό στἀ Ἐγκαίνια τοῦ Ἱδρύματος Λυσσαρίδη.

ΤΡΙΤΗ
13 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2015

Τέλεσε ἁγιασμό καί ἔκοψε τή Βασιλόπιτα στήν Ἑλληνική Μεταλευτική 
Ἑταιρεία (ΕΜΕ).

ΠΕΜΠΤΗ
15 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2015

Δέχθηκε τίς Ἐκκλησιαστικές Ἐπιτροπές τῶν ἱερῶν Ναῶν τῆς 
Ἀρχιεπισκοπικῆς περιφέρειας.
Ἀκολούθως παρέθεσε γεῦμα στούς διαφημιστές τοῦ τηλεοπτικοῦ 
σταθμοῦ  «MEGA» καί φωτογραφήθηκε γιά τίς ἀνάγκες τοῦ Ἀμερικάνικου 
Bloomberg News.

ΔΕΥΤΕΡΑ
19 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2015

Τέλεσε ἁγιασμό καί ἔκοψε τή Βασιλόπιτα στήν Παγκυπριακή Ἀσφαλιστική 
καί στό Ἀλεξάνδρειο ὑποκατάστημα  Prime Insurance.

ΤΡΙΤΗ
20 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2015 Δέχθηκε τόν Πρέσβη τῆς Ρωσίας στήν Κύπρο κ. Στανισλάβ Ὀσάτσι.

ΠΕΜΠΤΗ
22 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2015 Τέλεσε ἁγιασμό καί ἔκοψε τή Βασιλόπιττα στό Τσιμεντοποιεῖο Βασιλικοῦ.   

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ                          
23 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2015

Προέστη τοῦ πανηγυρικοῦ ἑσπερινοῦ στην ἑορτάζουσα ἱερά Μονή τοῦ 
Ἁγίου Νεοφύτου, συμπαραστατούμενος ἀπό τούς  Μητροπολίτες Βόστρων 
κ. Τιμόθεο, Κορωνείας κ. Παντελεήμονα,  καί Ἀρκαλοχωρίου κ. Ἀνδρέα. 
Ὁ Ἡγούμενος τῆς ἱερᾶς Μονῆς Θεοφιλέστατος Ἐπίσκοπος Χύτρων 
κ. Λεόντιος, λόγῳ ἀσθενείας, παρέστη στό ἱερό Βῆμα συμπροσευχόμενος.

ΣΑΒΒΑΤΟ
24 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2015

Προέστη τῆς Θείας Λειτουργίας στήν ἱερά Μονή Ἁγίου Νεοφύτου 
Τάλας, συμπαραστατούμενος ἀπό τούς Μητροπολίτες Βόστρων 
κ. Τιμόθεο, Κορωνείας κ. Παντελεήμονα, Πάφου κ. Γεώργιο, τόν Ἐπίσκοπο 
Ἀρσινόης κ. Νεκτάριος. Ὁ Ἡγούμενος τῆς ἱερᾶς Μονῆς Θεοφιλέστατος 
Ἐπίσκοπος Χύτρων κ. Λεόντιος, λόγῳ ἀσθενείας, παρέστη στό ἱερό 
Βῆμα συμπροσευχόμενος.  Τόν θεῖο λόγο κήρυξε ὁ Σεβασμιώτατος 
Μητροπολίτης Κορωνίας κ. Παντελεήμων.

ΚΥΡΙΑΚΗ
25 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2015

Παρέστη στό ἐπίσημο γεῦμα ποὺ παρέθεσε στήν Ἱερά Ἀρχιεπισκοπή 
Κύπρου ὁ Ἐπίσκοπος Μεσαορίας κ. Γρηγόριος μέ τήν εὐκαιρία τῆς 
ὀνομαστικῆς του ἑορτῆς.

ΤΡΙΤΗ 
   27 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2015

Παρέστη στό ἐπίσημο γεῦμα πού παρέθεσε ὁ Μητροπολίτης Κιτίου στήν 
αἴθουσα τοῦ ἱεροῦ Ναοῦ Ἁγίου Γεωργίου Κοντοῦ, μέ τήν εὐκαιρία τῶν 
ὀνομαστηρίων του.
Τό ἀπόγευμα παρέστη στό δεῖπνο πού παρέθεσε ἡ Διοίκηση τῆς Τράπεζας 
Κύπρου.
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ΠΕΠΤΗ                   
     29 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2015

Προήδρευσε τοῦ Διοικητικοῦ Συμβουλίου τοῦ ΚΕΤ. Ἀκολούθως δέχτηκε 
τήν  Πρέσβειρα τῆς Πολωνείας κα Βarbara Tuge-Erecinska καί τήν 
Πρόεδρο τῆς Ἐπιτροπῆς Κεφαλαιαγορᾶς καί τῶν Παλαιῶν Μετόχων τῆς 
Τράπεζας Κύπρου κα Δήμητρα Καλογήρου.

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ  
30 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2015

Προέστη τῆς Θείας Λειτουργίας, μέ τήν εὐκαιρία τῆς ἑορτῆς τῶν Τριῶν 
Ἱεραρχῶν, στόν Καθεδρικό Ἱερό Ναό Ἁγίου Ἰωάννου. Τόν πρέποντα λόγο 
ἐκφώνησε ὁ Ὑπουργός Παιδείας καί Πολιτισμοῦ κ. Κώστας Καδῆς.
Δέχθηκε τόν Διευθυντή τῆς Ἐθνικῆς Τράπεζας τῆς Ἑλλάδος στήν Κύπρο 
κ. Νικόλαο Μπέη.
Τό ἀπόγευμα παρέστη στήν ἐκδήλωση πρός τιμή τῶν Τριῶν Ἱεραρχῶν,  
τήν ὁποία ὀργάνωσε τό Ἵδρυμα Ἀρχιεπισκόπου Μακαρίου τοῦ Γ΄, στήν 
αἴθουσα τελετῶν τοῦ Πολιτιστικοῦ Ἱδρύματος Ἀρχιεπισκόπου Μακαρίου 
τοῦ Γ΄.
Ὁμιλητής ἦταν ὁ πρώην ἐπιθεωρητής τῶν Φιλολογικῶν Μαθημάτων 
κ. Κώστας Γεωργιάδης.

ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΟΥ ΚΥΠΡΟΥ ΚΥΡΙΟΥ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΥ Β΄
ΧΡΟΝΙΚΑ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2015

Ζ Ζ Ζ
ΚΥΡΙΑΚΗ

1 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2015

Ὁ Μακαριώτατος Αρχιεπίσκοπος Κύπρου κ.κ. Χρυσόστομος προέστη τῆς 
Θείας Λειτουργίας στόν ἱερό Ναό Ἀποστόλου Παύλου στόν Ἅγιο Δομέτιο. 
Κατά τή διάρκεια τῆς Θείας Λειτουργίας χειροτόνησε σέ διάκονο τόν 
κ. Ἀνδρέα Μετέι, γιό τοῦ Πρωτοπρεσβυτέρου π. Πέτρου Ματέι.
Τό βράδυ ἔδωσε δημοσιογραφική συνέντευξη στόν «Ἐθνικός Κήρυκα».

ΔΕΥΤΕΡΑ
2 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2015

Δέχθηκε τόν νέο Πρωθυπουργό τῆς Ἑλλάδος κ. Ἀλέξη Τσίπρα, κατά τήν 
πρώτη ἐπίσημη ἐπίσκεψή του στήν Κύπρο. 
Τό βράδυ παρακάθησε σέ ἐπίσημο δεῖπνο πού παρέθεσε ὁ Πρόεδρος 
τῆς Δημοκρατίας στόν ἀποχωρούντα Πρέσβη τῆς Ἑλλάδος κ. Βασίλη 
Παπαϊωάννου.

ΤΡΙΤΗ
3 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2015

Προήδρευσε τή πρώτης τακτικῆς τοῦ ἔτους Συνεδρίας τῆς Ἱερᾶς Συνόδου. 
Στή Σύνοδο παρέστη καί ὁ Ὑπουργός Παιδείας καί Πολιτισμοῦ κ. Κώστας 
Καδῆς, ὁ ὁποῖος ἀνέλυσε πρός τά Μέλη τῆς Συνόδου τούς στόχους των 
νέων ἀναλυτικῶν προγραμμάτων.

ΤΕΤΑΡΤΗ
4 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2015

Δέχθηκε τόν Γενικό Γραμματέα τοῦ Συμβουλίου Ἐκκλησιῶν Μέσης 
Ἀνατολῆς κ. Μισέλ Τζαλάχ, τόν ὁποῖο συνόδευε ἡ Διευθύντρια  τοῦ 
Γραφείου τοῦ  Πατριαρχείου Ἱεροσολύμων τοῦ Σ.Ε.Μ.Α. στό Ἀμμάν 
κα Οὐαφᾶ Κσούς, στόν ὁποῖο καί παρέθεσε γεῦμα.  
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ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
6 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2015

Δέχθηκε τόν Ὑφυπουργό Ἐξωτερικῶν τῆς Ἰταλίας κ. Benedetto Della 
Vedova.

ΚΥΡΙΑΚΗ
8 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2015

Προέστη τῆς Θείας Λειτουργίας στόν ἱερό Ναό Ἀποστόλου Βαρνάβα 
Δασούπολης. Ἀκολούθως, τέλεσε τό μνημόσυνο τῶν ἀποθανόντων πρώην 
ὑπαλλήλων τοῦ ΡΙΚ.

ΤΡΙΤΗ
10 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2015 Τέλεσε ἁγιασμό στά Κεντρικά Ταχυδρομεῖα Κύπρου στό Στρόβολο. 

ΤΕΤΑΡΤΗ
11 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2015

Προήδρευσε τῆς ἔκτακτης Συνεδρίας τῆς Ἱερᾶς Συνόδου, ὅπου 
συνεχίστηκε ἡ συζήτηση γιά τά θέματα τῆς παιδείας.
Τό ἀπόγευμα δέχθηκε τόν Ὑπουργό Ἐθνικῆς Ἄμυνας κ. Πάνο Καμένο, 
ὁ ὁποῖος πραγματοποίησε ἐπίσημη ἐπίσκεψη στήν Κύπρο.

ΚΥΡΙΑΚΗ
15 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2015

Προέστη τῆς Θείας Λειτουργίας στόν ἱερό Ναό Παναγίας Παντάνασσας 
Πάφου. Ἀκολούθως τέλεσε τό ἐτήσιο ἐθνικό μνημόσυνου τοῦ ἀγωνιστή 
τῆς ΕΟΚΑ 1955-59  Γεώργιου Ξ. Ἰωαννίδη.

ΠΕΜΠΤΗ
19 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2015

Δέχθηκε τόν Πρέσβη τῆς Βραζιλίας στήν Κύπρο κ. A. Claudio 
ACQUARONE. 
Ἀκολούθως, δέχθηκε τόν ἀποχωρούντα Πρέσβη τῆς Ἑλλάδος κ. Βασίλη 
Παπαϊωάννου μέ τή σύζυγό του, στούς ὁποίους καί παρέθεσε γεῦμα, στό 
ὁποῖο παρακάθησαν καί ο Ἀρχηγός τῆς Ἐθνικής Φρουρᾶς κ. Γεώργιος 
Μπασιακούλης μέ τή σύζυγό του, ὁ Διοικητής τῆς ΕΛΔΥΚ κ. Ἐμμανουήλ 
Θεοδώρου, ὁ Πρόεδρος τῆς Ἐκκλησιαστικῆς Ἐπιτροπῆς Παναγίας 
Φανερωμένης κ. Νίκος Λακούφης μέ τή σύζυγό του κ.ἄ.

ΚΥΡΙΑΚΗ
22 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2015

Προέστη τῆς Θείας Λειτουργίας στόν ἱερό Ναό Ἁγίου Γεωργίου στόν Ἅγιο 
Δομέτιο.
Ἀκολούθως, τέλεσε τό Μνημόσυνο τῶν ἀποθανόντων ἱερέων, ἱεροψαλτῶν, 
ἐπιτρόπων, δωρητῶν καί εὐεργετῶν τοῦ ἱεροῦ Ναοῦ.

ΤΡΙΤΗ
24 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2015 Ἔδωσε δημοσιογραφική διάσκεψη στόν Τηλεοπτικό Σταθμό «ΑΝΤ1».

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
27 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2015

Δέχθηκε τόν Κοσμήτορα καί τόν Ἀντικοσμήτορα τῆς Θεολογικῆς Σχολῆς 
τοῦ Πανεπιστημίου Βουλγαρίας «Κύριλλος καί Μεθόδιος».
Τό ἀπόγευμα χοροστάτησε και κήρυξε κατά τήν Α΄ Στάση τῶν 
Χαιρετισμῶν, στόν ἱερό Ναό Παναγίας Φανερωμένης Λευκωσίας.
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ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗ ΠΑΦΟΥ ΚΥΡΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ 
 ΧΡΟΝΙΚΑ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2015

Ζ Ζ Ζ
ΠΕΜΠΤΗ

1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2015

Ο Πανιερώτατος Μητροπολίτης Πάφου κύριος Γεώργιος  λειτούργησε 
και κήρυξε τον θείο λόγο στον καθεδρικό ναό Αγίου Θεοδώρου Πάφου. 
Στη συνέχεια έκοψε τη βασιλόπιττα στο Συνοδικό της Ιεράς Μητρόπολης 
Πάφου για το εκκλησίασμα. 

