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Ὁ Μακαριώτατος Ἀρχιεπίσκοπος Κύπρου κύριος κύριος Χρυσόστομος, 
παράλληλα πρὸς τὰ ὡς ἄνω εὐχετήρια  τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριάρχη, 
ἀπέστειλε πρὸς αὐτὸν τὴν πιὸ κάτω εὐχετήρια ἐπιστολὴ, ἐπὶ τῇ εὐκαιρίᾳ  τῶν 
ὀνομαστηρίων αὐτοῦ.

Παναγιώτατε Ἀρχιεπίσκοπε Κωνσταντινουπόλεως, Νέας Ῥώμης καὶ 
Οἰκουμενικὲ Πατριάρχα, λίαν ἡμῖν ἀγαπητὲ καὶ περισπούδαστε ἀδελφὲ καὶ 
συλλειτουργέ, κύριε Βαρθολομαῖε, τὴν Ὑμετέραν γερασμιωτάτην  Παναγιότητα 
ἀδελφικῶς ἐν Κυρίῳ κατασπαζόμενοι, ὑπερήδιστα προσαγορεύομεν. 

Ἐγκαρδίως χαιρετίζοντες τὴν Ὑμετέραν γερασμιωτάτην Παναγιότητα 
ἐπὶ τῇ ἐπετείῳ τῇ ὀνομαστικῇ Αὐτῆς ἑορτῆς, εὐχόμεθα Αὐτῇ ὁλοψύχως, 
ὅπως ἀξιῶται παρὰ τοῦ Κυρίου ἐπὶ μήκιστον, πλήρης δυνάμεως, ἱερουργεῖν 
τὰ μυστήρια τῆς Αὐτοῦ Χάριτος, ὀρθοτομεῖν τὸν λόγον τῆς Αὐτοῦ ἀληθείας, 
ποιμαίνειν τε καὶ προάγειν ἀεὶ ἐπὶ τὰ κρείττω καὶ βελτίω τὸ παρ’ Αὐτοῦ 
ἐμπιστευθὲν Αὐτῇ λογικὸν ποίμνιον, πρεσβείαις τῶν ἁγίων πανευφήμων 
ἀποστόλων, Βαρθολομαίου καὶ τοῦ γενναιομάρτυρος Βαρνάβα, προστάτου 
τῆς καθ’ ἡμᾶς ἁγιωτάτης Ἐκκλησίας τῆς Κύπρου.

           

                                      Τῆς Ὑμετέρας γερασμιωτάτης Παναγιότητος

                                                   ἀγαπητὸς ἐν Χριστῷ ἀδελφὸς

                                                 

Ἐν τῇ Ἱερᾷ Ἀρχιεπισκοπῇ Κύπρου,

             ια΄ Ἰουνίου ͵βιδ΄.



ΠΑΝΗΓΥΡΙΚΗ ΘΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ 
ΜΕ ΤΗΝ ΕΥΚΑΙΡΙΑ ΤΗΣ ΕΟΡΤΗΣ
ΤΟΥ ΙΔΡΥΤΟΥ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΤΟΥ
 ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ

ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΒΑΡΝΑΒΑ 
ΔΑΣΟΥΠΟΛΕΩΣ

ΤΕΤΑΡΤΗ 11 ΙΟΥΝΙΟΥ 2014

 
Ὅπως κάθε χρόνο, ἔτσι καὶ φέτος, ἡ ἱερὰ μνήμη τοῦ ἱδρυτῆ καὶ 

προστάτη τῆς Ἐκκλησίας μας Ἀποστόλου Βαρνάβα γιορτάστηκε μὲ 
κάθε ἐπισημότητα καὶ λαμπρότητα στὸν ἱερὸ ναὸ τοῦ Ἀποστόλου 

Βαρνάβα Δασουπόλεως. Τῆς θείας Λειτουργίας προέστη ἡ Αὐτοῦ Μακαριότης 
ὁ Ἀρχιεπίσκοπος Κύπρου καὶ συμμετεῖχαν σ’ αὐτὴν καὶ πολλοὶ ἀπὸ τοὺς 
Ἀρχιερεῖς καί κληρικούς μας. Στὴ θεία Λειτουργία μετέσχε καὶ ἐκπρόσωπος 
τῆς Α.Θ.Π. τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριάρχου κυρίου κυρίου Βαρθολομαίου, 
ὁ Σεβασμιώτατος  Μητροπολίτης Μαρωνείας καὶ Κομοτηνὴς κύριος 
Παντελεήμων, ὁ ὁποῖος στὴν κατάλληλη στιγμὴ προσφώνησε τὸν 
Μακαριώτατο ὡς ἀκολούθως:

Μακαριώτατε Ἀρχιεπίσκοπε Νέας Ἰουστινιανῆς καί πάσης Κύπρου,

Σεβασμιώτατοι Ἅγιοι Ἀρχιερεῖς,

Τίμιον Πρεσβυτέριον,

Χριστοῦ Διακονία,

Ἐξοχώτατοι Ἄρχοντες,

Λαέ τοῦ Κυρίου περιούσιε καί εὐλογημένε,
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Ἡ Μήτηρ Μεγάλη τοῦ Χριστοῦ Εκκλησία συγχαίρει σήμερα μέ τήν 
Αὐτοκέφαλη Ἐκκλησία τῆς Κύπρου, ἐπί τῇ ἐπετείῳ τῆς Θρονικῆς Ἑορτῆς της, 
τῆς ἀγομένης εἰς τιμήν καί μνήμην τοῦ ἁγίου ἀποστόλου Βαρνάβα.

 Σεπτῇ Πατριαρχικῇ Ἐντολῇ, εὑρισκόμεθα σήμερα ἐν μέσῳ ὑμῶν ὡς 
ἐκπροσώπου τῆς Α.Θ.Π. τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριάρχου κ.κ. Βαρθολομαίου, 
τοῦ ὡσαύτως ἄγοντος τά τετιμημένα Ὀνομαστήριά Του, προκειμένου νά 
μεταφέρουμε σέ Σᾶς, Μακαριώτατε Αρχιεπίσκοπε Νέας Ιουστινιανής καί 
πάσης Κύπρου καθώς καί στούς Ἀδελφούς συνεπισκόπους τῆς Ἐκκλησίας 
τῆς μεγαλονήσου, στόν κλῆρο καί στόν εὐλογημένο λαό τοῦ Θεοῦ τάς εὐχάς 
τοῦ Οἰκουμενικοῦ Θρόνου καί τοῦ Προκαθημένου του προσωπικῶς, γιά ἔτη 
πολλά, καλλίκαρπα, θεοφώτιστα καί παραγωγικά, ὁδηγοῦντα τό πλήρωμα 
τῆς κατά Κύπρον Ἐκκλησίας εἰς λιμένας εὐδίους σωτηρίας καί ἁγιότητος.

Ἀπό τῆς ἀκριτικῆς Θράκης, εἰς ἥν ἡ Χάρις τοῦ Κυρίου μᾶς ἔταξε 
Μακαριώτατε, ὅπως διακονήσωμεν τήν Ἐκκλησίαν καί τόν εὐλαβῆ λαόν 
Της, ἤλθομεν εἰς τήν μαρτυρικήν Κύπρον, τῆς ὁποίας σημαντικό μέρος τοῦ 
ἐδάφους εἶναι ἀκόμη κατειλημμένο, κομίζοντες τό μήνυμα τῆς ἀδελφικῆς 
συμπαραστάσεως, τῆς ἐν Χριστῷ ἀγάπης καί τῆς ἀνυποκρίτου συμπαρατάξεως 
μαζί Σας στούς ἀγώνας τοῦ κυπριακοῦ λαοῦ, στούς ὁποίους ἡ ἐθναρχούσα 
πάντοτε Αὐτοκέφαλος Ἐκκλησία τῆς μεγαλονήσου δίδει τό παρόν. Πάντοτε 
ὁ λαός μας στάθηκε στό πλευρό τῶν ἀδελφῶν Κυπρίων, ὅταν ἡ ανάγκη τό 
ἐκάλεσε.

Θά ἤθελα δέ νά Σᾶς διαβεβαιώσω ὅτι ὅλοι ἐμεῖς, κλῆρος καί λαός, 
δέον ὅπως θεωρούμεθα συμπαραστάτες καί συγκυρηναῖοι στό σταυρό πού 
σηκώνετε σαράντα χρόνια τώρα. Σταυρό στόν ὁποῖο ἦλθαν νά προστεθοῦν 
καί πρόσφατα προβλήματα, τά ὁποῖα ἐμεῖς στήν Ἑλλάδα ἀσφαλώς τά βιώσαμε, 
καί συνεχίζουμε νά τά αἰσθανόμαστε, πιό ἔντονα καί πιό βασανιστικά. Γι’ αὐτό 
ἄλλωστε καί μποροῦμε νά σᾶς καταλάβουμε καλλίτερα.

Τά προβλήματα αὐτά καλῶς γνωρίζει, καί ἐν μέρει ἔχει ἀντιμετωπίσει 
ἡ μεγάλη τοῦ Χριστοῦ Ἐκκλησία, στήν ἱστορική διαδρομή τῶν δεκαοκτώ 
περίπου αἰώνων, τήν ὁποία ἤδη ἔχει διαγράψει. Προβλήματα καί δοκιμασίες 
στή δίνη τῶν ὁποίων μία μόνο παρηγορία ὑπάρχει, ἡ προσευχή, καί μία μόνο 
ἀπολυτρωτική δύναμις ὑφίσταται, ἡ βοήθεια τῆς πανσθενοῦς χειρός τοῦ 
Ὑψίστου. Καί εἶναι ἀσφαλῶς ἡ σημερινή θρονική ἑορτή τῆς Αὐτοκεφάλου 
Ἐκκλησίας τῆς Κύπρου ἀπόδειξις  αὐτῆς τῆς θείας ἐνισχύσεως καί ἀρωγῆς, 
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ἀλλά καί σημεῖον μέγα ἐκ τοῦ ὁποίου ὅλοι μποροῦμε νά φρονηματιστοῦμε 
καί νά παραδειγματιστοῦμε. Ἑορτή λαμπρή, μέ πᾶσαν ἐκκλησιαστικήν τάξιν 
κεκοσμημένη, πνευματοφόρος καί ἐπιστηρικτική.

Μεταφέροντας τὰς εὐχὰς καί τήν εὐλογία τῆς Σεπτῆς Κορυφῆς τῆς 
Ὀρθοδοξίας, ἀπό τοῦ ὡσαύτως μαρτυρικοῦ ἀλλά καί πάντοτε φεγγοβόλου 
Φαναρίου, εὐχόμεθα ὅπως ὁ ἅγιος προστάτης τῆς Αὐτοκεφάλου Ἐκκλησίας 
τῆς Κύπρου, τοῦ ὁποίου σήμερα τήν ἱερά μνήμη πανηγυρίζομε, σκέπῃ τόν 
κλῆρο καί τόν λαό τῆς Μεγαλονήσου, φωτίζῃ καί διακυβερνᾷ τούς ποιμένες 
καί τό ποίμνιο, ἰδιαιτέρως δέ χαριτώνῃ καί στηρίζῃ τήν Ἱερά Σύνοδο καί τόν 
Ἅγιο Πρόεδρό της, ἐσᾶς Μακαριώτατε πάτερ καί Δέσποτα, στό δύσκολο καί 
θεοφιλές ἔργο Σας, εἰς μακρότητα ἡμερῶν καί εἰς ἔργα οἰκοδομῆς τοῦ κατά 
Κύπρον ἀμπελῶνος τοῦ "Κυρίου".

Στὴν ὡς ἄνω προσφώνηση ὁ Μακαριώτατος εὐχαρίστησε ἐνθέρμως, 
μέσῳ τοῦ Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτη Μαρωνείας καὶ Κομοτηνὴς, τὸν 
Παναγιώτατο καὶ ἐξέφρασε τὶς ἐνδότερες εὐχές Του, ὅπως ἡ Ὀρθοδοξία 
ἑνωμένη, κάτω ἀπὸ τὴν ἐμπνευσμένη πνευματική Του καθοδήγηση, ἐπιλύσει 
τὰ μεγάλα καὶ σοβαρὰ προβλήματα ποὺ ἀντιμετωπίζει, λόγω τῶν διεθνῶν 
γεγονότων, καὶ ἐκπληρώσει τὴν θεήλατη ἀποστολή Της.

Ὅσο ἀφορᾶ στό ἐθνικό μας θέμα τόνισε και πάλι ὅτι ἡ Ἐκκλησία, 
 ὡς φιλόστοργος Μητέρα τοῦ Κυπριακοῦ λαοῦ, θά βρίσκεται πάντοτε στίς 
ἀγωνιστικές ἐπάλξεις τοῦ χρέους καί τῆς τιμής προασπίζουσα με σθένος 
τά ἐθνικά δίκαια τού ποιμνίου της, μέχρις ότου ροδίσει στόν ὁρίζοντα ἡ 
Δικαιοσύνη καί ἡ Ἐλευθερία.

Κατὰ τὴν ὥρα τοῦ Κοινωνικοῦ ὁ Πανιερώτατος Μητροπολίτης 
Κωνσταντίας καὶ Ἀμμοχώστου κύριος Βασίλειος μίλησε στὸ πυκνὸ 
ἐκκλησίασμα γιὰ τὸν βίο καὶ τὴν ἀγωνιστικὴ προσωπικότητα τοῦ ἰδρυτοῦ καὶ 
προστάτου τῆς Ἐκκλησίας μας Ἀποστόλου Βαρνάβα.

 Ἡ ὁμιλία του ἔχει ὡς ἀκολούθως.

 

«Στήλη ἦν καθαρὰ τοῦ Χριστοῦ ὁ Ἀπόστολος Βαρνάβας,

 πᾶσαν ἀρετὴν ἀποστίλβουσα»      (Ἀλέξανδρος Μοναχός)
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Ὅταν ἀνετέθη στὸν Μοναχὸ Ἀλέξανδρο τῆς Μονῆς τοῦ Ἀποστόλου 
Βαρνάβα τὸν 6ο αἰῶνα ἀπὸ τὸν σκευοφύλακα τῆς Μονῆς νὰ ἐκφωνήσει 
ἐγκωμιαστικὸ λόγο γιὰ τὸν Ἀπόστολο τὴν ἡμέρα τῆς ἑορτῆς του στὴν ἴδια 
τὴ Μονή, γιὰ δύο λόγους λέγει ὅτι δίσταζε νὰ τὸ πράξει. Πρῶτον, ἔκρινε 
τὸν ἑαυτό του ἀδύνατο νὰ ἀναλάβει ἕνα τέτοιο ἐγχείρημα καί, δεύτερον, ὄχι 
μόνο γιὰ τὸν ἴδιο, ἀλλὰ γιὰ ὅλους ἀνεξαιρέτως τὸ ἔργο αὐτὸ εἶναι ἀπὸ τὰ 
πλέον δυσχερέστερα, γιατὶ πρόκειται γιὰ τὸν «ἐν Ἀποστόλοις ἐπισημώτατον 
υἱὸν παρακλήσεως, καὶ φωστῆρα τῆς οἰκουμένης»1 Ἀπόστολον Βαρνάβαν. 
Ἡ διαπίστωση αὐτὴ τοῦ ἀδελφοῦ τῆς Μονῆς Ἀλεξάνδρου Μοναχοῦ εἶναι 
ἀντικειμενικότατα σωστὴ γιὰ τὸν Ἀπόστολο τῆς Ἐκκλησίας Κύπρου. 
Ἄλλωστε, αὐτὸ εἶναι φανερὸ ἀπὸ τὴν περιγραφὴ τῆς προσωπικότητας καὶ τοῦ 
ἀποστολικοῦ του ἔργου, ὅπως περιγράφονται καὶ στὸ βιβλίο τῶν Πράξεων τῶν 
Ἀποστόλων. Παρὰ δὲ τὴν ταπεινοφροσύνη τοῦ Μοναχοῦ Ἀλεξάνδρου, εἶναι 
πανθομολογουμένως ἀποδεκτὸ ὅτι μᾶς κατέλειπε τὸ σημαντικότερο ἴσως τῶν 
κειμένων τόσο γιὰ τὴ βιοτὴ τοῦ Ἀποστόλου Βαρνάβα,  ὅσο καὶ γιὰ τὴν ἱστορία 
τῆς Ἐκκλησίας τῆς Κύπρου. Δὲν εἶναι μόνο ἀναφορὰ στὸ παρελθόν, ἀλλὰ 
μὲ τὴ γραφίδα του χαράσσει καὶ τὴν πορεία τοῦ μέλλοντος τῆς Ἐκκλησίας 
μας, γιατὶ μὲ τὴν κατοχύρωση τῆς Ἀποστολικότητάς της, τῆς προσφέρει τὰ 
ἐχέγγυα γιὰ νὰ πορευθεῖ μέσα στοὺς αἰῶνες καὶ νὰ διέλθει ἀλώβητη διὰ πυρὸς 
καὶ σιδήρου, φυλάττουσα τὴν ἀποστολικὴ πίστη καὶ παράδοση.

Ὄντως, ὁ βίος καὶ τὸ ἔργο τοῦ ἀποστόλου Βαρνάβα μποροῦν νὰ 
συστηματοποιηθοῦν σὲ τρεῖς τομεῖς, ὅπως αὐτὸ φαίνεται, εἴτε μέσα ἀπὸ τὶς 
Πράξεις τῶν Ἀποστόλων, εἴτε ἀπὸ τὸ κείμενο τοῦ Μαρτυρίου του τοῦ Ἰωάννη 
Μάρκου, εἴτε ἀπὸ τὸ Ἐγκώμιο τοῦ Μοναχοῦ Ἀλεξάνδρου.

1  Μεγίστην λόγον ὑπόθεσιν προέθετο τοῖς πτωχοτάτοις ἡμῖν ἡ πατρικὴ ὑμῶν 
φιλομαθία, ὦ Πατέρων ἄριστε καὶ ἀσκητῶν δοκιμώτατε Πάτερ∙ προεβάλετο γὰρ ἡμῖν εἰς 
εὐφημίαν τὸν θεσπέσιον, καὶ ὡς ἀληθῶς τρισμακάριον, καὶ ἐν Ἀποστόλοις επισημώτατον υἱὸν 
παρακλήσεως, καὶ φωστῆρα τῆς οἰκουμένης Βαρνάβαν τὸν πανύμνητον. Ἀλλ’ ἐγὼ προστάτην 
τὴν ὑπὲρ λίαν ὑπόθεσιν, τὴν ἐμαυτοῦ ἀπαιδευσίαν αντεξάγων, τὴν ὑπακοὴν ἐπὶ πλεῖστον 
χρόνον παρῃτησάμην, τὴν ἐγχείρησιν ὀρρωδῶν. Ποῖος γὰρ καὶ λόγος ἐφίκεσθαι δύναται τῆς 
ἀποστολικῆς τελειότητος; Οὐ μόνον γὰρ ἐμοὶ ἀδύνατον τὸ τοιοῦτον καθέστηκεν ἐγχείρημα, 
ἀλλὰ καὶ πᾶσι δυσχερές. Οἶμαι γὰρ πᾶσαν ἀνθρώπων φύσιν λείπεσθαι πρὸς διήγησιν τῶν του 
μεγίστου Ἀποστόλου Βαρνάβα ἀγαθῶν πράξεων∙ εἰ δὲ καὶ ἐπιχειρήσειεν τις περὶ αὐτοῦ λέγειν 
τι, παρὰ πολὺ μετὰ μὲν τοῦ μέτρου τῆς ἀξίας τῶν πραγμάτων ἀποληφθήσεται, κἂν λίαν σοφὸς 
καὶ ἐπιστήμων τυγχάνει, καὶ περὶ λόγους δυνατώτατος, εὑρεθήσεται δὲ βυθῷ θαυμάτων 
ἐγκυβιστῶν» (Ἀλεξάνδρου Μοναχοῦ. Ἐγκώμιον, § 1. Acta Sanctorum (AS), σελ. 436-437).
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1. Τὸ πρῶτο βέβαια δὲν μπορεῖ παρὰ νὰ ἀφορᾶ στὴν προσωπικότητα καὶ τὶς 
ἀρετὲς τοῦ Ἀποστόλου. Ἀποδεικνύεται ὅτι ἦταν αὐστηρὰ προσηλωμένος 
στὴ διδασκαλία τοῦ Εὐαγγελίου τοῦ Χριστοῦ, τό ὁποῖο καὶ δίδασκε καθ’ 
ὅλη τὴν ἀποστολική του δραστηριότητα.

2. Ὁ δεύτερος τομέας ἀφορᾶ τὴ συμβολή του γιὰ τὴν πορεία τοῦ κατὰ τὴν 
οἰκουμένη Χριστιανισμοῦ, ὅπου ὁ Βαρνάβας ἀποδεικνύεται διορατικὸς 
γιά τὸ μέλλον καὶ ἐμπνευσμένος ἀπὸ τὸ φωτισμὸ καὶ τὴ χάρη τοῦ Ἁγίου 
Πνεύματος.

3. Ὁ  τρίτος τομέας ἀφορᾶ τὴ συμβολή του γιὰ τὴν πορεία τῆς Ἐκκλησίας 
Κύπρου, τῆς Ἐκκλησίας τῆς Πατρίδας του.

1. Προσωπικότητα τοῦ ἀποστόλου Βαρνάβα

Μικρὲς ἀναφορὲς ποὺ ἀφοροῦν τὴν προσωπικότητα τοῦ ἀποστόλου 
Βαρνάβα θά μᾶς πείσουν ὅτι πρόκειται γιὰ πολυτάλαντο ἄνθρωπο, 
προικισμένο μὲ χαρίσματα τοῦ Ἁγίου Πνεύματος. Δὲν εἶναι τυχαῖο τὸ γεγονὸς  
ὅτι στὶς Πράξεις τῶν Ἀποστόλων κατατάσσεται μεταξὺ τῶν Προφητῶν, 
δηλαδὴ ἐκείνων ποὺ εἶχαν τὸ χάρισμα τῆς προφητείας κατὰ τὴν ἀποστολικὴ 
περίοδο. Ἄλλωστε, καὶ τὸ ὄνομα τὸ ὁποῖο τοῦ ἔδωσαν οἱ Ἀπόστολοι, 
μετονομάζοντάς τον ἀπὸ Ἰωσῆ ἢ Ἰωσὴφ σὲ Βαρνάβα ἔχει αὐτὴ τὴν ἔννοια. 
Ἔτσι, ὁ συγγραφέας τῶν Πράξεων εὐαγγελιστὴς Λουκᾶς μᾶς πληροφορεῖ γιὰ 
τὸν ἀπόστολο Βαρνάβα, ὅτι «ἢν ἀνὴρ ἀγαθὸς καὶ πλήρης Πνεύματος Ἁγίου καὶ 
πίστεως» (Πράξ. 11:24). Οἱ τρεῖς αὐτοὶ χαρακτηρισμοὶ ποὺ τοῦ ἀποδίδονται, 
ὅτι δηλαδὴ ἦταν «ἀνὴρ ἀγαθὸς καὶ πλήρης Πνεύματος Ἁγίου καὶ πίστεως», 
εἶναι τὰ χαρακτηριστικὰ τῆς ἁγιότητας μέσα στὴν Ἐκκλησία2. Στὴ σημερινὴ 
γλῶσσα οἱ χαρακτηρισμοὶ αὐτοὶ μποροῦν νὰ ἀποδοθοῦν σὲ ἕνα ἀδιάφθορο 

2  Ὁ Μοναχὸς Ἀλέξανδρος πειγράφει τὰ χαρακτηριστικὰ τοῦ ἀπ. Βαρνάβα κατὰ τὸν 
ἀκόλουθο τρόπο: «Ἦν γάρ τὸ εἶδος αὐτοῦ ἀγγελικόν, καί τὸ σχῆμα ἀσκητικὸν∙ σύνοφρυς δὲ 
ὑπῆρχε, ὀφθαλμοὺς ἔχων χαροποιούς, οὐ βλοσυρὸν βλέποντας, ἀλλ’ εὐλαβῶς κάτω νεύοντας∙ 
στόμα σεμνὸν καὶ χείλη εὐπρεπῆ, γλυκασμὸν μέλιτος ἀποστάζοντας, οὐ γὰρ ἐφθέγγετο 
πώποτε περιττὸν τοῦ δέοντος∙ βάδισμα κατεσταλμένον καὶ ἀκενόδοξον, καὶ ἁπαξαπλῶς ὅλος 
δι’ ὅλου στήλη ἢν καθαρὰ τοῦ Χριστοῦ ὁ Ἀπόστολος Βαρνάβας, πᾶσαν ἀρετὴν ἀποστίλβουσα» 
(Ἐγκώμιον § 25. AS, σελ. 444). Δὲν γνωρίζουμε ἀπὸ ποῦ ἀντλεῖ τὶς πληροφορίες αὐτὲς ὁ 
Μοναχὸς Ἀλέξανδρος. Μοιάζει βεβαίως μὲ περιγραφὴ τοῦ τρόπου μὲ τὸν ὁποῖο ἀπεικονίζεται 
ὁ Βαρνάβας. Πιθανόν, ἐν τούτοις νὰ ἐμπνέεται καὶ ἀπὸ τὶς Πράξεις τῶν Ἀποστόλων, ὅταν στὰ 
Λύστρα εἶχαν ταυτίσει τὸν Παῦλο μὲ τὸν Ἑρμῆ καὶ τὸν Βαρνάβα μὲ τὸν Δία (Πράξ. 24:12).
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ἡγέτῃ, μὲ πνευματικὴ καὶ ἠθικὴ ἀκεραιότητα, γι’ αὐτὸ ἄλλωστε καὶ ἐνέπνεε 
ἐμπιστοσύνη καὶ ὅσες ἀποστολὲς τοῦ εἶχαν ἀνατεθεῖ ἀπὸ τοὺς Ἀποστόλους 
τὶς ἔφερε μὲ ἐπιτυχία σὲ αἴσιο τέλος.

Τὴν ψυχή του ποὺ εἶχε χαραχθεῖ βαθειὰ ἀπὸ τὰ διδάγματα τοῦ Εὐαγγελίου 
καὶ εἶχε ἐμποτισθεῖ ἀπὸ τὴν ἀγάπη, φανέρωσε πρῶτον μὲ τὴν πράξῃ του 
νὰ πωλήσει κτῆμα ποὺ εἶχε στὴ Σαλαμῖνα καὶ νὰ διαθέσει τὸ ἀντίτιμο γιὰ 
τὶς ἀνάγκες τῶν πτωχῶν ἀδελφῶν (Πράξ. 4:32-37). Ἐξ αἰτίας αὐτῆς τῆς 
στάσεως τοῦ ἀπ. Βαρνάβα, τοῦ εἶχε ἀνατεθεῖ νὰ μεταφέρει ἔρανο ποὺ ἔγινε 
στὴν Ἀντιόχεια γιὰ τὴν ἀνακούφιση τῶν δεινοπαθούντων ἀδελφῶν στὴν 
Ἱερουσαλὴμ (Πράξ. 11:29-30). Ἔτσι, τό ὄνομά του παρέμεινε συνδεδεμένο μέ 
τὸ φιλανθρωπικὸ ἔργο τῆς Ἐκκλησίας.

2. Συμβολὴ τοῦ ἀπ. Βαρνάβα στὴν πορεία τοῦ Χριστιανισμοῦ

Γιὰ νὰ κατανοήσουμε ἐξ ἄλλου τὸ μεγάλο ἐκκλησιαστικὸ ἔργο τοῦ ἀπ. 
Βαρνάβα, ποὺ χάραξε τὴν περαιτέρω πορεία τοῦ Χριστιανισμοῦ, πρέπει νὰ 
ἔχουμε ὑπ’ ὄψη μας τὴν ἐθνικὴ του καταγωγή, τὴν παιδεία του καὶ τὸ χῶρο 
στὸν ὁποῖο γεννήθηκε καὶ ἀνδρώθηκε. Ὁ ἀπ. Βαρνάβας καταγόταν μὲν ἀπὸ 
Ἰουδαϊκὴ οἰκογένεια, ὅμως γεννήθηκε στὴν Κύπρο,  στὴ Σαλαμῖνα, ὅπου 
κατοικοῦσε ἡ οἰκογένειά του καὶ ὁπωσδήποτε ἔλαβε ἑλληνιστικὴ παιδεία, τόσο 
στὴν Κύπρο, ὅσο καὶ στὰ Ἱεροσόλυμα, ἀπὸ τὸν Νομοδιδάσκαλο Γαμαλιήλ, 
ὅπως καὶ ὁ ἀπ. Παῦλος. Αὐτὰ τὰ δεδομένα τὸν ἔκαναν ἕναν οἰκουμενικὸ 
ἄνθρωπο, μακριὰ ἀπὸ ἐθνικοὺς ἀποκλεισμούς. Ἀνῆκε στοὺς «Ἑλληνιστές», 
ὅπως τοὺς ἀποκαλοῦν οἱ Πράξεις τῶν Ἀποστόλων. Ἔτσι, μπόρεσε νὰ διακρίνει 
τὴν οἰκουμενικότητα τοῦ Εὐαγγελίου τοῦ Χριστοῦ, ποὺ δὲν ἀποτελοῦσε μία 
καθαρὰ Ἰουδαϊκὴ ὑπόθεση.

Μέσα σὲ αὐτὰ τὰ πλαίσια εἶναι ποὺ ἐντάσσεται ἡ ποικίλη δραστηριότητά 
του. Εἶχε ἀποσταλεῖ ἀπὸ τοὺς Ἀποστόλους ἀπὸ τὰ Ἱεροσόλυμα στὴν Ἀντιόχεια 
τῆς Πισιδίας, μετέπειτα ἕδρας τοῦ Πατριαρχείου Ἀντιοχείας, γιὰ νὰ ὀργανώσει 
τὴν ἐκεῖ Ἐκκλησία. Στὸ ἔργο αὐτὸ εἶχε καλέσει γιὰ νὰ ἐργασθοῦν ἀπὸ κοινοῦ 
καὶ τὸν ἀπ. Παῦλο, ὁ ὁποῖος, μετὰ τὴ μεταστροφή του στὸ Χριστιανισμὸ, 
βρισκόταν στὴν Πατρίδα του Ταρσό. Ἄλλωστε, ὁ ἴδιος ὁ ἀπ. Βαρνάβας εἶχε 
εἰσαγάγει τὸν ἀπ. Παῦλο στοὺς Ἀποστόλους, ποὺ ἔτρεφαν καχυποψία κατὰ 
πόσο ὄντως εἶχε μεταστραφεὶ στὴν πίστη τοῦ Εὐαγγελίου, αὐτὸς ποὺ ἦταν 
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πρὶν δεινὸς διώκτης τῶν Χριστιανῶν.  Μὲ τὸν τρόπο αὐτὸ  ὁ ἀπ. Βαρνάβας 
γίνεται  ὄργανο τοῦ Θεοῦ γιὰ νὰ πραγματοποιηθεῖ ἡ ἀναγγελία Του στὸν 
Παῦλο  ὅτι θὰ τὸν καθιστοῦσε σκεῦος ἐκλογῆς του. Θὰ πρέπει ἐξ ἴσου νὰ 
σημειωθεῖ ὅτι τὸ προνόμιο καὶ ἡ τιμὴ οἱ πιστοὶ στὸ Ὄνομα καὶ στὸ Εὐαγγέλιο 
τοῦ Ἰησοῦ Χριστοῦ νὰ ἀποκαλοῦνται Χριστιανοί, ἀνήκει στὸν ἀπ. Βαρνάβα 
καὶ ξεκίνησε ἀπὸ τὴν Ἀντιόχεια.

Ἀπὸ ἐκεῖ, μετὰ ἀπὸ ἔμπνευση τοῦ Ἁγίου Πνεύματος, οἱ Ἀπόστολοι 
Βαρνάβας καὶ Παῦλος μαζὶ μὲ τὸν εὐαγγελιστὴ Μᾶρκο ἐξόρμησαν γιὰ τὴν 
πραγματοποίηση τῆς πρώτης ἀποστολικῆς περιοδείας. Σύμφωνα μὲ τὶς 
Πράξεις τῶν Ἀποστόλων, τό Ἅγιο Πνεῦμα εἶπε στοὺς συναγμένους γιὰ 
τὴν θεία εὐχαριστία Χριστιανούς: «ἀφορίσατε δή μοι τὸν Βαρνάβαν καὶ 
τὸν Σαῦλον εἰς τὸ ἔργον ὃ προσκέκλημαι αὐτούς. τότε νηστεύσαντες καὶ 
προσευξάμενοι καὶ ἐπιθέντες τὰς χεῖρας ἀπέλυσαν» (Πράξ. 13:2-3). Ἡ πρώτη 
χώρα ἐκτὸς Παλαιστίνης καὶ Συρίας, ποὺ δέχεται τὸ Χριστιανισμό, εἶναι ἡ 
Κύπρος, ἡ ἰδιαίτερη πατρίδα τοῦ ἀπ. Βαρνάβα. Οἱ Ἀπόστολοι «γενόμενοι ἐν 
Σαλαμῖνι κατήγγελλον τὸν λόγον τοῦ Θεοῦ» (Πράξ. 13:5). Ἔφθασαν μέχρι τὴν 
Πάφο, ὅπου ἔγινε ἡ μεταστροφὴ στὸ Χριστιανισμὸ τοῦ Ῥωμαίου Διοικητὴ τῆς 
Κύπρου.

Ἄλλες ἱστορικὲς πηγὲς θέλουν τὸν ἀπ. Βαρνάβα νὰ ἔχει διδάξει ἐπίσης τὴ 
χριστιανικὴ πίστη στὴ Ῥώμη, στὰ Μεδιόλανα καὶ στὴν Ἀλεξάνδρεια.

Ἐκεῖ βέβαια ποὺ ἡ συμβολὴ τοῦ διδύμου τῶν Ἀποστόλων Βαρνάβα καὶ 
Παύλου φθάνει στὸ ἀπόγειό της εἶναι ἡ Ἀποστολικὴ Σύνοδος (48/50 μ. Χ.). 
Οἱ δύο Ἀπόστολοι, κουβαλώντας τὶς ἐμπειρίες τῆς ἀποστολῆς τους στὰ Ἔθνη 
καὶ τῆς μεταστροφῆς στὸ Χριστιανισμό, κατόρθωσαν νὰ πείσουν καὶ τοὺς 
πιὸ διστακτικοὺς ἀπὸ τοὺς Ἀποστόλους ὅτι τὸ Εὐαγγέλιο τοῦ Χριστοῦ δὲν 
μπορεῖ νὰ ἐγκλωβιστεῖ μέσα στὰ πλαίσια τῆς Ἰουδαϊκῆς θρησκείας καὶ τῶν 
διατάξεων τοῦ Νόμου (Πράξ. 15). Σὰν ἀπόηχο αὐτῆς τῆς θέσεως, ὁ ἀπ. Παῦλος 
ἔγραφε πρὸς τοὺς Γαλάτες: «τῇ ἐλευθερίᾳ οὖν, ᾗ Χριστὸς ἡμᾶς ἠλευθέρωσε, 
στήκετε, καὶ μὴ πάλιν ζυγῷ δουλείας ἐνέχεσθε» (Γαλ. 5:1). Τὴν ἀπόφαση τῆς 
Ἀποστολικῆς Συνόδου μετέφεραν στὴν Ἀντιόχεια καὶ πάλιν ὁ Βαρνάβας καὶ ὁ 
Παῦλος, μὲ τὴ συνοδευτικὴ ἐπιστολὴ ἐκ μέρους τῶν Ἀποστόλων, ὅπου γίνεται 
παραδοχὴ γιὰ τὴν πλήρη ἀφοσίωσή τους στὸ  ἔργο τοῦ Εὐαγγελίου τοῦ 
Χριστοῦ. «ἀποφασίσαμε ὁμόφωνα, γράφουν, νὰ ἐκλέξουμε μερικοὺς ἄνδρες 
καὶ νὰ τοὺς στείλουμε σὲ σᾶς, μαζὶ μέ τοὺς ἀγαπητούς μας Βαρνάβα καὶ Παῦλο, 
ποὺ ἔχουν ἀφιερώσει τὴ ζωή τους στὸ ἔργο τοῦ Κυρίου μας Ἰησοῦ Χριστοῦ» 
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(Πράξ. 15:25-26). Ἀπὸ αὐτὲς τὶς μαρτυρίες μποροῦμε νὰ διακρίνουμε ποῖο  
ἦταν τὸ περιεχόμενο καὶ ἡ προοπτικὴ διδασκαλίας τοῦ Εὐαγγελίου ἀπὸ τὸν 
ἀπ. Βαρνάβα.

3. Συμβολὴ τοῦ ἀποστόλου Βαρνάβα στὴ θεμελίωση καὶ τὴν  
 ἱστορικὴ πορεία τῆς Ἐκκλησίας Κύπρου

Ὅλοι οἱ Κύπριοι εἴμαστε τέκνα τῆς πίστεως, τὴν ὁποία διδαχθήκαμε 
ἀπὸ τὸν ἀπόστολο Βαρνάβα. Μόνο μὲ μεγάλα βήματα θὰ μπορούσαμε νὰ 
περιγράψουμε τὸ ἀποστολικὸ ἔργο του ἀπ. Βαρνάβα στὴν ἰδιαίτερη πατρίδα 
του τὴν Κύπρο. Μετὰ τὴν Ἀποστολικὴ Σύνοδο, ὁ ἀπ. Βαρνάβας ἐπανῆλθε 
στὴν Κύπρο καὶ θεμελίωσε συστηματικὰ τὴν Ἐκκλησία, ὅπως ἄλλωστε εἶχε 
κάνει καὶ στὴν Ἀντιόχεια ἤ καὶ σὲ  ἄλλες περιοχὲς  ὅπου εἶχε δραστηριοποιηθεῖ. 
Κατὰ τὴ δεύτερη αὐτὴ παρουσία του στὴν Κύπρο εἶναι ποὺ δέχθηκε τὸν 
μαρτυρικὸ θάνατο ἔξω ἀπὸ τὴ Σαλαμῖνα στὸν ἱππόδρομο ποὺ βρισκόταν 
μεταξὺ τῆς Σαλαμῖνας καὶ τῆς σημερινῆς ὁμώνυμης Μονῆς του. Γι’ αὐτὸ καὶ ὁ 
ἐγκωμιαστής του Ἀλέξανδρος Μοναχὸς τὸν ἀποκαλεῖ, «ἅγιον ἀπόστολον καὶ 
γενναῖον μάρτυρα»3.

Ἡ φροντίδα τοῦ ἀπ. Βαρνάβα συνέχισε καὶ μετὰ τὸ μαρτυρικὸ του 
θάνατο γιὰ πολλοὺς αἰῶνες. Ἕνεκα τῆς Κυπριακῆς καταγωγῆς του καὶ 
τοῦ μαρτυρικοῦ του θανάτου, ἀλλὰ καὶ ἀπὸ τὸ γεγονὸς τῆς ὑπάρξεως τοῦ 
τάφου του καὶ τῆς κατοχῆς τοῦ ἱεροῦ λειψάνου του, ἡ Ἐκκλησία Κύπρου 
ἀπέκτησε τὴν  ὕψιστη τιμὴ τῆς αποστολικότητας. Ὁ ἴδιος ἔγινε αἰτία ὥστε 
νὰ ἀποκτήσει τὴν αυτοκεφαλία της ἡ Ἐκκλησία Κύπρου μὲ ἀπόφαση τῆς Γ’ 
Οἰκουμενικῆς Συνόδου. Μὲ τὴν εὕρεση τοῦ τιμίου λειψάνου του ἀπὸ τὸν 
Ἀρχιεπίσκοπο Ἀνθέμιο (476/478), στὸν τόπο ὅπου τὸ ἐνταφίασε ὁ ἀπόστολος 
καὶ εὐαγγελιστὴς Μᾶρκος κατοχυρώθηκε γιὰ ἀκόμη μία φορὰ τὸ αὐτοκέφαλο 
τῆς Ἐκκλησίας καὶ ὁ Ἀρχιεπίσκοπος Κύπρου χαίρει ἀκόμα καὶ σήμερα τῶν 
ἰδιαιτέρων αὐτοκρατορικῶν προνομίων ποὺ ἔλαβε ἀπὸ τὸν αὐτοκράτορα 
Ζήνωνα.

Ἡ πατρίδα μας σήμερα ζεῖ τὶς τραγικὲς συνέπειες τῆς εἰσβολῆς καὶ 
τῆς σαραντάχρονης κατοχῆς καὶ γι’ αὐτὸ τὸ λόγο τὸ ἱερὸ αὐτὸ Συνοδικὸ 
Συλλείτουργο δὲν μπορεῖ νὰ τελεσθεῖ ὡς θὰ ὄφειλε στὴ Μονὴ καὶ στὸν Τάφο 
τοῦ Ἀποστόλου. Ἔχουμε ἀκέραιη τὴν εὐθύνη νὰ διαφυλάξουμε τὴν ἀποστολικὴ 

3  Ἀλεξάνδρου Μοναχοῦ. Ἐγκώμιον § 31. AS, σελ. 447 καὶ  § 46, σελ. 451.
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πίστη ποὺ μᾶς δίδαξε ὁ ἀπ. Βαρνάβας καὶ νὰ τὴν μεταλαμπαδεύσουμε στὶς 
ἑπόμενες γενεὲς, ἀπὸ  ὅποια θέση καὶ  ἂν βρισκόμαστε, εἴτε ὡς ἐκκλησιαστικοὶ 
ταγοὶ εἴτε ὡς ἁπλὰ μέλη τῆς Ἐκκλησίας.  Ἡ ἐμπειρία ἀπὸ τὴν πολυτάραχη 
ἱστορία μας μᾶς διδάσκει ὅτι ἡ πίστη στὸν Θεὸ καὶ ἡ προσήλωση στὴ 
χριστιανική μας παράδοση εἶναι οἱ ἀντιστάσεις ἐναντίον τῶν ὁποιωνδήποτε 
πειρασμῶν τῆς ἱστορίας, ποὺ θέλουν νὰ μᾶς ἀπομακρύνουν ἀπὸ τὴν ἀσάλευτη 
πίστη στὸν Θεὸ καὶ τὶς ἀρχὲς καὶ τὶς ἀξίες τοῦ Χριστιανισμοῦ ὅπως μᾶς τὶς 
δίδαξε ὁ ἀπ. Βαρνάβας.

Ἔχουμε εὐθύνη νὰ διαφυλάξουμε τὴν ἀκεραιότητα τῆς Πατρίδας μας, ὅπως 
τὴν ἁγίασε μὲ τὴν παρουσία καὶ τὴ διδασκαλία του ὁ ἀπ. Βαρνάβας μαζὶ μὲ 
τοὺς ἄλλους Ἀποστόλους καὶ νὰ τὴν ὁδηγήσουμε ξανὰ στὴν ἐλευθερία καὶ τὴν 
οἰκονομικὴ εὐημερία. Ἔχουμε εὐθύνη νὰ τὴ διαφυλάξουμε ἀπὸ ὁποιεσδήποτε 
μεταλλάξεις, εἴτε ἐθνικὲς εἴτε πολιτιστικὲς, εἴτε τῆς ἠθικῆς ἀκεραιότητας τοῦ 
ἀνθρωπίνου προσώπου, εἴτε ἀπὸ μεταλλάξεις τῶν προϊόντων τῆς φύσεως ἤ 
καὶ τῆς ἴδιας τῆς φύσεως. Αὐτὰ εἶναι ἐνεκτίμητα δῶρα τοῦ Θεοῦ πρὸς τὸν 
ἄνθρωπο καὶ ἔχουμε εὐθύνη γιὰ τὴ βελτίωση τῆς δημιουργίας τοῦ Θεοῦ.

Γιὰ ὅλους αὐτοὺς τοὺς λόγους, μὲ μόνο μικρὴ προσθήκη, θὰ κάνουμε δική 
μας τὴν προσευχὴ ποὺ ὁ Ἀλέξανδρος Μοναχὸς ἀπηύθυνε στὸν Ἅγιο στὸ τέλος 
τοῦ ἐγκωμιαστικοῦ του λόγου, ἐνώπιον τοῦ ἱεροῦ λειψάνου τοῦ Ἀποστόλου, 
καὶ ἐνώπιον τοῦ τότε Ἀρχιεπισκόπου Κωνσταντίας, γιατὶ ἡ εὐχὴ αὐτὴ εἶναι 
ὅσο ποτὲ ἄλλοτε ἐπίκαιρη.

«Τῆς δὲ πατρίδος σου πάσης φρόντισον, ὡς πάντοτε καὶ νῦν, ταῖς σαῖς 
ἁγίαις εὐχαῖς φυλάττων αὐτὴν ἀπὸ παντὸς κακοῦ, καὶ ἀπὸ σκανδάλων 
ἐργαζομένων τὴν ἀνομίαν∙ ἐλευθέρωσον αὐτὴν ἀπὸ τῆς ἐσχάτης 
δουλείας∙ δὸς παράκλησιν εἰς τὸν παντοιοτρόπως χειμαζόμενον λαόν 
σου, ἵνα εἰρηνικῶς, σωφρόνως τε καὶ εὐσεβῶς ζήσωμεν ἐν τῷ νῦν αἰῶνι, 
προσδεχόμενοι τὸ ἔλεος τοῦ Κυρίου ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ εἰς ζωὴν αἰώνιον, 
ἧς γένοιτο πάντας ἡμᾶς ἐπιτυχεῖν, χάριτι καὶ οἰκτιρμοῖς καὶ φιλανθρωπίᾳ 
τοῦ Κυρίου ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ, μεθ’ οὗ τῷ Πατρὶ δόξα, σὺν τῷ παναγίῳ 
Πνεύματι, νῦν καὶ ἀεὶ καὶ εἰς τοὺς αἰῶνας τῶν αἰώνων. Ἀμήν!»4.

Ζ
4  Ἀλεξάνδρου Μοναχοῦ. Ἐγκώμιον § 50. AS, σελ. 452.



«ΟΡΘΟΔΟΞΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗ
ΠΑΡΑΔΟΣΗ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ
 ΜΕΣΑ ΑΠΟ ΤΙΣ ΠΗΓΕΣ»

Α΄ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΣΤΗΝ  ΚΥΠΡΟ
 

Την Παρασκευή 30 και το Σάββατο 31 Μαΐου πραγματοποιήθηκε 
στην Ιερά Μητρόπολη Λεμεσού το Α΄ Λειτουργικό Συνέδριο, το 
οποίο προετοίμασε η Συνοδική Επιτροπή επί της Λατρείας τής 

οποίας Πρόεδρος είναι ο Πανιερώτατος Μητροπολίτης Μόρφου κύριος 
Νεόφυτος. Στην προσπάθειά του αυτή είχε ως επιστημονικούς συνεργάτες τον 
Πανιερώτατο Μητροπολίτη Λεμεσού κύριο Αθανάσιο, τον Αρχιμανδρίτη κύριο 
Γρηγόριο Ιωαννίδη και τον καθηγητή τού Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης κύριο 
Θεόδωρο Γιάγκου. Στη Γραμματεία τον Πανοσιολογιώτατο Αρχιμανδρίτη κύριο 
Χρυσόστομο Κωνσταντίνου και τον πρωτοπρεσβύτερο πατέρα Μιχαήλ Βοσκό. 
Το θέμα τού Α΄ αυτού  Λειτουργικού Συνεδρίου ήταν:

«ΟΡΘΟΔΟΞΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗ ΠΑΡΑΔΟΣΗ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ
ΜΕΣΑ ΑΠΟ ΤΙΣ ΠΗΓΕΣ».

Στο Συνέδριο προσκλήθηκαν και μίλησαν εκκλησιαστικές προσωπικότητες 
και καθηγητές Πανεπιστημίων από την Κύπρο και το εξωτερικό, οι οποίοι 
ανέπτυξαν τα θέματά τους με εξαιρετική επιτυχία.

Κορύφωμα των εργασιών τού Συνεδρίου ήταν η Αρχιερατική θεία 
Λειτουργία, η οποία πραγματοποιήθηκε στον ιερό ναό της Παναγίας 
Καθολικής την Κυριακή 1η Ιουνίου.

Πιο κάτω παραθέτουμε την προσφώνηση τού Μακαριωτάτου 
Αρχιεπισκόπου Κύπρου κυρίου κυρίου Χρυσοστόμου καθώς επίσης την 
εναρκτήρια και την καταληκτήρια ομιλία τού Προέδρου τής Συνοδικής 
Επιτροπής επί της Λατρείας Πανιερωτάτου Μητροπολίτη Μόρφου κυρίου 
Νεοφύτου.
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ΠΡΟΣΦΩΝΗΣΗ ΤΟΥ ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΟΥ ΚΥΠΡΟΥ
ΚΥΡΙΟΥ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΥ

ΣΤΟ Α΄ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ  

Πανιερώτατοι, εκλεκτοί Εισηγητές, τέκνα εν Κυρίω αγαπητά ,

 Με αισθήματα βαθύτατης χαράς χαιρετίζω το Α΄ Λειτουργικό Συνέδριο 
που πραγματοποιείται στην Κύπρο με θέμα:  « ΟΡΘΟΔΟΞΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗ 
ΠΑΡΑΔΟΣΗ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ ΜΕΣΑ ΑΠΟ ΤΙΣ ΠΗΓΕΣ ». 

Η λατρεία αποτελεί, χωρίς αμφισβήτηση, το κυριότερο χαρακτηριστικό 
και τον σημαντικότερο τρόπο έκφρασης κάθε θρησκευόμενου ανθρώπου. 
Λατρευτικά κείμενα που απευθύνονται προς τον αληθινό Θεό, όπως οι ψαλμοί, 
αλλά και οι ωδές της Παλαιάς Διαθήκης, καθώς και τα Ουγαριτικά κείμενα 
που περιλαμβάνουν ύμνους προς τους Θεούς των ειδώλων, μαρτυρούν για 
την αρχαιότητα της λατρείας.

Εξάλλου είναι γνωστό πως η αρχαιότερη μορφή ποίησης είναι 
η θρησκευτική. Και από τη θρησκευτική ποίηση πρώτη σε εμφάνιση είναι 
η λατρευτική με την οποία τα λογικά όντα απευθύνθηκαν, από την αυγή της 
Ιστορίας, προς τον Θεό τους. 

Ως φοιτητές μελετήσαμε τη γέννηση και την εξέλιξη της Χριστιανικής 
μας λατρείας: Παρακολουθήσαμε όλα τα στάδια από τα οποία διήλθε 
η διαμόρφωση των διάφορων εκκλησιαστικών τελετών και των μυστηρίων 
μας, το πώς προέκυψαν οι διάφοροι λειτουργικοί μας τύποι, πώς τα κοντάκια 
αντικαταστάθηκαν από τους κανόνες, πώς προέκυψαν τα τελικά κείμενα των 
Λειτουργιών μας, το πώς και πότε αυτές τελούνται και άλλα πολλά. Μέσα από 
όλη αυτή τη διαδικασία αντιληφθήκαμε ότι η λατρεία μας, ως μέσον με το οποίο 
ο άνθρωπος απευθύνεται στον Θεό και εκζητεί τον αγιασμό και τη Θεία Χάρη, 
δεν μπορούσε να ήταν στάσιμη και απολιθωμένη, ούτε και ανεπηρέαστη από 
τον χρόνο και το περιβάλλον. Αυτό δεν σημαίνει, βέβαια, ότι η λατρεία μας 
βρίσκεται σε μια συνεχή, ανεξέλεγκτη μεταβολή, διαφορετική στα διάφορα 
μήκη και πλάτη της γης. Κι είμαστε σίγουροι, και χαιρόμαστε γι’ αυτό, πως 
τέτοια προβλήματα θα απασχολήσουν το συνέδριό σας.

Αναμφίβολα το συνέδριο αυτό πραγματοποιείται και μετά τους 
προβληματισμούς που εκφράστηκαν μετά την έκδοση των τριών τελευταίων 
ΤΥΠΙΚΩΝ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ ΤΩΝ ΙΕΡΩΝ ΑΚΟΛΟΥΘΙΩΝ  τής Εκκλησίας τής 
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Κύπρου υπό την ευθύνη και την εποπτεία τής Επιτροπής Λατρείας, τής οποίας 
προεδρεύει ο εν Χριστώ Αδελφός Μητροπολίτης Μόρφου κύριος Νεόφυτος 
και η οποία έχει ως ειδικό σύμβουλο τον Πανιερώτατο Μητροπολίτη Λεμεσού 
κύριο Αθανάσιο.

Είμαστε βέβαιοι ότι η Συνοδική Επιτροπή Λατρείας, η οποία αποτελείται 
και από άλλα καταξιωμένα πρόσωπα με μακρά εκκλησιαστική πείρα και 
θεολογική κατάρτιση εργάστηκε με ζήλο προκειμένου να παρουσιάσει ό,τι 
καλύτερο ηδύνατο. Για τον επιστημονικό και θεολογικό τους μόχθο τους 
εκφράζω από τη θέση αυτή τις θερμές ευχαριστίες τής Εκκλησίας μας. 

Όπως ήδη αναφέραμε η ακολουθητέα πορεία των ιερών ακολουθιών 
δεν είναι δογματικός μονόδρομος. Υπάρχουν πολλές παράμετροι τις οποίες 
λαμβάνουμε υπόψη. Η πρώτη και η σπουδαιότερη είναι η δια μέσου των 
αιώνων καθιερωθείσα παράδοση, η οποία ενεγράφη ως άγραφος νόμος 
στην ψυχοσύνθεση ενός λαού. Αυτό συμβαίνει ιδιαίτερα στην Κύπρο, όπου
ο λαός μας είναι εκ φύσεως πολύ συντηρητικός και πολύ δύσκολα δέχεται ξένες 
παρεμβολές, τις οποίες θεωρεί ως νεοτερισμούς και νεολογισμούς. Αυτό βέβαια 
δεν σημαίνει ότι οποιαδήποτε παρέκκλιση, πρόσθεση ή αφαίρεση κάποιου 
ύμνου από την λειτουργική τάξη αποτελεί αμάρτημα. Όλα προέρχονται από 
την αγαθή διάθεση του υμνωδού και είναι σεβαστά. Όμως κατά τον Απόστολο 
Παύλο «... πάντα εὐσχημόνως καὶ κατὰ τάξιν γινέσθω». ( Α΄ Κορ. 14,40 ). 

Επισημαίνω μερικά ενδεικτικά σημεία τής τοπικής μας παράδοσης, τα 
οποία εναρμονίζονται πλήρως με την παράδοση που αποτυπώνεται στο τυπικό 
τής Μεγάλης Εκκλησίας τής Κωνσταντινουπόλεως, τα οποία παρέβλεψε το 
σημερινό Εορτολόγιο τής Συνοδικής Επιτροπής Λατρείας, με αποτέλεσμα να 
δημιουργήσει σε μερικούς δυσφορία και αντιδράσεις.

 Α)  Στις Δεσποτικές εορτές όταν συμπίπτουν Κυριακή (Μεταμόρφωσης, 
Βαΐων, κλπ), επειδή το Ευαγγέλιο του Όρθρου δεν είναι αναστάσιμο και δεν 
αναγινώσκεται το «Ἀνάστασιν Χριστοῦ θεασάμενοι..», δεν γίνεται προσκύνηση 
του Ευαγγελίου από το λαό, ούτε και ψάλλεται ο Πεντηκοστός ψαλμός. 
Η προσκύνηση, κατά την παράδοσή μας, γίνεται προς τον Αναστάντα Κύριο, 
μετά την εξιστόρηση του γεγονότος της Ανάστασης.

Το «Ἑορτολόγιο» καταργεί αυτήν την ιδιαιτερότητα, την οποία 
διαλαμβάνει και το Τυπικόν της Μεγάλης Εκκλησίας. Αν προσκυνήσουμε 
τον μεταμορφωθέντα Κύριον ή τον επί πώλον όνου ερχόμενον, δεν είναι 
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αμάρτημα, είναι όμως κατάργηση της παράδοσής μας.

 Β) Στις καθημερινές της Μ. Τεσσαρακοστής δεν γίνεται πανηγυρικός 
εορτασμός αγίων, λόγω του πένθιμου χαρακτήρα της Μ. Τεσσαρακοστής.  
Ο εορτασμός τους γίνεται, με μετάθεση, την Κυριακή. Η Εκκλησία, γι’ αυτό 
τον σκοπό, μετέθεσε επίσημα στη Δ΄ Κυριακή τη μνήμη του Αγίου Ιωάννου 
της Κλίμακος και στην Ε΄ Κυριακή τη μνήμη της οσίας Μαρίας της Αιγυπτίας. 

Η παράδοσή μας  και το Τ.Μ.Ε. , αυτές τις Κυριακές, διαλαμβάνει στους 
Αίνους να ψάλλονται και τα στιχηρά των Αγίων αυτών. Το «Εορτολόγιο», 
διατάσσει μόνον τα Αναστάσιμα και έρχεται σε αντίθεση με ό,τι οι παλαιότεροι 
ήταν συνηθισμένοι.

Γ) Την επομένη μεγάλων Εορτών η Εκκλησία τιμά τα πρόσωπα που 
συνέβαλαν στην εορτή της προηγούμενης ημέρας  (στις 26 Δεκεμβρίου την 
Θεοτόκο, στις 7 Ιανουαρίου τον Πρόδρομο, την επομένη της Πεντηκοστής το 
Άγιο Πνεύμα). Είναι και μια ευκαιρία να επαναλαμβάνεται ο εορτασμός του 
μεγάλου γεγονότος και την άλλη ημέρα.