ΚΥΡΙΑΚΗ
4 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2015

Λειτούργησε και κήρυξε τον θείο λόγο στον ιερό ναό Αγίου Γεωργίου 
Καλλέπειας.

ΤΡΙΤΗ
6 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2015

Λειτούργησε και κήρυξε τον θείο λόγο στον ιερό ναό Αγίων Αναργύρων 
Κάτω Πάφου. Στη συνέχεια προέστη της τελετής καταδύσεως του Τιμίου 
Σταυρού στο λιμανάκι της Κάτω Πάφου.

ΣΑΒΒΑΤΟ 
10 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2015

Χοροστάτησε, κατά τον εσπερινό, και κήρυξε τον θείο λόγο στον 
πανηγυρίζοντα ιερό ναό Αγίου Θεοδοσίου του Κοινοβιάρχου Αχέλειας.

ΚΥΡΙΑΚΗ
11 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2015

Λειτούργησε και κήρυξε τον θείο λόγο στον πανηγυρίζοντα ιερό ναό 
Αγίου Θεοδοσίου του Κοινοβιάρχου Αρχιμανδρίτας.

ΣΑΒΒΑΤΟ
17 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2015

Λειτούργησε και κήρυξε τον θείο λόγο στον πανηγυρίζοντα ιερό ναό 
Αγίου Αντωνίου Κεδάρων.

ΚΥΡΙΑΚΗ
18 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2015

Συλλειτούργησε με Επίσκοπο Καρπασίας και κήρυξε τον θείο λόγο στην 
Ιερά Μονή Τροοδιτίσσης.

ΔΕΥΤΕΡΑ
 19 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2015

Προέστη μνημοσύνου του Εθνάρχη Μακαρίου του Γ΄ στην Ιερά Μονή 
Χρυσορροϊατίσσης.

ΤΡΙΤΗ 
20 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2015 Τέλεσε αγιασμό κατά την εγκατάσταση του νέου Δημάρχου Πάφου.

ΣΑΒΒΑΤΟ
24 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2015

Συλλειτούργησε με τον Αρχιεπίσκοπο Κύπρου και άλλους αρχιερείς στην 
πανηγυρίζουσα Ιερά Μονή Αγίου Νεοφύτου.

ΚΥΡΙΑΚΗ
25 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2015

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

ΠΕΜΠΤΗ
 29 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2015

Μίλησε στο Γυμνάσιο Αθηαίνου με θέμα «Ο Μ. Βασίλειος απέναντι στην 
επιστήμη, στην πρόοδο και στην τεχνολογία».
Το βράδυ μίλησε, στην Πάφο, κατά τον εορτασμό των Γραμμάτων, με 
θέμα «Ο Μ.Βασίλειος προς τους Παφίους του 2015». Μετά την ομιλία  
ο Μητροπολίτης Πάφου προσέφερε δεξίωση προς τους εκπαιδευτικούς 
στην Ιερά Μητρόπολη Πάφου.  

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
30 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2015 Λειτούργησε στον καθεδρικό ναό Αγίου Θεοδώρου Πάφου.
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ΣΑΒΒΑΤΟ
31 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2015

Χοροστάτησε, κατά τον εσπερινό, και κήρυξε τον θείο λόγο στον ιερό ναό 
Ζωοδόχου Πηγής Αμαργέτης και τίμησε τον κ. Μιχαήλ Κάϊζερ για την 
εβδομηντάχρονη υπηρεσία του ως ιεροψάλτου. 

ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗ ΠΑΦΟΥ ΚΥΡΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ 
 ΧΡΟΝΙΚΑ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2015

Ζ Ζ Ζ
ΚΥΡΙΑΚΗ

1 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2015

Ο Πανιερώτατος Μητροπολίτης Πάφου κύριος Γεώργιος  λειτούργησε 
και κήρυξε τον θείο λόγο στον ιερό ναό Αγίου Καλανδίωνος Αρόδων και 
προέστη του μνημοσύνου του ήρωα Γεωργίου Παπαβερκίου. 
Το μεσημέρι συμμετείχε στο γεύμα των Νεφροπαθών και φίλων Πάφου. 

ΔΕΥΤΕΡΑ
2 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2015

Λειτούργησε και κήρυξε τον θείο λόγο στον ιερό ναό Παναγίας 
Χρυσελεούσης Πραιτωρίου.

ΠΕΜΠΤΗ
5 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2015

Λειτούργησε και κήρυξε τον θείο λόγο στον Ιερά Μονή Σαλαμιωτίσσης. 
Στη συνέχεια συμμετείχε στο Συνέδριο για τον καρκίνο του μαστού, που 
έγινε στο χώρο της Ιεράς Μονής.

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
6 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2015

Απηύθυνε χαιρετισμό στην παρουσίαση του βιβλίου του κ. Χριστάκη 
Ταππακούδη, «Αυτοί δεν έκαναν τον πόλεμο».

ΣΑΒΒΑΤΟ
7 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2015

Χοροστάτησε, κατά τον εσπερινό, και κήρυξε τον θείο λόγο στον 
πανηγυρίζοντα καθεδρικό ναό Αγίου Θεοδώρου Πάφου.

ΚΥΡΙΑΚΗ
8 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2015

Λειτούργησε και κήρυξε τον θείο λόγο στον πανηγυρίζοντα καθεδρικό ναό 
Αγίου Θεοδώρου Πάφου.

ΔΕΥΤΕΡΑ
9 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2015

Χοροστάτησε, κατά τον εσπερινό, και κήρυξε τον θείο λόγο στον 
πανηγυρίζοντα ιερό ναό Αγίου Χαραλάμπους Έμπας.

ΤΡΙΤΗ
 10 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2015

Λειτούργησε και κήρυξε τον θείο λόγο στον πανηγυρίζοντα ιερό ναό 
Αγίου Χαραλάμπους Τραχυπέδουλας.

ΠΕΜΠΤΗ
12 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2015

Συναντήθηκε με τον Δήμαρχο Πάφου κ.Φαίδωνα Φαίδωνος στο 
Δημαρχείο Πάφου.

ΚΥΡΙΑΚΗ
15 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2015

Λειτούργησε και κήρυξε τον θείο λόγο στον ιερό ναό Αγίου Γεωργίου 
Πάνω Πάχνας και προέστη του μνημοσύνου του ήρωα Νίκου Σοφοκλέους.
Το απόγευμα αναχώρησε για Γενεύη, όπου συμμετείχε, μέχρι τις 29 
Φεβρουαρίου, στις εργασίες της Ειδικής Πανορθόδοξης Επιτροπής 
για επικαιροποίηση των κειμένων των προηγούμενων Προσυνοδικών 
Διασκέψεων.

ΚΥΡΙΑΚΗ
22 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2015

Λειτούργησε και κήρυξε τον θείο λόγο στον ιερό ναό Αγίου Γεωργίου 
Μαραθούντας. 



107ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗ  ΚΙΤΙΟΥ  ΧΡΟΝΙΚΑ  ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ

ΤΕΤΑΡΤΗ
 25 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2015

Παρουσίασε το βιβλίο του πρέσβη κ. Περικλή Νεάρχου, «Η Ελλάδα σε 
κίνδυνο». 

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
27 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2015

Παρέστη στη διεξαγωγή του ετήσιου διαγωνισμού της Ιεράς Μητρόπολης 
Πάφου για την Ελληνική Γλώσσα και Ιστορία.
Προσφώνησε το 4ο Παγκύπριο Συνέδριο για τις Θετικές Επιστήμες.
Το βράδυ προέστη της ακολουθίας, διάβασε την Α΄Στάση των 
Χαιρετισμών και κήρυξε τον θείο λόγο στον ιερό ναό Αποστόλων Παύλου 
και Βαρνάβα Πάφου.

ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗ ΚΙΤΙΟΥ ΚΥΡΙΟΥ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΥ
ΧΡΟΝΙΚΑ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2015

Ζ Ζ Ζ
ΠΕΜΠΤΗ

1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2015

Ο Πανιερώτατος Μητροπολίτης Κιτίου κύριος Χρυσόστομος λειτούργησε 
και κήρυξε στον ιερό ναό Παναγίας Χρυσοπολιτίσσης στη Λάρνακα και 
προέστη της καθιερωμένης Δοξολογίας με την ευκαιρία του νέου έτους 
2015.

ΚΥΡΙΑΚΗ
4 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2015

Λειτούργησε και κήρυξε στον ιερό ναό Αποστόλου Ανδρέα στο 
Συνοικισμό Καμάρες στη Λάρνακα.

ΔΕΥΤΕΡΑ
5 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2015

Χοροστάτησε κατά την ακολουθία των Μεγάλων Ωρών και του εσπερινού 
των Θεοφανείων και τέλεσε τη Θεία Λειτουργία του Μεγάλου Βασιλείου 
και τον Μέγα Αγιασμό.

ΤΡΙΤΗ
6 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2015

Λειτούργησε και κήρυξε στον ιερό ναό αγίου Λαζάρου και τέλεσε τον 
Μέγα Αγιασμό των Θεοφανείων.

ΚΥΡΙΑΚΗ
11 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2015 Λειτούργησε και κήρυξε στον ιερό ναό Τιμίου Προδρόμου στη Λάρνακα.

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
16 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2015 Χοροστάτησε στον πανηγυρίζοντα ιερό ναό αγίου Αντωνίου στη Λάρνακα.

ΣΑΒΒΑΤΟ
17 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2015

Λειτούργησε και κήρυξε στον πανηγυρίζοντα ιερό ναό αγίου Αντωνίου 
στα Κελλιά.

ΚΥΡΙΑΚΗ
18 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2015 Λειτούργησε και κήρυξε στην Ιερά Μονή Σταυροβουνίου.

ΚΥΡΙΑΚΗ
25 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2015 Λειτούργησε και κήρυξε στον ιερό ναό αγίου Ξενοφώντος στο Μαζωτό.

ΔΕΥΤΕΡΑ
26 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2015

Με την ευκαιρία των ονομαστηρίων του, χοροστάτησε στον Μέγα 
Αρχιερατικό Εσπερινό στον Μητροπολιτικό ναό Σωτήρος, επί τη εορτή 
της Ανακομιδής των Λειψάνων του Αγίου Ιωάννου του Χρυσοστόμου 
Πατριάρχου Κωνσταντινουπόλεως.
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ΤΡΙΤΗ
27 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2015

Προέστη Αρχιερατικού Συλλείτουργου, επί τη ονομαστική του εορτή, στον 
Μητροπολιτικό ναό Σωτήρος, όπου στη συνέχεια δέχθηκε τις ευχές και τα 
συγχαρητήρια των επισήμων και του λαού στην Ιερά Μητρόπολη Κιτίου.

ΠΕΜΠΤΗ
29 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2015

Προήδρευσε του Ιερατικού Συνεδρίου της Ιεράς Μητροπόλεως Κιτίου, 
που έγινε στο Πολιτιστικό Κέντρο της Ιεράς Μονής Αγίου Γεωργίου 
Κοντού στη Λάρνακα. Ομιλητής ήταν ο κ. Πέτρος Παττούρας με θέμα«Ο 
ρόλος του Αστυνομικού της γειτονιάς». Μετά το πέρας του συνεδρίου ο 
Πανιερώτατος παρέθεσε γεύμα για όλους τους συνέδρους. Το εσπέρας 
χοροστάτησε στον πανηγυρίζοντα ιερό ναό Τριών Ιεραρχών στον 
Συνοικισμό Λειβαδιών. 

ΠΑΡΑΣΚΕΥΉ
30 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2015

Λειτούργησε και κήρυξε στον ιερό ναό αγίου Γεωργίου Κοντού στη 
Λάρνακα.

ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗ ΚΙΤΙΟΥ ΚΥΡΙΟΥ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΥ
ΧΡΟΝΙΚΑ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2015

Ζ Ζ Ζ
ΚΥΡΙΑΚΗ

1 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2015
Ο Πανιερώτατος Μητροπολίτης Κιτίου κύριος Χρυσόστομος λειτούργησε 
και κήρυξε στον ιερό ναό Παναγίας Φανερωμένης στη Λάρνακα.

ΠΕΜΠΤΗ
5 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2015 Ο Πανιερώτατος αναχώρησε για ιεραποστολικό ταξίδι στην Αφρική.

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 
27 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2015

Χοροστάτησε και ανέγνωσε την Α΄ Στάση των Χαιρετισμών στον 
Μητροπολιτικό ναό  του Σωτήρος. 

ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΟΥ  ΚΥΡΗΝΕΙΑΣ   ΚΥΡΙΟΥ  ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΥ
ΧΡΟΝΙΚΑ  ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2015

Ζ Ζ Ζ
ΠΕΜΠΤΗ

1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2015

Ὁ Πανιερώτατος Μητροπολίτης Κυρηνείας κύριος  Χρυσόστομος τέλεσε 
τή Θεία Λειτουργία τοῦ  Μεγάλου Βασιλείου, κήρυξε  καί προέστη 
δοξολογίας γιά τήν πρώτη τοῦ χρόνου στόν ἱερό Μητροπολιτικό ναό 
Ἀποστόλου Βαρνάβα στήν Κοκκινοτριμιθιά. Στή συνέχεια εὐλόγησε, 
ἔκοψε καί διένειμε τή βασιλόπιττα τοῦ ναού στούς πιστούς.