Η παράδοσή μας, και το Τ.Μ.Ε., σ’ αυτές τις ημέρες αντί του Τρισαγίου 
προ του Αποστόλου, διαλαμβάνουν το «Ὅσοι εἰς Χριστόν ἐβαπτίσθητε..»      
Το «Εορτολόγιο» καταργεί αυτή τη διάταξη και θέτει το Τρισάγιον. Χωρίς αυτό 
ν’ αποτελεί αμάρτημα «προς θάνατον», δεν συμβαδίζει με τα παραδεδομένα.

Δ) Στο «Εορτολόγιο» εισάγονται και μερικά μοναστηριακά, ξένα πάλιν

προς τη μέχρι τούδε παράδοσή μας, όπως το «Πληρωθήτω τὸ στόμα ἡμῶν 
αίνέσεώς σου...» αμέσως μετά το «Μετά φόβου Θεοῦ...», που προκάλεσαν την 
αντίδραση μερικών.

Ασφαλέστατα σημαντικότερα θέματα, από τις τυπικές διατάξεις των 
ιερών ακολουθιών, είναι ο ενιαίος τρόπος εκφώνησης των ευχών της θείας  
Λειτουργίας, ο τρόπος τέλεσης των άλλων μυστηρίων και γενικότερα το «πῶς 
ἐν οἴκῳ Θεοῦ ἀναστρέφεσθαι» τα οποία πιστεύω ότι θα απασχολήσουν και το 
συνέδριο αλλά και τη Συνοδική Επιτροπή επί της Λατρείας.

Είμαστε μια μικρή ευδιοίκητη Εκκλησία  και έχω την πεποίθηση ότι 
είμαστε σε θέση να διαμορφώσουμε τις τυπικές διατάξεις των ιερών μας 
Ακολουθιών κατά τρόπο ομοιόμορφο, ώστε, αφ’ ενός μεν να σέβονται και 
να συνάδουν με την καθιερωθείσα δια μέσου των αιώνων παράδοσή μας 
αφ’ ετέρου δε να λαμβάνουν υπόψη και τα επιστημονικά πορίσματα των 
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ερευνητών λειτουργιολόγων, ώστε αυτά να ενταχθούν αρμονικά μέσα στις 
τυπικές Διατάξεις των Ιερών μας Ακολουθιών. 

Με αυτές τις σύντομες σκέψεις καλωσορίζω ένθερμα όλους τους 
επιστημονικούς εισηγητές, συγχαίρω θερμά τη Συνοδική Επιτροπή επί τής 
Λατρείας και επιδαψιλεύω τις ευχές τής Εκκλησίας για την επιτυχία τού 
Α΄ αυτού Λειτουργικού Συνεδρίου τής Κύπρου.

Ιερά Αρχιεπισκοπή Κύπρου

Πέμπτη 29 Μαΐου 2014

                                              Μετ’ ευχών εγκαρδίων

                                          

 
ΕΝΑΡΚΤΗΡΙΑ ΟΜΙΛΙΑ ΑΠΟ ΤΟΝ ΠΡΟΕΔΡΟ

ΤΗΣ ΣΥΝΟΔΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΠΙ ΤΗΣ ΛΑΤΡΕΙΑΣ
ΠΑΝΙΕΡΩΤΑΤΟ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗ ΜΟΡΦΟΥ Κ. ΝΕΟΦΥΤΟ

  
Θεοφιλέστατε ἐκπρόσωπε τοῦ Μακαριωτάτου Ἀρχιεπισκόπου Κύπρου 
καὶ ἀδελφὲ ἐν Κυρίῳ, Χωρεπίσκοπε Μεσαορίας Γρηγόριε, 
Πανιερώτατοι καὶ Θεοφιλέστατοι ἅγιοι ἀρχιερεῖς, 
Ἔντιμε κ. Λοϊζίδη, ἐκπρόσωπε τοῦ Ὑπουργοῦ Παιδείας τῆς Κύπρου, 
Πανοσιολογιώτατοι καὶ Αἰδεσιμολογιώτατοι πατέρες, 
Ἐλλογιμώτατοι εἰσηγητές, 
Ἀγαπητοὶ ἐν Χριστῷ ἀδελφοί, 

Ἡ ταυτότητα κάθε ὀρθοδόξου χώρου καὶ κάθε ὀρθοδόξου λαοῦ, εἶναι 
συνυφασμένη —καὶ θὰ τολμοῦσα νὰ πῶ: ταυτόσημη — μὲ τὸν τρόπο ποὺ ἵσταται 
λατρευτικῶς ἐνώπιον τοῦ Θεοῦ. Ὡς ἐκ τούτου, ἡ δομὴ τῆς Θείας λατρείας, 
ἀλλὰ καὶ ἡ ἱστορικὴ ἐξέλιξις, μέσα ἀπὸ τὴν ὁποία διαμορφώθηκε αὐτὴ ἡ δομή, 
ἀποτελοῦν τὸν ἴδιο τὸν πυρήνα τῆς ἐν κοινωνίᾳ ὑπάρξεώς μας, ἀντανακλοῦν 
τὸν ἴδιο τὸν ἑαυτό μας, ὡς προσώπων, ἀλλὰ καὶ ὡς συλλογικότητος.
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Ἀντιλαμβανόμενη τὴ βαρύτητα αὐτῶν τῶν ἀληθειῶν, ἡ Ἱερὰ Σύνοδος 
τῆς Ἐκκλησίας Κύπρου, στὸ πλαίσιο τῶν δυνατοτήτων ποὺ τῆς παρέχει ὁ ἀπὸ 
τοῦ ἔτους 2010 τεθεὶς ἐν ἰσχύι Καταστατικὸς Χάρτης τῆς Ἐκκλησίας Κύπρου, 
προχώρησε στὴ σύσταση τῆς Συνοδικῆς Ἐπιτροπῆς ἐπὶ τῆς Λατρείας.

Ἐν πρώτοις, λοιπόν, ἡ σύστασις μίας ἐξειδικευμένης Συνοδικῆς Ἐπιτροπῆς 
ἐπὶ θεμάτων λατρείας ἀπηχεῖ τὴν ἰδιαίτερη σημασία, ποὺ ἀποδίδει ἡ Ἱερὰ 
Σύνοδος τῆς Ἐκκλησίας μας σὲ μία συστηματική, ὑπεύθυνη καὶ διαχρονικὴ 
ἀντιμετώπιση τῶν θεμάτων αὐτῶν. Ἡ πρόθεση τῆς Ἱερᾶς Συνόδου δὲν ἦταν 
ἁπλῶς νὰ ὁρίσει μία συντακτικὴ ὁμάδα, ποὺ νὰ ἀναλάβει τὴν ἐκδοτικὴ ἐπιμέλεια 
τοῦ Λειτουργικοῦ Τυπικοῦ, ἀλλὰ νὰ ἔχει ἡ ἴδια ἄμεση καὶ οὐσιαστικὴ ἐμπλοκὴ 
ἐπὶ ὅλων τῶν θεμάτων τῆς Θείας λατρείας, μὲ τελικὸ στόχο νὰ ὀρθοτομεῖται 
λόγος ἀληθείας καὶ στὰ θέματα αὐτά.

Ὡς προέκταση αὐτῆς τῆς προθέσεως τῆς Ἱερᾶς Συνόδου καὶ ἔχοντας 
πάντοτε κατὰ νοῦν, ὅτι τελικὸς στόχος καὶ ὑποχρέωσή μας εἶναι νὰ 
διαφυλάξουμε ἐκεῖνο, πού, κατὰ τὴ ρήση τοῦ Προφήτου Ζαχαρίου, μᾶς 
παραδόθηκε παλαιόθεν ἀπὸ τοὺς πατέρες μας, δηλαδὴ τὸ «λατρεύειν τῷ Θεῷ 
ἐν ὁσιότητι καὶ δικαιοσύνῃ ἐνώπιον αὐτοῦ πάσας τὰς ἡμέρας τῆς ζωῆς ἡμῶν» 
(Λκ. 1, 74-75), ἡ Ἐπιτροπὴ ἀντιμετωπίζει τὸ θέμα τῆς λατρείας σὲ ὅλες του 
τὶς πτυχές: τόσο ὡς θέμα τυπικῆς τάξεως, ὅσο καὶ ὡς θέμα οὐσίας, δηλαδὴ 
θεολογίας. Καὶ ὅταν λέγω θεολογίας, δὲν ἐννoῶ μόνο τὴ διατήρηση τῆς 
σύνδεσης μὲ τὴν κοινὴ παράδοση τῆς μίας, ἁγίας, καθολικῆς καὶ ἀποστολικῆς 
Ἐκκλησίας, ἀλλὰ καὶ τὴ διαφύλαξη τῆς ἰδιάζουσας λατρευτικῆς ταυτότητος, 
ἡ ὁποία ἀντανακλᾶ τὴν ἰδιαιτερότητα τῆς εὐλάβειας τοῦ ὀρθοδόξου λαοῦ τῆς 
Κύπρου, ὅπως διαμορφώθηκε μέσα ἀπὸ τὴ μακραίωνη ἱστορία τῆς Ἐκκλησίας 
της καὶ τὴ γεωγραφικὴ θέση, στὴν ὁποία τὴν ἐνέταξε ἡ Πρόνοια τοῦ Θεοῦ.

Ἡ Ἐπιτροπή, λοιπόν, κινεῖται ταυτόχρονα σὲ δύο ἄξονες: ἀφ’ ἑνός, πρὸς 
τὸ κοινὸν καὶ τὸ ὅμοιον, τὸ ταυτόν, δηλαδὴ τὴν ἑνιαία ἀποστολικὴ παράδοση 
καὶ ἐμπειρία τῆς καθολικῆς Ἐκκλησίας, τῆς ὁποίας εἴμαστε κοινωνοί· 
ἀφ’ ἑτέρου, πρὸς τὸ ἰδιάζον, πρὸς ὅ,τι ἔχει ἀποθέσει ἡ τοπικὴ εὐλάβεια καὶ 
λατρευτικὴ εὐαισθησία τῶν Κυπρίων στὴ λατρευτικὴ τάξη, ὡς ἀπόσταγμα 
αἰώνων βιώσεως καὶ μετοχῆς ἑνὸς συγκεκριμένου λαοῦ στὴ λατρεία τοῦ 
Θεοῦ. Ὁμοουσιότης καὶ διάκρισις ὑποστάσεων: ἡ ἀποκαλυφθεῖσα, διὰ τῆς 
Σαρκώσεως τοῦ Θεοῦ Λόγου, Οἰκονομία τῆς Ἁγίας Τριάδος, ἐφαρμόζεται —
καὶ πρέπει νὰ ἐφαρμόζεται— καὶ στὰ τῆς Θείας λατρείας.



286 ΟΡΘΟΔΟΞΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗ ΠΑΡΑΔΟΣΗ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ ΜΕΣΑ ΑΠΟ ΤΙΣ ΠΗΓΕΣ

Ἀντιλαμβανόμενη κατ’ αὐτὸ τὸν τρόπο τὰ πράγματα, καὶ ἔχοντας πλήρη 
συνείδηση, ὅτι θὰ πρέπει νὰ διατηρηθεῖ αὐτὴ ἡ οἰκονομία τῆς συνυπάρξεως 
τοῦ ταυτοῦ μὲ τὸ ἴδιον, κατὰ τὸ τριαδικὸ πρότυπο, ἡ Ἐπιτροπὴ ἐπὶ τῆς Λατρείας 
ἀντελήφθη ἐξ ἀρχῆς ὅτι οἱ ὅποιες ἀπόψεις της ἐπὶ τοῦ Λειτουργικοῦ Τυπικοῦ, 
ὅπως ἐπίσης καὶ οἱ ἀπόψεις ὅλων τῶν μελῶν τῆς καθ᾽ ἡμᾶς Ἱερᾶς Συνόδου, 
δὲν μποροῦν παρὰ νὰ εἶναι ἀποτέλεσμα ἐπισταμένης μελέτης, ἐπιστημονικῆς 
τεκμηριώσεως, ἀλλὰ καὶ θεολογικῆς βασάνου.

Γιὰ νὰ ποῦμε ὁτιδήποτε γιὰ τὸ Τυπικὸ καὶ τὴ λατρεία, χρειάζεται καταρχὰς 
συστηματικὴ μελέτη τῶν πηγῶν,κάτι ποὺ δὲν ἔγινε μέχρι σήμερα, δυστυχῶς, 
στὰ δρώμενα τῆς τοπικῆς Ἐκκλησίας μας. Σήμερα εἶναι οὐσιαστικὴ ἡμέρα, 
ἅγιοι ἀδελφοί, γιὰ τὴν Ἐκκλησία τῆς Κύπρου, γιατὶ ἐπιτέλους ἀρχίζει μελέτη 
καὶ διάλογος ἐπὶ ἐπιστημονικῆς βάσεως, σὲ ὅτι ἀφορᾶ στὰ τῆς λατρευτικῆς 
μας παραδόσεως, καὶ ὄχι σὲ ὅ,τι νομίζει ὁ καθένας ὡς παράδοση. Χρειάζεται, 
λοιπόν,μελέτη ὅλων τῶν σωζομένων σχετικῶν πηγῶν, καὶ ἐν προκειμένῳ αὐτῶν 
τῆς Ἐκκλησίας Κύπρου, ἀλλὰ καὶ γενικότερα τῆς ἐκκλησιαστικῆς ἱστορίας καὶ 
παραδόσεως. Θὰ ἔχετε προσέξει ὅτι στὸ πρόγραμμα αὐτοῦ τοῦ Συνεδρίου, ποὺ 
ἔχετε στὰ χέρια σας, ὑπάρχουν εἰσηγήσεις γιὰ κάποιο λειτουργικὸ Τυπικό, στὸ 
ὁποῖο δίδουμε ἰδιαίτερη ἔμφαση, τὸ Τυπικὸ τῆς Μονῆς τοῦ Κουτσοβέντη. Ποιός 
μελέτησε σὲ βάθος τὸ λειτουργικὸ αὐτὸ Τυπικὸ τῆς Μονῆς τοῦ Κουτσοβέντη, 
ποὺ καθόρισε ἐν πολλοῖς τὸ λειτουργικὸ Τυπικὸ τῆς Μονῆςτοῦ Ἁγίου 
Νεοφύτου καὶ ἄλλων κυπριακῶν Μονῶνκαὶ διὰ τῶν Μονῶν καὶ τὸ Τυπικὸ τῶν 
ἐνοριῶν μας; Ἄρα, σήμερα ἀρχίζει, ἐπιτέλους, ἡ πρώτη προσπάθεια μελέτης 
καὶ αὐτοῦ τοῦ τόσο σημαντικοῦ Τυπικοῦ τοῦ Κουτσοβέντη, ποὺ ἀποτελεῖ 
προϊὸν εἰσαγωγῆς λειτουργικῶν στοιχείων ἀπὸ τὰ σημαίνοντα ἐκκλησιαστικὰ 
κέντρα Παλαιστίνης καὶ Ἀντιόχειας. Χρειαζόμαστε, λοιπόν, τὴν ἐμπειρία ποὺ 
θησαύρισε ἡ σύγχρονη ἐπιστημονικὴ ἔρευνα, τὰ πορίσματα, τὶς κατακτήσεις 
της, καὶ κυρίως τὶς μεθόδους της. Μὲ αὐτὸ τὸν τρόπο θὰ ἔχουμε ἔδαφος 
ἐπιστημονικοῦ διαλόγου. Γι’ αὐτό, ἡ Ἐπιτροπὴ προσέλαβε, κατὰ κάποιο τρόπο, 
τὸν χαρακτήρα ἑνὸς ἐρευνητικοῦ βήματος, ἐνθαρρύνοντας τὴν ἔρευνα στὰ 
θέματα τῆς ἁρμοδιότητός της, ἀλλὰ καὶ καταφεύγοντας στὰ πορίσματα τῆς 
σχετικῆς μὲ λειτουργικὰ θέματα ἔρευνας, ἔτσι ὥστε νὰ μπορέσει νὰ σχηματίσει 
μιὰ ὅσο γίνεται πιὸ ὀρθὴ ἀντίληψη γιὰ τὸ περιεχόμενο καὶ τὶς ἱστορικὲς 
διαστάσεις τοῦ λειτουργικοῦ Τυπικοῦ τῆς Ἐκκλησίας Κύπρου.

Ἀπὸ τὴν ἄλλη, μᾶς εἶναι διαρκῶς χρήσιμη καὶ ἡ συνειδητοποίηση τοῦ 
γεγονότος ὅτι βρισκόμαστε σὲ μιὰ διαδικασία ἀναζήτησης, ὅτι ἡ ἔρευνά μας 
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εἶναι οὐσιαστικὰ ἀνοικτή, χωρὶς τέρμα. Ἔτσι, τὴν Ἐπιτροπὴ τὴν εἴδαμε ἐξαρχῆς 
μᾶλλον ὡς μία κυψέλη προβληματισμοῦ καὶ διαλόγου, παρὰ ὡς ἕνα βαρὺ 
θεσμό, ποὺ ἐνδύεται τὴ σοβαρότητα τοῦ διορθωτῆ τῶν Τυπικῶν. Πρόκειται 
γιὰ ἕνα ἐργαστήρι, ποὺ δημιουργήθηκε ἀκριβῶς, γιὰ νὰ συντηρεῖ τὴν ἔρευνα 
κι ὄχι τὴ συντήρηση, οὔτε καὶγιὰ νὰ τελειώσει τὴν ἔρευνα ἅπαξ καὶ διαπαντός. 
Ἑπομένως, ὅλες οἱ ἀπόψεις εἶναι εὐπρόσδεκτες.

Αὐτὴ τὴν ἀντίληψη τῆς Ἐπιτροπῆς, ἀλλὰ καὶ τὴ θέλησή της νὰ διευρύνει 
τὸν διάλογο καὶ τὸν προβληματισμό, καλώντας ἔγκυρους ἀκαδημαϊκοὺς καὶ 
ἐρευνητὲς νὰ ἐμπλακοῦν, ἀντανακλᾶ τὸ παρὸν πρῶτο Λειτουργικὸ Συνέδριο. 
Ἐπειδὴ θεωροῦμε χρήσιμες καὶ ἐποικοδομητικὲς τὶς ὅποιες συμβολὲς τῆς 
ἐπιστήμης, καὶ γενικότερα τὴν ἐμβάθυνση τοῦ διαλόγου, εὐελπιστοῦμε ὅτι 
θὰ καθιερωθεῖ ἕνα τακτικὸ βῆμα, ὅπου θὰ μπορεῖ νὰ διεξάγεται ἕνας τέτοιος 
διάλογος. Πρόθεση τῶν δύο ἀρχιερέων, ποὺ εἶναι μέλη τῆς Ἐπιτροπῆς, εἶναι 
νὰ συνεχίσει ἡ διοργάνωση παρόμοιων Συνεδρίων, μὲ σκοπὸ νὰ ὁδηγηθοῦμε 
σὲ περαιτέρω διασάφηση καὶ ἀποκρυστάλλωση τῶν θεμάτων ποὺ μᾶς 
ἐνδιαφέρουν. Κι ἂν δὲν μᾶς ἐνδιαφέρει ἡ λατρεία τοῦ Θεοῦ μας, τότε τὰ ἄλλα 
ἐνδιαφέροντα παρέλκουν. 

Ἕνα λειτουργικὸ Τυπικό, δὲν εἶναι κάτι ποὺ δημιουργεῖται ἐν κενῷ, ἐκ τοῦ 
μὴ ὄντος! Πέραν τῆς ἀπαρασάλευτης ταυτίσεώς του, ὡς πρὸς τὴν οὐσία, μὲ 
τὴν παράδοση τῆς καθολικῆς Ἐκκλησίας, ἀποτελεῖ ταυτόχρονα ἕνα ζωντανὸ 
σῶμα, ποὺ φέρει τὰ σημάδια τοῦ χρόνου, δηλαδὴ τῆς ἱστορίας (ὄχι μόνο τῆς 
ἐκκλησιαστικῆς ἱστορίας, ἀλλὰ καὶ τῆς γενικότερης ἀνθρώπινης ἱστορίας, μὲ 
τὰ μικρὰ καὶ μεγάλα γεγονότα της), ἀλλὰ καὶ τῆς γεωγραφίας, δηλαδὴ τοῦ 
γεγονότος ὅτι μία Ἐκκλησία εἶναι τοποθετημένη ἐν τόπῳ (ἡ Κύπρος στὴν 
ἀνατολικὴ Μεσόγειο), πιὸ κοντὰ σὲ κάποιες Ἐκκλησίες καὶ μακρύτερα ἀπὸ 
ἄλλες, τοῦ ὅτι μία κοινωνία πιστῶν γειτνιάζει μὲ ἄλλες ἐν τόπῳ κοινωνίες 
πιστῶν ἢ ἀπέχει ἀπὸ αὐτές.

Ἀρκετὲς φορές, ἀναφερόμενος στὴν ἱστορία καὶ τὴν ταυτότητα τῆς 
Κύπρου, ἔχω καταφύγει σὲ ἕνα ἑρμηνευτικὸ σχῆμα, τὸ ὁποῖο χρησιμοποίησε 
ὁ ἀείμνηστος πατὴρ Παῦλος Ἐγγλεζάκης, σὲ μία θεώρηση ἀπὸ αὐτὸν 
τῆς ἱστορικῆς ὑπάρξεως τῆς Κύπρου, τὸ ὁποῖο ἀναφέρει τὰ ἑξῆς πολὺ 
εὔστοχα: «Ἡ ζωντανὴ Κύπρος, δὲν εἶναι παρὰ ἕνας χῶρος, μία ἱστορία καὶ μία 
Ἐκκλησία. Ἀκριβῶς διότι αὐτὸ ποὺ προσδιορίζει τὴν ταυτότητα τῆς Κύπρου εἶναι 
ἡ γεωγραφία, ἡ ἱστορία καὶ ἡ Ἐκκλησία της. Ἀναφέρομαι ὄχι στὸ ἀτομικό, στὸ τυχαῖο 
καὶ στὸ καιρικό, ἀλλὰ σὲ ὅ,τι ὁ Σολωμὸς — ἀκολουθώντας τὸν Δάντη — ὀνόμασε ‘τὸ 
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κοινὸν καὶ τὸ κύριον’». Ἀνατρέχοντας στὸ πρόγραμμα τοῦ σημερινοῦ Συνεδρίου 
καὶ ἁπλῶς διαβάζοντας τοὺς τίτλους τῶν εἰσηγήσεων, ποὺ οἱ ἐκλεκτοὶ ὁμιλητὲς 
εἶχαν τὴν καλωσύνη νὰ καταθέσουν στὴν προσοχή μας —οἱ ὁποῖοι τίτλοι 
εἶναι ἐνδεικτικοὶ τῶν κατευθύνσεων ποὺ ἀκολουθεῖ ἡ σύγχρονη ἔρευνα—, 
σκέφτομαι ὅτι ἡ ρήση τοῦ πατρὸς Παύλου μπορεῖ κάλλιστα νὰ βρεῖ ἐφαρμογὴ 
καὶ στὴν προσέγγιση τοῦ Λειτουργικοῦ Τυπικοῦ τῆς Ἐκκλησίας Κύπρου.

Τὸ γεγονὸς ὅτι ἡ νῆσος Κύπρος βρίσκεται σ’ ἕνα σταυροδρόμι τοῦ 
κόσμου, ὅπου διασταυρώνονται τὰ συμφέροντα ἰσχυρῶν δυνάμεων καὶ 
οἱ ἐπιρροὲς μεγάλων πολιτισμῶν, ὅπου διαχρονικὰ παρατηρεῖται μία συνεχὴς 
διακίνηση ἀνθρώπων, ἰδεῶν καὶ ἐμπορευμάτων, δὲν ἀφήνει ἀνεπηρέαστο καὶ 
τὸ Λειτουργικὸ Τυπικὸ τῆς Ἐκκλησίας της.

Ἀπὸ τοὺς ἀποστολικοὺς χρόνους καὶ γιὰ ἀρκετοὺς αἰῶνες τῆς 
βυζαντινῆς περιόδου —σχηματικὰ μιλώντας: μέχρι καὶ τὴν ἔναρξη τῆς ἐδῶ 
φραγκοκρατίας—, ἡ Κύπρος ἀποτελεῖ, οὕτως εἰπεῖν, μέρος τῆς εὐρύτερης 
περιοχῆς τῆς Συροπαλαιστίνης καὶ τῆς νοτίου Μικρᾶς Ἀσίας. Αὐτὸς εἶναι 
ὁ ζωτικός της χῶρος, ἡ γειτονιά της —ἔστω καὶ ἂν ἡ ἱστορικὴ ἔρευνα μέχρι 
σήμερα δὲν ἔδωσε τὴ δέουσα σημασία σ’ αὐτὴ τὴν πραγματικότητα. Ἐμεῖς 
ἀγωνιζόμαστε νὰ ἀποδείξουμε, ὅτι εὑρισκόμεθα στὴ θάλασσα τῆς Μάγχης, 
δίπλα ἀπὸ τὴν Ἀγγλία, ὅτι εἴμαστε Εὐρώπη! Ὅμως, εἴμεθα δίπλα ἀπὸ τὴ Συρία, 
τὴ Μικρὰ Ἀσία, ποὺ σήμερα λέγεται Τουρκία, καὶ τὴν Παλαιστίνη. Αὐτὸς 
εἶναι, ἐπαναλαμβάνω, ὁ ζωτικὸς χῶρος, ἡ γειτονιὰ τῆς Κύπρου, ἔστω κι ἂν 
ἡ ἱστορικὴ ἔρευνα μέχρι σήμερα, δυστυχῶς, δὲν ἔδωσε τὴ δέουσα σημασία 
σ’ αὐτὴν τὴν πραγματικότητα. Στὸν χῶρο τῆς ἁγιολογίας, τῆς εἰκονογραφίας 
καὶ γενικὰ τῆς ἐκκλησιαστικῆς τέχνης, ἀλλὰ καὶ στὴν παραδεδομένη λαϊκὴ 
εὐσέβεια, ἢ ἀκόμα καὶ τὴ λαϊκὴ τέχνη, θὰ βροῦμε πλεῖστες ὅσες ἐνδείξεις, 
μάρτυρες αὐτῆς τῆς στενῆς σχέσης τῆς Κύπρου μὲ τὰ ἀπέναντι παράλια τῆς 
Μικρασίας, Συροπαλαιστίνης καὶ Ἀλεξανδρείας.

Φυσικὸ εἶναι, λοιπόν, ἡ ἱστορικὴ αὐτὴ πραγματικότητα νὰ ἀφήνει τὴ 
σφραγίδα της καὶ στὸν χῶρο τῆς λατρείας. Μέχρι τὶς ἀραβικὲς ἐπιδρομὲς —
καὶ ἐννοεῖται ὅτι μιλοῦμε σχηματικὰ— τὸ λειτουργικὸ πρόσωπο τῆς Κύπρου 
δέχεται ἔντονες ἐπιδράσεις ἀπὸ τὴν Ἀντιόχεια καὶ τὰ Ἱεροσόλυμα. Ταυτόχρονα, 
βεβαίως, καὶ ἀπὸ τὴν Κωνσταντινούπολη καὶ ἀπὸ τὴν Ἀλεξάνδρεια, ἀλλά, 
ὅπως εἶναι φυσικό, τὸ βλέμμα τῆς Κύπρου εἶναι κυρίως στραμμένο πρὸς 
ἀνατολάς.
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Μὲ τὴν ἐπέλαση τοῦ Ἰσλὰμ στὶς παραμεσόγειες χῶρες, πολλοὶ ἄνθρωποι 
κατέφυγαν στὴν Κύπρο ἀπὸ τὶς περιοχὲς τῆς Συρίας καὶ τῆς Παλαιστίνης, καὶ 
μεταξὺ αὐτῶν πολλοὶ ἱεράρχες, ἱερεῖς καὶ μοναχοί. Ἀναπόφευκτα, ὅλοι αὐτοὶ οἱ 
ἄνθρωποι, ποὺ ρίζωναν εἴτε προσωρινὰ εἴτε μόνιμα στὰ χώματα τῆς Κύπρου, 
ἔφερναν μαζί τους καὶ τὶς ἰδιαιτερότητες τῆς λατρείας τῆς Ἀνατολῆς. Ὅπως 
ἡ Κύπρος κατάφερνε νὰ ἀφομοιώσει οἰκονομικὰ καὶ πολιτισμικὰ ὅλους αὐτοὺς 
τοὺς πληθυσμούς, μέσα ἀπὸ μία ἀργόσυρτη διαδικασία ἀλληλεπίδρασης, 
κατόρθωνε νὰ τοὺς ἀφομοιώσει καὶ λειτουργικά. Μὲ τὴν ἰσχυρή της ὀρθόδοξη 
ταυτότητα, κατάφερνε νὰ σβήνει τὰ ὅποια στρεβλὰ ἔφερναν μαζί τους, ἐνῶ 
ἀφομοίωνε δημιουργικὰ τὰ καλὰ στοιχεῖα.

Μὲ τὸν σταδιακὸ ἐξισλαμισμὸ τῶν ἀνατολικῶν ἐπαρχιῶν τῆς Ρωμῃοσύνης 
καὶ τὴν ἐπάνοδο τῆς Κύπρου στὸν βυζαντινὸ κορμὸ μετὰ τὸ πέρας τῶν ἀραβικῶν 
κατ’ αὐτῆς ἐπιδρομῶν (τὸ ἔτος 965 δηλαδή), ἔχουμε κατὰ κάποιο τρόπο μία 
μείωση τῶν ἐπιρροῶν ἀπὸ τὴν Ἀντιόχεια καὶ τὰ Ἱεροσόλυμα, μὲ παράλληλη 
ἐνίσχυση τῆς παρουσίας τῆς Κωνσταντινούπολης. Νὰ μὴ ξεχνοῦμε, ὅτι ἀπὸ 
τὸν 10ο αἰώνα καὶ μετὰ ὁ Ἀρχιεπίσκοπος Κύπρου προβάλλεται ἀπὸ τὸν ἴδιο 
τὸν Αὐτοκράτορα τοῦ Βυζαντίου, ὅπως προβάλλεται καὶ ὁ πολιτικός της 
ἄρχοντας, στρατηγός, δούκας ἢ κατεπάνω. Μετὰ τὸν 12ο αἰώνα, συνεχίζεται 
ἡ παρουσία τῆς Κωνσταντινούπολης στὴ νῆσο καὶ ἀρχίζει νὰ ἀναδεικνύεται 
-καὶ ἕνεκεν τῶν κατακτητῶν- ἡ συντηρητικότητα,τῶν Κυπρίων σὲ θέματα 
λατρείας, ὅπως εὔστοχα ἐπεσήμανε ὁ Μακαριώτατος στὸν Χαιρετιστήριό 
του λόγο,ὡς μία προσπάθεια διατήρησης τῆς ὀρθόδοξης ταυτότητας, ἀλλὰ 
καὶ διαφοροποίησης ἀπὸ τοὺς Φράγκους κατακτητές. Ἡ συντηρητικότητα, 
δηλαδή, ἦταν τρόπος ἄμυνας ἀπέναντι στοὺς κατακτητές. Ἐνδεικτικὸ εἶναι ὅτι, 
ἀκόμα καὶ τὸ μαρτύριο τῶν 13 ὁσιομαρτύρων τῆς Μονῆς Παναγίας Καντάρας, 
ἦταν θέμα προσήλωσης στὴν ὀρθὴ λατρεία.

Ἂς σημειώσουμε, τέλος, τὴν ἔντονη συσχέτιση τῆς Ἐκκλησίας Κύπρου 
μὲ τὴν Ἐκκλησία τῆς Ἑλλάδος, ἀπὸ τὴν ἑλληνικὴ ἀνεξαρτησία καὶ ἐντεῦθεν, 
μία σχέση ποὺ ἐν πολλοῖς συνεχίζει μέχρι σήμερα. Ἀρκεῖ νὰ ἀναφέρω, ὅτι 
ἡ συντριπτικὴ πλειονότητα τῶν λειτουργικῶν βιβλίων ποὺ χρησιμοποιοῦμε 
προέρχεται ἀπὸ τὴν Ἑλλάδα· οὔτε πλέον ἀπὸ τὴν Ἀντιόχεια, οὔτε ἀπὸ τὰ 
Ἱεροσόλυμα,οὔτε καὶ ἀπὸ τὴν Κωνσταντινούπολη. Θὰ ἀφήσω ὅμως τὶς 
λεπτομέρειες στοὺς εἰδικούς.

Κλείνοντας, ἐκεῖνο ποὺ ἤθελα νὰ τονίσω εἶναι, πὼς ἡ διαχρονικὴ 
ἐξέλιξη τῆς ἐν Κύπρῳ λατρείας μᾶς ἀφήνει νὰ διακρίνουμε τρία βασικότατα 



290 ΟΡΘΟΔΟΞΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗ ΠΑΡΑΔΟΣΗ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ ΜΕΣΑ ΑΠΟ ΤΙΣ ΠΗΓΕΣ

χαρακτηριστικά. Τὸ πρῶτο, εἶναι ἡ ἀπίστευτη ἀφομοιωτική της δύναμη, 
ἡ ἱκανότητά της νὰ προσλαμβάνει, νὰ οἰκειοποιεῖται ἔξωθεν ἐπιδράσεις. Πέρα 
ἀπὸ τὴν ἀφομοιωτικὴ δύναμη ὅμως, ἐπιδεικνύει καὶ μία παραδειγματικὴ 
συντηρητικότητα στὴν τήρηση τῶν λατρευτικῶν παραδόσεων, 
περιλαμβανομένων καὶ ἐκείνων ποὺ ἀφομοίωσε καὶ οἰκειοποιήθηκε. Ἔτσι, 
λειτουργικὲς πράξεις ποὺ υἱοθέτησε, ὡς ἀποτέλεσμα ἐπιδράσεων ἀπὸ μεγάλα 
κέντρα, ἐξακολουθεῖ νὰ τὶς κρατᾶ μέχρι σήμερα, ἐνῶ στὰ ἐν λόγῳ κέντρα 
ἔχουν ἐγκαταλειφθεῖ. Ἐδῶ ὑπάρχει μία συσχέτιση μὲ τὴν ψυχολογία τῶν 
Κυπρίων. Ὅταν ἐγκαταλείπουν τὰ πνευματικὰ κέντρα κάποιους λειτουργικοὺς 
τύπους, νὰ ἐπιμένουν οἱ Κύπριοι νὰ τοὺς κρατοῦν. Αὐτὸ δηλώνει τὸ αἴσθημα 
τῆς αὐτοσυντήρησης, ποὺ κυοφορήθηκε ἀπὸ τὴ μακροχόνια αἰχμαλωσία μας. 
Τὸ τρίτο, ἐντέλει, εἶναι μία διεισδυτική, ἂν μπορῶ νὰ τὴν ὀνομάσω ἔτσι, 
ἱκανότητα: εἶναι ἡ ἱκανότητά της νὰ ἐπηρεάζει καὶ νὰ καθορίζει ὅλες τὶς μορφὲς 
τοῦ ἐν τῇ νήσῳ δημοσίου καὶ ἰδιωτικοῦ βίου, διαμορφώνοντας οὐσιαστικὰ 
αὐτό, ποὺ θὰ μπορούσαμε νὰ ἀποκαλέσουμε συλλογικὴ ταυτότητα.

Θὰ ἤθελα καὶ ἀπὸ τὴ θέση αὐτὴ νὰ ἐκφράσω τὶς ἐκ βαθέων εὐχαριστίες 
μου, πρῶτα πρὸς τὸν Μακαριώτατο Ἀρχιεπίσκοπο Κύπρου κ.κ. Χρυσόστομο, 
γιὰ τὴν εὐλογία του νὰ διοργανώσουμε τὸ παρὸν Συνέδριο καὶ τὸν πατρικό 
του Χαιρετισμό, καὶ κατόπιν πρὸς τὸν Πανιερώτατο Μητροπολίτη Λεμεσοῦ, 
κ. Ἀθανάσιο, γιὰ τὴν ἀνάληψη τῆς εὐθύνης στέγασης τοῦ Συνεδρίου τούτου 
καὶ τῶν ἐκλεκτῶν Συνέδρων στοὺς παρόντες φιλόξενους χώρους τῆς 
Μητροπόλεως Λεμεσοῦ.

Ἐκ μέρους τῆς Συνοδικῆς Ἐπιτροπῆς ἐπὶ τῆς Λατρείας, σᾶς καλωσορίζω 
στὸ πρῶτο μας τοῦτο Λειτουργικὸ Συνέδριο, καὶ εὔχομαι ὁ Θεὸς νὰ φωτίσει 
τὶς κατευθύνσεις ὅλων μας, γιὰ τὸ καλὸ τῆς Ἐκκλησίας.

 
ΚΑΤΑΛΗΚΤΗΡΙΑ ΟΜΙΛΙΑ ΑΠΟ ΤΟΝ ΠΡΟΕΔΡΟ

ΤΗΣ ΣΥΝΟΔΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΠΙ ΤΗΣ ΛΑΤΡΕΙΑΣ
ΠΑΝΙΕΡΩΤΑΤΟ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗ ΜΟΡΦΟΥ Κ. ΝΕΟΦΥΤΟ

 Χάριτι Θεοῦ, πατέρες καὶ ἀδελφοί, φθάσαμε στὴ λήξη αὐτοῦ τοῦ 
Α΄Λειτουργικοῦ Συνεδρίου. Ἀπὸ χθές, ἂν θυμᾶστε, κατὰ τὴν ἔναρξη, εἴπαμε 
ὅτι αἰσθανόμαστε πὼς τὸ Συνέδριο αὐτὸ θὰ εἶναι ἱστορικὸ γιὰ τὰ δεδομένα 
τῆς νεώτερης ἱστορίας τῆς Ἐκκλησίας τῆς Κύπρου. Ἀπὸ τὶς ἀνακοινώσεις καὶ 
τὶς συζητήσεις φάνηκε, ὄντως, ὅτι ὑπάρχει μία μεγάλη ἀναζήτηση, ἡ ὁποία 
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ἀναζήτηση, ὅμως, χάνεται κάπου στὴ στοχοθεσία· καὶ αὐτὸ εἶναι ἐπικίνδυνο. 
Ἀλλὰ πιὸ ἐπικίνδυνο θὰ ἦταν, ἐὰν δὲν ὑπῆρχε ἀναζήτηση· θὰ ἐσήμαινε μία 
Ἐκκλησία νεκρά. 

 Χαίρομαι, ποὺ ἀρχιερεῖς, ἱερεῖς, διάκονοι, μοναχοί, ψάλτες, λαὸς τοῦ Θεοῦ 
καί, ἐξαιρέτως, οἱ καλοί μας καθηγητές, εἰσηγητὲς τοῦ παρόντος Συνεδρίου, 
βρίσκονται ἀπὸ καιρὸ σ’ αὐτὴ τὴν ἀναζήτηση, καὶ αὐτὴ τὴν ἀναζήτηση τὴν 
ἔκαναν γνώση, ἀγωνία, προσευχή. Αὐτὲς τὶς δύο μέρες ἀπολαύσαμε ὅλη αὐτὴ 
τὴν ἀναζήτηση, καταγραμμένη σὲ κάθε ἀνακοίνωση. Εὐχαριστοῦμε πάρα 
πολὺ τοὺς εἰσηγητές, ἐν πρώτοις, οἱ ὁποῖοι μᾶς κατέθεσαν τὴν περιουσία τους 
καὶ μπορεῖ ἡ Ἐκκλησία τῆς Κύπρου νὰ τὴν ἀξιοποιήσει σ’ αὐτὴ τὴ λειτουργικὴ 
ἀναζήτηση. 

 Ὅμως, θὰ ἤθελα νὰ καταθέσω ἕνα – δυὸ ἁπλὰ πραγματάκια. Τὸ ἕνα τὸ 
ἀκούσαμε  στὰ “παραπολιτικὰ” αὐτῶν τῶν συνάξεων. Ἕνας ἐκ τῶν συνέδρων, 
ὁ π. Πολύβιος, εἶπε στὸν Χωρεπίσκοπο Ἀρσινόης, κ. Νεκτάριο, ἕνα λόγο, 
ποὺ καθορίζει τὴν εὐθύνη μας ἐπὶ τῆς οὐσίας. Ὁ π. Πολύβιος εἶναι ὀγδόντα 
δύο ἐτῶν πλέον καὶ πνευματικὸς πολλῶν ἀνθρώπων καὶ ἐν Ἑλλάδι καὶ ἐν 
Κύπρῳ, ἄρα κουβαλᾶ μία πλούσια λειτουργικὴ ἐμπειρία. Εἶπε, λοιπόν, στὸν 
ἅγιο Ἀρσινόης: «Χωρὶς εὐσέβεια, τί νὰ κάνουμε τὰ τυπικά; Χωρὶς μετάνοια, 
τί νὰ κάνουμε τὸ τυπικό;»  Ἄρα, πατέρες μου καὶ ἀδελφοί, νὰ μὴ χάσουμε τὸν 
στόχο, νὰ μὴ χάσουμε τὴν οὐσία καὶ νὰ ψυχρανθοῦμε γιὰ τὴν ἐπιφάνεια τοῦ 
πράγματος. Αὐτὸ εἶναι πάρα πολὺ οὐσιῶδες.

Ἕνα δεύτερο, τὸ ὁποῖο μοῦ ἐνέπνευσε ἡ καθηγήτρια Λειτουργικῆς, κα 
Εlena Velkovska, προηγουμένως: Ὅταν τὴν εἶδα νὰ ἀμφισβητεῖ ἐντόνως 
τὸν ὅρο “Τυπικόν”, ὅπως ἐν ὑστέροις χρόνοις κληροδοτήθηκε σ᾽ ἐμᾶς, καὶ 
ξαφνικὰ πρότεινε ἕναν ἄλλον ὅρο, γιὰ τὸ ὅποιο σύγχρονο βιβλίο μὲ τυπικὲς 
διατάξεις ἱερῶν Ἀκολουθιῶν, τὸν ὅρο «Τάξις», μοῦ θύμισε τὴ γριὰ μητέρα 
μου – εἶναι 94 ἐτῶν σήμερα -, ὅταν ἐρχόταν στὶς Ἀκολουθίες ποὺ κάναμε στὴ 
Μονὴ Μαυροβουνίου, καὶ στὸ τέλος μοῦ ἔλεγε, ὅταν τῆς ἄρεσε ἡ Ἀκολουθία: 
«Πολὺ ὡραία τάξις σήμερα»! Μιὰ γριὰ τῆς Κύπρου, ποὺ κομίζει τὴ λαϊκὴ 
εὐσέβεια τοῦ τόπου της, μποροῦσε νὰ ἀρθρώνει καίριο λόγο γιὰ αὐτό, ποὺ 
ἐμεῖς κάναμε, καὶ γιὰ τὸ ὁποῖο θὰ κάνουμε τόσες πολλὲς συζητήσεις. Ὅλα 
αὐτὰ τὰ περὶ Τυπικοῦ ἀποτυπώνουν μία ἐπίγεια τάξη, ποὺ παραπέμπει στὴν 
οὐράνια τάξη. Καὶ ἐμεῖς πρέπει νὰ συν-κοινωνήσουμε, νὰ πιάσουμε δηλαδὴ 
σῆμα ἐπικοινωνίας μὲ τὸν οὐρανό. Καὶ τότε θὰ ἔχουμε τάξη, θὰ ἔχουμε τυπικὲς 
διατάξεις, ποὺ νὰ μποροῦν νὰ ἑνώνουν καὶ νὰ ἐμπνέουν ἐν Πνεύματι Ἁγίῳ. 
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Μέχρι τότε, ὅμως, ὀφείλουμε ἐν προσευχῇ, ἐν ταπεινώσει πολλῇ, πρῶτα ἐμεῖς 
οἱ ἀρχιερεῖς κι ὕστερα ἐσεῖς, ὁ κλῆρος καὶ ὁ λαός, νὰ συνεχίσουμε αὐτὴ τὴν 
ἀναζήτηση μετ’ ἐπιστήμης, ἀλλὰ καὶ μετὰ προσευχῆς. 

Γι᾽ αὐτὸ τὸν λόγο, ἡ Συνοδικὴ Ἐπιτροπὴ Λατρείας - καθόσον αὐτὴ 
ἡ Ἐπιτροπὴ εἶναι συγκροτημένη ἐπὶ τῇ βάσει σχετικῆς ἀποφάσεως τῆς Ἱερᾶς 
Συνόδου-, ἀπεφάσισε ὅτι θὰ συνεχιστοῦν αὐτὰ τὰ Συνέδρια. Καὶ προσωπικὰ 
χαίρομαι πάρα πολύ, ποὺ βρίσκουμε ἀρωγὸ αὐτῆς τῆς προσπάθειας τὸν 
Μητροπολίτη Λεμεσοῦ Ἀθανάσιο, γιὰ νὰ στεγάζει αὐτὰ τὰ Συνέδρια. Καὶ 
δὲν εἶναι αὐτὴ ἡ στέγη μόνο ὑλική, ἀλλά, νομίζω, εἶναι τὸ κοινὸν ὅραμα, 
ποὺ ἀναπτύσσεται μέσα ἀπὸ ὅλη αὐτὴ τὴν προσπάθεια· νὰ κάνουμε δηλαδὴ 
κάτι, ποὺ νὰ ἀνταποκρίνεται στὴν Τάξη Ἀκολουθιῶν τοῦ ὁσίου Σάββα, τοῦ 
ὁσίου Θεοδώρου τοῦ Στουδίτου, τοῦ ἁγίου Νεοφύτου τοῦ ἐγκλείστου, τῆς 
Μονῆς τοῦ Κουτσοβέντη, τῶν πρωτοψαλτῶν τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριαρχείου 
Κωνσταντίνου καὶ Γεωργίου Βιολάκη (ΤΜΕ), ἐν πάσῃ περιπτώσει μία Τάξη, 
ποὺ νὰ μὴ διασαλεύσει τὴν ἁρμονία στοὺς κόλπους αὐτῆς τῆς Ἐκκλησίας. 
Τὸ ὅτι μεταξὺ τῶν μελῶν τῆς Συνοδικῆς Ἐπιτροπῆς Λατρείας ὑπάρχει αὐτὴ 
ἡ συναλληλία, ἡ συντροφικότητα, ἡ ἀγάπη, ἡ καλὴ διάθεση, ἡ κοινὴ ἀναζήτηση, 
γιὰ μένα προσωπικὰ εἶναι τὸ καλύτερο προζύμι. Ἀλλὰ τὸ προζύμι πρέπει νὰ 
ζυμωθεῖ καὶ πρέπει νὰ αὐξηθεῖ καὶ εἶναι εὐθύνη καὶ δική σας, πατέρες, αὐτή.  
Νὰ μὴ στρατευτοῦμε πίσω ἀπὸ θέσεις, γιὰ νὰ προκαλέσουμε ἀντιθέσεις. 
Τὰ ζήσαμε στὸ παρελθὸν καὶ δὲν ὠφέλησαν τὴν Ἐκκλησία τῆς Κύπρου αὐτά. 
Νὰ τὸ ἔχουμε ἔγνοια τοῦτο.

Πρόθεση, λοιπόν, τῆς Ἐπιτροπῆς Λατρείας εἶναι νὰ συνεχιστοῦν αὐτὰ 
τὰ Συνέδρια κατ’ ἔτος. Κάθε τρία χρόνια θὰ λαμβάνει χώρα Συνέδριο 
ἐπιστημονικοῦ χαρακτῆρος, ὅπως τὸ σημερινό. Τὰ ἄλλα δύο χρόνια, ποὺ 
θὰ μεσολαβοῦν μεταξὺ τῶν ἀνὰ τριετία, θὰ εἶναι περισσότερο ποιμαντικοῦ 
χαρακτῆρος, γιὰ ἱερεῖς καὶ ἱεροψάλτες. Πρέπει νὰ κινηθοῦμε καὶ στὶς δύο 
ὁμάδες, οἱ ὁποῖες εἶναι πολὺ βασικὲς γιὰ τὴν τάξη τῆς ἐκκλησιαστικῆς λατρείας. 

Τὸ Συνέδριό μας τίμησε ἡ παρουσία τοῦ κ. Bernard Flusin, Καθηγητὴ 
τῆς Βυζαντινῆς Ἱστορίας στὸ Πανεπιστήμιο τῆς Σορβόννης στὸ Παρίσι. 
Ὁ κ. Flusin, παρότι Γάλλος στὸ γένος, γνωρίζει πολὺ καλύτερα ἀπὸ τοὺς 
Ἕλληνες τὴν «βασίλειον τάξιν» Κωνσταντίνου τοῦ Πορφυρογεννήτου. Καὶ 
ἀναδεικνύεται Ρωμῃὸς - ὄχι Βυζαντινὸς - περισσότερο ἀπὸ πολλοὺς Ρωμῃούς, 
καθότι “Ἕλληνές εἰσιν οἱ τῆς ἡμετέρας παιδείας μετέχοντες”. Λοιπόν, πρέπει 
καὶ ἐμεῖς, κλῆρος καὶ λαός, νὰ μετέχουμε αὐτῆς τῆς παιδείας. Ἕνας τρόπος, 
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ποὺ δὲν εἶναι ἀσφαλῶς ὁ μοναδικὸς – καὶ δεχόμαστε εἰσηγήσεις ἐπ’ αὐτοῦ – 
εἶναι νὰ ἐκδοθεῖ σὲ χρηστικὴ ἔκδοση, ὄχι σὲ κριτικὴ ἔκδοση - καθότι ἀκούω 
αὐτὸ θὰ τὸ κάνουν ἄλλα ἐρευνητικὰ κέντρα στὴν Ἀμερικὴ καὶ στὴν Εὐρώπη 
-, ἡ Τάξις Ἀκολουθιῶν τῆς ἐν Κύπρῳ Μονῆς Ἁγίου Ἰωάννου Χρυσοστόμου 
τοῦ Κουτσοβέντη  (Κώδικας Parisinus Graecus 402), ἔτσι ποὺ νὰ μποροῦμε νὰ 
ἔχουμε μιὰ βάση ἱστορική, ἕνα ἀσφαλὲς παλαιὸ σημεῖο ἀναφορᾶς. Βεβαίως 
νὰ μὴν εἶναι ἡ μοναδική, νὰ μὴ μετατρέψουμε τὸ ἐν λόγῳ Τυπικὸ Ἀκολουθιῶν 
τοῦ Κουτσοβέντη σὲ ἕνα ἄλλο ΤΜΕ (Τυπικὸ τῆς Μεγάλης Ἐκκλησίας, 
κατὰ τὴν ἔκδοση τοῦ πρωτοψάλτου Γεωργίου Βιολάκη), τὸ ὁποῖο πολλοὶ 
ἀπολυτοποίησαν. Νὰ μὴν καταλήξουμε δηλαδὴ ὁ καθένας νὰ ὀχυρώνεται 
πίσω ἀπὸ ἕνα Τυπικό, γιὰ νὰ πολεμήσει τὸν ἄλλο, διότι ἐνίοτε γίνεται 
καὶ αὐτό. Ἁπλὰ θὰ εἶναι μία ἱστορικὴ λειτουργικὴ βάση αὐτῆς τῆς τοπικῆς 
Ἐκκλησίας τῆς Κύπρου. Καὶ ἐλπίζω καὶ προσδοκῶ στὴ συνέχεια νὰ γίνουν καὶ 
ἄλλες τέτοιες ἐκδόσεις, γιὰ νὰ μπορέσει ἔτσι ὁ πιστὸς λαὸς νὰ ἔχει πρόσβαση 
σ᾽ αὐτὰ τὰ σημαντικὰ λειτουργικὰ κείμενα, ποὺ ἔθρεψαν τὴ λατρεία αὐτῆς τῆς 
τοπικῆς Ἐκκλησίας. Τὴν εὐθύνη αὐτῆς τῆς μεταγραφῆς ἔχουμε μὲ ἀπόφασή 
μας ἀναθέσει στὸν π. Παρασκευᾶ Ἀγάθωνος, καθότι ἤδη ἔχει ἐργαστεῖ ἐπὶ τοῦ 
θέματος (γι᾽ αὐτὸ καὶ ἡ σχετικὴ σημερινὴ ἀνακοίνωσή του) καὶ μπορεῖ, σὲ 
ἐπαφὴ μὲ ἄλλα μέλη τῆς Ἐπιτροπῆς Λατρείας, νὰ φέρει ταχύτερα εἰς πέρας 
αὐτὴ τὴν προσπάθεια. Ἀντιλαμβάνεσαι, ἀγαπητέ μου πάτερ Παρασκευᾶ, ὅτι 
εἶναι σημαντικὸ νὰ ἔχουμε στὰ χέρια μας ἐκδεδομένο αὐτὸ τὸ Τυπικὸ τῆς 
Μονῆς Κουτσοβέντη, καὶ ἔτσι σὲ τρία χρόνια, ὅταν θὰ ἔχουμε τὸ ἑπόμενο 
ἐπιστημονικὸ Συνέδριο, νὰ μποροῦν οἱ ἱερεῖς μας νὰ εἶναι ἐνήμεροι ὅλων 
αὐτῶν τῶν ὡραίων πραγμάτων, ποὺ μᾶς ἀναγνώσατε προηγουμένως.

 Εὐχαριστῶ ὅλους σας γιὰ τὴν ὑπομονή σας νὰ ἀκούσετε αὐτὰ τὰ τόσο 
ἐξειδικευμένα θέματα καὶ ἀνακοινώσεις καὶ πιὸ πολὺ εὐχαριστοῦμε ὅλους 
τοὺς εἰσηγητὲς τῶν ἐπιστημονικῶν ἀνακοινώσεων τοῦ Συνεδρίου. Ἰδιαίτερα 
εὐχαριστῶ τοὺς καθηγητὲς Πανεπιστημίου, ποὺ ἦλθαν ἀπὸ μακρυά, γιὰ νὰ 
δώσουν σοφία καὶ γνώση καὶ ἐπιστήμη καὶ τάξη σ’ ἐμᾶς τοὺς ‘‘ἀτάκτους’’ ! 
Εὐχαριστοῦμε πολὺ κι ἐσᾶς, ἅγιε Λεμεσοῦ, γιὰ τὴν ἀγάπη, τὴ φιλοξενία, τὴ 
φιλοφρόνηση καὶ τὸ κοινὸ ὅραμα. Αὐτὸ εἶναι πολὺ οὐσιωδέστερο ὅλων τῶν 
ὑπολοίπων. Ἐκφράζω ἀκόμη τὶς θερμές μου εὐχαριστίες καὶ πρὸς ὅλους τοὺς 
ἀρχιερεῖς, ποὺ ἦταν παρόντες καὶ χθὲς καὶ σήμερα. Ἕνας ἐκ τῶν ἀρχιερέων, 
πολὺ σεβαστὸς σ᾽ ἐμένα προσωπικά, ποὺ ἦταν χθὲς παρών, μοῦ εἶπε στὸ αὐτί: 
«Πολὺ θαυμάσια αὐτὰ ποὺ κάνετε, ἀλλὰ ὄχι ἀλλαγές», στὸ Τυπικὸ ἐννοεῖ! 
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Νομίζω, ἡ ἀπάντηση θὰ δοθεῖ μέσα ἀπὸ αὐτὲς τὶς λειτουργικὲς ἐπιστημονικὲς 
συνάξεις.

 Φρονῶ προσωπικὰ -καὶ πιστεύω ὅτι ἐκφράζω καὶ τὰ μέλη τῆς Ἐπιτροπῆς 
Λατρείας-, ὅτι χρειάζονται καὶ τὰ μὲν καὶ τὰ δέ. Δηλαδὴ καὶ ἐπιστημονικὴ 
λειτουργικὴ γνώση καὶ κάποιες ἀλλαγές. “Ταῦτα ἔδει ποιῆσαι, κἀκεῖνα μὴ 
ἀφιέναι”. Σήμερα στὴν Κύπρο, γιὰ νὰ ἔχει κοινὴ λειτουργικὴ τάξη ἡ Ἐκκλησία 
της, χρειάζεται ὁπωσδήποτε ἐπιστημονική γνώση τῆς ἐκκλησιαστικῆς 
ἱστορίας καὶ τῆς λειτουργικῆς πρακτικῆς. Τέρμα οἱ αὐτοσχεδιασμοί, ἐκτὸς κι 
ἂν εἶναι ἐν Πνεύματι Ἁγίῳ – γιατὶ ὑπάρχουν κι αὐτοί. Πάντοτε τὸ Πνεῦμα τὸ 
Ἅγιο ξαφνιάζει τοὺς ἀρχιερεῖς του καὶ τοὺς ἱερεῖς του.

 Καὶ τὸ δεύτερο, νομίζω, ποὺ χρειάζεται, ἐκτὸς ἀπὸ τὴν ἐπιστημονικὴ 
γνώση, εἶναι καὶ κάποιες διορθώσεις. Αὐτό, ποὺ κάνουμε στὶς Τυπικὲς Διατάξεις 
τῆς Ἐκκλησίας Κύπρου εἶναι, ὄχι ἀλλαγές, ἀλλὰ διορθώσεις, ἐπὶ τῇ βάσει 
παλαιοτέρων τοῦ ΤΜΕ τυπικῶν διατάξεων, ὅπου διασωζόταν τὸ μυστήριον 
ἐναργέστερον. Οἱ ἀλλαγές, ποὺ εἰσηγούμαστε, δὲν εἶναι νεωτερισμοί, ἀλλ᾽ 
ἐπαναφορὰ τῆς ἀρχαίας λειτουργικῆς τάξεως τῆς Ἐκκλησίας Κύπρου καὶ ὄχι 
μόνον.  Ζοῦμε σ’ ἕνα κόσμο, ποὺ καταργεῖ τὸ μυστήριο. Καὶ ὅ,τι ὑπηρετεῖ τὸ 
μυστήριο, θὰ πρέπει νὰ τὸ ἀναδείξουμε. Κατὰ τὸν Steven Runciman, στὴ 
λαίλαπα τοῦ 21ου αἰώνα, ποὺ εἶναι λαίλαπα ἐκκοσμίκευσης καὶ νέας ἐποχῆς, 
θὰ ζήσει ὅ,τι ἔχει μυστήριο. Νὰ μὴν ἀφήσουμε τοὺς ἀνθρώπους νὰ πᾶνε στὰ 
τελετουργικὰ τῆς μαγείας. Καὶ ἐκεῖ ὑπάρχουν τελετές, ἀλλὰ ἐκεῖνες ὁδηγοῦν 
στὸ σκότος. Ἡ δική μας τελετουργία ὁδηγεῖ στὸ φῶς, τὸ φῶς τὸ ἀληθινόν, καὶ 
θὰ πρέπει νὰ δώσουμε μέσα ἀπὸ τρόπους ἀρχαίους τὴν  ἀλήθεια τοῦ Χριστοῦ, 
ποὺ εἶναι πάντοτε καινούργια.