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ                             
2 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2015

Χοροστάτησε καί κήρυξε κατά τήν ἀκολουθία τοῦ ἑσπερινοῦ στό 
πανηγυρίζον ἱερό παρεκκλήσιο Ἁγίου Ἐφραίμ στήν Ξυλοτύμβου.

ΣΑΒΒΑΤΟ
3 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2015 Παρέστη σέ συνέδριο τῆς Π. Ε. Ε. Θ.  στή Λεμεσό.
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ΚΥΡΙΑΚΗ                      
4 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2015

Λειτούργησε καί κήρυξε στόν ἱερό ναό Ἁγίου  Μάμαντος, στήν ὁμώνυμη 
Κοινότητα  Λεμεσοῦ καί στή συνέχεια εὐλόγησε, ἔκοψε καί διένειμε 
τή βασιλόπιττα τῶν Ἀποδήμων τῆς Κοινότητας αὐτῆς καί ἀπηύθυνε 
χαιρετισμό.

ΔΕΥΤΕΡΑ                                              
5  ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2015

Χοροστάτησε κατά τήν ἀκολουθία τῶν Μεγάλων Ὡρῶν τῶν Θεοφανείων, 
τέλεσε τόν Μεγάλο Ἑσπερινό, τή Θεία Λειτουργία τοῦ Μεγάλου 
Βασιλείου, κήρυξε καί προέστη τῆς ἀκολουθίας τοῦ Μεγάλου Ἁγιασμοῦ  
στόν ἱερό ναό Ἁγίου Μάμαντος τοῦ Συνοικισμοῦ Α’ Κοκκινοτριμιθιᾶς.

ΤΡΙΤΗ                                                              
6 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2015

Λειτούργησε, κήρυξε καί προέστη τῆς Ἀκολουθίας τοῦ Μεγάλου 
Ἁγιασμοῦ, παρισταμένου καί συμπροσευχομένου τοῦ Πανιερωτάτου 
Μητροπολίτου Λεμεσοῦ κ. Ἀθανασίου, στόν Καθεδρικό ἱερό ναό Ἁγίας 
Νάπας στή Λεμεσό.  Ἀργότερα τέλεσε Ἁγιασμό στόν Ναυτικό Ὅμιλο 
Κυρηνείας, ὅπου εὐλόγησε, ἔκοψε καί διένειμε  τή βασιλόπιττα καί 
ἀπηύθυνε χαιρετισμό. Στή συνέχεια εὐλόγησε, ἔκοψε καί διένειμε τή 
βασιλόπιττα τῆς Ἀθλητικῆς Ἕνωσης Καραβᾶ καί ἀπηύθυνε χαιρετισμό.

ΤΕΤΑΡΤΗ                                                     
7  ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ  2015

Λειτούργησε καί κήρυξε στό ἱερό παρεκκλήσιο Ἁγίου Γεωργίου στήν 
Κοκκινοτριμιθιά. Τό ἀπόγευμα  τέλεσε  Ἁγιασμό, εὐλόγησε, ἔκοψε καί 
διένειμε τή βασιλόπιττα  τοῦ προσφυγικοῦ Σωματείου «Πενταδάκτυλος» 
καί ἀκολούθως  τοῦ προσφυγικοῦ  Σωματείου  «Ἀδούλωτη Κερύνεια» καί 
ἀπηύθυνε χαιρετισμό.

ΣΑΒΒΑΤΟ
Ι0 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2015

Χοροστάτησε καί κήρυξε στόν ἱερό Μητροπολιτικό ναό Ἀποστόλου 
Βαρνάβα στήν Κοκκινοτριμιθιά.

ΚΥΡΙΑΚΗ
11 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2015

Λειτούργησε καί κήρυξε στόν ἱερό ναό Ἁγίου Κυπριανοῦ στό Μένοικο.   
Ἀκολούθως παρέστη σέ ἐκδήλωση κατοίκων τῆς κατεχόμενης Κοινότητας 
Ἁγίου Ἀμβροσίου Κυρηνείας στή Λεμεσό καί  στή συνέχεια σέ ἐκδήλωση 
τοῦ Δήμου Λαπήθου στό Πλατύ Ἀγλαντζιᾶς, ὅπου εὐλόγησε, ἔκοψε καί 
διένειμε τή βασιλόπιττα καί ἀπηύθυνε χαιρετισμό.

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
16 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2015

Χοροστάτησε καί κήρυξε  κατά τήν ἀκολουθία τοῦ ἑσπερινοῦ  τοῦ 
Μεγάλου Ἀντωνίου στόν ἱερό ναό Ἁγίου Γεωργίου στό Μάμμαρη.

ΣΑΒΒΑΤΟ
17 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2015

Λειτούργησε  καί κήρυξε  στόν ἱερό ναό Ἁγίου Γεωργίου στό Μάμμαρη.  
Τό ἑσπέρας, κατά τήν ἀκολουθία τοῦ ἑσπερινοῦ τῶν Ἁγίων Ἀθανασίου 
καί Κυρίλλου, παρέστη συμπροσευχόμενος στόν ἱερό Μητροπολιτικό 
ναό Παναγίας Παντανάσσης  Λεμεσοῦ, ἐπί τοῖς ὀνομαστηρίοις τοῦ 
οἰκείου Μητροπολίτου κ. Ἀθανασίου, χοροστατοῦντος τοῦ Πανιερωτάτου 
Μητροπολίτου  Κωνσταντίας καί Ἀμμοχώστου κ. Βασιλείου.

ΚΥΡΙΑΚΗ
18 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2015

Λειτούργησε καί  κήρυξε στόν ἱερό ναό  Ἁγίου Ιωάννου τοῦ Θεολόγου 
στά Κατύδατα. Στή συνέχεια παρέστη σέ ἐκδηλώσεις τῶν προσφυγικῶν 
Κοινοτήτων Καρμίου, Ἁγίου Γεωργίου καί Τριμιθίου, τοῦ Δήμου Κερύνειας  
καί τῆς προσφυγικῆς  Κοινότητας Μύρτου, ὅπου εὐλόγησε, ἔκοψε καί 
διένειμε τή βασιλόπιττα καἰ ἀπηύθυνε χαιρετισμό.
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ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
23 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2015

Χοροστάτησε καί κήρυξε  κατά τήν ἀκολουθία τοῦ ἑσπερινοῦ τῆς 
Θεοσημείας τοῦ Ἁγίου Νεοφύτου, στόν ἱερό ναό Ἁγίου Γεωργίου στό 
Μάμμαρη.

ΣΑΒΒΑΤΟ
24 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2015

Λειτούργησε καί  κήρυξε στόν ἑορτάζοντα  ἱερό ναό Ἁγίου Νεοφύτου 
στήν Ἀνθούπολη. Τό ἑσπέρας τῆς ἴδιας ἡμέρας, κατά τήν ἀκολουθία τοῦ 
ἑσπερινοῦ τοῦ Ἁγίου Γρηγορίου τοῦ Θεολόγου χοροστάτησε καί κήρυξε 
στόν ἱερό ναό Ἁγίου Νικολάου στήν Ἔγκωμη Λευκωσίας.

ΚΥΡΙΑΚΗ
25  ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2015

Λειτούργησε καί  κήρυξε στόν ἱερό ναό Ἀγίου Νικολάου  στήν Ἔγκωμη 
Λευκωσίας καί προέστη τοῦ ἐτησίου μνημοσύνου τοῦ ἀοιδίμου 
Μητροπολίτου Κυρηνείας κυροῦ Γρηγορίου ὡς καί πάντων τῶν Ἱδρυτῶν, 
Ἐφόρων, Εὐεργετῶν, Δωρητῶν, Καθηγητῶν καί Διδασκάλων τῶν 
Ἑλληνικῶν Ἐκπαιδευτηρίων  τῆς πόλεως καί ἐπαρχίας Κυρηνείας. 

ΠΕΜΠΤΗ
29 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2015

Χοροστάτησε καί  κήρυξε  κατά τήν ἀκολουθία  τοῦ ἑσπερινοῦ τῶν Τριῶν 
Ἱεραρχῶν στόν ἱερό Μητροπολιτικό ναό Ἀποστόλου Βαρνάβα στήν 
Κοκκινοτριμιθιά.

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
30 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2015

Λειτούργησε καί κήρυξε στόν ἱερό Μητροπολιτικό ναό Ἀποστόλου 
Βαρνάβα στήν Κοκκινοτριμιθιά καί προέστη τοῦ μνημοσύνου τῶν 
Ἱδρυτῶν, Ἐφόρων, Εὐεργετῶν, Δωρητῶν, Καθηγητῶν καί Διδασκάλων τῶν 
Ἑλληνικῶν Ἐκπαιδευτηρίων Κοκκινοτριμιθιᾶς - Μάμμαρη.

ΣΑΒΒΑΤΟ
31 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2015

Χοροστάτησε καί κήρυξε κατά τήν ἀκολουθία τοῦ ἑσπερινοῦ τοῦ Ἁγίου 
Τρύφωνος στόν ἱερό Μητροπολιτικό ναό Ἀποστόλου Βαρνάβα στήν 
Κοκκινοτριμιθιά.

ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΟΥ  ΚΥΡΗΝΕΙΑΣ   ΚΥΡΙΟΥ  ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΥ
ΧΡΟΝΙΚΑ  ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2015

Ζ Ζ Ζ
ΚΥΡΙΑΚΗ                           

1 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2015
Ὁ Πανιερώτατος Μητροπολίτης Κυρηνείας  κ. Χρυσόστομος λειτούργησε 
καί κήρυξε στόν ἱερό ναό Παναγίας στήν Ἀθηαίνου.

ΔΕΥΤΕΡΑ
2 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2015

Εὐλόγησε, ἔκοψε  καί διένειμε τή Βασιλόπιττα τοῦ Συνδέσμου Διαιτητών 
Κύπρου.

ΤΕΤΑΡΤΗ
4  ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2015

Παρέστη σέ ἐκδήλωση τοῦ  Δήμου Κερύνειας στήν αἴθουσα  ἐκδηλώσεων 
τῆς Τράπεζας Κύπρου, στήν Ἁγία Παρασκευή στή Λευκωσία, πού 
πραγματοποιήθηκε μέ τήν εὐκαιρία τῆς ἑορτῆς τῶν Τριῶν Ἱεραρχῶν καί 
τῶν Ἑλληνικῶν Γραμμάτων.
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ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
6  ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2015

Παρέστη σέ ἐκδήλωση πού ὀργάνωσε ὁ Κηπουρικός Σύλλογος 
Παραλιμνίου «Μακάριος Γ΄» στό Παραλίμνι,  μέσα στά πλαίσια τῶν 
ἐκδηλώσεων μνήμης καί τιμῆς στόν  Ἀρχιεπίσκοπο  καί Ἐθνάρχη Μακάριο 
Γ΄ καί μίλησε.

ΣΑΒΒΑΤΟ                      
7 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2015

Χοροστάτησε καί κήρυξε κατά τήν ἀκολουθία τοῦ ἑσπερινοῦ τοῦ Ἁγίου 
Θεοδώρου τοῦ Στρατηλάτη στόν ἱερό ναό Ἁγίου Γεωργίου στό Μάμμαρη.

ΚΥΡΙΑΚΗ                                     
8 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2015

Λειτούργησε καί κήρυξε στόν ἱερό ναό  Ἁγίου Προκοπίου στό μετόχι τῆς 
Ἱερᾶς Μονῆς Κύκκου στή Λευκωσία.

ΤΡΙΤΗ                                                              
10 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2015

Λειτούργησε καί κήρυξε  στόν πανηγυρίζοντα ἱερό ναό Ἁγίου 
Χαραλάμπους στή Λάρνακα.

ΣΑΒΒΑΤΟ                        
14 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2015

Τό πρωί λειτούργησε καί κήρυξε στόν ἱερό ναό  Ἁγίου Γεωργίου στό 
Μάμμαρη  καί τό ἑσπέρας χοροστάτησε καί κήρυξε στόν ἱερό ναό Ἁγίου 
Γεωργίου  (Κοντοῦ) στή Λάρνακα.

ΚΥΡΙΑΚΗ
15 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2015

Λειτούργησε καί κήρυξε στόν ἱερό ναό Ἁγίου Μάμαντος στόν Συνοικισμό 
Α΄ στήν Κοκκινοτριμιθιά.

ΤΡΙΤΗ                              
17 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2015

Λειτούργησε  καί κήρυξε  στόν πανηγυρίζοντα  ἱερό ναό Ἁγίου  Θεοδώρου 
τοῦ Τήρωνος  στό  Μοναγρούλλι Λεμεσοῦ.

ΤΕΤΑΡΤΗ                        
18 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ  2015

Παρέστη  σέ συνεδρία τῆς Παγκύπριας Ἕνωσης Ἑλλήνων Θεολόγων 
(Π.Ε.Ε.Θ.) στή Χοιροκοιτία.

ΠΕΜΠΤΗ                         
19 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2015

Παρέστη σέ ἀποχαιρετιστήρια ἐκδήλωση τῆς Α. Ε. τοῦ  Πρέσβη τῆς 
Ἑλλάδος στήν Κύπρο κ. Βασιλείου Παπαϊωάννου, πού πραγματοποιήθηκε 
στήν πρεσβευτική κατοικία στή Λευκωσία.

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ                   
20 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2015 Άναχώρησε   γιά τό ἐξωτερικό.

ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗ ΜΟΡΦΟΥ ΚΥΡΙΟΥ ΝΕΟΦΥΤΟΥ
ΧΡΟΝΙΚΑ ΜΗΝΟΣ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2015

Ζ Ζ Ζ
ΠΕΜΠΤΗ

1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2015

Ὁ Πανιερώτατος Μητροπολίτης Μόρφου κ. Νεόφυτος προέστη 
πανηγυρικῆς Δοξολογίας ἐπὶ τῇ εἰσόδῳ τοῦ νέου ἐνιαυτοῦ τῆς  
χρηστότητος Κυρίου στὸν ἱερὸ ναὸ τοῦ Ἁγίου Γεωργίου τῆς κοινότητας 
Εὐρύχου.

ΠΕΜΠΤΗ
1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2015

Προέστη τῆς Ἀκολουθίας τοῦ πανηγυρικοῦ Ἑσπερινοῦ καὶ κήρυξε τὸν θεῖο 
λόγο στὸ πανηγυρίζον ἱερὸ ἡσυχαστήριο τοῦ Ὁσίου Σεραφεὶμ τοῦ Σαρὼφ 
στὴ Σκουριώτισσα.
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ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
2 ΙΑΝΟΥΑΡΊΟΥ 2015

Τέλεσε τὴ Θεία Λειτουργία καὶ κήρυξε τὸν θεῖο λόγο στὸ πανηγυρίζον ἱερὸ 
ἡσυχαστήριο τοῦ Ὁσίου Σεραφεὶμ τοῦ Σαρὼφ στὴ Σκουριώτισσα.

ΚΥΡΙΑΚΗ
4 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2015

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

ΔΕΥΤΕΡΑ
5 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2015 

Προέστη τῆς Ἀκολουθίας τοῦ Ὄρθρου, τῶν Μεγάλων Ὡρῶν, προέστη τῆς 
Θείας Λειτουργίας καὶ τέλος τέλεσε τὸν Μέγαν Ἁγιασμὸν τῆς παραμονῆς 
τῶν Θεοφανείων στὴν ἱερὰ μονὴ τοῦ Ἁγίου  Νικολάου παρὰ τὴν Ὀρούντα.

ΤΡΙΤΗ
6 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2015

Τέλεσε τὴ Θεία Λειτουργία καὶ τὸν Μέγαν Ἁγιασμὸν τῶν Φώτων καὶ 
κήρυξε τὸν θεῖο λόγο στὸν ἱερὸ ναὸ τῆς Ἁγίας Μαρίνας στὴν κοινότητα 
Εὐρύχου. 

ΤΡΙΤΗ
6 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2015

Προέστη τῆς Ἀκολουθίας τοῦ πανηγυρικοῦ Ἑσπερινοῦ τῆς Συνάξεως τοῦ 
Τιμίου Προδρόμου καὶ κήρυξε τὸν θεῖο λόγο στὸν ἱερὸ ναὸ τοῦ Ἁγίου 
Σπυρίδωνος  στὸν Συνοικισμὸ Στρόβολος 2, στὴ Λευκωσία (Πανήγυρις 
τῆς κατεχόμενης κοινότητας  Ἀργάκι –  Μόρφου).

ΠΕΜΠΤΗ
8 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2015

Προέστη τῆς Ἀκολουθίας τῆς κοπῆς τῆς βασιλόπιττας στὸ Πολυδύναμο 
Κέντρο τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Μόρφου «Ἡ Σολέα» στὴν Εὐρύχου καὶ 
ἀπηύθυνε πατρικοὺς λόγους στοὺς τροφίμους, τοὺς συγγενεῖς τους, στὸ 
προσωπικὸ καὶ στοὺς φίλους τοῦ Ἱδρύματος.    

ΤΕΤΑΡΤΗ
14 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2015

Τέλεσε τὸ Μυστήριο τοῦ ἱεροῦ Εὐχελαίου στὴν ἱερὰ μονὴ τοῦ Ἁγίου  
Νικολάου παρὰ τὴν Ὀρούντα.

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
16 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2015

Προέστη τῆς Ἀκολουθίας τοῦ πανηγυρικοῦ Ἑσπερινοῦ καὶ κήρυξε τὸν θεῖο 
λόγο στὸν ἱερὸ ναὸ τῶν Ὁσίων Βαρνάβα καί Ἱλαρίωνος, στήν κοινότητα 
Περιστερώνας Μόρφου (Πανήγυρις τῆς κατεχόμενης κοινότητας  
Μάσσαρι –  Μόρφου).

ΣΑΒΒΑΤΟ
17 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2015

Τέλεσε τὴ Θεία Λειτουργία καὶ κήρυξε τὸν θεῖο λόγο στὸν πανηγυρίζοντα 
ἱερὸ ναὸ τοῦ Ἁγίου Ἀντωνίου στὴν κοινότητα Σπήλια.

ΚΥΡΙΑΚΗ
18 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2015

Τέλεσε τὴ Θεία Λειτουργία, προέστη τοῦ ἐτησίου μνημοσύνου τοῦ 
μακαριστοῦ Μητροπολίτου Μόρφου κυροῦ Χρυσάνθου καὶ κήρυξε τὸν 
θεῖο λόγο στὸν ἱερὸ ναὸ τοῦ Ἁγίου Γεωργίου, στὴν κοινότητα Εὐρύχου. 

ΚΥΡΙΑΚΗ 
18 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2015

Παρακάθησε στὸ γεῦμα, ποὺ παρέθεσε ὁ Πανιερώτατος Μητροπολίτης 
Λεμεσοῦ κ. Ἀθανάσιος μὲ τὴν εὐκαιρία τῶν ὀνομαστηρίων του στὴν Ἱερὰ 
Μητρόπολη Λεμεσοῦ.

ΤΕΤΑΡΤΗ
21 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2015

Μίλησε στοὺς καθηγητὲς τοῦ Λυκείου καὶ Γυμνασίου Σολέας, μὲ θέμα: 
«Ἡ παιδαγωγικὴ τοῦ ἁγίου Πορφυρίου ἀπὸ τὴν κυοφορία μέχρι καὶ τὴν 
ἐκπαίδευση».
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ΠΕΜΠΤΗ
22 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2015

Μίλησε σὲ συγκέντρωση τοῦ Ἱεραποστολικοῦ Ὁμίλου «Ἀπόστολος 
Βαρνάβας» στὸ Μετόχι τῆς Μονῆς Κύκκου Ἅγιος Προκόπιος στὴ 
Λευκωσία, μὲ θέμα: «Ἡ ζωὴ τοῦ πιστοῦ στοὺς χρόνους ποὺ διανύουμε».

ΚΥΡΙΑΚΗ
25 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2015

Τέλεσε τὴ Θεία Λειτουργία καὶ κήρυξε τὸν θεῖο λόγο στὸν ἱερὸ ναὸ τοῦ 
Ἁγίου Κυπριανοῦ στὴν κοινότητα Μενίκου.

ΤΡΙΤΗ
27 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2015

Συμμετέσχε στὴν 5η Συνάντηση (γιὰ τὸ ἀκαδημαϊκὸ ἔτος 2014-2015) τοῦ 
Ἐπιμορφωτικοῦ Σεμιναρίου Κλήρου τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Μόρφου, 
μὲ θέμα, «Εἰσαγωγὴ στὴ Θεολογία τοῦ Μυστηρίου τοῦ Γάμου καὶ ἡ 
Τελετουργική του», μὲ εἰσηγητὲς τοὺς Αἰδεσιμολογιώτατο Πρεσβύτερο 
π. Ἀθανάσιο Βουδούρη καὶ Αἰδεσιμώτατο Οἰκονόμο π. Κυριακὸ 
Παπαγιάννη, ἀντίστοιχα.

ΠΕΜΠΤΗ
29 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2015

Χοροστάτησε κατὰ τὴν Ἀκολουθία τοῦ Ὄρθρου καὶ τῆς Θείας Λειτουργίας 
στὸ ἱερὸ παρεκκλήσιο τοῦ Ἁγίου Γεωργίου στὸ Περιφερειακὸ Γυμνάσιο 
Ἀκακίου.

    ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗ ΜΟΡΦΟΥ ΚΥΡΙΟΥ ΝΕΟΦΥΤΟΥ
ΧΡΟΝΙΚΑ ΜΗΝΟΣ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2015

Ζ Ζ Ζ
ΚΥΡΙΑΚΗ

1 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2015

Ὁ Πανιερώτατος Μητροπολίτης Μόρφου κ. Νεόφυτος τέλεσε τὴ 
Θεία Λειτουργία, προέστη τοῦ ἐτησίου μνημοσύνου τοῦ μακαριστοῦ 
Μητροπολίτη Λεμεσοῦ κυροῦ Χρυσάνθου καὶ κήρυξε τὸν θεῖο λόγο στὸν 
ἱερὸ ναὸ τῆς Ἁγίας Παρασκευῆς, στὴν κοινότητα Λειβαδιῶν (Πιτσιλιᾶς).

ΚΥΡΙΑΚΗ
1 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2015

Προέστη τῆς Ἀκολουθίας τοῦ πανηγυρικοῦ Ἑσπερινοῦ καὶ κήρυξε τὸν θεῖο 
λόγο στὸν πανηγυρίζοντα ἱερὸ ναὸ Παναγίας στὴ Σκουριώτισσα.

ΔΕΥΤΕΡΑ
2 ΦΕΒΡΟΥΑΡΊΟΥ 2015

Τέλεσε τὴ Θεία Λειτουργία καὶ κήρυξε τὸν θεῖο λόγο στὸν πανηγυρίζοντα 
ἱερὸ ναὸ Παναγίας στὴ Σκουριώτισσα.

ΤΡΙΤΗ
3 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2015

Χοροστάτησε κατὰ τὴν Ἀκολουθία τῆς ἀγρυπνίας μὲ τὴν εὐκαιρία τῆς 
μνήμης τοῦ ὁσίου πατρὸς ἡμῶν Ἰσιδώρου τοῦ Πηλουσιώτου, στὴν ἱερὰ 
μονὴ Παναγίας «Χρυσοκουρδαλιωτίσσης» στὸ Κούρδαλι.

ΠΕΜΠΤΗ
5 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2015 

Ὑποδέχθηκε προσκυνητὲς ἀπὸ τὴν ἐνορία Κοιμήσεως τῆς Θεοτόκου τῆς 
Ἱερᾶς Μητροπόλεως Γερμανίας στὴν Ἱερὰ Μονὴ τοῦ Ἁγίου Ἰωάννου τοῦ 
Λαμπαδιστοῦ στὸν Καλοπαναγιώτη.

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
6 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2015 Μίλησε στοὺς μαθητὲς τοῦ Δημοτικοῦ Σχολείου Δένειας.

ΣΑΒΒΑΤΟ
7 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2015

Προέστη τῆς Ἀκολουθίας τοῦ πανηγυρικοῦ Ἑσπερινοῦ καὶ κήρυξε τὸν 
θεῖο λόγο στὸν πανηγυρίζοντα ἱερὸ ναὸ Ἁγίου Θεοδώρου στὴν κοινότητα 
Ἅγιος Θεόδωρος (Σολέας). 
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ΚΥΡΙΑΚΗ
8 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2015

Τέλεσε τὴ Θεία Λειτουργία καὶ κήρυξε τὸν θεῖο λόγο στὸν πανηγυρίζοντα 
ἱερὸ ναὸ Ἁγίου Θεοδώρου στὴν κοινότητα Ἅγιος Θεόδωρος (Σολέας).

ΚΥΡΙΑΚΗ
8 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2015

Παρέστη σὲ συγκέντρωση τοῦ «Συνδέσμου Φιλανθρωπίας Γυναικῶν» τῆς 
Ἱερᾶς Μητροπόλεως Μόρφου στὴ Γαλάτα καὶ μίλησε μὲ θέμα: «Οἱ ὅσιοι 
Νικηφόρος καὶ Εὐμένιος: ἡ ἀσθένεια ὁδηγεῖ στὴν ἁγιότητα». 

ΔΕΥΤΕΡΑ
9 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2015

Προέστη τῆς Ἀκολουθίας τοῦ πανηγυρικοῦ Ἑσπερινοῦ καὶ κήρυξε τὸν θεῖο 
λόγο στὸν πανηγυρίζοντα ἱερὸ ναὸ Ἁγίου Χαραλάμπους στὴν κοινότητα 
Δένειας.

ΤΡΙΤΗ
10 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2015

Τέλεσε τὴ Θεία Λειτουργία καί κήρυξε τὸν θεῖο λόγο στὸν πανηγυρίζοντα 
ἱερὸ ναὸ Ἁγίου Χαραλάμπους στὴν κοινότητα  Δένειας.

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
13 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2015 Μίλησε στοὺς μαθητὲς τοῦ Δημοτικοῦ Σχολείου Ἀστρομερίτη.