 Εὐχαριστῶ πολύ.

  

  

       Ο



ΧΕΙΡΟΤΟΝΙΑ ΠΑΤΡΟΣ
ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ ΜΟΥΣΟΥΡΟΥΛΗ

24 καὶ 25 Μαΐου 2014

Ἡ εἴσοδος τοῦ θεολόγου κυρίου Γρηγορίου Μουσουρούλη στὶς τάξεις 
τοῦ ἱεροῦ κλήρου γέμισε μὲ αἰσθήματα βαθύτατης χριστιανικῆς 
χαρᾶς καὶ συγκίνησης ὅλους τοὺς γνωστοὺς καὶ φίλους του καθὼς 

καὶ τὸ εὐρύτερο ἐκκλησιαστικὸ περιβάλλον τῆς Ἀρχιεπισκοπῆς.

Ὁ κύριος Γρηγόριος Μουσουρούλης, ἐφεξῆς πατὴρ Γρηγόριος, 
κατάγεται ἀπὸ τὴ Χίο. Σπούδασε Θεολογία καὶ Φιλολογία στὸ Πανεπιστήμιο 
Θεσσαλονίκης. Ἐντάχθηκε στὴν Ἀδελφότητα Θεολόγων «Ο ΣΩΤΗΡ» γιὰ 
νὰ ὑπηρετήσει, μὲ τὴ διακρίνουσα αὐτὸν ἀφοσίωση καὶ  τὸν ἔνθεο ζῆλο, τὸν 
Χριστὸ καὶ τὴν Ἐκκλησία. 
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Στὴν Κύπρο ἦλθε ὡς ἐκπρόσωπος τῆς  Ἀδελφότητας τὸ 2003 καὶ ἀνέλαβε 
τὴ διεύθυνση τοῦ βιβλιοπωλείου «Ο ΣΩΤΗΡ» στὴ Λεμεσό. Παράλληλα 
ἐπιδόθηκε μὲ ἱεραποστολικὸ ζῆλο στὴ διδασκαλία τοῦ λόγου τοῦ Θεοῦ  μέσῳ 
τοῦ ἱεροῦ  ἄμβωνα, τοῦ ραδιοφωνικοῦ σταθμοῦ τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως 
Λεμεσοῦ καὶ τῶν κύκλων μελέτης τῆς Ἁγίας Γραφῆς. 

Ὁ Ἀρχιεπίσκοπος Κύπρου ἐκτιμώντας τὶς πολλαπλὲς χριστιανικές του 
ἀρετὲς τὸν διόρισε ὡς ἱεροκήρυκα τοῦ καθεδρικοῦ ναοῦ τοῦ Ἁγίου Ἰωάννου 
Λευκωσίας. Ἀπὸ τὸν Αὔγουστο τοῦ 2008, ὅτε ἀνέλαβε, ὁ θεολογικός του λόγος 
ἦταν πάντοτε ἄριστα δομημένος, γλαφυρὸς καὶ θελκτικός· μὲ κρυστάλλινα 
μηνύματα.  Οἰκοδομοῦσε ψυχὲς καὶ τὶς γέμιζε μὲ τὸ πνεῦμα τῆς χριστιανικῆς 
χαρᾶς  καὶ τῆς αἰσιοδοξίας ἀλλὰ καὶ  τοῦ χρέους πρὸς τὰ χριστιανικά μας 
καθήκοντα  καὶ τῆς πίστης μας πρὸς τὸν Χριστό.

 Ἡ θεία τοῦ Κυρίου  Πρόνοια τὸν ἐπέλεξε νὰ ὑπηρετήσει τὴν Ἐκκλησία καὶ 
ἀπὸ μία ἄλλη ἔπαλξη. Ἀκόμα πιὸ ἱερή. Ἀπὸ τὴν ἔπαλξη τῆς ἱεροσύνης καὶ  τοῦ 
ἱεροῦ Θυσιαστηρίου. Γιὰ νὰ μεταδίδει τὸν Χριστὸ μέσῳ τοῦ ἱεροῦ Μυστηρίου 
τῆς θείας Εὐχαριστίας. 

Ὁ ἴδιος ἀπεδέχθη τὴν ὕψιστη αὐτὴ κλήση μὲ αἰσθήματα δέους, 
συγκίνησησης καὶ βαθύτατης εὐγνωμοσύνης πρὸς τὸν Κύριο. Ἔτσι τὴν 
Παρασκευὴ 23 Μαΐου 2014 στὴν ἱερὰ Μονὴ τῆς Παναγίας τῆς Τροοδίτισσας 
δέχεται τὴν κουρὰν  ἀπὸ τὰ σεβάσμια χέρια τοῦ Ἡγουμένου αὐτῆς πατρὸς 
Ἀθανασίου καὶ εἰσέρχεται στὶς τάξεις τῶν μοναχῶν. Τὴν ἑπομένη, Σάββατο 
24 Μαΐου στὸν καθεδρικό τοῦ Ἁγίου Ἰωάννου χειροτονεῖται διάκονος ἀπὸ 
τὸν Μακαριώτατο. Τὴν Κυριακὴ 25 Μαΐου 2014, μέσα στὸ μυσταγωγικὸ 
κλίμα τῆς θείας Λειτουργίας, ποὺ τελέστηκε στὸν ἱερὸ ναὸ τῆς Παναγίας τῆς 
Εὐαγγελίστριας  στὴν Παλουριώτισσα, τῆς ὁποίας προεξῆρχε ὁ Μακαριώτατος 
καί συμμετέσχον ὁ Μητροπολίτης Μεσογαίας καί Λαυρεωτικῆς κύριος 
Νικόλαος καί ὁ Προϊστάμενος τῆς Ἀδελφότητος Θεολόγων «Ο ΣΩΤΗΡ» πατήρ 
Ἀστέριος Χατζηνικολάου,  ὁ πατήρ Γρηγόριος χειροτονεῖται εἰς Πρεσβύτερο 
ἀπὸ τὸν Ἀρχιεπίσκοπο Κύπρου κύριο Χρυσόστομο Β΄ καὶ προχειρίζεται εἰς 
Ἀρχιμανδρίτη ἀπὸ τὸν Μητροπολίτη Μεσογαίας καὶ Λαυρεωτικῆς κύριο 
Νικόλαο.

Ἡ Σύνταξη τοῦ περιοδικοῦ «ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΒΑΡΝΑΒΑΣ» συγχαίρει 
θερμότατα τόν πατέρα Γρηγόριο γιά τή ὕψιστη αὐτή κλήση καί ἀποστολή καί 
τοῦ εὔχεται πᾶσα καρποφορία στόν ἱερό ἀμπελώνα τοῦ Κυρίου.
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Ἡ προσφώνηση τοῦ Μακαριωτάτου καὶ ἡ ἀντιφώνηση τοῦ πατρὸς 
Γρηγορίου, πού παραθέτουμε πιο κάτω,  ἀποδίδουν τὸ συγκινητικὸ κλίμα καὶ 
τὴν πνευματικὴ μεταρσίωση ποὺ βίωσε τὸ πυκνὸ ἐκκλησίασμα τοῦ ἱεροῦ ναοῦ.  

ΛΟΓΟΣ ΤΟΥ ΜΑΚΑΡΙΩΤΑΤΟΥ
ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΕΙΣ ΠΡΕΣΒΥΤΕΡΟΝ ΧΕΙΡΟΤΟΝΙΑ

ΤΟΥ ΙΕΡΟΔΙΑΚΟΝΟΥ ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ ΜΟΥΣΟΥΡΟΥΛΗ.
25 ΜΑΪΟΥ 2014 

Προσφιλέστατε ἐν Κυρίῳ Ἀδελφέ,  Ἱερολογιώτατε  πάτερ  Γρηγόριε,

Ἀπὸ σήμερα ἡ Ἐκκλησία σέ καλεῖ νά ὑπηρετήσεις τόν λαόν τοῦ Θεοῦ 
καί ἀπό τό ἱερό Θυσιαστήριο. Ἐκεῖ ὅπου ἐπιθυμοῦσιν ἄγγελοι παρακῦψαι. 
Καλεῖσαι δηλαδὴ ὅπως « ἀναιμάκτῳ τομῇ Σῶμα καὶ Αἷμα τέμνῃς Δεσποτικόν, 
φωνὴν ἔχων τὸ ξίφος» κατὰ τὸν Γρηγόριο τὸν Θεολόγο. 

Αἰσθήματα βαθύτατης χαρᾶς γεμίζουν σήμερον τὶς καρδιὲς ὅλων μας, 
ἰδιαιτέρως δὲ ἐμοῦ, καθ’ ὅτι  ἡ Ἐκκλησία τοῦ Ἀποστόλου Βαρνάβα βρίσκει στὸ 
πρόσωπὸ σου «ἐργάτην ἀνεπαίσχυντον» ὁ ὁποῖος ἀπό τή νεότητά του διήγαγε 
τὸν βίο αὐτοῦ  «ὀρθοτομοῦντα τὸν λόγον τῆς ἀληθείας» ( Β΄Τιμ.2,15)  τοῦ 
Κυρίου.

Χαίρομε διότι στό πρόσωπὸ σου βρίσκομε λειτουργὸ   «φιλόξενον, 
φιλάγαθον, σώφρονα, δίκαιον, ὅσιον, ἐγκρατῆ, ἀντεχόμενον τοῦ κατὰ τὴν 
διδαχὴν πιστοῦ λόγου» (Τιτ.1,8) ὁ ὁποῖος  ἀνεδείχθης  «δυνατὸς καὶ παρακαλεῖν 
ἐν τῇ διδασκαλίᾳ τῇ ὑγιάινούσῃ καὶ τοὺς ἀντιλέγοντας ἐλέγχειν» (Τίτ. 1,9).        

Ἀπὸ κέντρου καρδίας, προσφιλέστατε ἐν Κυρίῳ ἀδελφέ, σοῦ ἐκφράζουμε 
τὰ ἐνδόμυχὰ μας συγχαρητήρια γιὰ τὴν ὑψηλὴ αὐτὴ ἱερατικὴ τιμή, τὴν ὁποία 
ἡ Ἐκκλησία σοῦ προσφέρει, καί, ταυτόχρονα, ὑψώνουμε χεῖρας ἱκέτιδας πρὸς 
τὸν Κύριο, γιὰ νὰ σὲ καθοδηγεῖ «εἰς πάντα, οὗ ἐὰν πορεύῃ» ( Ἰησοῦ τοῦ Ναυὴ 
1,9) καὶ γιά νὰ εὐλογεῖ τὰ ἔργα σου, ὥστε νὰ εἶναι γόνιμα, καρποφόρα καὶ 
εὐάρεστα ἐνώπιόν Του.

Ναὶ Ἀδελφὲ μας, καλεῖσαι ἀπὸ τὸν Θεὸ να ὑπηρετήσεις  τὸ ἱερὸ 
Θυσιαστήριο καὶ τὴν Ἐκκλησία  γενικότερα σὲ χαλεποὺς καὶ δυσχειμέρους 
καιρούς. Δυστυχῶς ἀλλότρια  ἰδεολογικὰ ῥεύματα εἰσήλασαν  στην πατρίδα 
μας καὶ αἰχμαλώτισαν τις ψυχὲς τῶν νέων μας. Διδασκαλίες   ἀδόκιμες, 
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οἱ ὁποῖες ἀπάδουν πρὸς τὴ στοιχειώδη ἀξιοπρέπεια τοῦ ἀνθρώπου καὶ οἱ ὁποῖες 
εἶναι βδελυκτὲς ἐνώπιον τοῦ Θεοῦ, διδάσκονται ἀκόμη καὶ στις εὔπλαστες 
ψυχὲς τῶν μικρῶν μαθητῶν μας,   τὶς ὁποῖες ὁδηγοῦν,   μὲ τὸν τρόπο αὐτό, 
μακρὰν τῆς σωτηριώδους διδασκαλίας τοῦ Χριστοῦ.  

Οἱ ὡραῖοι   ἰδεολογικοὶ ἀγῶνες  ποὺ διδάσκει ἡ Ἐκκλησία  μας, καὶ   οἱ 
ὁποῖοι διὰ μέσου τῶν αἰώνων διέσωσαν τὸν Ἑλληνισμό, χλευάζονται   καὶ 
ἀντιμετωπίζονται ἀπαξιωτικά. Σκάνδαλα ἐπὶ σκανδάλων πλημμυρίζουν 
τὴν ἄλλοτε   ἁγιοτόκο   πατρίδα μας, τὰ ὁποῖα ὄχι ἁπλῶς βύθισαν τόν τόπο 
μας στὸν πόνο,   ἀλλὰ τὸ χείριστο πάντων   τείνουν να γίνουν τρόπος ζωῆς 
στοὺς πολλούς. Ἡ περιφρόνηση τῶν ἀξιῶν καὶ τῶν χριστιανικῶν βιωμάτων 
συνθέτουν τὴν εἰκόνα τῆς σημερινῆς κοινωνίας καὶ ζωῆς.  «Πολλὰ τὰ κύματα 
καὶ χαλεπὸν τὸ κλυδώνιον».

 Στο μέσο αὐτῆς τῆς ὑλιστικῆς καὶ εὐδαιμονιστικῆς  ζωῆς καλεῖσαι, ἀδελφὲ 
μας, να ἀναλάβεις τὸ ὑψηλὸ λειτούργημα  τοῦ Πρεσβυτέρου. Καλεῖσαι «θυσίας 
πέμπειν ἀναιμάκτους»   καὶ    « Χριστὸν  εἰσοικίσαι  ἐν ταῖς καρδίαις τῶν ἀνθρώπων διὰ τοῦ 
Πνεύματος».

Τὸ ἔργο σου θὰ εἶναι ἐπίπονο, δυσχερὲς καὶ ἄναντες. Ἀναλαμβάνεις τὴν 
ὕψιστη ἀποστολὴ  να καλλιεργήσεις Χριστό στὶς ψυχὲς τῶν ἀνθρώπων καί νὰ 
εμπνεύσεις τήν ἐλπίδα καί τὴν πίστη γιὰ τὴν οὐράνια Βασιλεία τοῦ Κυρίου.

Γι’ αὐτὸ καὶ ἀργαλέος θὰ εἶναι ὁ ἀγώνας σου. Θὰ εἶναι ἀγώνας τοῦ ὁποίου 
βασικὸς στόχος εἶναι «πτερῶσαι ψυχάς, ἁρπάσαι κόσμου καὶ δοῦναι Θεῷ... καὶ 
Θεὸν ποιῆσαι τὸν ἄνθρωπον» κατὰ τὴ συμβουλὴ τοῦ  Ἁγίου Γρηγορίου τοῦ 
Θεολόγου. ( Λόγος Β΄).     

Εἴμεθα  βέβαιοι ὅτι οἱ ἀντιξοότητες οὐδέποτε θὰ  πτοήσουν  τὴ θεοσεβὴ  
καὶ ἐμπνευσμένη χριστιανικὴ σου ψυχή.   Ὁ Ἰωάννης ὁ Χρυσόστομος μᾶς 
συμβουλεύει μὲ τὴ γνωστὴ εὐψυχία του καὶ τὴν πίστη του πρὸς τὸν Δομήτορα 
τῆς Ἐκκλησίας Κύριο.  «... οὐ δεδοίκαμεν μὴ καταποντισθῶμεν· ἐπὶ γὰρ τῆς 
πέτρας ἑστήκαμεν. Μαινέσθω ἡ θάλασσα, πέτραν διαλῦσαι οὐ δύναται· 
ἐγειρέσθω τὰ κύματα· τοῦ Ἰησοῦ τὸ πλοῖον καταποντίσαι οὐκ ἰσχύει»     
(«Ἐγκώμιον εἰς τοὺς Ἁγίους Πάντας», Ἅπαντα Ἁγίων Πατέρων 26, 714Α) .

Ἀγαπητὲ ἐν Κυρίῳ ἀδελφὲ Γρηγόριε. 

Παιδιόθεν ἀνετράφης μέσα στοὺς κόλπους τῆς Ἐκκλησίας. Ἐξ ἁπαλῶν 
ὀνύχων ἡ ἐκκλησιαστικὴ σου ἀνατροφή. Ἡ εἴσοδός σου στὴν Ἀδελφότητα 
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Θεολόγων «Ο ΣΩΤΗΡ» ἀσφαλέστατα συντέλεσε, ὥστε καὶ νὰ γνωρίσεις καὶ 
νὰ βιώσεις ἐντονότερα καί βαθύτερα τὶς οὐράνιες ἀλήθειες τῆς χριστιανικῆς 
μας πίστεως. Ἡ συνεχὴς μελέτη τῶν Πατέρων τῆς Ἐκκλησίας μας σὲ βοήθησε 
νὰ ἀποκτήσεις μία πολὺ βαθειὰ θεολογικὴ  κατάρτιση.  Παράλληλα, ἡ θύραθεν 
παιδεία σου, ἡ εὐδόκιμη  εκκλησιαστική διακονία σου  στὴν  Ελλάδα και στην 
Κύπρο, ἡ καλλιέργεια τοῦ κηρύγματος τοῦ θείου λόγου, τὴν ὁποία ἐπὶ ἔτη πολλὰ 
ἄσκησες, ἐσχάτως δέ, μὲ τόση ἐπιτυχία, καὶ  ἀπὸ τὸν ἱερὸ ἄμβωνα τοῦ καθεδρικοῦ, 
οἱ πολλαπλὲς χριστιανικές σου ἀρετές, οἱ ὁποῖες κατακοσμοῦν τὴν 
προσωπικότητά σου, ἐγγυῶνται μίαν καρποφόρα καὶ  λαμπρὴ ἐκκλησιαστικὴ 
Διακονία.   

Μὲ αὐτὴ τὴν προσδοκία καὶ μὲ αὐτὴ τὴν πεποίθηση ἀγαπητὲ ἐν Κυρίῳ 
ἀδελφὲ μας, καλεῖσαι   να ἀναδείξεις   τὸν ἑαυτὸ σου «τύπον τῶν πιστῶν ἐν 
λόγῳ ἐν ἀναστροφῇ, ἐν ἀγάπῃ, ἐν πνεύματι, ἐν πίστει, ἐν ἁγνείᾳ»  ( 1 Τιμ.4, 
12).  Καλεῖσαι να ἀνοίξεις τὰ φτερὰ τῶν βιωματικῶν καί θεολογικῶν σου 
ὁραματισμῶν καὶ τοὺς κόσμους τῆς χριστιανικῆς σου ἀγάπης  καὶ νά ὁδηγήσεις  
ψυχές στό εὔδιο λιμάνι τῆς σωτηρίας. Αὐτή εἶναι ἡ ὑψιστη ἀποστολή ἑνός 
κληρικοῦ.  

Ἱερολογιώτατε πάτερ Γρηγόριε,

 Ὅπως πολὺ καλὰ γνωρίζεις ἀπὸ τὴν Ἱστορία μας ἡ ἔννοια τῆς Ἐκκλησίας 
στὴν ψυχοσύνθεση τοῦ λαοῦ μας ταυτίστηκε καὶ μὲ τὴν ἔννοια τῆς πατρίδας. 
Γι’ αὐτὸ καὶ   ὑπῆρξε πρωτοπόρος στοὺς ἀγῶνες τῆς φυλῆς μας γιά τὴν 
ἐλευθερία της. Ἀναδείχτηκε  ὄχι μόνο ἡ κιβωτὸς τῆς σωτηρίας τῶν ψυχῶν τοῦ 
ποιμνίου της ἀλλὰ καὶ ἡ κιβωτὸς τῆς σωτηρίας τοῦ Ἔθνους μας. Τὴ διαχρονικὴ 
αὐτὴ ἀλήθεια μαρτυρεῖ ἡ πιὸ ἐπισημη γραφίδα τοῦ Ἑλληνισμοῦ, ὁ ἐθνικὸς 
μας ἱστορικὸς   Κωνσταντῖνος Παπαρρηγόπουλος.  Γράφει συγκεκριμένα.
«Τὸ ἑλληνικὸ ἔθνος δὲν διεσώθη, τοὐλάχιστον δὲν διέσωσε τὴν ἱστορικὴ 
αὐτοῦ ἀξίαν, εἰμὴ διὰ τῆς μετὰ τοῦ χριστιανισμοῦ συμμαχίας... διότι δι’ αὐτοῦ 
ἐπρωταγωνίστησεν ἐν τῷ μέσῳ αἰῶνι καὶ   δι’ αὐτοῦ ἰδίως ἀνεκαινίσθη ἐν τοῖς 
νεωτέροις χρόνοις». (Ἱστορία τοῦ Ἑλληνικοῦ Ἔθνους, Β΄ τόμος σελ. 316).

Ἡ Ἐκκλησία Κύπρου, διὰ μέσου τῶν αἰώνων, διαδραμάτισε ἀκριβῶς αὐτὸν 
τὸν ἡγετικό καί σωστικὸ ῥόλο. Τὸ μαρτυρεῖ καί ἡ ἐμβρίθεια  τοῦ Ἱστορικοῦ τῆς 
Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας τῆς Κύπρου, Ἰωάννη  Χάκκετ, ὁ ὁποῖος ἐπιγραμματικὰ 
ἀπεφάνθη:  «Ἡ Κυπριακὴ Ἐκκλησία διετήρησε τὴν λυχνίαν τῆς Πατρίδος 
καὶ τῆς Ὀρθοδοξίας σταθερὰ ἄσβεστον καὶ εἰς χρόνους, κατὰ τοὺς ὁποίους 
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χωρὶς τὴν Ἐκκλησίαν ἡ λυχνία αὐτὴ θὰ εἶχε πρὸ πολλῶν αἰώνων σβεσθῇ...». 
(Νικ.Π. Βασιλειάδη Ἐθνομάρτυρες τοῦ Κυπριακοῦ Ἔπους σελ. 275).

Σήμερα ὑπέρ ποτε ἄλλοτε καλούμεθα ὅλοι, ὅσοι ἔχουμε τὴν ὕψιστη τιμὴ 
να φοροῦμε τὸ τιμημένο ῥάσο, να συνεχίσουμε να καλλιεργοῦμε  στις ψυχὲς 
τοῦ λαοῦ μας, καὶ ἰδιαίτερα τῶν νέων μας, τὴν ἀγάπη πρὸς τὴν τλήμονα πατρίδα 
μας καὶ τὸ χρέος  να ἀγωνιζόμεθα παντοιοτρόπως γιά τὴν ἀπελευθέρωσή της. 
Ἡ Κύπρος μας ὑπῆρξε ἑλληνικὴ ἀπὸ τὰ βάθη τῆς Ἱστορίας καὶ χριστιανικὴ γιά 
δύο χιλιάδες χρόνια. Συνεπῶς τὸ ἱστορικὸ μας χρέος εἶναι νὰ παραδώσουμε τὴ 
νῆσο τῶν «Ἡρώων καὶ τῶν Μαρτύρων»  στις ἐπερχόμενες γενεὲς καὶ ἑλληνικὴ 
καὶ χριστιανική.

Ἰδοὺ τὸ διπλὸ μας χρέος. Ἀγώνας ἐκκλησιαστικός γιά τὴ σωτηρία τῶν 
ψυχῶν τοῦ ποιμνίου μας καὶ ἀγώνας ἐθνικὸς γιά τὴ σωτηρία τῆς   πατρίδας 
μας.

Καὶ νῦν, αἰδεσιμώτατε ἅγιε ἀδελφέ, χεῖρας ἱκέτιδας   ὑψώνω πρὸς τὸν   
οὐράνιο τῆς Ἐκκλησίας Δομήτορα καὶ πάσῃ καρδίᾳ δέομαι ὑπὲρ σοῦ, ὅπως ἡ  
ἐκκλησιαστικὴ σου διακονία ἀποβεῖ κατὰ πάντα εὐάρεστος πρὸς τὸν Κύριο, 
ὥστε κατὰ τὴ μεγάλη  ἐκείνη ἡμέρα τῆς θείας μισθαποδοσίας, να ἀκούσεις τῆς 
εὐκταίας αὐτοῦ φωνῆς: «Εὖ, δοῦλε ἀγαθὲ καὶ πιστέ!  Εἴσελθε εἰς τὴν χαρὰν τοῦ 
Κυρίου σου».  (Ματθ.25,21). 

ΑΝΤΙΦΩΝΗΣΙΣ ΠΑΤΡΟΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ 
ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΜΑΚΑΡΙΩΤΑΤΟ ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΟ ΚΥΠΡΟΥ

 κ. κ. ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΝ Β΄

Μακαριώτατε, μόλις χθές ἡ Χάρις τοῦ Παναγίου καί Τελεταρχικοῦ 
Πνεύματος διά τῶν τιμίων χειρῶν σας μοῦ ἐχάρισε τόν πρῶτο βαθμό τῆς 
Ἱερωσύνης. Καί ἰδού σήμερα παρίσταμαι ἐνώπιόν σας προκειμένου νά λάβω 
τόν δεύτερο βαθμό, αὐτόν τοῦ πρεσβυτέρου γιά νά διακονήσω τό μυστήριο 
τῆς σωτηρίας τῶν ἀδελφῶν τοῦ Χριστοῦ μέσῳ τῶν  ἱερῶν καί φρικτῶν 
Μυστηρίων.

Γνωρίζω ὅτι ἡ ἱερή καί μοναδική αὐτή διακονία ἀπαιτεῖ ἀπό τόν κληρικό 
πού τήν ἐπιτελεῖ ἀνεπίληπτο βίο. Ζωή ὁλοκληρωτικῶς ἀφιερωμένη καί 
ἀφοσιωμένη στόν Ἅγιο Θεό.
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Τόν λειτουργό τῶν Μυστηρίων Του ὁ Ἅγιος Θεός τόν θέλει ταπεινόν. 
Ἄλλωστε ὁ ἴδιος ἐρωτᾶ: «ἐπί τίνα ἐπιβλέψω;». Καί ἀπαντᾶ: « ἀλλ᾽εἰ ἐπί τόν 
ταπεινόν καί ἡσύχιον καί τρέμοντα τούς λόγους μου» (Ἡσ. ξστ΄2). Ταπεινό καί 
ἡσύχιο θέλει τόν λειτουργό Του ὁ Ὕψιστος καί πάσης ἐπέκεινα καθαρότητος 
Κύριος. Ὅπως ἦταν ὁ Ἴδιος τοῦ Ὁποίου τήν ἱερωσύνη ἀναλαμβάνει νά 
συνεχίσει.

Οὕτως ἐχόντων τῶν πραγμάτων σκέπτομαι: «καί πρός ταῦτα τίς 
ἱκανός»;  Ἀσφαλῶς οὐδείς.  «Οὐδείς ἄξιος». Κανείς δέν θά μποροῦσε νά 
ἀναλάβει μόνος του τέτοιο ἔργο παρά μόνο «καλούμενος ὑπό τοῦ Θεοῦ» 
(Ἑβρ. ε΄4). Μόνο ἐκεῖνος πού θά νιώσει τήν κλήση τοῦ Θεοῦ μπορεῖ νά 
προχωρήσει σ᾽ ἕνα τέτοιο τόλμημα. Πάντοτε μέ τή συνείδηση ὅτι ἀναλαμβάνει 
σταυρό βαρύ. Τόν δικό του σταυρό καί τόν σταυρό τῶν ἀδελφῶν του. 

Αὐτό σημαίνει  ὅτι ἡ ἱερωσύνη εἶναι Θαβώρ, ταυτόχρονα ὅμως εἶναι καί 
Γολγοθᾶς. Εἶναι σταυρός βαρύς τόν ὁποῖο καλεῖται κάθε κληρικός νά σηκώσει.
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Γι᾽αὐτό καί καταλαμβάνομαι ἀπό ἀπορία καί ἔκσταση.