ΚΥΡΙΑΚΗ
15 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2015

Τέλεσε τὴ Θεία Λειτουργία, κήρυξε τὸν θεῖο λόγο καὶ προέστη τοῦ ἐτήσιου 
μνημοσύνου τῶν ἀειμνήστων Δημάρχων Μόρφου καὶ τοῦ ἀειμνήστου 
Ὑπουργοῦ Παιδείας καὶ Θρησκευμάτων τῆς Ἑλλάδος Λουκῆ Ἀκρίτα στὸν 
ἱερὸ ναὸ Μεταμορφώσεως τοῦ Σωτῆρος στὸν Συνοικισμὸ Ἀνθούπολης. 

ΔΕΥΤΕΡΑ
16 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2015

Προέστη τῆς Ἀκολουθίας τοῦ πανηγυρικοῦ Ἑσπερινοῦ καὶ κήρυξε τὸν θεῖο 
λόγο στὸν πανηγυρίζοντα ἱερὸ ναὸ τοῦ Ἁγίου Αὐξιβίου στὴν κοινότητα  
Ἀστρομερίτη.

ΤΡΙΤΗ
17 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2015

Τέλεσε τὴ Θεία Λειτουργία καὶ κήρυξε τὸν θεῖο λόγο στὸν πανηγυρίζοντα 
ἱερὸ ναὸ τοῦ Ἁγίου Αὐξιβίου στὴν κοινότητα  Ἀστρομερίτη.

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
20 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2015

Προέστη τῆς Ἀκολουθίας τῆς ἀγρυπνίας «Πάντων τῶν ἐν τῇ ἱερᾶ 
Μητροπόλει Μόρφου διαλαμψάντων ἁγίων» στὸν ἱερὸ ναὸ Ὁσίων 
Βαρνάβα καὶ Ἰλαρίωνος στὴν κοινότητα Περιστερώνας (Μόρφου).

ΚΥΡΙΑΚΗ
22 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2015

Τέλεσε τὴ Θεία Λειτουργία καὶ κήρυξε τὸν θεῖο λόγο στὸν ἱερὸ ναὸ Ἁγίου 
Γεωργίου στὴν κοινότητα  Ἅγιος Γεώργιος (Καυκάλλου).

ΠΕΜΠΤΗ
26 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2015

Μίλησε στοὺς ἱεροσπουδαστὲς τῆς Ἱερατικῆς Σχολῆς «Ἀπόστολος 
Βαρνάβας», μὲ θέμα, «Ἡ κατάσταση τῆς Ἐκκλησίας Κύπρου κατὰ τὴν 
Φραγκοκρατία».

ΠΕΜΠΤΗ
26 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2015

Συμμετέσχε στὴν 6η Συνάντηση (γιὰ τὸ ἀκαδημαϊκὸ ἔτος 2014-2015) τοῦ 
Ἐπιμορφωτικοῦ Σεμιναρίου Κλήρου τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Μόρφου, 
μὲ θέμα, «Εἰσαγωγὴ στὴ Θεολογία τῆς Νεκρωσίμου Ἀκολουθίας καὶ ἡ 
Τελετουργική της», μὲ εἰσηγητὲς τοὺς Αἰδεσιμολογιώτατο Οἰκονόμο 
π. Κυριακὸ Χαραλάμπους καὶ Πανοσιολογιώτατο Ἀρχιμανδρίτη Ἰάκωβο 
Καλογήρου, ἀντίστοιχα.
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ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
27 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2015 Μίλησε στοὺς μαθητὲς τοῦ Περιφεριακοῦ Δημοτικοῦ Σχολείου Ἀσίνου.

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
27 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2015

Προέστη τῆς  Ἀκολουθίας τῶν Χαιρετισμῶν τῆς Θεοτόκου καὶ 
ἀνέγνωσε τὴν Α΄ στάση αὐτῶν στὸν ἱερὸ ναὸ Παναγίας στὴν κοινότητα 
Καλοπαναγιώτη.

ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΑΣ ΚΑΙ ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΥ ΚΥΡΙΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ
ΧΡΟΝΙΚΑ  ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ  2015

      Ζ Ζ Ζ

ΠΕΜΠΤΗ
01 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2015

Ο Πανιερώτατος Μητροπολίτης Κωνσταντίας και Αμμοχώστου 
κ. Βασίλειος τέλεσε τη Θεία Λειτουργία στον Μητροπολιτικό 
Ναό Αγίου Γεώργιου Παραλίμνιου επί ευκαιρία της ονομαστικής 
του εορτής. Στη συνέχεια ο εορτάζων Μητροπολίτης δέχθηκε τις 
ευχές κλήρου και λαού στο Μέγα Συνοδικό της Μητροπόλεως.    
Ακολούθως παρέθεσε επίσημο γεύμα, στο οποίο παρακάθισαν 
ο Μακαριώτατος Αρχιεπίσκοπος Κύπρου κ.κ. Χρυσόστομος Β΄, Μέλη 
της Ιεράς Συνόδου, πολιτικοί και πολιτειακοί αξιωματούχοι και άλλοι 
προσκεκλημένοι.

ΚΥΡΙΑΚΗ
04 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2015

Προέστη της Θείας Λειτουργίας στον Ιερό Ναό του Αποστόλου Βαρνάβα 
στον συνοικισμό Καμάρες Λάρνακα. 

ΔΕΥΤΕΡΑ
05 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2015

Προέστη της Θείας Λειτουργίας στον Ιερό Αγίου Δημητρίου στο 
Παραλίμνι και τέλεσε τον Μεγάλο Αγιασμό της παραμονής των 
Θεοφανείων. 

ΤΡΙΤΗ
06 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2015

Προέστη της Θείας Λειτουργίας στον Ι.Ν. Παναγίας στην Αγία Νάπα και 
τέλεσε τον Μεγάλο Αγιασμό των Θεοφανείων. Στη συνέχεια προέστη της 
τελετής του Καθαγιασμού των Υδάτων. 

ΠΕΜΠΤΗ
08 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2015

Τέλεσε αγιασμό και ευλόγησε τη Βασιλόπιτα στην Αστυνομική Διεύθυνση 
Αμμοχώστου και στο Δήμο Αμμοχώστου.

ΚΥΡΙΑΚΗ
11 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2015

Προέστη της Θείας Λειτουργίας στον Μητροπολιτικό Ναό Αγίου Γεωργίου 
Παραλιμνίου. 

ΠΕΜΠΤΗ
15 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2015

Είχε συνάντηση με τους Διευθυντές των εκπαιδευτηρίων της περιοχής και 
συζήτησε μαζί τους πνευματικά θέματα. 
Παρέστη στην τέταρτη διάλεξη του Σαλαμίνιου Ελεύθερου Πανεπιστημίου 
Αμμοχώστου.

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
16 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2015 Προήδρευσε της συνεδρίας της Θρονικής Επιτροπής της Μητροπόλεως. 
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ΣΑΒΒΑΤΟ
17 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2015

Χοροστάτησε κατά την ακολουθία του εσπερινού της εορτής του Αγίου 
Αθανασίου στον Ιερό Ναό Παναγίας Παντανάσσης στη Λεμεσό. 

ΚΥΡΙΑΚΗ
18 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2015 Προέστη της Θείας Λειτουργίας στον Ιερό Ναό Παναγίας Αγίας Νάπας .

ΤΕΤΑΡΤΗ
28 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2015

Παρέστη στην εκδήλωση για την εορτή των Ελληνικών Γραμμάτων στην 
αίθουσα εκδηλώσεων του Δήμου Παραλιμνίου.

 
  ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΑΣ ΚΑΙ ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΥ ΚΥΡΙΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ

ΧΡΟΝΙΚΑ  ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ  2015

          Ζ Ζ Ζ
ΔΕΥΤΕΡΑ

02 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2015 

Ο Πανιερώτατος Μητροπολίτης Κωνσταντίας και Αμμοχώστου 
κ. Βασίλειος συμμετείχε στο Αρχιερατικό συλλείτουργο  για την εορτή της 
Υπαπαντής στην Ιερά Μητρόπολη Μεσσηνίας. 

ΤΡΙΤΗ
03 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2015 Έλαβε μέρος στις εργασίες της Ιεράς Συνόδου της Εκκλησίας της Κύπρου.

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
06 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2015

Παρέστη στην εκδήλωση προς τιμή του Εθνάρχη Μακαρίου  στον 
Κηπουρικό Σύλλογο Μακάριος Γ΄. Ομιλητής ήταν ο Μητροπολίτης 
Κυρήνειας κ. Χρυσόστομος. 

ΚΥΡΙΑΚΗ
08 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2015

Συλλειτούργησε με τους  Σεβασμιώτατο Μητροπολίτη Αδριανουπόλεως 
κ. Αμφιλόχιο (Οικουμενικό Πατριαρχείο) και Σεβασμιώτατο Μητροπολίτη 
Καμερούν κ. Γρηγόριο (Πατριαρχείο Αλεξανδρείας) στον Μητροπολιτικό 
Ναό Αγίου Γεωργίου Παραλιμνίου.

ΤΕΤΑΡΤΗ
11 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2015 Έλαβε μέρος στις εργασίες της Ιεράς Συνόδου της Εκκλησίας της Κύπρου.

      ΠΕΜΠΤΗ
12 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2015

Παρέδωσε το πρώτο μέρος των τριών υποτροφιών που παρέχει το Ίδρυμα 
Κοινωνικής Διακονίας της Μητροπόλεως σε ισάριθμους φοιτητές. 

ΚΥΡΙΑΚΗ
15 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2015

Προέστη της Θείας Λειτουργίας στον Ιερό Αγίων Πάντων Δερύνειας και 
τέλεσε το μνημόσυνο του ήρωα Δημητράκη Χριστοδούλου. 

ΠΕΜΠΤΗ
19 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2015

Παρέστη στο επίσημο δείπνο με την ευκαιρία της αποχώρησης του Έλληνα 
Πρέσβη κ. Βασίλη Παπαϊωάννου.

ΚΥΡΙΑΚΗ
22 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ

Προέστη της Θείας Λειτουργίας στον Ιερό Ναό Αγίου Δημητρίου στο 
Παραλίμνι. 

ΔΕΥΤΕΡΑ - ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
23 – 27 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ

Μετέβη στο Βερολίνο για να συμμετάσχει σε συνεδρία του Προεδρείου 
του Τμήματος «Πίστις και Τάξις» του Π.Σ.Ε.

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
27 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ

Προέστη της  Ακολουθίας της Α΄ Στάσις των  Χαιρετισμών στον 
Ι.Ν. Παναγίας Αγίας Νάπας.



117ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗ  ΚΥΚΚΟΥ ΚΑΙ ΤΗΛΛΥΡΙΑΣ ΧΡΟΝΙΚΑ  ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ

 ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗ ΚΥΚΚΟΥ ΚΑΙ ΤΗΛΛΥΡΙΑΣ ΚΥΡΙΟΥ ΝΙΚΗΦΟΡΟΥ
ΧΡΟΝΙΚΑ  ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ  2015

         Ζ Ζ Ζ
ΠΕΜΠΤΗ

1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2015

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

ΤΡΙΤΗ
6 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2015

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

ΚΥΡΙΑΚΗ
18 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2015 Παρέστη στό γεῦμα τό ὁποῖο παρέθεσε ὁ Μητροπολίτης Λεμεσοῦ, 

ἐπ’ εὐκαιρία τῶν ὀνομα-στηρίων του, στόν Μητροπολιτικό Οἶκο.

ΤΡΙΤΗ
27 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2015

Παρέστη στό γεῦμα τό ὁποῖο παρέθεσε ὁ Μητροπολίτης Κιτίου, 
ἐπ’ εὐκαιρία τῶν ὀνομαστηρίων του, στό Πολιτιστικό Κέντρο τῆς ἱερᾶς 
Μονῆς ἁγίου Γεωργίου Κοντοῦ.

 ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗ ΚΥΚΚΟΥ ΚΑΙ ΤΗΛΛΥΡΙΑΣ ΚΥΡΙΟΥ ΝΙΚΗΦΟΡΟΥ
ΧΡΟΝΙΚΑ  ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ  2015

        Ζ Ζ Ζ
ΚΥΡΙΑΚΗ

1 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2015

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

ΤΡΙΤΗ
3 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2015

Παρέστη στή συνεδρία τῆς Ἱερᾶς Συνόδου στήν Ἱερά Ἀρχιεπισκοπή 
Κύπρου.

ΚΥΡΙΑΚΗ
8 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2015

Τέλεσε τή Θεία Λειτουργία στόν ἱερό ναό τῶν ἁγίων Κωνσταντίνου 
καί Ἑλένης στόν Κ. Πύργο Τηλλυρίας καί τέλεσε τό ἐθνικό μνημόσυνο 
τῶν ἡρώων Ἀξιωματικῶν (ΜΧ) Ἀνδρέα Ἡρακλέους καί Σωκράτη 
Κωνσταντινίδη.

ΤΡΙΤΗ
10 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2015 Τέλεσε ἁγιασμό στά γραφεῖα τοῦ Κ.Ο.Α.

ΤΕΤΑΡΤΗ
11 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2015

Παρέστη στή συνεδρία τῆς Ἱερᾶς Συνόδου στήν Ἱερά Ἀρχιεπισκοπή 
Κύπρου. Τήν ἴδια ἡμέρα συναντήθηκε μέ τόν Ὑπουργό Ἐθνικῆς Ἄμυνας τῆς 
Ἑλλάδος κ. Πάνο Καμένο.