Πῶς μπορῶ νά προσεγγίσω τή μυστική Τράπεζα καί τό οὐράνιο Δεῖπνο; 

Πῶς ἄνθρωπος «ἀκάθαρτα χείλη ἔχων», θά τολμήσω νά λάβω διά 
στόματός μου τή διαθήκη τοῦ Κυρίου, νά κηρύττω τόν λόγο Του καί νά τελῶ 
τά ἱερά Μυστήρια; 

Πῶς τολμῶ ὁ ὑπηρέτης «τοῦ πηλοῦ καί τῆς πλινθείας τοῦ μοχθηροῦ καί 
ματαίου τούτου κόσμου», νά ἀνεβῶ στόν οὐρανό;

Μέ ποιά χέρια νά «προσψαύσω» τό «πανακήρατον σῶμα» τοῦ δι᾽ἐμέ 
«ὑπελθόντος θάνατον» Κυρίου μου; 

Ἰλιγγιᾶ ὁ νοῦς καί ἡ σκέψη ἀδρανεῖ. Προσπαθῶ νά καταλάβω πῶς 
βρέθηκα παγιδευμένος  ἐδῶ σήμερα, ἀλλά δέν μπορῶ νά τό διακρίνω. 
Ἡ ὅλη μέχρι τώρα πορεία τῆς ζωῆς μου, Μακαριώτατε Πάτερ, παραμένει ἕνα 
ἀνεξήγητο θαῦμα τῆς ἀπύθμενης ἀγάπης τοῦ Θεοῦ. Στρέφοντας τό βλέμμα 
πίσω καί ἀναπολώντας τή ζωή μου, ἀπό τότε πού ἄρχισα νά καταλαβαίνω τόν 
κόσμο, ἕνα πράγμα βλέπω. Βλέπω καί νιώθω  καί αἰσθάνομαι τήν ἀγάπη τοῦ 
Θεοῦ νά μέ τυλίγει στό ζωηφόρο πέπλο της. Τήν Ἀγάπη, πού μέ τό ἄριστο 
ἐργαλεῖο τοῦ πόνου καί τῆς ὀδύνης ἀπό τά πρῶτα παιδικά μου χρόνια, μέ τήν 
ἄπειρη σοφία της μέ κατηύθυνε καί μέ ἑτοίμαζε γι᾽αὐτή τήν εὐλογημένη ὥρα 
χωρίς κἄν νά τό ὑποψιάζομαι.

Καθώς βλέπω ἐκτυλισσόμενο τό μυστήριο αὐτό τῆς θείας ἀγάπης, 
ἀναφωνῶ μαζί μέ τόν Οὐρανοφάντορα Βασίλειο: «Τί ἀνταποδώσω σοι 
Δέσποτα πανάγαθε, περί πάντων ὧν ἐποίησας καί ποιεῖς ἀγαθῶν περί ἐμέ τόν 
ἁμαρτωλόν;». 

Μαζί μέ τίς δοξολογίες καί εὐχαριστίες πρός τόν Πανάγιο Θεό, αἰσθάνομαι 
τήν ἀνάγκη νά ἀπευθύνω θερμότατες τίς υἱϊκές μου εὐχαριστίες καί τή βαθιά 
εὐγνωμοσύνη μου πρός τό Σεπτό Πρόσωπό Σας, διότι διά τῶν ἁγίων εὐχῶν 
Σας πρόκειται σέ λίγο νά δεχθῶ τήν ὕψιστη δωρεά τοῦ δευτέρου βαθμοῦ 
τῆς Ἱερωσύνης, καθώς τό Πανάγιο Πνεῦμα, τό ὁποῖο «ἱερέας τελειοῖ», θά 
ἐπισκιάσει διά τῆς Χάριτός Του τήν ὕπαρξή μου καί διά τῶν τιμίων χειρῶν Σας 
θά μέ καταστήσει λειτουργό τῶν ἁγίων Μυστηρίων. Μέ συγκινεῖ ἡ ἀγάπη Σας, 
Μακαριώτατε, γιά τήν τιμή πού μοῦ κάνετε καί τήν ἐμπιστοσύνη πού δείχνετε 
στό πρόσωπό μου. 

 Εἶναι γεγονός, ὅτι ὅταν τόν Σεπτέμβριο τοῦ 2001 κατέβαινα τήν κλίμακα 



303ΧΕ ΙΡΟΤΟΝΙΑ  ΠΑΤΡΟΣ  ΓΡΗΓΟΡ ΙΟΥ  ΜΟΥΣΟΥΡΟΥΛΗ

τοῦ ἀεροπλάνου καί πατοῦσα γιά πρώτη φορά τά ἱερά καί ἁγιασμένα χώματα 
τοῦ θαλάσσιου τούτου ὄρους τῆς ἀνατολικῆς Μεσογείου, πού διαφεντεύεται 
φαινομενικά ἀπό ἄλλους, στήν οὐσία ὅμως βρίσκεται ὑπό τήν μόνιμη κατοχή 
τοῦ Ἀποστόλου τῶν ἐθνῶν καί τοῦ συνεργάτου του «υἱοῦ παρακλήσεως» 
Ἀποστόλου Βαρνάβα, ἐξέφρασα στόν Ἅγιο Θεό μυστικά μιάν ἐπιθυμία. 
Τήν ἐπιθυμία νά μέ ἀξιώσει ἡ ἀγαθότης Του νά προσκυνήσω ἐλεύθερο τόν 
Ἀπόστολο Ἀνδρέα καί κατόπιν ἄς ἀποσταλῶ νά ὑπηρετήσω ὅπου ἀλλοῦ 
κρίνουν οἱ πατέρες μου σκόπιμο καί ἀναγκαῖο. Ἔπειτα ἀπό δεκατρία χρόνια 
βλέπω ὅτι ἄλλα εἶχε στό σχέδιό Του ὁ Ἅγιος Θεός. Τώρα πλέον τοῦτος 
ὁ πονεμένος καί προδομένος λαός εἶναι μέρος τοῦ ἑαυτοῦ μου καί εἶμαι μέλος 
ἰδικό του. Γι᾽αὐτόν θά δέομαι στό Ἅγιο Θυσιαστήριο καί πρός χάρη του θά 
προσφέρω ὑπό τήν φωτισμένη καθοδήγησή Σας ὅλες μου τίς δυνάμεις, ὥστε ὁ 
λαός μας, καί ἰδιαίτερα ἡ νεότης, νά συνδέεται οὐσιαστικά μέ τόν Χριστό, νά 
ἐλπίζει στόν Χριστό καί νά περιμένει τήν δικαίωσή του ἀπό τόν Χριστό.

Ἐπιθυμία καί ἀπόφασή μου εἶναι, μέ τή Χάριν τοῦ Θεοῦ καί τίς εὐχές Σας, 
νά φιλοτιμηθῶ νά εὑρεθῶ εὐάρεστος στόν Θεό καί στό σεπτό πρόσωπό Σας.

Θερμότατες εὐχαριστίες ἐκφράζω καί πρός τόν Σεβασμιώτατο 
Μητροπολίτη Μεσογαίας κ. κ. Νικόλαο μέ τόν ὁποῖο μᾶς συνδέει φιλία 
ἀπό τά φοιτητικά χρόνια καί ὁ ὁποῖος εἶναι παρών συλλειτουργῶν μετά τῆς 
Μακαριότητός Σας καί συμπαριστάμενος εἰς ἐμέ διά τῆς προσευχῆς. Ὅπως 
ἐπίσης θερμά εὐχαριστῶ τόν ἄμεσο βοηθό Σας Θεοφιλέστατο Ἐπίσκοπο 
Καρπασίας κ. κ. Χριστοφόρο γιά τήν πολλή ἀγάπη του. 

Μετά δέους ἱεροῦ καί ἀνεξαντλήτου εὐγνωμοσύνης ἀτενίζω πρός τά 
σεπτά καί πολυφίλητα πρόσωπα τῶν Πατέρων καί Ἀδελφῶν τῆς Ἀδελφότητος 
μας Θεολόγων «Ο ΣΩΤΗΡ», τῆς ὁποίας ἡ ἀγαθότης τοῦ Θεοῦ μέ κατέστησε 
Μέλος. Τούς παρακαλῶ πάντοτε, ἰδιαιτέρως ὅμως τήν ὥρα αὐτή, νά μέ 
συνοδεύουν μέ τίς προσευχές τους.

Ἡ εὐγνωμοσύνη μου ξεχειλίζει καί πρός τά σεπτά πρόσωπα τοῦ νῦν 
πνευματικοῦ μου πατρός Ἀρχιμανδρίτου Θεοδώρου Μπεράτη καί τοῦ 
προϊσταμένου τῆς Ἀδελφότητος  π. Ἀστερίου Χατζηνικολάου. 

Ἀπό καρδίας εὐχαριστῶ τούς συνεργάτες μου στίς περιοχές τῆς Ἑλλάδος 
ὅπου ὑπηρέτησα, κάποιοι ἀπό τούς ὁποίους ὑποβλήθηκαν στόν κόπο νά 
ἔλθουν μέχρις ἐδῶ καί τήν ὥρα αὐτή εὑρίσκονται ἀνάμεσά μας,  ὅπως ἐπίσης 
καί τούς νῦν πολύτιμους συνεργάτες μου στήν πολυφίλητη Κύπρο καί ὅλους 
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τούς φίλους καί τόν λαό τοῦ Θεοῦ πού τήν ὥρα αὐτή συμπροσεύχεται καί 
συμμετέχει στά τελούμενα. 

Θερμές εὐχαριστίες ἐκφράζω καί πρός τούς κατά σάρκα ἀδελφούς μου 
Γεώργιο καί Μαρία καί τόν ἐπ᾽ ἀδελφῇ γαμβρό μου Κωνσταντῖνο,  διότι μέ 
θυσία καί αὐταπάρνηση ἀνέλαβαν ἐξ ὁλοκλήρου τή φροντίδα τῶν ἀειμνήστων 
γονέων μας, δίνοντάς μου τήν ἄνεση νά ἐπιδοθῶ ἀπερίσπαστος στά ἔργα τῆς 
ἱεραποστολῆς.

Τέλος  ἐκφράζω τή βαθύτατη εὐγνωμοσύνη μου πρός τούς ἀειμνήστους 
γονεῖς μου Ἰωάννην καί Αἰκατερίναν, οἱ ὁποῖοι μοῦ μετέδωσαν τή φλόγα 
τῆς πίστεως καί μέ σκέπασαν μέ τήν εὐχή τους στόν δρόμο πού διάλεξα. 
 Τώρα βλέπουν ἀπό τή Βασιλεία τοῦ Θεοῦ πραγματοποιούμενο τόν πόθο τους 
νά γίνω κληρικός. Παρακολουθοῦν καί ἀσφαλῶς ἀγάλλονται.

Καί  νῦν, Κύριέ μου, Κύριε, βλέψον ἱλέῳ ὄμματι ἐπί τήν ἀναξιότητά μου. 
Σέ, Κύριε, πού ὁδήγησες θαυμαστῶς τά βήματά μου μέχρις ἐδῶ, παρακαλῶ 
«μή ἀποστρέψῃς τό πρόσωπόν σου ἀπό τοῦ παιδός σου». Ἄνοιξέ μου τίς 
πατρικές σου ἀγκάλες καί δέξαι τό πτωχό πλάσμα Σου, πού τίποτε ἄλλο δέν 
ἐπιθυμεῖ παρά τή δόξα τή δική Σου. Σέ Σένα, Κύριε, προσφέρω τήν ὥρα αὐτή 
τόν ἑαυτόν μου «εἰς ἀγάπης ἀντέκτισιν». Σέ Σένα πού εἶσαι ἡ πνοή καί ἡ ζωή 
μου παραδίδω τήν ὕπαρξή μου. Σέ Σένα ἀτενίζω «ὡς τό ἀπογεγαλακτισμένον 
ἐπί τήν μητέρα αὐτοῦ» καί δέομαί σου ἐκτενῶς,  ἐλέησόν με τόν ἀνάξιο δοῦλο 
Σου καί «ἱκάνωσόν με τῇ δυνάμει τοῦ Ἁγίου Σου Πνεύματος» νά ἐνδυθῶ «τήν 
τῆς ἱερατείας Χάριν», ὥστε νά παρίσταμαι ἀκατακρίτως «ἐνώπιον τοῦ Ἁγίου 
Σου Θυσιαστηρίου» καί νά ἐπιτελῶ τά θεῖα καί ἱερά Μυστήρια πρός ἁγιασμόν 
τοῦ λαοῦ Σου καί δόξα τοῦ Ἁγίου Σου Ὀνόματος. 

Καί Σέ ἐπικαλοῦμαι, τό Παράκλητον Πνεῦμα, «τήν εὐφρόσυνον ζωήν καί 
αἰώνιον καί παντοκρατορικήν δεξιάν»· «Ἐλθέ ὡς πνοή βιαία καί ἐκρίζωσον τά 
πάθη ἐκ τῆς καρδίας μου. Ὡς πῦρ θέρμανε τήν ψυχράν καρδίαν μου. Ὡς ἔλαιον 
θεράπευσον τά μυστικά τραύματά της  καί τά  ἐλλείποντα αὐτῆς ἀναπλήρωσον. 
Ὦ Πανάγιον Πνεῦμα, ἐλθέ καί σκήνωσον ἐν ἐμοί καί ποίησόν με οἷον θέλεις 
καί ὡς θέλεις, κἄν θέλω κἄν μή θέλω».

Καί Σέ Κυρία τῶν Ἀγγέλων, Πανάμωμε Δέσποινα στῆς ὁποίας τόν ἱερό 
Ναό δέχομαι τή μεγαλύτερη δωρεά τοῦ Θεοῦ στή ζωή μου, παρακαλῶ, μή 
ἐγκαταλίπῃς με. «Πάρεσό μοι καί νῦν ὡς ἐλεήμων καί συμπαθής καί φιλάγαθος 
…. Θερμή προστάτις καί βοηθός».
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Καί τώρα, Κύριέ μου, εἰς χεῖρας Σου παρατίθημι τήν ψυχήν καί τό σῶμα 
μου. Αὐτός με ἐλέησον, Αὐτός με εὐλόγησον, Αὐτός με ἀξίωσον τῆς δωρεᾶς 
ταύτης καί τῆς αἰωνίου χαρᾶς τῆς Βασιλείας Σου. 

 



ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΣ
ΤΗΣ Α. Μ. ΤΟΥ ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΟΥ ΚΥΠΡΟΥ

Κ. Κ. ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΥ
ΣΤΗΝ ΤΕΤΑΡΤΗ ΚΛΗΡΙΚΟΛΑΪΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

ΤΗΣ ΙΕΡΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΑΣ ΚΑΙ ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΥ

a
Εξοχότατε Κύριε Πρόεδρε της Δημοκρατίας

Πανιερώτατοι άγιοι αδελφοί,   αγαπητοί Σύνεδροι,  

Χριστός Ανέστη!

Με αισθήματα ιδιαίτερης ικανοποίησης χαιρετίζω τη Δ΄ Κληρικολαϊκή 
Σύναξη, την οποία με τόση επιμέλεια οργάνωσε η ιερά Μητρόπολη 
Κωνσταντίας και Αμμοχώστου με επικεφαλής τον Πανιερώτατο 

Μητροπολίτη της, εν Χριστώ αδελφό, κύριο Βασίλειο. 

Μέσα από τις διάφορες λειτουργικές, θρησκευτικές, πολιτιστικές και 
άλλες εκδηλώσεις που διοργανώνουν οι ιερές μας Μητροπόλεις παγκυπρίως 
βλέπω με εσωτερική χαρά να πραγματώνονται οι αρχικοί μου στόχοι και 
οραματισμοί. Να  παράσχω τη δυνατότητα σε κάθε Μητρόπολη ξεχωριστά να 
αισθανθεί τη χαρά της αυτοτέλειας και της δημιουργικότητας. Να αναπτύξει 
το πνευματικό και επιστημονικό της δυναμικό, να καλλιεργήσει κατά τον 
καλύτερο δυνατό τρόπο τον λόγο του Θεού στις ψυχές του ποιμνίου της και 
να το οδηγήσει στο «εύδιο λιμάνι» τής σωτηρίας.

Η ιερά Μητρόπολη Κωνσταντίας και Αμμοχώστου  επιτυγχάνει στους 
υψηλούς αυτούς στόχους, τόσο μέσα από τα ετήσια Αγιολογικά Συνέδρια, τα 
οποία βέβαια πιο πολύ έχουν επιστημονικό χαρακτήρα όσο και κυρίως μέσα 
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από τις κληρικολαϊκές της συνάξεις, όπως είναι η παρούσα, η οποία εμπλέκει 
σ’ έναν πολύ μεγάλο βαθμό τον κλήρο και τον λαό τής Εκκλησίας μας σε 
ενότητα και συνεργασία.

Είναι πρόδηλα τα ευεργετικά αποτελέσματα της κοινωνίας κληρικών και 
λαϊκών. Πολλοί άνθρωποι, οι οποίοι αδυνατούν να βιώσουν την εκκλησιαστική 
εμπειρία και αρμονία της Εκκλησίας ως σώμα με κεφαλή τον Χριστό, όταν 
χρησιμοποιούν τον όρο «Εκκλησία» εννοούν κυρίως τους κληρικούς, 
τους οποίους μάλιστα διακρίνουν σε ανώτερους και κατώτερους. Αυτό 
φυσικά δεν ανταποκρίνεται στην πραγματικότητα της ζωής της Εκκλησίας. 
Την Εκκλησία την απαρτίζουμε όλοι μαζί οι πιστοί. Και κληρικοί και λαϊκοί. 
Οι κληρικοί βεβαίως ηγούνται και ιερουργούν, έχουν δηλαδή την ειδική 
ιεροσύνη και ποιμαντική ευθύνη. Αλλά και οι λαϊκοί συμμετέχουν, με τη γενική 
ιεροσύνη, συμπροσεύχονται, μετέχουν των Μυστηρίων και με την ενεργό και 
απαραίτητη συμμετοχή τους στα εκκλησιαστικά δρώμενα ενισχύουν ηθικώς 
τους κληρικούς μας στην υψηλή τους αποστολή. Επιπρόσθετα, οι πιστοί 
συμπαρίστανται πρακτικά στους επισκόπους και ιερείς μας στην υλοποίηση 
του ιεραποστολικού έργου, για την πρόοδο όλου του πληρώματος της 
Εκκλησίας. 

Αυτή τη συνεργασία και αλληλοσυμπαράσταση μπορούμε να την 
καλλιεργήσουμε βιωματικά και με τις κληρικολαϊκές συνάξεις, όπως είναι 
η παρούσα. Επιπλέον με τέτοιου είδους συνάξεις επιτυγχάνεται μια αγαστή 
συνεργασία ποιμένων και ποιμνίου καθώς και μια εσωτερική αλληλοεκτίμηση, 
η οποία σίγουρα θα αποδώσει αποτελεσματικά τους επιδιωκόμενους και 
αναμενόμενους πνευματικούς καρπούς. 

Χαίρω από καρδίας, διότι την Δ΄ Κληρικολαϊκή Σύναξη θα εμπλουτίσει 
και η διάλεξη του Πανιερωτάτου Μητροπολίτου Κύκκου και Τηλλυρίας, και 
αγαπητού εν Χριστώ αδελφού, κ. Νικηφόρου,  που αναφέρεται στο πολύ 
μεγάλο και ουσιώδες θέμα της Οικογένειας. Όλοι πια ζούμε από κοντά τα 
συνεχώς αυξανόμενα προβλήματα της σύγχρονης κυπριακής οικογένειας 
και, με πατρικό ενδιαφέρον, ανησυχούμε πολύ έντονα. Και τούτο γιατί, 
γνωρίζουμε ότι η οικογένεια είναι το κύτταρο και το πνευματικό λίκνο της 
κοινωνίας μας. Και γνωρίζουμε επίσης πολύ καλά ότι το μέλλον του κάθε 
τόπου είναι ελπιδοφόρο μόνο όταν υπάρχουν υγιείς οικογένειες. Και μάλιστα 
οικογένειες που διαπνέονται από τα υψηλά χριστιανικά ιδανικά και βιώνουν 
όλα εκείνα που συναποτελούν και εκφράζουν την οικογενειακή εστία ως 
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«κατ’ οίκον Εκκλησία» (Α΄ Κορ. 16,19). Γι’ αυτό και ας ενωτισθούμε τα μηνύματα 
τής ομιλίας τού Μητροπολίτη Κύκκου και Τηλλυρίας και ας αγωνιστούμε όλοι 
μας να τα μετουσιώσουμε σε βίωμα και πράξη, με προσευχή στον αναστημένο 
Κύριο και αγάπη προς τον άνθρωπο.

Περαίνων, εκφράζω την ευαρέσκειά μου προς τον αγαπητό εν Χριστώ 
αδελφό, Μητροπολίτη Κωνσταντίας και Αμμοχώστου και προς όλους όσοι 
ενεργά τον βοήθησαν για την οργάνωση τής Δ΄ Κληρικολαϊκής Σύναξης, 
επιδαψιλεύω τις ευχές τής Εκκλησίας και εύχομαι από κέντρου καρδίας πάσα  
επιτυχία στις εργασίες της παρούσας Συνέλευσης.

Ιερά Αρχιεπισκοπή Κύπρου,  

9 Μαΐου 2014.

                                      Μετ’ ευχών εγκαρδίων εν Χριστώ αναστάντι 

    

                                                                                                            

Λ



ΟΜΙΛΙΑ ΤΗΣ Α.Μ. ΤΟΥ ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΟΥ ΚΥΠΡΟΥ
Κ. Κ. ΧΡΥΣΟΣΤΌΜΟΥ Β´
ΣΤΗΝ ΤΕΛΕΤΗ ΛΗΞΗΣ

ΤΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΙΕΡΑΤΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ 
«ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΒΑΡΝΑΒΑΣ»

Παρασκευή, 13 Ἰουνίου 2014  
       

Τό φῶς τῆς Πεντηκοστῆς, μέσα στό ὁποῖο ζοῦμε τήν ἑβδομάδα αὐτή, 
προσδίδει στή σημερινή τελετή λήξης τῶν μαθημάτων τῆς Ἱερατικῆς 
μας Σχολῆς  ἕναν ἰδαίτερο τόνο. Αὐτό τό φῶς, πού πλημμυρίζει τίς 

καρδιές μας, κάνει τίς εὐχαριστίες μας πρός τόν Δομήτορα τῆς Ἐκκλησίας 
Κύριο Ἰησοῦ Χριστό ἀκόμη πιό θερμές, καί τήν εὐγνωμοσύνη μας στό 
Θεανδρικό Του πρόσωπο διάπυρη.

Τόν εὐχαριστοῦμε γιά τόν Παράκλητο πού ἔστειλε νά μένει ἀνάμεσά 
μας καί  νά «συγκροτεῖ ὅλον τόν θεσμόν τῆς Ἐκκλησίας». Τόν εὐχαριστοῦμε 
γιατί  ἕνα ἀκόμη καρποφόρο σχολικό ἔτος προστίθεται στή χρυσή ἁλυσίδα 
τῆς ὑπερεξηκονταετοῦς λειτουργίας τῆς Ἱερατικῆς Σχολῆς τῆς Ἐκκλησίας τοῦ 
Ἀποστόλου Βαρνάβα.

Σ’ αὐτή τή γόνιμη προσφορά τῆς Σχολῆς μας  ἡ συμβολή κάποιων 
ἀνθρώπων εἶναι ξεχωριστή καί γι’ αὐτό ἄξια ἰδιαίτερης μνείας. Πρῶτος ἀνάμεσα 
στή χορεία τῶν ἀνθρώπων αὐτῶν, γιά τή φετινή χρονιά,  εἶναι ὁ Διευθυντής 
τῆς Σχολῆς Πανοσιολογιώτατος Ἀρχιμανδρίτης κ. Βενέδικτος Ἰωάννου, στόν 
ὁποῖο ἐκφράζουμε θερμές τίς εὐχαριστίες μας τόσο τίς προσωπικές ὅσο καί 
αὐτές τῆς Ἱερᾶς Συνόδου τῆς Ἐκκλησίας τῆς Κύπρου. Εὐχαριστίες ἐκφράζουμε 
καί πρός τούς ἀξιότιμους καθηγητές, οἱ ὁποῖοι  μέ ζῆλο  στάθηκαν  χειραγωγοί 
τῶν σπουδαστῶν μας, τόσο στούς δρόμους τῆς γνώσης ὅσο καί  στήν κατά 
Χριστό μόρφωση.  

Θερμές ἐκφράζουμε τίς εὐχαριστίες μας καί πρός τόν Πρόεδρο τῆς 
Ἐφορίας τῆς Σχολῆς Πανιερώτατο Μητροπολίτη Κωνσταντίας-Ἀμμοχώστου 
κύριο Βασίλειο καί τά λοιπά Μέλη της γιά τίς ἄοκνες προσπάθειές τους, γιά 
τήν, κατά τό δυνατόν, ἄρτια  λειτουργία τῆς Σχολῆς.



310 Μ Α Κ Α Ρ Ι Ω Τ ΑΤ Ο Υ

Καί τώρα ὁ λόγος σ’ ἐσᾶς, ἀγαπητοί μας, Σπουδαστές. Σέ σᾶς πού  
έπιλέξατε τήν ἱερή αύτή ἀποστολή νά ὑπηρετήσετε τήν Ἐκκλησία καί τόν 
Χριστό.  Σέ σᾶς ο λόγος, πού μέ τή φοίτησή Σας στήν ἱερά αὐτή Σχολή τοῦ 
Ἀποστόλου Βαρνάβα, θωρακίζετε τον εαυτό σας με τήν πανοπλία τοῦ Θεοῦ 
(Ἐφεσ. στ΄11) και ετοιμάζεστε να εισέλθετε, ως κληρικοί,  στόν ἀμπελώνα 
τοῦ Κυρίου. Σεῖς πού διδαχθήκατε τόσο στίς αἴθουσες διδασκαλίας ὅσο καί, 
κυρίως, στόν Ἱερό Ναό τῆς Σχολῆς τή δύναμη αὐτῆς τῆς θείας πανοπλίας 
καί παράλληλα μάθατε τόν χειρισμό τῶν ἀμυντικῶν καί ἐπιθετικῶν ὅπλων  
τῶν δυνατῶν «εἰς καθαίρεσιν ὀχυρωμάτων» (Β΄Κορ. ι΄4),  προκειμένου νά 
καταστεῖτε ὁδηγοί ἀνθρωπίνων ψυχῶν.

Καλεῖσθε ὅλοι, καί ὅσοι ἀπό σᾶς εἶσθε ἤδη κληρικοί καί ὅσοι ἑτοιμάζεσθε 
νά εἰσέλθετε στίς τάξεις τοῦ ἱεροῦ Κλήρου, νά σπείρετε ἀφειδώλευτα  τόν λόγο 
τοῦ Θεοῦ στόν ἀγρό τῶν ἀνθρώπινων ψυχῶν. Καί ὡς ἄλλοι καλοί Σαμαρεῖτες 
νά περιποιηθεῖτε τά τραύματα πού τούς προκαλεῖ ἡ «εὐπερίστατος ἁμαρτία» 
( Εβρ. 12,1) μέ ὅπλο τήν ἁγιαστική Χάρη τῶν ἱερῶν Μυστηρίων. 

Σήμερα, ἀγαπητοί μου, ὁ ἄνθρωπος φορτωμένος μέ πληθώρα προβλημάτων, 
περισσότερο ἀπό κάθε ἄλλη φορά νιώθει τήν ἀνάγκη τῆς παρηγοριᾶς καί τῆς 
ἐλπίδας. Διψᾶ γιά ἀγάπη καθαρή καί ἀνιδιοτελή. Πλεῖστες ὅσες ψυχές σήμερα 
μοιάζουν μέ «κάλαμον τεθλασμένον καί λίνον καπνιζόμενον» ( Ἡσ.μβ΄ 3). 
Καλάμια τσακισμένα καί λυχνάρια πού τό φυτίλι τους καπνίζει ἀπό ἔλλειψη 
λαδιοῦ.  Αὐτές τίς πονεμένες ψυχές ὁ κληρικός καλεῖται νά τίς στηρίξει, νά τίς 
παρηγορήσει καί νά ἐνσταλάξει μέσα τους τήν ἐλπίδα.

Γιά νά γίνει ὅμως ὁ λόγος πράξη, εἶναι ἀνάγκη οἱ ἱερεῖς μας νά εἶναι 
«πλήρεις πίστεως καί Πνεύματος Ἁγίου» (Πράξ. στ΄8, ζ΄55). Νά ἀρδεύονται 
ἀπό τόν λόγο τοῦ Θεοῦ καί νά λιπαίνονται οἱ ψυχές τους  μέ τόν καθαρό 
πατερικό λόγο. Νά μένουν οἱ ἴδιοι «εἴσω τῆς φωτεινῆς νεφέλης καί τοῦ θείου 
γνόφου». Ζώντας τό Μυστήριο τῆς θεώσεως στήν προσωπική τους ζωή καί 
γευόμενοι τή γλυκύτητα  τοῦ θαβωρείου φωτός, νά φωτίζουν μέ τή λάμψη 
του καί νά εἰρηνεύουν μέ τή γλυκειά θαλπωρή του τό ποίμνιό τους. Ἄν ἐσεῖς 
πρῶτοι ρίξετε τήν ἄγκυρα τῶν ἐλπίδων σας στόν ὠκεανό τῆς θείας ἀγάπης, 
τότε θά καταστεῖτε ἱκανοί νά ἀνάβετε τά λυχνάρια τῶν λογικῶν σας προβάτων 
μ’ αὐτή τήν ἀκαταίσχυντη ἐλπίδα. Τήν ἐλπίδα καί τή βεβαιότητα τῆς ὑπέρβασης 
τῶν προβλημάτων τῆς ζωῆς, τή βεβαιότητα τῆς νίκης καί τήν ἐπικράτηση τῆς 
εἰρήνης τοῦ Θεοῦ στίς ψυχές τῶν ἀνθρώπων καί στόν κόσμο ὁλόκληρο.



311Ο Μ Ι Λ Ι Α  Σ Τ Η Ν  Τ Ε Λ Ε Τ Η  Λ Η Ξ Η Σ  Τ Η Σ  Ι Ε ΡΑΤ Ι Κ Η Σ  Σ Χ Ο Λ Η Σ

Αὐτή ἡ ἀποστολή τοῦ ὀρθόδοξου ἕλληνα κληρικοῦ τῆς Κύπρου ἀποκτᾶ 
σήμερα ἰδιαίτερη σημασία γιά τή δοκιμαζόμενη πατρίδα μας. Ὁ λαός μας 
ζώντας γιά σαράντα ὁλόκληρα χρόνια τή δοκιμασία τῆς κατοχῆς καί τῆς 
προσφυγιᾶς,  τῆς χλεύης καί τῆς καταφρόνησης,   καί τρυγώντας καθημερινά 
τό ποτήρι τῆς κατάφωρης ἀδικίας ἀπό τούς ἰσχυρούς τῆς γῆς, νιώθει τήν 
ἐλπίδα του ἀποσταμένη. Καί αὐτή ἀκριβῶς εἶναι ἡ ὥρα τῆς Ἐκκλησίας, ἡ ὥρα 
τοῦ καθενός κληρικοῦ ξεχωριστά καί ὅλων μαζί. 

Καλούμεθα, ἀδελφοί κληρικοί, νά σταθοῦμε ὀ καθένας ἀπό μᾶς,  ὡς ἄλλος  
Μωϋσῆς, ἀνάμεσα στόν Θεό καί τόν λαό μας  νά τόν  ὁδηγοῦμε   στόν Κύριο 
τῆς δόξης. Καλούμεθα νά τονώσουμε τό φρόνημά του. Νά τόν βοηθήσουμε 
νά πιστέψει στό θαῦμα. Νά πεισθεῖ ὅτι τό ἀδιέξοδο μπορεῖ νά μετατραπεῖ σέ 
πηγή πίστεως καί ἐλπίδας.  Καί αὐτό δέν τό λέμε ἐμεῖς. Τό λέγει τό ἀψευδές 
στόμα τοῦ Κυρίου μας. Ὑπό μίαν ὅμως προϋπόθεση. Ἀκοῦστε την: «εἰ ὁ λαός 
μου ἤκουσέ μου,  Ἰσραὴλ ταῖς ὁδοῖς μου εἰ ἐπορεύθη, ἐν τῷ μηδενὶ ἂν τοὺς 
ἐχθροὺς αὐτῶν ἐταπείνωσα καὶ ἐπὶ τοὺς θλίβοντας αὐτοὺς ἐπέβαλον ἂν τὴν 
χεῖρά μου» (Ψαλμ. 80, 14-15). Ἄν ὁ λαός μου μέ ἄκουε, ἄν ὁ Ἰσραηλιτικός λαός 
πορευόταν καί βάδιζε στή ζωή του σύμφωνα μέ τίς ἐντολές μου, εὔκολα καί 
μέ τό τίποτε θά εἶχα ταπεινώσει τούς ἐχθρούς τους καί σ’ αὐτούς πού τούς 
καταπιέζουν θά ἐπέβαλλα τιμωρό καί βαρύ τό χέρι μου. Αὐτά τότε γιά τόν 
λαό τῆς Παλαιᾶς Διαθήκης. Πολύ περισσότερο τώρα γιά τόν νέο Ἰσραήλ τῆς 
Χάριτος. Γιά τούς ἀνθρώπους πού σέβονται καί τιμοῦν τό  ἅγιο ὄνομά Του.

Γιά τόν Θεό δέν ὑπάρχουν οὔτε ἀδιέξοδα οὔτε τετελεσμένα. Γι’ αὐτό 
σεῖς,  πού ἑτοιμάζεστε να εἰσέλθετε στις ἱερές τάξεις τοῦ κλήρου, μαζί μέ τούς 
πρεσβυτέρους στήν ἡλικία, ἄξιους κληρικούς μας, ἀγωνισθεῖτε στίς ἐπάλξεις 
τῆς πίστης καί τῆς πατρίδας. Ἄν ὁ λαός μας, μέ ἐπικεφαλῆς τούς κληρικούς 
του, βιώνει καθημερινά τή μετάνοια καί συμμορφώνεται πρός τό θέλημα τοῦ 
Θεοῦ, νά εἶσθε σίγουροι ὅτι θά ζήσει καί  τό θαῦμα τῆς ἐν Χριστῷ σωτηρίας 
καί  τό θαῦμα τῆς δικαίωσης τῶν ἐθνικῶν του πόθων.

Αὐτοί εἶναι οἱ ὁραματισμοί πού ἔχω γιά τήν πορεία καί την ἀποστολή τῶν 
κληρικῶν τῆς Ἐκκλησίας μας. Εὔχομαι, ἀπό μέσης καρδίας, ὅπως  ὁ Κύριος  
σᾶς εὐλογεῖ καί  σᾶς στηρίζει ἐν παντί, γιά τή δόξα τού Ἀγίου Ὀνόματός Του, 
γιά τήν πνευματική σας καρποφορία καί για τη σωτηρία τῆς πατρίδας μας.  



ΣΑΡΑΝΤΑ ΧΡΟΝΙΑ ΜΕΤΑ.

ΠΩΣ ΠΡΟΧΩΡΟΥΜΕ;

a
Ομιλία στο Στ΄ Ετήσιο Σεμινάριο των Χριστιανικών

Συνδέσμων Γυναικών της Αρχιεπισκοπής
 24/05/2014

ΤΟΥ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗ ΠΑΦΟΥ ΚΥΡΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ

Οφείλω, από την αρχή, ως κληρικός, να δώσω κάποιες διευκρινίσεις και 
κάποιες  ορθές προσεγγίσεις ορισμένων χωρίων της Αγίας Γραφής 
και συγκεκριμένων διδασκαλιών πολλών Πατέρων της Εκκλησίας 

μας, αν πρόκειται ο λόγος μου, να βρει σε σας, πιστά τέκνα της Εκκλησίας, 
απήχηση και αποδοχή. Στόχος μου είναι να καταδείξω ότι η έννοια της 
πατρίδας καταφάσκεται από τη θρησκεία.

Η αγωνία για την τύχη της πατρίδας μας και την έκβαση του εθνικού 
μας θέματος είναι έκδηλη. Αναλογιζόμενοι τους θανάσιμους κινδύνους που 
διατρέχουμε, ως Έλληνες στην Κύπρο, «βίον βιοῦμεν, θανάτου πικρότερον»,  
κατά τον Μέγα Φώτιο. Αυτό το πρόβλημα θέλει να αναδείξει, και ταυτόχρονα 
να υποδείξει τρόπους αποτελεσματικής αντιμετώπισής του, και το σημερινό 
σεμινάριο. Πολλοί, όμως, είτε από άγνοια, είτε από αδιαφορία, μένουν 
αμέριμνοι. Άλλοι μας ειρωνεύονται, κάποιοι και μας μέμφονται ως άπιστους, 
ή ολιγόπιστους. Τι Χριστιανοί είμαστε, λεν, αν μένουμε προσκολλημένοι στη 
γη των πατέρων μας, στην επίγεια πατρίδα μας;

Μήπως ως χριστιανοί «ἔχομεν ᾧδε μένουσαν πόλιν», δεν «ἐπιζητοῦμεν 
τὴν μέλλουσαν»;  Πού πάει η προτροπή του Χριστού «Ζητεῖτε πρῶτον 
τὴν βασιλείαν τοῦ Θεοῦ καί τὴν δικαιοσύνην αὐτοῦ»; Η επισήμανση του 
Ιωάννου του Χρυσοστόμου στον κάθε πιστό: «Οὐκ εἶ πολίτης ἀλλὰ ὁδίτης...
οὐδεὶς ἔχει πόλιν....ἡ πόλις ἄνω ἐστίν..»  δεν μας αγγίζει; Τι απαντούμε; Πώς 
δικαιολογούμαστε;

Δεν θα σταθώ στα αυτονόητα, στην ορθή ερμηνεία των πιο πάνω χωρίων. 
Όλοι αντιλαμβανόμαστε πως τόσο η Γραφή όσο και οι Πατέρες κακίζουν την 
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προσκόλληση στα ενθάδε και στα ρέοντα και τη διαγραφή της αιωνιότητας 
και των πνευματικών αξιών.

Πρόθεσή μου είναι  να υπενθυμίσω  γεγονότα της Αγίας Γραφής που 
υποδεικνύουν ότι η ζωή ενός λαού σε συγκεκριμένο χώρο, μακριά από 
περισπασμούς και επηρεασμούς αλλοφύλων, βοηθά στην καλλιέργεια 
και ανάπτυξη του θρησκευτικού συναισθήματος και στην προαγωγή 
των πνευματικών αξιών,  και την ως εκ τούτου ανάγκη, από θρησκευτικής 
άποψης, της έννοιας της πατρίδας:

Ο Θεός καλεί τον Αβραάμ, τον πρώτο μετά την αποστασία μονοθεϊστή, 
γνώστη του αληθινού Θεού, να «ἐξέλθῃ ἐκ τῆς γῆς του καὶ ἐκ τῆς συγγενείας 
του» και να πορευθεί στη Χαναάν, όπου μακριά  από τα είδωλα και τους 
ειδωλολάτρες, σε χώρο δικό τους, οι απόγονοί του θα λάτρευαν τον αληθινό 
Θεό.

Και όταν αργότερα έκρινε, ο Θεός, ότι θα’πρεπε ο λαός του να 
προετοιμαστεί πιο εντατικά, και μέσω του όλος ο κόσμος, για την εν Χριστώ 
σωτηρία, κάλεσε τον Μωυσή να ηγηθεί της εξόδου από την Αίγυπτο. Όσο κι 
αν στην Αίγυπτο είχαν καταστεί «ἔθνος μέγα», δεν θα μπορούσαν, μέσα σ’ένα 
ειδωλολατρικό περιβάλλον και σε συνθήκες ανελευθερίας, να χειραγωγηθούν 
και να καλλιεργηθούν κατάλληλα από τους προφήτες, για τον επιδιωκόμενο 
σκοπό.

Την καλλιέργεια των ιδιαίτερων χαρισμάτων και την ανάπτυξη των 
χαρακτηριστικών κάθε λαού, σε ορισμένο γεωγραφικό χώρο, υπονοεί 
και ο Μωυσής όταν σημειώνει: « Ὅτε διεμέριζεν ὁ Ὕψιστος ἔθνη, ὡς διέσπειρεν 
υἱούς Αδάμ, ἔστησεν ὅρια ἐθνῶν..» (Δευτ.32,8). Αυτό επαναλαμβάνει και 
ο Απ. Παύλος, όταν λέει, στον Άρειο Πάγο, πως ο Θεός όρισε για κάθε έθνος 
«τὰς ὁροθεσίας τῆς κατοικίας αὐτῶν».(Πρ.17,26).

Είναι, εξάλλου, αποδεδειγμένο πως και το ίδιο το φυσικό περιβάλλον 
επηρεάζει τους ανθρώπους στις στάσεις ζωής που παρουσιάζουν και στις 
αξίες που αναπτύσσουν. Ο Ιπποκράτης, ως γνωστόν, αναφέρεται στη μεταξύ 
«φύσεως καἰ πνευματικῆς ζωῆς συνάφεια». Και ο Κωνσταντίνος Βουρβέρης 
υποστηρίζει πως θα’ταν αδύνατο να αναπτυχθεί ο αθάνατος ελληνικός 
πολιτισμός χωρίς τον καθαρό ουρανό και τα καταγάλανα ακρογιάλια της 
ελληνικής γης.
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Η έννοια της πατρίδος, λοιπόν, ως συγκεκριμένου γεωγραφικού και 
ιστορικού χώρου, στον οποίο ζει ένας λαός, όχι μόνο δεν αντιτίθεται αλλά και 
ενισχύει τη θρησκευτική ζωή  και τον θρησκευτικό προσανατολισμό. 

Στους Εβραίους τόση ήταν η σύνδεση της πατρίδος με τη λατρεία του 
Θεού, που αποτυπώθηκε στον 136ο ψαλμό με την περίφημη φράση «Πῶς 
ἄσωμεν τήν ᾠδήν Κυρίου ἐν γῇ ἀλλοτρίᾳ;»

Ο ίδιος ο Χριστός, ως άνθρωπος, κλαίει για την Ιερουσαλήμ, την 
πρωτεύουσα της πατρίδας του, προβλέποντας την καταστροφή της. 
Και ο Απ. Παύλος εύχεται να γινόταν ο ίδιος ανάθεμα, αν ήταν δυνατό να σωθούν 
οι συμπατριώτες του, οι Εβραίοι.

Και αν όλα αυτά ισχύουν για κάθε έθνος, και για κάθε θρησκεία, βρήκαν 
πολύ περισσότερο την ισχύν τους στη σχέση Ελληνισμού και Χριστιανισμού. 
Γιατί, πράγματι, ούτε η Ιερουσαλήμ «ἡ ἀποκτείνουσα τοὐς προφήτας καὶ 
λιθοβολοῦσα τοὺς ὰπεσταλμένους πρὸς αὐτήν»(Ματθ.23,37), η οποία 
και αυτόν τον Κύριον εσταύρωσε, ούτε και η Ρώμη, που θεοποιούσε τους 
αυτοκράτορες και υποδέχτηκε με διωγμούς και στάδια και κατακόμβες τους 
Χριστιανούς, που έδωσε Πιλάτους και Νέρωνες και Διοκλητιανούς, ήταν 
δυνατόν να γίνουν χοάνες συνένωσης θείου και ανθρωπίνου πνεύματος 
και ανάδειξης νέου τρόπου πνευματικής ζωής. Μόνον ο Ελληνισμός, που 
προετοιμάστηκε κατάλληλα από τα ασύγκριτα και μοναδικά πνεύματα του 
κόσμου, τους φιλοσόφους και τους τραγικούς, παρείχε το πρόσφορο και 
ενδεδειγμένο έδαφος για τη μεγάλη αυτή συνένωση και δημιουργία.

Από τότε, οι δυο αυτοί κόσμοι, ο Χριστιανικός και ο Ελληνικός, 
αναχωνεύονται σε έναν πολιτισμό, στον οποίο ο Ελληνισμός δανείζει το 
σύντομο, σχετικώς, παρελθόν και ο Χριστιανισμός το απέραντο μέλλον. 
Ο Χριστιανισμός συμπλήρωσε τον Ελληνισμό με τη  διδασκαλία τὴς άνευ 
όρων και ορίων αγάπης, και πήρε από αυτόν τη γλώσσα και τους φιλοσοφικούς 
όρους του, τα οποία και αργότερα διέσωσε και διεφύλαξε, κατά τους χρόνους 
της εθνικής υποδούλωσης. 

Η Ελληνική Ορθοδοξία λειτούργησε ως ασπίδα προστασίας που 
διαφύλαξε την πολιτιστική και την εθνική ταυτότητα του Ελληνικού λαού και 
δεν τον άφησε να αφομοιωθεί από τους κατακτητές του. Ούτε Ελληνισμός, 
ούτε Ελληνικός πολιτισμός νοούνται πια χωρίς την Ορθοδοξία και την 
Εκκλησία.
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Η Εκκλησία, από την πρώτη στιγμή της ζωής της, δεν άσκησε απλώς 
φιλανθρωπική δράση ανάμεσα στον Ελληνικό λαό. Δεν τον ευεργέτησε 
μόνο με αγαθοεργίες και ελεημοσύνες. Έκανε κάτι πολύ δυσκολότερο και 
σπουδαιότερο. Τροφοδότησε και συντήρησε το εκκλησιαστικό, αλλά συνάμα 
και το εθνικό φρόνημα, τόσο σε καιρούς ελευθερίας όσο και σε χρόνους 
δουλείας. Σε κάθε πτυχή του ράσου των κληρικών της φτερούγιζε η ψυχή της 
Εκκλησίας και της πατρίδας σε ισοδύναμο και ισόβαρο βαθμό. Για τις ποικίλες 
υπηρεσίες της προς το έθνος η Εκκλησία ονομάστηκε «μήτηρ Εκκλησία».

Κατά τους πολλούς και ασέληνους χρόνους της δουλείας, τόσο στον 
Ελλαδικό όσο και στον Κυπριακό χώρο, η Ορθόδοξη Εκκλησία κράτησε το 
βάρος της δουλεύουσας πατρίδας και του τλήμονος ποιμνίου της. Τούτο 
συνιστούσε σταυρό μαρτυρίου βαρύτατο. Η πορεία της ήταν πορεία προς τον 
Γολγοθά, πορεία χωρίς βοήθεια, χωρίς ένα Σίμωνα Κυρηναίο. Και οι σταυρωτές 
πολλοί. Εκ των έξω, αλλά, δυστυχώς, και εκ των έσω. Και είναι αλήθεια πως 
μετά της Εκκλησίας συνυφάνθη όλος ο βίος των Ελλήνων Χριστιανών. Ποτέ 
ο Έλληνας δεν χώρισε την εθνική του ιδιότητα από τη θρησκεία του. Η πλήρης 
ταύτιση Ελληνισμού και Χριστιανισμού φαίνεται και από το γεγονός ότι όσοι 
οι Έλληνες έχασαν την πίστη τους, έχασαν, ταυτόχρονα, και την εθνική τους 
συνείδηση. Στην ιστορία δεν αναφέρεται ούτε μια περίπτωση εξισλαμισθέντος 
Έλληνος, ο οποίος να παρέμεινε Έλλην. Απόλυτα, λοιπόν, δικαιολογημένο το 
ενδιαφέρον μας, ως θρησκευομένων ανθρώπων και ως Εκκλησίας, για την 
πατρίδα μας καθώς και οι προτεραιότητές μας γι’ αυτήν. Ο κίνδυνος δεν είναι 
μόνο γι’ αυτήν. Είναι και για τη θρησκεία μας.

Πού πάμε, λοιπόν, 40 χρόνια μετά το έγκλημα της εισβολής και της 
κατοχής; Πώς αντιδρούμε; Πώς προγραμματιζόμαστε και πώς καθοδηγούμε 
τον λαό;

Για να προταθεί κατάλληλη θεραπεία χρειάζεται, ασφαλώς, ορθή διάγνωση, 
εξέταση της παθογένειας, μελέτη των συμπτωμάτων. Και τα συμπτώματα είναι 
στον καθένα έκδηλα, έχουν κατακλύσει την κοινωνία μας. Ένα βλέμμα γύρω 
μας, θα μας πείσει για τη σήψη και τη διαφθορά που κυριαρχούν παντού, την 
έλλειψη αγωνιστικότητας, τον αποπροσανατολισμό μας. Δεν είναι υπερβολή 
αν πούμε πως ισχύει και για μας, σήμερα, η επισήμανση του προφήτου Ησαΐου 
για την τότε Ιουδαϊκή κοινωνία: «Πᾶσα κεφαλὴ εἰς πόνον καὶ πᾶσα καρδία εἰς 
λύπην ἀπὸ ποδῶν ἕως κεφαλῆς, οὔκ ἐστιν ἐν αὐτῷ ὁλοκληρία. Οὔτε τραῦμα, 
οὔτε μώλωψ, οὔτε πληγὴ φλεγμαίνουσα. Οὔκ ἐστι μάλαγμα ἐπιθεῖναι, οὔτε 
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ἔλαιον, οὔτε καταδέσμους»(Ἡσ.1,5-6).

Ποικιλότροπη ανηθικότητα κυριαρχεί παντού. Αναξιοκρατία σε κάθε πτυχή 
της ζωής, κλοπές και υπεξαιρέσεις χρημάτων από εκείνους που  τάχθηκαν να 
υπηρετούν το κοινωνικό σύνολο και να προστατεύουν το δημόσιο συμφέρον. 
Ένας νέος τρόπος ζωής, που στηρίζεται στην κατανάλωση, στην ευμάρεια 
και στον ατομισμό έχει, από χρόνια, αντικαταστήσει τον διαχρονικό τρόπο 
ζωής του λαού μας, που τον διέκρινε η λιτότητα του βίου και η επιδίωξη της 
αρετής. Ακόμα και σήμερα, με την οικονομική κρίση που ενέσκηψε στον τόπο 
μας, το επιθυμητό και επιδιωκόμενο δεν είναι η επιστροφή στην «εὐσέβεια 
μετά αὐταρκείας», αλλά η ανάκτηση της ευμάρειας που χάσαμε. Η παιδεία 
μας παραμέλησε τις διαχρονικές μας αξίες, τις αξίες του Χριστιανισμού 
και του Ελληνισμού  και η νέα γενιά περιφρόνησε την προγονική σοφία. 
Ως αποτέλεσμα αυτής της νοοτροπίας, που υποθάλπεται και από ξενόφερτα 
συστήματα, αλλά τεχνηέντως και από τον εχθρό, τους Τούρκους και τους 
συμμάχους τους, τα πάντα έχουν ανατραπεί. Πατροπαράδοτοι θεσμοί και 
παραδόσεις αμφισβητούνται. Οι έννοιες της ελευθερίας, της δημοκρατίας, 
της αρετής, της δικαιοσύνης, διαστρεβλώνονται. Μια ανεξήγητη ροπή προς 
ισοπέδωση των πάντων κυριαρχεί σε κάθε ηλικία.

Σ’αυτό το θόλωμα του νου χάσαμε και την αίσθηση της πραγματικότητας 
ως προς το εθνικό μας θέμα. Ξεχαστήκαμε στα μισά του δρόμου. Και είμαστε 
η ίδια γενιά που έζησε την οδύνη του εκπατρισμού και θα’πρεπε να διατηρεί 
εναργή τον πόθο της επιστροφής. Αντ’αυτού μπαινοβγαίνουμε, κάτω από 
τους δοτούς περιορισμούς του κατακτητή, τις προσωπικές ταπεινώσεις και 
τον εθνικό εξευτελισμό, στα κατεχόμενα, ενισχύουμε την οικονομία τους με 
το να θητεύουμε στα καζίνα, να διασκεδάζουμε στα κέντρα και τα κλεμμένα 
ξενοδοχεία μας, ταξιδεύουμε πολλές φορές και από το παράνομο αεροδρόμιό 
τους, δίνοντας υπόσταση στο ψευδοκράτος τους. Νοιώθουμε βαθύτατα 
υποχρεωμένοι γιατί ο παράνομος κάτοχος του δικού μας σπιτιού καταδέχεται 
να μας ανοίξει την πόρτα, ίσως και να μας προσφέρει έναν καφέ.

Και το χειρότερο, κάτι που αγγίζει τα όρια εσχάτης προδοσίας, μερικοί 
πωλούν, σήμερα, σε εξευτελιστικές τιμές, πραγματικά αντί πινακίου φακής, 
τις περιουσίες τους στα κατεχόμενα στην Τουρκία. Την υποβοηθούν, έτσι, 
στην υλοποίηση των στόχων της. Μαζί με την ηθική πώρωση παρουσιάστηκε, 
δηλαδή, ως νοσηρό κοινωνικό φαινόμενο και η εθνική πώρωση.
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Η κατάσταση είναι αξιοθρήνητη και στο επίπεδο των στόχων του αγώνα 
μας, όπως προβάλλονται από την πολιτική ηγεσία μας. Παρασυρθήκαμε στη 
διαδικασία των διακοινοτικών συνομιλιών με στόχο όχι την αποκατάσταση 
των δικαιωμάτων  του λαού μας, αλλά τον συμβιβασμό με την αρπαγή και 
την αδικία. Αυτό εδραίωσε τη διεθνή προπαγάνδα της Τουρκίας για τη φύση 
του Κυπριακού προβλήματος, παρουσιάζοντας το σαν δικοινοτική διαφορά 
και θέτοντας τόν εαυτό της στο απυρόβλητο. Παίρνει μάλιστα τα εύσημα, από 
τον διεθνή παράγοντα, ως ενθαρρύνουσα τη λύση του προβλήματος. Το πόσο 
πέτυχε σ’αυτό τον στόχο της η Τουρκία, με τη δική μας συνέργεια, φαίνεται και 
από τις μέχρι σήμερα υποβληθείσες προτάσεις για λύση του Κυπριακού, αλλά 
και από τις δικές μας διεκδικήσεις: Ούτε υπαινιγμός για εισβολή και κατοχή, 
ούτε λόγος για εποικισμό και εθνικό ξεκαθάρισμα.

Την τακτική της κατοχικής δύναμης είχε αντιληφθεί έγκαιρα ο Εθνάρχης 
Μακάριος. Πιεζόμενος κι εκείνος από τον διεθνή παράγοντα και έχοντας 
υποσχέσεις για παρεμβάσεις προς την Τουρκία, δέχτηκε τη διαδιακασία των 
συνομιλιών. Όταν διαπίστωσε, όμως, τους σχεδιασμούς και την τακτική της 
Τουρκίας, δεν δίστασε να κηρύξει τον μακροχρόνιο αγώνα και να τον αφήσει 
ως  σωστική παρακαταθήκη για το λαό του. Η συνέχιση, έκτοτε,των συνομιλιών 
οδήγησε στη σταδιακή αποδοχή όλων των απαιτήσεων των Τούρκων, χωρίς 
κανένα αποτέλεσμα. Η αποδοχή μιας διεκδίκησής τους, οδηγεί σε άλλη, πιο 
προχωρημένη διεκδίκηση, απ’αυτούς. Κι εμείς εξακολουθούμε να παίζουμε το 
παιχνίδι τους.

Λέγει κάπου ο άγιος Μάξιμος ο Ομολογητής ότι «οὐδεὶς μνήμην θανάτου 
ἐσχηκὼς δυνήσεται ἁμαρτῆσαι ποτέ». Και εμείς αν συναισθανόμασταν 
την τραγικότητα της κατάστασης στην οποία βρισκόμαστε, το αβέβαιο και 
αθεμελίωτο της παραμονής μας στη γη τούτη των πατέρων μας, θα ήταν 
αδύνατο να επιδεικνύαμε αυτή τη συμπεριφορά.

Γι’αυτό και είναι ανάγκη, να κατανοήσουμε τους σχεδιασμούς των 
Τούρκων και τις μεθοδεύσεις τους, προκειμένου να προστατευθούμε από τους 
θανάσιμους κινδύνους που συνεπάγονται για μας. Ο Νιχάτ Ερίμ, όχι μόνο 
καθόρισε τον στόχο της κατάληψης ολόκληρης της Κύπρου από την Τουρκία, 
από το 1956, αλλά κατάρτισε και σχεδιάγραμμα σταδιακής υλοποίησής του, 
που εφαρμόστηκε κατά γράμμα μέχρι τώρα. Σήμερα η Τουρκία προσπαθεί 
να βάλει τις τελευταίες πινελιές στο σχέδιό της, να ολοκληρώσει τον ανόσιο 
στόχο της. Και η προσπάθειά της  εξελίσσεται με τρεις, ταυτόχρονα, τρόπους:
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- Με τις συνομιλίες από τις οποίες προσδοκά κατάργηση της Κυπριακής 
Δημοκρατίας και δημιουργία ενός μορφώματος το οποίο να μπορεί, ανά πάσα 
στιγμή, να διαλύσει και να μας καταστήσει ομήρους της, αφού τότε δεν θα 
’χουμε διεθνή υπόσταση.

- Με τον εποικισμό, οπότε, όταν τα καταφέρει με τις διεθνείς σχέσεις 
της και παραπλανώντας τον διεθνή παράγοντα, να τον νομιμοποιήσει θα 
έχουμε την τύχη της Αλεξανδρέττας. (Σήμερα, όπως καταγγέλλουν οι ίδιοι οι 
Τουρκοκύπριοι, υπάρχουν, στο κατεχόμενο μέρος της πατρίδας μας, πέραν του 
ενός εκατομμυρίου έποικοι. Σ’ αυτό συνηγορούν και οι πρόσφατες πληροφορίες 
από τα κατεχόμενα ότι οι φούρνοι εκεί, παρασκευάζουν καθημερινά 700000 
κιλά ψωμί). Ο εποικισμός είναι ο πρώτος και μεγαλύτερος κίνδυνος. Έστω και 
αν μάς αναγνωρίσουν όλα τα άλλα απαράγραπτα δικαιώματά μας-επιστροφή, 
ελεύθερη διακίνηση, εγκατάσταση, απόκτηση περιουσίας, μία ψήφο για 
κάθε άνθρωπο, αν παραμείνουν οι έποικοι θα γίνουμε μία μικρή μειοψηφία. 
Θα ζητήσουν τότε οι Τούρκοι ενιαίο κράτος και εμείς θα καταποντιστούμε.