ΠΕΜΠΤΗ
12 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2015 Συναντήθηκε μέ τόν Ἔπαρχο Πάφου κ. Γιαννάκη Μαλλουρίδη.
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ΚΥΡΙΑΚΗ
22 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2015

Τέλεσε τή Θεία Λειτουργία στόν Καθεδρικό ναό τοῦ ἁγίου Νικολάου στό 
Ἐπισκοπειό.

ΤΡΙΤΗ
24 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2015 Συναντήθηκε μέ τόν νέο Ἀρχιεπίσκοπο Ἀρμενίων κ. Ναρέκ Σαχινιάν.

ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗ ΤΑΜΑΣΟΥ ΚΑΙ ΟΡΕΙΝΗΣ ΚΥΡΙΟΥ ΗΣΑΪΟΥ
ΧΡΟΝΙΚΑ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2015

       Ζ Ζ Ζ
ΚΥΡΙΑΚΗ

4 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2015

Ο Πανιερώτατος Μητροπολίτης Ταμασού και Ορεινής κ. Ησαΐας 
λειτούργησε στον ιερό ναό του Αγίου Γεωργίου στην Πάνω Δευτερά και 
κήρυξε τον θείο λόγο. 

ΤΡΙΤΗ
6 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2015

Λειτούργησε στον ιερό ναό του Αγίου Νεοφύτου στην Ανθούπολη και 
κήρυξε τον θείο λόγο.

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
9 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2015 Συναντήθηκε με τον Θεοφιλέστατο Επίσκοπο Φαναρίου κ. Αγαθάγγελο. 

ΚΥΡΙΑΚΗ
18 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2015

Λειτούργησε στον Καθεδρικό Ναό του Αγίου Νικολάου στο Επισκοπειό 
και τέλεσε το εθνικό μνημόσυνο του ήρωα της ΕΟΚΑ 1955-59 Παντελή 
Κατελάρη. 

ΤΕΤΑΡΤΗ 
21 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2015

Μίλησε στους καθηγητές του Γυμνασίου Ιδαλίου με την ευκαιρία της 
ημέρας του Εκπαιδευτικού. 

ΠΕΜΠΤΗ 
22 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2015

Μίλησε στους καθηγητές του Γυμνασίου Βεργίνας Λάρνακος, με θέμα: 
«Ανθρώπινα Δικαιώματα και Χριστιανισμός». 

ΚΥΡΙΑΚΗ 
25 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2015

Λειτούργησε στον ιερό ναό της Παναγίας Οδηγητρίας στα Πέρα Ορεινής 
και τέλεσε το μνημόσυνο των εφόρων, ευεργετών και εκπαιδευτικών των 
εκπαιδευτηρίων της μητροπολιτικής περιφέρειας Ταμασού. 

ΠΕΜΠΤΗ
29 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2015

Χοροστάτησε κατά τη Θεία Λειτουργία στον ιερό ναό της 
Μεταμορφώσεως του Σωτήρος στην Ανθούπολη, κήρυξε τον θείο λόγο και 
τέλεσε το μνημόσυνο των αποθανόντων εκπαιδευτικών και μαθητών του 
Γυμνασίου Ανθουπόλεως. 
Το μεσημέρι δέχθηκε επίσκεψη του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Κένυας 
κ. Μακαρίου.

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 
30 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2015

Είχε συνάντηση με τον Επίτροπο Προεδρίας για ανθρωπιστικά θέματα 
κ. Φώτη Φωτίου. 
Παρέστη στα εγκαίνια της νέας πτέρυγας του Κέντρου Υγείας 
Λακατάμειας και τέλεσε τον Αγιασμό. 
Το βράδυ προέστη Αγρυπνίας, με την ευκαιρία της αγιοκατάταξης του 
Οσίου Παϊσίου του Αγιορείτου στον ιερό ναό του Αγίου Γεωργίου στην 
Πάνω Δευτερά και κήρυξε τον θείο λόγο. 
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                      ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗ ΤΑΜΑΣΟΥ ΚΑΙ ΟΡΕΙΝΗΣ ΚΥΡΙΟΥ ΗΣΑΪΟΥ
ΧΡΟΝΙΚΑ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2015

      Ζ Ζ Ζ
ΚΥΡΙΑΚΗ

1 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2015

Ο Πανιερώτατος Μητροπολίτης Ταμασού και Ορεινής κ. Ησαΐας 
λειτούργησε στον ιερό ναό του Αγίου Γεωργίου στην Πάνω Δευτερά και 
κήρυξε τον θείο λόγο. 
Το εσπέρας χοροστάτησε κατά την ακολουθία του εσπερινού και κήρυξε 
στον ιερό ναό της Παναγίας στο Παλαιομέτοχο.

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
6 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2015

Παρέστη σε εκδήλωση για την Εορτή της Μάνας στον ιερό ναό του Αγίου 
Νεοφύτου στην Ανθούπολη.

ΚΥΡΙΑΚΗ
8 ΦΕΒΡΟΥΑΡΊΟΥ 2015

Λειτούργησε και κήρυξε στον ιερό ναό του Αποστόλου Βαρνάβα στον 
Μαθιάτη και τέλεσε το μνημόσυνο του Μιχάλη Μενελάου. 

ΤΕΤΑΡΤΗ
11 ΦΕΒΡΟΥΑΡΊΟΥ 2015

Το εσπέρας τέλεσε τα εγκαίνια του Κοινωνικού Οδοντιατρείου στο 
Επισκοπειό. 

ΣΑΒΒΑΤΟ
14 ΦΕΒΡΟΥΑΡΊΟΥ 2015

Λειτούργησε και κήρυξε στον ιερό ναό της Παναγίας στο Παλαιχώρι και 
χειροθέτησε σε Πρωτοπρεσβύτερο τον Οικονόμο Κυριάκο Θεοδοσίου.

ΚΥΡΙΑΚΗ
15 ΦΕΒΡΟΥΑΡΊΟΥ 2015

Λειτούργησε και κήρυξε στον ιερό ναό των Αγίων Κωνσταντίνου και 
Ελένης στο Τσέρι. 
Το εσπέρας μίλησε σε εκδήλωση του Χριστιανικού Συνδέσμου Γυναικών 
«Παναγίας Γαλακτοτροφούσας» στους Καπέδες. 

ΤΕΤΑΡΤΗ
18 ΦΕΒΡΟΥΑΡΊΟΥ 2015

Το εσπέρας προέστη στην υποδοχή του Ιερού Λειψάνου του Αγίου 
Νικολάου στον Καθεδρικό Ναό του Αγίου Νικολάου στο Επισκοπειό.

ΠΕΜΠΤΗ
19 ΦΕΒΡΟΥΑΡΊΟΥ 2015

Απηύθυνε ομιλία στους εκπαιδευτικούς και μαθητές του Γυμνασίου 
Ανθουπόλεως. 

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
20 ΦΕΒΡΟΥΑΡΊΟΥ 2015

Το εσπέρας χοροστάτησε κατά την ακολουθία του εσπερινού των 
εγκαινίων στον Καθεδρικό Ναό του Αγίου Νικολάου στο Επισκοπειό. 

ΣΑΒΒΑΤΟ
21 ΦΕΒΡΟΥΑΡΊΟΥ 2015

Προέστη της ακολουθίας των εγκαινίων του Καθεδρικού Ναού του Αγίου 
Νικολάου Επισκοπειού. 

ΚΥΡΙΑΚΗ
22 ΦΕΒΡΟΥΑΡΊΟΥ 2015

Χοροστάτησε κατά την ακολουθία του κατανυκτικού εσπερινού της 
Συγχωρήσεως και κήρυξε στον ιερό ναό του Αγίου Νεοφύτου στην 
Ανθούπολη. 

ΤΡΙΤΗ
24 ΦΕΒΡΟΥΑΡΊΟΥ 2015

Παρέστη σε εκδήλωση για την έναρξη της Β’ Φάσης του Προγράμματος 
«Τεστ Παπανικολάου» στην αίθουσα Κοινοτικών Συμβουλίων Δευτεράς». 
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ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
27 ΦΕΒΡΟΥΑΡΊΟΥ 2015

Χοροστάτησε κατά την ακολουθία των Χαιρετισμών, ανέγνωσε την 
Α’ Στάση και κήρυξε στον ιερό ναό της Παναγίας στη Μαλούντα, όπου και 
χειροθέτησε σε Οικονόμο τον πρεσβύτερο Μάριο Ιωαννίδη. 
Το εσπέρας προέστη αγρυπνίας προς τιμή του Οσίου Πορφυρίου 
του Καυσοκαλυβίτου στον Καθεδρικό Ναό του Αγίου Νικολάου στο 
Επισκοπειό. 

ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤH ΤΡΙΜΥΘΟΥΝΤΟΣ  ΚΥΡΙΟΥ  ΒΑΡΝΑΒΑ
ΧΡΟΝΙΚΑ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2015 

      Ζ Ζ Ζ
ΠΕΜΠΤΗ

1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2015
Ὁ Πανιερώτατος Μητροπολίτης Τριμυθοῦντος  κύριος Βαρνάβας 
λειτούργησε στήν Ἱερά Μονή Ἁγίας Θέκλης Μοσφιλωτῆς.

ΚΥΡΙΑΚΗ
4 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2015

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

ΔΕΥΤΕΡΑ
5 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2015

Χοροστάτησε κατά τήν ἀκολουθία τῶν Μεγάλων Ὡρῶν, λειτούργησε 
καί τέλεσε τόν Μεγάλο Ἁγιασμό τῆς παραμονῆς τῶν Θεοφανίων στό 
παρεκκλήσιο τῆς Ἁγίας Παρασκευῆς στή Μοσφιλωτή.

ΤΡΙΤΗ
6 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2015

Λειτούργησε στόν Ἱερό Ναό Ἀποστόλου Βαρνάβα Ζυγίου καί ἀκολούθως 
προέστη τῆς τελετῆς κατάδυσης τοῦ Τιμίου Σταυροῦ στή θάλασσα, στό 
ἁλιευτικό καταφύγιο Ζυγίου.

ΚΥΡΙΑΚΗ
11 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2015

Λειτούργησε στόν Μητροπολιτικό Ναό Παναγίας Εὐαγγελιστρίας Ἰδαλίου 
καί κήρυξε τόν θεῖο λόγο.

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ-ΣΑΒΒΑΤΟ
16-17 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2015

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

ΚΥΡΙΑΚΗ
18 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2015

Συλλειτούργησε μέ τόν Πανιερώτατο Μητροπολίτη Κιτίου κ. Χρυσόστομο 
στήν Ἱερά Μονή Σταυροβουνίου.

ΠΕΜΠΤΗ
22 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2015

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

ΚΥΡΙΑΚΗ
25 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2015

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

ΤΡΙΤΗ
27 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2015

Συλλειτούργησε μέ ἄλλους Ἀρχιερεῖς στόν Μητροπολιτικό Ναό Σωτῆρος 
Λάρνακος.
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ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
30 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2015

Λειτούργησε στόν Ἱερό Ναό Ἁγίων Κωνσταντίνου καί Ἑλένης Ἰδαλίου, 
ὅπου ἔγινε κοινός ἐκκλησιασμός τῶν κατηχητικῶν σχολείων τῆς 
Μητροπολιτικῆς περιφερείας Τριμυθοῦντος.

ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤH  ΤΡΙΜΥΘΟΥΝΤΟΣ  ΚΥΡΙΟΥ  ΒΑΡΝΑΒΑ
ΧΡΟΝΙΚΑ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2015 

     Ζ Ζ Ζ
ΚΥΡΙΑΚΗ-ΔΕΥΤΕΡΑ

1-2 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2015

Ὁ Πανιερώτατος Μητροπολίτης Τριμυθοῦντος  κύριος Βαρνάβας 
λειτούργησε στήν Ἱερά Μονή Ἁγίου Μηνᾶ Βάβλας.
Προέστη ἀγρυπνίας, μέ τήν εὐκαιρία τῆς ἑορτῆς τῆς Ὑπαπαντῆς, στήν Ἱερά 
Μονή Ἁγίας Θέκλης Μοσφιλωτῆς.

ΚΥΡΙΑΚΗ
8 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2015

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

ΔΕΥΤΕΡΑ
9 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2015

Χοροστάτησε κατά τήν ἀκολουθία τοῦ Ἑσπερινοῦ στόν πανηγυρίζοντα 
Ἱερό Ναό Ἁγίου Χαραλάμπους Κάτω Δρῦ.

ΚΥΡΙΑΚΗ
15 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2015

Λειτούργησε στόν Ἱερό Ναό Ἁγίου Μάμαντος Ἀλαμινοῦ καί κήρυξε τόν 
θεῖο λόγο.

ΔΕΥΤΕΡΑ
16 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2015

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

ΚΥΡΙΑΚΗ
22 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2015

Λειτούργησε στόν Ἱερό Ναό Παναγίας Σκαρίνου καί κήρυξε τόν θεῖο λόγο.
Χοροστάτησε κατά τήν ἀκολουθία τοῦ Κατανυκτικοῦ Ἑσπερινοῦ στό 
παρεκκλήσιο τῆς Ἁγίας Παρασκευῆς στή Μοσφιλωτή.

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
27 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2015

Χοροστάτησε κατά τήν ἀκολουθία τῆς Α΄ Στάσης τῶν Χαιρετισμῶν τῆς 
Θεοτόκου στόν Ἱερό Ναό Ἁγίου Ἰακώβου τοῦ Πέρσου Χοιροκοιτίας.

 ΕΠΙΣΚΟΠΟΥ ΚΑΡΠΑΣΙΑΣ ΚΥΡΙΟΥ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΥ 
ΧΡΟΝΙΚΑ  ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2015

     Ζ Ζ Ζ
ΠΕΜΠΤΗ

1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2015

Ὁ Θεοφιλέστατος Ἐπίσκοπος Καρπασίας κύριος Χριστοφόρος 
λειτούργησε στόν ἱερό ναό Ἁγίου Νεκταρίου Ἀγλαντζιᾶς καί κήρυξε τόν 
θεῖο λόγο. 

ΤΡΙΤΗ
6 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2015

Λειτούργησε στόν πανηγυρίζοντα ἱερό ναό Ἁγίας Τριάδας στήν Ἁγία 
Τριάδα Καρπασίας καί κήρυξε τόν θεῖο λόγο. Μετά τό πέρας τῆς 
Θείας Λειτουργίας τέλεσε τόν καθαγιασμό τῶν ὑδάτων πλησίον τοῦ 
ἡσυχαστηρίου τοῦ Ἁγίου Θύρσου στή Αἰγιαλούσα.
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ΚΥΡΙΑΚΗ
11 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2015

Λειτούργησε στόν ἱερό ναό Ἀποστόλου Μάρκου στόν Ἀρχάγγελο 
Λευκωσίας καί κήρυξε τόν θεῖο λόγο. 

ΣΑΒΒΑΤΟ
17 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2015

 Λειτούργησε στόν ἱερό ναό Παναγίας Χρυσαλινιωτίσσης Λευκωσίας καί 
κήρυξε τόν θεῖο λόγο. 

ΚΥΡΙΑΚΗ
18 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2015

Μέ τήν εὐκαιρία τῶν ὀνομαστηρίων τοῦ Ἡγουμένου τῆς ἱερᾶς μονῆς 
Παναγίας Τροοδιτίσσης κ. Ἀθανασίου λειτούργησε στήν ἴδια ἱερά μονή καί 
κήρυξε τόν θεῖο λόγο.

ΚΥΡΙΑΚΗ
25 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2015

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

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
30 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2015

Μέ τήν εὐκαιρία τῆς ἑορτῆς τῶν Τριῶν Ἱεραρχῶν λειτούργησε στόν 
καθεδρικό ναό Ἁγίου Ἰωάννου Λευκωσίας καί κήρυξε τόν θεῖο λόγο.  

ΕΠΙΣΚΟΠΟΥ ΚΑΡΠΑΣΙΑΣ ΚΥΡΙΟΥ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΥ 
ΧΡΟΝΙΚΑ  ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2015

     Ζ Ζ Ζ
ΚΥΡΙΑΚΗ

1 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2015

Ὁ Θεοφιλέστατος Ἐπίσκοπος Καρπασίας κ. Χριστοφόρος χοροστάτησε 
τό ἑσπέρας στόν πανηγυρίζοντα ἱερό ναό Παναγίας Χρυσαλινιωτίσσης 
Λευκωσίας καί κήρυξε τόν θεῖο λόγο. 

ΔΕΥΤΕΡΑ
2 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2015

Λειτούργησε στόν πανηγυρίζοντα ἱερό ναό Παναγίας Χρυσαλινιωτίσσης 
Λευκωσίας καί κήρυξε τόν θεῖο λόγο. 

ΣΑΒΒΑΤΟ
7 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2015

Μέ τήν εὐκαιρία τῆς ἑορτῆς τοῦ πολιούχου Ἁγίου τῆς κοινότητας Ἁγίου 
Θεοδώρου Καρπασίας χοροστάτησε τό ἑσπέρας στόν πανηγυρίζοντα 
ἱερό ναό Ἁγίου Θεοδώρου Στρατηλάτου στήν Ξυλοτύμπου Λάρνακας καί 
κήρυξε τόν θεῖο λόγο. 

ΚΥΡΙΑΚΗ
8 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2015

 Λειτούργησε στόν ἱερό ναό Παναγίας Φανερωμένης Λευκωσίας, κήρυξε 
τόν θεῖο λόγο και τέλεσε τό ἐθνικό μνημόσυνο τοῦ ἥρωα τῆς Ε.Ο.Κ.Α 
Πετράκη Γιάλλουρου. 

ΤΡΙΤΗ
10 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2015

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

ΚΥΡΙΑΚΗ
15 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2015

Μέ τήν εὐκαιρία τοῦ κοινοῦ ἐκκλησιασμοῦ τῶν κατηχητικῶν θηλέων 
τῆς Ἀρχιεπισκοπικῆς Περιφέρειας λειτούργησε στόν ἱερό ναό Ἁγίου 
Πνεύματος στό Πανεπιστήμιο Κύπρου καί κήρυξε τόν θεῖο λόγο

ΠΕΜΠΤΗ
19 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2015

Μέ τήν εὐκαιρία τῆς ἑορτῆς τῆς Ἁγίας Φιλοθέης τῆς Ἀθηναίας 
λειτούργησε στόν ἱερό ναό Ἁγίου Νεκταρίου Ἀγλαντζιᾶς καί κήρυξε τόν 
θεῖο λόγο.  

ΚΥΡΙΑΚΗ
22 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2015

Λειτούργησε στήν ἱερά μονή Παναγίας Τροοδιτίσσης καί κήρυξε τόν θεῖο 
λόγο.
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ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
27 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2015

Κατά τήν Α΄ Στάση τῶν Χαιρετισμῶν χοροστάτησε στόν ἱερό ναό 
Ἀποστόλου Βαρνάβα Δασουπόλεως καί κήρυξε τόν θεῖο λόγο. 

ΕΠΙΣΚΟΠΟΥ ΑΡΣΙΝΟΗΣ ΚΥΡΙΟΥ ΝΕΚΤΑΡΙΟΥ
ΧΡΟΝΙΚΑ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2015

     Ζ Ζ Ζ
ΠΕΜΠΤΗ 

1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2015

Ο Θεοφιλέστατος Επίσκοπος Αρσινόης κ. Νεκτάριος λειτούργησε στον 
ιερό Ναό του Αγίου Μάμαντος στην Περιστερώνα και κήρυξε τον θείο 
λόγο.

ΣΑΒΒΑΤΟ 
3 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2015

Λειτούργησε στον πανηγυρίζοντα ιερό Ναό του Αγίου Εφραίμ στην 
Κοινότητα του Αγίου Αμβροσίου και κήρυξε τον θείο λόγο.

ΤΡΙΤΗ 
6 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2015

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

ΤΕΤΑΡΤΗ 
7 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2015

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

ΚΥΡΙΑΚΗ 
11 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2015

Λειτούργησε στον ιερό Ναό του Αγίου Μάμαντος στην Περιστερώνα και 
κήρυξε τον θείο λόγο.

ΚΥΡΙΑΚΗ 
18 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2015

Λειτούργησε στον ιερό Ναό του Αγίου Μηνά στο Νέον Χωρίον και κήρυξε 
τον θείο λόγο.

ΣΑΒΒΑΤΟ  
24 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2015

Συλλειτούργησε με τον Μακαριώτατο Αρχιεπίσκοπο Κύπρου 
κ.κ. Χρυσόστομο και άλλους Αρχιερείς στην πανηγυρίζουσα ιερά Μονή 
του Αγίου Νεοφύτου.

ΚΥΡΙΑΚΗ
25 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2015

Λειτούργησε στον ιερό Ναό του Αγίου Μάμαντος στην Περιστερώνα και 
κήρυξε τον θείο λόγο.

ΤΡΙΤΗ
27 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2015

Συλλειτούργησε με τον Πανιερώτατο Μητροπολίτη Κιτίου 
κ.κ. Χρυσόστομο και άλλους Αρχιερείς στον Μητροπολιτικό Ναό του 
Σωτήρος στη Λάρνακα.

ΕΠΙΣΚΟΠΟΥ ΑΡΣΙΝΟΗΣ ΚΥΡΙΟΥ ΝΕΚΤΑΡΙΟΥ
ΧΡΟΝΙΚΑ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2015

     Ζ Ζ Ζ
ΚΥΡΙΑΚΗ 

1 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2015

Ο Θεοφιλέστατος Επίσκοπος Αρσινόης κ. Νεκτάριος λειτούργησε στον 
πανηγυρίζοντα ιερό Ναό του Αγίου Τρύφωνος στη Στενή και κήρυξε τον 
θείο λόγο.
Το εσπέρας χοροστάτησε κατά την ακολουθία του εσπερινού στον 
πανηγυρίζοντα ιερό Ναό της Υπαπαντής στη Λάσα.
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ΚΥΡΙΑΚΗ 
8 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2015

Λειτούργησε στον ιερό Ναό των Αποστόλων Παύλου και Βαρνάβα στην 
Πάφο και κήρυξε τον θείο λόγο.

ΔΕΥΤΕΡΑ 
9 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2015

Χοροστάτησε κατά την ακολουθία του εσπερινού στον πανηγυρίζοντα 
ιερό Ναό του Αγίου Χαραλάμπους στην Αγλαντζιά και κήρυξε τον θείο 
λόγο.

ΤΡΙΤΗ 
10 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2015

Λειτούργησε στον πανηγυρίζον εξωκκλήσιο του Αγίου Χαραλάμπους στη 
Λυσό και κήρυξε τον θείο λόγο.

ΚΥΡΙΑΚΗ 
15 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2015

Λειτούργησε στον ιερό Ναό της Αγίας Μαρίνας στην ομώνυμη Κοινότητα 
(Χρυσοχούς) και κήρυξε τον θείο λόγο.

ΚΥΡΙΑΚΗ
22 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2015

Λειτούργησε στον ιερό Ναό του Αγίου Γεωργίου στο Προδρόμι και κήρυξε 
τον θείο λόγο.
Το εσπέρας χοροστάτησε κατά την ακολουθία του Κατανυκτικού 
Εσπερινού στον ιερό Ναό του Αποστόλου Ανδρέου Πόλεως Χρυσοχούς 
και κήρυξε τον θείο λόγο.

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ  
27 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2015

Χοροστάτησε και ανέγνωσε την Α΄ Στάση των Χαιρετισμών της Θεοτόκου 
στον ιερό Ναό του Αποστόλου Ανδρέου Πόλεως Χρυσοχούς.

  ΕΠΙΣΚΟΠΟΥ ΑΜΑΘΟΥΝΤΟΣ  ΚΥΡΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ 
ΧΡΟΝΙΚΑ  ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ  2015

     Ζ Ζ Ζ
ΠΕΜΠΤΗ

1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2015
Ὁ Θεοφιλέστατος Ἐπίσκοπος Ἀμαθοῦντος κύριος Νικόλαος τέλεσε τή 
Θεία Λειτουργία στόν ἱερό ναό Ἁγίας Τριάδος Λεμεσοῦ.

ΤΡΙΤΗ
6 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2015

Τέλεσε τή Θεία Λειτουργία καί τό Μεγάλο Ἁγιασμό τῶν Θεοφανείων στόν 
προσκυνηματικό ἱερό ναό Θεοπατόρων Ἰωακείμ καί Ἄννης. 

ΤΕΤΑΡΤΗ
7 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2015

Τέλεσε τή Θεία Λειτουργία στήν ἱερά μονή Ἁγίου Νικολάου τῶν Γάτων στό 
Ἀκρωτήρι.

ΚΥΡΙΑΚΗ
11 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2015 Τέλεσε τή Θεία Λειτουργία στόν ἱερό ναό Ἁγίου Νικολάου Λεμεσοῦ.

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
16 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2015

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

ΣΑΒΒΑΤΟ
17 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2015

Τέλεσε τή Θεία Λειτουργία στόν πανηγυρίζοντα ἱερό ναό Ἁγίου Ἀντωνίου.
Συγχοροστάτησε κατά τήν ἀκολουθία τοῦ ἑσπερινοῦ στόν μητροπολιτικό 
ναό Παναγίας Παντανάσσης (Καθολικῆς) μετά τοῦ Πανιερωτάτου 
Μητροπολίτου Κωνσταντίας καί Ἀμμοχώστου κ.κ.Βασιλείου, τοῦ 
Πανιερωτάτου Μητροπολίτου Κυρηνείας κ.κ. Χρυσοστόμου καί τοῦ 
Πανιερωτάτου Μητροπολίτου Λεμεσοῦ κ.κ.Ἀθανασίου.
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ΚΥΡΙΑΚΗ
18 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2015

Συμμετέσχε σέ Ἀρχιερατικό Συλλείτουργο στόν μητροπολιτικό ναό 
Παναγίας Παντανάσσης (Καθολικῆς), προεξάρχοντος τοῦ Πανιερωτάτου 
Μητροπολίτου Λεμεσοῦ κ.κ.Ἀθανασίου, ὁ ὁποῖος ἦγε τά ὀνομαστήριά του, 
καί συλλειτουργούντων τοῦ Πανιερωτάτου Μητροπολίτου Κύκκου καί 
Τηλλυρίας κ.κ.Νικηφόρου, τοῦ Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Βόστρων 
κ.κ.Τιμοθέου καί τοῦ Θεοφιλεστάτου Ἐπισκόπου Λήδρας κ.Ἐπιφανίου.

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
23 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2015

Συμμετέσχε σέ Ἀρχιερατικό Συλλείτουργο κατά τή διάρκεια ἀγρυπνίας μέ 
τήν εὐκαιρία τῶν ἐγκαινίων τοῦ ἱεροῦ ναοῦ Ὁσίων Ἀρσενίου καί Παϊσίου, 
προεξάρχοντος τοῦ Πανιερωτάτου Μητροπολίτου Λεμεσοῦ κ.κ.Ἀθανασίου 
καί συλλειτουργοῦντος τοῦ Θεοφιλεστάτου Ἐπισκόπου Λήδρας 
κ. Ἐπιφανίου.

ΚΥΡΙΑΚΗ
25 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2015 Τέλεσε τή Θεία Λειτουργία στόν ἱερό ναό Ἁγίου Νικολάου Λεμεσοῦ.

ΤΡΙΤΗ
27 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2015

Συμμετέσχε σέ Ἀρχιερατικό Συλλείτουργο στόν μητροπολιτικό ναό 
τοῦ Σωτῆρος στή Λάρνακα μέ τήν εὐκαιρία τῶν ὀνομαστηρίων τοῦ 
Πανιερωτάτου Μητροπολίτου Κιτίου κ.κ.Χρυσοστόμου.

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
30 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2015

Τέλεσε τή Θεία Λειτουργία στόν ἱερό ναό Ἀποστόλων Πέτρου καί Παύλου 
καί Ἁγίου Ἀρτεμίου.

ΕΠΙΣΚΟΠΟΥ ΑΜΑΘΟΥΝΤΟΣ  ΚΥΡΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ 
ΧΡΟΝΙΚΑ  ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ  2015

     Ζ Ζ Ζ
ΚΥΡΙΑΚΗ

1 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2015

Ὁ Θεοφιλέστατος Ἐπίσκοπος Ἀμαθοῦντος κύριος Νικόλαος τέλεσε τή 
Θεία Λειτουργία στόν ἱερό ναό Ἀποστόλου Ἀνδρέα Χαράκη.
Χοροστάτησε κατά τήν ἀκολουθία τοῦ ἑσπερινοῦ στόν πανηγυρίζοντα 
ἱερό ναό Ὑπαπαντῆς τῆς κοινότητας Πεντακώμου.

ΔΕΥΤΕΡΑ
2 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2015

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

ΠΕΜΠΤΗ
5 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2015

Χοροστάτησε κατά τήν ἀκολουθία τοῦ ἑσπερινοῦ στό πανηγυρίζον 
παρεκκλήσιο τοῦ Ἁγίου Φωτίου στήν Ἁγία Φύλα.

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
6 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2015

Χοροστάτησε κατά τήν ἀκολουθία τοῦ ἑσπερινοῦ στό πανηγυρίζον 
παρεκκλήσιο τοῦ Ἁγίου Παρθενίου Λαμψάκου Πολεμιδιῶν.

ΚΥΡΙΑΚΗ
8 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2015

Τέλεσε τή Θεία Λειτουργία στόν ἱερό ναό Παναγίας Γαλακτοτροφούσης 
τῆς κοινότητας Δωροῦ.

ΔΕΥΤΕΡΑ
9 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2015

Χοροστάτησε κατά τήν ἀκολουθία τοῦ ἑσπερινοῦ στόν πανηγυρίζοντα 
ἱερό ναό Ἁγίου Χαραλάμπους τῆς κοινότητας Ἐρήμης.
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ΤΡΙΤΗ
10 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2015

Συμμετέσχε σέ Ἀρχιερατικό Συλλείτουργο μετά τοῦ Σεβασμιωτάτου 
Μητροπολίτη Σισανίου καί Σιατίστης κ.κ.Παύλου στόν πανηγυρίζοντα 
ἱερό ναό Ἁγίου Χαραλάμπους τῆς κοινότητας Ἐρήμης.

ΚΥΡΙΑΚΗ
15 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2015

Τέλεσε τή Θεία Λειτουργία στόν ἱερό ναό Ἀρχαγγέλου Μιχαήλ τῆς 
κοινότητας Πελενδρίου.

ΔΕΥΤΕΡΑ
16 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2015

Χοροστάτησε κατά τήν ἀκολουθία τοῦ ἑσπερινοῦ στόν πανηγυρίζοντα 
ἱερό ναό Ἁγίου Θεοδώρου τῆς κοινότητας Μοναγρουλλίου.

ΚΥΡΙΑΚΗ
22 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2015

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

ΕΠΙΣΚΟΠΟΥ ΛΗΔΡΑΣ ΚΑΙ ΗΓΟΥΜΕΝΟΥ ΤΗΣ ΙΕΡΑΣ ΜΟΝΗΣ
ΠΑΝΑΓΙΑΣ ΜΑΧΑΙΡΑ ΚΥΡΙΟΥ ΕΠΙΦΑΝΙΟΥ

ΧΡΟΝΙΚΑ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ – ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2015

     Ζ Ζ Ζ
Ὁ Ἐπίσκοπος Λήδρας καὶ Ἡγούμενος τῆς Ἱερᾶς Βασιλικῆς καὶ Σταυροπηγιακῆς 
Μονῆς Μαχαιρᾶ κύριος Επιφάνιος κατὰ τοὺς μῆνες Ἰανουάριο καί Φεβρουάριο  
χοροστάτησε ἢ καὶ τέλεσε τὴ Θεία Λειτουργία στὴ φερώνυμη ἱερὰ Μονή.

ΕΠΙΣΚΟΠΟΥ ΧΥΤΡΩΝ ΚΥΡΙΟΥ ΛΕΟΝΤΙΟΥ
ΧΡΟΝΙΚΑ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ – ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2015

     Ζ Ζ Ζ
Ο Θεοφιλέστατος Επίσκοπος Χύτρων και Ηγούμενος Αγίου Νεοφύτου κύριος 
Λεόντιος τέλεσε τη Θεία Λειτουργία του Μεγάλου Βασιλείου και προέστη 
της δοξολογίας  με την ευκαιρία του νέου έτους.  Επίσης τέλεσε τη Θεία 
Λειτουργία την Κυριακή προ των Φώτων. Την Τρίτη 6 Ιανουαρίου, κυριώνυμο 
ημέρα των Αγίων Θεοφανείων,  τέλεσε τη Θεία Λειτουργία και προέστη της 
τελετής του καθαγιασμού των υδάτων. Την Κυριακή 11 Ιανουαρίου, μετά τα 
Φώτα, τέλεσε επίσης τη Θεία Λειτουργία. 

Από τις 17 Ιανουαρίου και μετά   δεν  ηδυνήθη να χοροστατήσει ή να τελέσει  
Θεία Λειτουργία λόγω τραυματισμού του και χειρουργικής επεμβάσεως. 
Παρέστη συμπροσευχόμενος σε όσες ιερές ακολουθίες  είχε τη δυνατότητα να 
πράξει τούτο.
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ΕΠΙΣΚΟΠΟΥ ΝΕΑΠΟΛΕΩΣ ΚΥΡΙΟΥ ΠΟΡΦΥΡΙΟΥ 
ΧΡΟΝΙΚΑ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2015

       Ζ Ζ Ζ
ΚΥΡΙΑΚΗ

04 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2015
Ο Θεοφιλέστατος Επίσκοπος Νεαπόλεως κ. Πορφύριος τέλεσε τη Θεία 
Λειτουργία στην Ιερά Μονή Θεοτόκου  στα Καμπιά Λευκωσίας.

ΔΕΥΤΕΡΑ 
05 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2015

Ο Θεοφιλέστατος τέλεσε τη Θεία Λειτουργία στον ιερό ναό Αγίων 
Ομολογητών στη Λευκωσία.

ΤΡΙΤΗ
06 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2015

Ο Θεοφιλέστατος τέλεσε τη Θεία Λειτουργία στον ιερό ναό Αγίας 
Βαρβάρας στο Καϊμακλί και ακολούθως την τελετή κατάδυσης του Τιμίου 
Σταυρού στο Δημοτικό Πάρκο Στροβόλου.

ΤΕΤΑΡΤΗ
07 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2015

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

ΚΥΡΙΑΚΗ
11 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2015

Ο Θεοφιλέστατος τέλεσε τη Θεία Λειτουργία και κήρυξε τον θείο λόγο 
στον ιερό ναό Αρχιστράτηγων Αρχαγγέλου Μιχαήλ και Γαβριήλ στις 
Ixelles Βρυξελλών.

ΚΥΡΙΑΚΗ 
18 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2015

Ο Θεοφιλέστατος τέλεσε τη Θεία Λειτουργία και κήρυξε τον θείο λόγο 
στον ιερό ναό Αγίου Νικολάου στο Schaerbeek Βρυξελλών.

ΚΥΡΙΑΚΗ
25 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2015

Ο Θεοφιλέστατος τέλεσε τη Θεία Λειτουργία και κήρυξε τον θείο λόγο 
στον ιερό ναό Αγίας Μαρίνας στο Etterbeek Βρυξελλών.

ΕΠΙΣΚΟΠΟΥ ΝΕΑΠΟΛΕΩΣ ΚΥΡΙΟΥ ΠΟΡΦΥΡΙΟΥ
 ΧΡΟΝΙΚΑ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2015

       Ζ Ζ Ζ
ΚΥΡΙΑΚΗ

01 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2015

Ο Θεοφιλέστατος Επίσκοπος Νεαπόλεως κ. Πορφύριος τέλεσε τη Θεία 
Λειτουργία στον ιερό ναό Αγίας Παρασκευής Κάτω Λακατάμιας στη 
Λευκωσία.

ΔΕΥΤΕΡΑ
02 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2015

Ο Θεοφιλέστατος τέλεσε Τρισάγιο στα Φυλακισμένα Μνήματα κατά την 
επίσκεψη του Έλληνα Πρωθυπουργού κ. Αλέξη Τσίπρα.

ΚΥΡΙΑΚΗ
08 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2015

Ο Θεοφιλέστατος τέλεσε τη Θεία Λειτουργία στον ιερό ναό Αγίας Νάπας 
στη Λεμεσό.

ΔΕΥΤΕΡΑ
09 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2015

Ο Θεοφιλέστατος πραγματοποίησε ομιλία στη Σύναξη Νέων, στον ιερό 
ναό Αγίου Γεωργίου Αγλαντζιάς, στη Λευκωσία.

ΚΥΡΙΑΚΗ
15 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2015

Ο Θεοφιλέστατος τέλεσε τη Θεία Λειτουργία και κήρυξε τον θείο λόγο 
στον ιερό ναό Αγίας Βαρβάρας στη Λιέγη στο Βέλγιο.

ΚΥΡΙΑΚΗ
22 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2015

Ο Θεοφιλέστατος τέλεσε τη Θεία Λειτουργία και κήρυξε τον θείο λόγο 
στον ιερό ναό Αγίου Νεκταρίου, στο Beringen Βελγίου.
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ΕΠΙΣΚΟΠΟΥ ΜΕΣΑΟΡΙΑΣ ΚΥΡΙΟΥ ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ
ΧΡΟΝΙΚΑ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΚΑΙ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2015

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

Δέχθηκε στὸ Γραφεῖο του ἐπισκέπτες, κληρικούς καὶ λαϊκούς, μὲ τοὺς ὁποίους 
συνεργάστηκε. Ὡς Ἐπίσκοπος τῆς Ἱεράς Ἀρχιεπισκοπῆς, ἐκπροσώπησε τήν 
Α.Μ. τὸν Ἀρχιεπίσκοπο Κύπρου σὲ διάφορες ἐκδηλώσεις, ἐκκλησιαστικές, 
ἐκπαιδευτικές και πολιτιστικές, ὅπου ἀναλόγως, μίλησε ἤ ἀνέγνωσε 
χαιρετισμό τοῦ Μακαριωτάτου Ἀρχιεπισκόπου. Ἐπιπλέον, πραγματοποίησε 
ἐπισκέψεις σέ εὐαγῆ ἱδρύματα.

Στις 25 Ἰανουαρίου 2015, ἡμέρα κατά τὴν ὁποία ἄγει τὰ ὀνομαστήριά 
του, ὁ Θεοφιλέστατος δέχθηκε εὐχές ἀπό τὴν Α.Θ.Π τὸν Οἰκουμενικό 
Πατριάρχη, τὴν Α.Ε. τὸν Πρόεδρο τῆς Κυπριακῆς Δημοκρατίας, τὴν Α.Μ. τὸν 
Ἀρχιεπίσκοπο Κύπρου, καθώς καὶ ἄλλων Προκαθήμενων Ἐκκλησιῶν. Ἐπίσης, 
δέχθηκε εὐχές ἀπό Ἱεράρχες, κληρικούς καὶ λαϊκούς ἀπό τὸ ἐσωτερικό καὶ τὸ 
ἐξωτερικό. 
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