- Τρίτος τρόπος με τον οποίο προσπαθούν να ολοκληρώσουν την πλήρη 
κατάληψη της Κύπρου, είναι ο εκφοβισμός. Με τον εκφοβισμό, τη δημιουργία 
κλίματος ανασφάλειας στην πλευρά μας, δεν θα μείνει άλλη επιλογή, στον 
λαό μας, από την φυγή και θα έχουμε την τύχη της Ίμβρου και της Τενέδου. 

Η Κύπρος βρίσκεται, χωρίς αμφιβολία, αυτή τη στιγμή στην κρισιμότερη 
φάση της εθνικής της ζωής. Ο Ελληνισμός της Κύπρου βρίσκεται, σήμερα, σε 
τροχιάν αφανισμού από τον τόπο στον οποίο ζει εδώ και 35 αιώνες.

Γνωστοί και θανάσιμοι οι σχεδιασμοί των Τούρκων. Απαράδεκτος 
και ο εφησυχασμός, η νωχέλεια, ο ραγιαδισμός της δικής μας πλευράς. Θα 
οδηγηθούμε, όμως, στην απόγνωση; Θα σταθούμε σε ρυθμούς «εὐσυμπάθητου 
θρήνου...στενάζοντες ὀδυνηρῶς ἐκ βάθους ψυχῆς..»  να κλαίμε απλώς τη 
μοίρα μας; Θα παρακολουθήσουμε παθητικά την έκβαση των πραγμάτων; 
Έχουμε υποχρέωση να αντισταθούμε στην υλοποίηση των Τουρκικών στόχων 
και να τους ματαιώσουμε. Οφείλουμε να αναχαιτίσουμε την ψυχολογική 
κατάρρευση του λαού, να ανορθώσουμε το ηθικό του, να του εμπνεύσουμε 
πίστη στις δυνάμεις του.

Είναι γεγονός πως τα συγκριτικά υλικά μεγέθη, με αντίπαλο την 
Τουρκία, είναι συντριπτικά σε βάρος μας, όπως, εξ άλλου, ήταν πάντα στην 
ιστορική διαδρομή του Ελληνισμού. Είναι, όμως, επιλογή η παράδοση γιατί 
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ο αντίπαλος είναι ισχυρός; Στην Ιστορία μας, αποδείχτηκε πολλές φορές, ότι 
το ψυχικό σθένος καταβάλλει τον αριθμό. Και όπως φάνηκε ξεκάθαρα και κατά 
τη διάρκεια του απελευθερωτικού μας αγώνα, όταν υπάρχει πίστη σε σκοπό, 
τα όπλα και τα πυρομαχικά του εχθρού αποδεικνύονται άχρηστα σιδερικά.

Οι πτώσεις στον Ελληνισμό δεν γίνονται αιτίες για την αποσύνθεσή του. 
Αντιθέτως του δημιουργούν προϋποθέσεις για να αναπτύξει νέες δυνάμεις, 
τον εμψυχώνουν, του δίνουν την παρόρμηση για νέες κατακτήσεις.

Όπως, όμως η ελευθερία δεν δωρίζεται αλλά κατακτάται, έτσι και το 
μέλλον δεν διαγράφεται παθητικά, από την τύχη, αλλά διαμορφώνεται 
δυναμικά από κάθε λαό. Το μέλλον ενός λαού διαμορφώνεται θετικά από το 
πλάτεμα της σκέψης, τις αξίες και την εσωτερική ελευθερία των πολιτών του. 
Κάθε πατρίδα χαίρεται τόσην ελευθερία, όση αναλογεί στη σωφροσύνη των 
πολιτών της και στην αγωνιστική διάθεσή τους.

Οι Έλληνες ουδέποτε υπήρξαν τόσον αφελείς ώστε να αυταπατώνται 
και να περιμένουν την ελευθερία τους από ξένα χέρια. Ξέρουν, όμως, ότι 
όπως και η πρόσφατη Ιστορία, που εξελίσσεται στην περιοχή μας, διδάσκει, 
ουδείς είναι τόσο μεγάλος για να αδιαφορεί, για πάντα, έναντι των μικρών. 
Και όλοι, όσο μικροί και ασήμαντοι και αν είναι, δεν θα πρέπει να ξεχνούν 
ότι υπάρχουν απρόβλεπτες συγκυρίες, που μπορούν, ενδεχομένως, να τους 
καταστήσουν καταλύτες σε κρίσιμες στιγμές. Όπως ορθά επισημαίνει, ήδη 
από την αρχαιότητα, ο Θουκυδίδης, οι πόλεμοι, συνήθως, δεν εξελίσσονται 
όπως ήταν η πρόβλεψη των εμπνευστών τους. Απρόοπτοι και αστάθμητοι 
παράγοντες αναδεικνύουν αδυναμίες, για τους μεγάλους, και ευκαιρίες για 
τους μικρούς. Στο χέρι μας είναι, λοιπόν, να μεταβάλουμε την κατάσταση. 
Φτάνει να εργαστούμε μ’όλη τη δύναμη της ψυχής μας και να αξιοποιήσουμε 
όλα τα δεδομένα, όπως διαγράφονται σήμερα, προς τον σκοπό αυτό. Να 
πιστέψουμε ότι τα εθνικά μας δίκαια δεν παραγράφονται, όσος χρόνος κι αν 
περάσει.

Χωρίς να παραγνωρίζουμε την επιβαλλόμενη σύνεση στις κινήσεις και 
στις προσπάθειες μας, άλλο τόσο θα πρέπει να αγνοήσουμε τις φωνές των 
λεγόμενων ρεαλιστών για «αμετακίνητα τετελεσμένα», και οι οποίοι θεωρούν 
ως «εθνική αυτοκτονία» κάθε αντίσταση στα σχέδια του κατακτητή. Ούτε 
ο Παλαιολόγος, ούτε ο Εθνομάρτυς Κυπριανός, ούτε ο Λεωνίδας, ούτε 
ο Αυξεντίου, που αγωνίστηκαν για την πατρίδα, εν γνώσει τους ότι θα πέθαιναν, 
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ανέμεναν να κριθούν οι πράξεις τους από Εφιάλτες, από Περσόφιλους, 
Αγγλόφιλους ή Τουρκόφρονες. Άλλοι είναι οι αιώνιοι κριτές τους: Εκείνοι 
που τους έχουν, έκτοτε, φυλακτό στην καρδιά τους, που ριγούν στη θύμισή 
τους και δακρύζουν στην προφορά του ονόματός τους. Η εθνική αντίσταση 
δεν υπήρξε ποτέ και δεν είναι εθνική αυτοκτονία. Αντίθετα θα πρέπει να είναι 
η πρώτη προτεραιότητα της ζωής μας.

Για να αναχθούμε, βέβαια, σ’αυτή τη στάση ζωής θα πρέπει να 
αναθεωρήσουμε τις αρχές μας, να επιστρέψουμε στις αξίες της φυλής και 
της πίστης μας. Να θυμηθούμε πως όταν ο Ελληνισμός υπέκυπτε σε ξένους 
κατακτητές, τούτο δεν οφειλόταν μόνο, ή κυρίως, στις υπέρτερες δυνάμεις 
του εχθρού. Οφειλόταν πρωτίστως στην προηγούμενη απομάκρυνση των 
Ελλήνων από τις διαχρονικές ελληνικές αξίες, που ενεργούσαν ως θώρακας 
προστασίας και σωτηρίας. Πολύ περισσότερο τώρα που οι δίνες μέσα στα 
σημερινά ρεύματα της Ιστορίας είναι φοβερά επικίνδυνες, και ο Ελληνισμός 
είναι αδύναμος οικονομικά και ετερέφωτος πολιτιστικά, οφείλουμε να 
κρατηθούμε σταθερά από τις αξίες μας.

Ξεκάθαρο, λοιπόν, το δέον, το ποια θα πρέπει να είναι η στάση μας 
απέναντι στην κατοχή.

Ποιος είναι ο ρόλος της Εκκλησίας στη διαμόρφωση αυτής της στάσης; 
Η Εκκλησία της Κύπρου που υπήρξε πάντοτε η εστία όχι μόνο του θρησκευτικού 
αλλά και του εθνικού φρονηματισμού του λαού της, οφείλει και τώρα, που 
πέραν των εθνικών κινδύνων, στον τόπο μας διασταυρούνται ποικίλων 
διδασκαλιών άνεμοι, να πρωτοστατήσει στη συστηματική και θαρραλέα 
διαφώτιση του λαού. Να κατανοήσει την ευθύνη της για το μέλλον του τόπου 
μας και να μην ορρωδήσει προ οιουδήποτε κινδύνου ή σκοπιμότητος.

Να πείσει τον καθένα ότι όπως δικαιούται να καυχάται για το παρελθόν, 
και όπως πρέπει να οδυνάται για το παρόν, οφείλει να ελπίζει και να ετοιμάζει 
το μέλλον. Οφείλει η Εκκλησία να προβάλλει, μέσα στο σκοτάδι της 
απελπισίας, ακτίνες μακρινής αυγής ελευθερίας. Να υφαίνει στον αργαλειό της 
προσδοκίας του καθενός μας, μιαν Κύπρο ελεύθερη, με στημόνι τις ιστορικές 
μεγαλουργίες της φυλής και υφάδι τις ωραιότερες επιδιώξεις. 

Συγκεκριμένα: Οφείλει πρώτα να πληροφορήσει ειλικρινώς τον λαό για 
τις δυσκολίες και τις θυσίες που θα απαιτηθούν. Να αποκαλύψει, όσον φοβερά 
και αν είναι, τα σχέδια των Τούρκων. Η αλήθεια είναι πάντοτε ερεβοκτόνος. 
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Αποκαλύπτει τις πραγματικές διαστάσεις τοὺ οποιουδήποτε προβλήματος και 
παρέχει τη δυνατότητα, εύκολη, ή δύσκολη, αντιμετώπισής του.

Να απαιτήσει, ύστερα, αγωνιστική διάθεση εκ μέρους των ηγετών 
μας, διαφάνεια στη ζωή και ηθική στον τρόπο συμπεριφοράς τους. Εκείνο 
το φοβερόν «οὐκ ἔξεστί σοι..» του Προδρόμου προς τον Ηρώδη, δεν σου 
επιτρέπεται, δηλαδή, να δίνεις ένα τέτοιο παράδειγμα στον λαό, ισχύει και 
για τους ηγέτες μας. Και ο τρόπος συμπεριφοράς του Χρυσοστόμου προς την 
Ευδοξία, θα πρέπει να καθοδηγεί την Εκκλησία στη συμπεριφορά της απέναντι 
στους παρεκτρεπομένους ηγέτες του λαού. Δεν μπορείς με σάπια ηγεσία και 
διεφθαρμένες συμπεριφορές να οργανώσεις αποτελεσματικά και να φέρεις σε 
πέρας έναν αγώνα, από την έκβαση του οποίου κρίνονται τα πάντα.

Θα πρέπει, κατόπιν, η Εκκλησία να πρωτοστατήσει στην αλλαγή πλεύσης 
του αγώνα μας. Οι συνομιλίες, όπως αναφέραμε, δεν οδηγούν πουθενά. Ήταν 
ο σχεδιασμός της κατοχικής δύναμης για αποτελμάτωση του θέματος μας, για 
αποπροσανατολισμό και ημών των ιδίων, και των ξένων. Κάθε υποχώρησή 
μας, οδηγεί σε νέες διεκδικήσεις των Τούρκων. Στους συμβιβασμούς δεν 
υπάρχει τέρμα όταν υπάρξει αρχή. Για να υπάρξει τέρμα και στην αρχή, που 
ο δόλος της Τουρκίας και των συμμάχων της μάς παρέσυρε, πρέπει να πάρουμε 
τη μεγάλη απόφαση της αλλαγής, όχι τακτικής στις συνομιλίες, όπως η ηγεσία 
μας επαγγέλλεται, αλλά πλεύσης. Δεν θα πρέπει, εξάλλου, να ξεχνούμε ότι 
προκειμένου περί ανίσων μερών, η συμβιβαστικότητα είναι πάντοτε εις βάρος 
του αδυνάτου. Ισχύει τούτο και για τις λεγόμενες εποικοδομητικές ασάφειες, 
σε ενδιάμεσες συμφωνίες.  Οφείλουμε λοιπόν να πρωτοστατήσουμε, ως 
Εκκλησία, σε επαναφορά του θέματός μας ως θέματος εισβολής και κατοχής, 
με αίτημα την απελευθέρωση και όχι την επανένωση. Μπορούν οι Ευρωπαίοι 
εταίροι μας να αντιταχθούν σ’ ένα τέτοιο αίτημά μας που θα τεκμηριώνεται 
πλήρως; Αφού, όμως, εμείς συμβιβαζόμαστε με όλο και λιγότερα, ποιος 
ο λόγος να μεριμνούν εκείνοι; 

Η αλλαγή πλεύσης, έστω και την υστάτη, από την υποχωρητικότητα 
και την ηττοπάθεια, προς την αντίσταση και τη διεκδικητικότητα, απαιτεί, 
ασφαλώς, νέα εθνική στρατηγική, συσπείρωση όλων των δυνάμεων και θυσίες 
κομματικών θέσεων και φιλοδοξιών. Η Εκκλησία οφείλει να υπερβεί την 
αδυναμία της προσκόλλησης στη λιγότερο επιβλαβή θέση και στο λιγότερο 
επικίνδυνο κόμμα, ή πρόσωπο, και να ηγηθεί η ίδια μιας τέτοιας προσπάθειας. 
Η σημερινή πορεία δεν οδηγεί σε λύση, οδηγεί σε διάλυση.



322 Μ Η Τ Ρ Ο Π Ο Λ Ι Τ Η  Π Α Φ Ο Υ

Αυτό συνεπάγεται ασφαλώς και αναθεώρηση της πολιτικής του 
κατευνασμού και των θωπειών προς τον κατακτητή. Ποιο νόημα έχουν 
οι επισκέψεις των κατοχικών ηγετών στις ελεύθερες περιοχές, ως 
προσκεκλημένων των δικών μας ηγετών και τανάπαλιν; Δεν νομίζω να 
υπάρχει κάποιος από μας που να πιστεύει ότι έτσι προωθείται η εμπιστοσύνη 
μεταξύ των δύο κοινοτήτων. Φιλοξενούμε τον Έρογλου και επιστρέφοντας 
στα κατεχόμενα, κάποτε και απ’ εδώ, μιλά για δύο λαούς και δύο κράτη. 
Οι λύκοι δεν μπορούν ποτέ να μεταβληθούν σε φύλακες, ή υπερασπιστές των 
προβάτων. Εκείνο που θα φέρει μαζί Έλληνες και Τούρκους της Κύπρου είναι 
η αναγνώριση των σφαλμάτων του παρελθόντος, και η εμμονή στις αρχές της 
δημοκρατίας και ισοπολιτείας, στο σεβασμό των ανθρωπίνων δικαιωμάτων 
όλων από όλους.

Ασφαλέστατα δεν έχουν νόημα, και δεν οδηγούν σε λύση, αλλά 
εμπεδώνουν την κατοχή και προωθούν τα τελικά σχέδια των Τούρκων 
οι επιλεγμένες θρησκευτικές τελετές-θέατρα σε ορισμένους από τους 
ελάχιστους συντηρημένους κατεχόμενους ναούς μας, παρουσία ξένων, 
Μουσουλμάνων και αθέων, και με δορυφορική μετάδοση στον έξω κόσμο, 
για εξυπηρέτηση των τουρκικών προπαγανδιστικών σκοπών. Επιθυμούμε 
να λατρεύσουμε τον Θεό μας εκεί που τον λάτρευσαν και οι πρόγονοί μας, 
εκεί που δημιουργήθηκαν τα παιδικά βιώματά μας κι εκεί που βρίσκεται 
καθημερινά η καρδιά μας, όχι όμως με εκποίηση των εθνικών δικαίων μας. 
Αποτελεί μέτρον οικοδόμησης εμπιστοσύνης η παροχή βήματος και ευκαιρίας 
προπαγάνδας στον εχθρό;

Έχουμε χρέος, πιστεύω, να τοποθετηθούμε, και ως διοικούσα Εκκλησία και 
ως λαός, και πάνω στο πρόβλημα της εκποίησης των κατεχομένων περιουσιών 
μας από τους κατόχους τους προς την Τουρκία. Χωρίς να παραγνωρίζουμε τις 
βαρύτατες ευθύνες των κατά καιρούς Κυβερνήσεων και Βουλών για τη μη λήψη 
κατάλληλων απαγορευτικών μέτρων για το σκοπό αυτό, έχω τη γνώμη ότι δεν 
είναι δικαίωμά των κατόχων τους να πωλούν στην Τουρκία την περιουσία τους. 
Γιατί δεν πωλούν απλώς κάποια στρέμματα γης που τους ανήκουν. Εκχωρούν, 
ταυτόχρονα, μέρος της κρατικής κυριαρχίας μας που ανήκει σε όλους μας. 
Και σε μένα που δεν έχω δική μου περιουσία και στους άλλους που έχουν 
περιουσία στις ελεύθερες περιοχές. Όσο κι αν δημιούργησαν τετελεσμένα, 
έστω κι αν φραστικά ανακήρυξαν «κράτος», οι Τούρκοι, με τη δύναμη των 
όπλων, όλα είναι παράνομα. Ένα κράτος εδράζεται επί κάποιου εδάφους. 
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Επί ποίου εδάφους έχει ανακηρυχθεί το ψευδοκράτος; Σε δικό μας έδαφος που 
δεν τους ανήκει. Αν αυτό το εκχωρήσουμε, νομιμοποιούμε το εγχείρημά τους. 
Δεν θα χρειάζεται πια, ούτε συμφωνία, ούτε υπογραφή μας. Καταλαβαίνετε, 
λοιπόν, ότι κάτι τέτοιο αγγίζει τα όρια της εσχάτης προδοσίας.

Δεν μπόρεσα, δυστυχώς, μέχρι σήμερα, να καταλήξω σε κάποιαν 
ικανοποιητική πρόταση για το θέμα αυτό. Η δημιουργία ειδικού ταμείου, 
είτε από την Εκκλησία είτε από την Κυβέρνηση, για αγορά των περιουσιών, 
απ’ όσους έχουν ανάγκη να την πωλήσουν, όπως υποστηρίζεται από πολλούς, 
έχω τη γνώμη ότι θα δράσει ως ενθάρρυνση προς αυτούς. Ίσως κάποια άλλα 
οφέλη προς όλους, όπως είναι τα οφέλη που απολαμβάνουν οι πρόσφυγες- 
κάτοχοι, ή μη, περιουσίας, στα κατεχόμενα, και ο αποκλεισμός απ’ αυτά 
όσων προβαίνουν στο προδοτικό αυτό εγχείρημα, να ήταν μια κάποια λύση. 
Ακόμα και ο στιγματισμός αυτών από την κοινωνία, με κοινοποίηση των 
ονομάτων τους, ίσως να δρούσε ως αποτρεπτικό της ενέργειάς τους. Όταν 
άλλοι θυσιάζουν τη ζωή τους για υπεράσπιση της πατρίδας πολεμώντας τον 
κατακτητή, σε τι διαφέρουν αυτοί, από τους προδότες, που έπαιρναν χρήματα, 
εργαζόμενοι υπέρ των κατακτητών; 

Μια απαραίτητη ενέργεια που θα θωρακίσει τον λαό μας και θα 
βοηθήσει όλους στην αντιμετώπιση και της σύνολης διαφθοράς, αλλά και της 
απομάκρυνσης από τις ελληνοχριστιανικές μας αξίες, είναι η συνεχής μέριμνα 
και  προστασία της παιδείας μας. Η παιδεία αποτελεί τη βάση της προόδου 
και της ευημερίας κάθε λαού και διαγράφει το εθνικό του μέλλον. Από τον 
προγραμματισμό της παιδείας μας καταφαίνεται τι κοινωνία επιδιώκουμε 
να δημιουργήσουμε. Πρόσφατα επιχειρήθηκε η αποδόμηση των αξιών του 
λαού μας και η σύγχυση των επιδιώξεών του, με την καταπολέμηση, μέσω 
της εκπαιδευτικής μεταρρύθμισης που προτάθηκε, τριών μαθημάτων: Των 
Θρησκευτικών τα οποία «παιδαγωγούν εις Χριστόν», της Ιστορίας που 
συντηρεί την εθνική μνήμη, και της Ελληνικής γλώσσας που συνδέει άμεσα με 
την Ελληνική πατρίδα, γιατί όπως λέει και ο Ελύτης «όπου γλώσσα, πατρίς». 
Είναι ευτύχημα που, ύστερα από παρέμβαση και της Εκκλησίας, αναχαιτίστηκε 
αυτός ο κατήφορος. Αν επικρατούσε η «ελληνοκτόνος παιδαγωγία» και 
εξέλιπε η ελληνορθόδοξη παιδεία, «η ροδόχρους ελπίς του έθνους», κατά 
τον Καποδίστρια, γρήγορα θα πλησίαζε και το τέλος μας ως Ελλήνων σ’ αυτή 
τη γη, χωρίς άλλη προσπάθεια, ούτε εχθρού, ούτε φίλου. Γιατί είναι ιστορικά 
αποδεδειγμένο πώς λαοί που χάνουν την πολιτική τους ελευθερία μπορούν να 
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απελευθερωθούν· λαοί που βυθίζονται στην οικονομική χρεωκοπία μπορούν 
να επανεύρουν την οικονομική τους ικμάδα. Λαοί, όμως, που χάνουν την 
πολιτιστική τους φυσιογνωμία (την οποία διαμορφώνει η παιδεία τους), 
μοιραία οδηγούνται στην  εξαφάνιση. 

Έχουμε χρέος, και ως Εκκλησία, και ως λαός, να παρακολουθούμε την 
Παιδεία μας ώστε να μην αποκλίνει από τις διαχρονικές αξίες της φυλής και 
της θρησκείας μας. 

Σαράντα χρόνια μετά την εισβολή και δέκα μετά την απόρριψη του 
σχεδίου Ανάν, στην Κύπρο και στο λαό μας πλανάται και ένας άλλος φόβος: 
Να επιστρέψει υπό άλλη, ίσως και χειρότερη, μορφή το σχέδιο Ανάν. Πρίν 
10 χρόνια, ο λαός έδωσε την απάντηση που άρμοζε στο παρελθόν του και 
στην εθνική του αξιοπρέπεια. Έκτοτε πολλοί παρασύρθηκαν από τις σειρήνες 
της καλοπέρασης. Φοβήθηκαν την καθυστέρηση. Φαίνονται πρόθυμοι 
να αποδεχθούν, σήμερα, τον οποιοδήποτε συμβιβασμό. Μια δύσκολη και 
ανεπιθύμητη κατάσταση διαμορφώνεται. Κυκλοφορούν φήμες ότι δεν θα 
υπάρχει ικανοποιητικό χρονικό διάστημα για μελέτη τυχόν νέου σχεδίου 
λύσης, πριν αυτό τεθεί ενώπιον του λαού για δημοψήφισμα. 

Αν η λύση που θα προταθεί δεν θα διασφαλίζει τα εθνικά μας δικαια, την 
επιβίωσή μας στη γη αυτή, τί θα κάνουμε; Ασφαλώς θα πρέπει να πούμε όχι. 
Η Εκκλησία οφείλει να γίνει και πάλιν η ηχώ της φωνής του Ελληνικού γένους. 
Θα πρέπει όμως να πείσουμε τον λαό γι’ αυτό τον λόγο, αφού προηγουμένως 
τον ενημερώσουμε κατάλληλα. Στην Πάφο αρχίσαμε, ήδη, με κάποιους 
συνεργάτες, να δημιουργούμε πυρήνες σε κάθε ενορία και κοινότητα, που να 
εργαστούν, με γνώμονα το εθνικό συμφέρον, για διαφώτιση του λαού. Στην 
Αρχιεπισκοπική περιφέρεια είστε εσείς, οι Σύνδεσμοι των Γυναικών, που θα 
πρέπει να αναλάβετε αυτή την ευθύνη. Θα πρέπει να φέρετε την απόφαση 
της Εκκλησίας, με καθοδήγηση του Μακαριωτάτου, στον πολύ κόσμο. Να 
γίνετε η πυξίδα του λαού. Κι από τώρα πρέπει να καλλιεργούμε το έδαφος. 
Είναι ευθύνη και αποστολή μας.

Ίσως κάποιοι να μας πουν υπερβολικούς. Δεν είμαστε όμως. Μη μας 
ξεγελά το ανυποψίαστο του λαού και η αδιαφορία των ιθυνόντων. Θυμηθείτε 
τον Τιτανικό. Την ώρα που το θαυμαστό υπερωκεάνιο βυθιζόταν, η μουσική 
συνέχιζε να παίζει και οι άνθρωποι φορώντας τα γιορτινά τους, ανίδεοι, χόρευαν 
και λικνίζονταν. Γι’ αυτό και προβάλλει σήμερα ενώπιόν μας, όσον ποτέ άλλοτε, 
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επιτακτική η ευθύνη μας για το μέλλον του τόπου. Να ευαισθητοποιήσουμε 
τον λαό, ώστε να κατανοήσει τον κίνδυνο που διατρέχουμε, αλλά και να τον 
εμψυχώσουμε, να του εμφυσήσουμε την ελπίδα για το μέλλον. Κι έχω την 
πεποίθηση πώς ο λαός μας χρειάζεται και διαφώτιση και ελπίδα τώρα, χωρίς 
αναβολή. Τώρα που ιδέες και μόνιμοι κανόνες ζωής μόλις και καθίστανται 
ορατοί, μέσα στον κονιορτό που ανασηκώνουν η ηθική σήψη, η οικονομική 
κρίση και η νωχέλεια γύρω από το εθνικό μας θέμα. Ποτέ άλλοτε η λησμοσύνη 
του  πλέον πρόσφατου παρελθόντος, συνδεδεμένη με την αδιαφορία για το 
πλέον προσεχές μέλλον, δεν κατέστησαν τον βίον τόσον αβέβαιο.

Θα τελειώσω λέγοντας επιγραμματικά: Δεν είναι σωβινισμός, ούτε 
αντιχριστιανικό να αγαπάς την πατρίδα σου. Είναι ντροπή και προδοσία να 
την ξεχνάς. Κι η Εκκλησία, ιδίως η Εκκλησία της Κύπρου, ουδέποτε θα παύσει 
να καθοδηγεί προς αυτή την κατεύθυνση τον λαό της. 

Κάθε φορά που «ὠδίνες θανάτου καί κίνδυνοι Ἅδου» περιεκύκλωναν τον 
Ελληνισμό, αυτός σωζόταν με τη βοήθεια δυο παραγόντων: α) Ενός λείμματος, 
έστω και μικρού, που έμενε σταθερό στις αξίες και τις παραδόσεις του έθνους 
και γινόταν η ζύμη για να ζυμωθεί «ὅλον τὸ φύραμα» και β) Του Θεού που 
ερχόταν πάντα βοηθός στις δικές μας προσπάθειες.

Και οι δύο αυτοί παράγοντες υφίστανται και σήμερα. Ας τους 
χρησιμοποιήσουμε για τη σωτηρία του τόπου και των παιδιών μας.

x
       



ΟΔΟΙΠΟΡΙΚΟ ΣΤΗΝ ΑΝΑΣΤΗΜΕΝΗ 
ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΤΗΣ ΑΛΒΑΝΙΑΣ
ΕΓΚΑΙΝΙΑ ΤΟΥ ΚΑΘΕΔΡΙΚΟΥ ΝΑΟΥ
ΤΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ

ΣΤΑ ΤΙΡΑΝΑ ΤΗΣ ΑΛΒΑΝΙΑΣ - 1Η ΙΟΥΝΙΟΥ 2014 

ΤΟΥ ΔΙΑΚΟΝΟΥ-ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΚΥΠΡΙΑΝΟΥ ΚΟΥΝΤΟΥΡΗ

Δε θα ήταν  υπερβολή να ισχυριστεί κανείς ότι η Εκκλησία που βιώνει 
το θαύμα της Αναστάσεως του Χριστού πιο έντονα και βιωματικά είναι 
η Εκκλησία της Αλβανίας. Πρόκειται κυριολεκτικά για μια ζωντανή 

εμπειρία της Αναστάσεως και αυτό γιατί η εκκλησία αυτή διώχθηκε όσο 
καμιά άλλη στη σύγχρονη εποχή, αποδομήθηκε ολοκληρωτικά, όσον αφορά 
στη διοικητική της δομή και κατακυριεύτηκε από τη σκιά του θανάτου στα 
βασανιστικά χρόνια της αθεΐας και του κομμουνισμού. Δεν μιλούμε για μια 
μεταφορική, συμβολική αντίληψη της αθεΐας αλλά για μια τυραννική και 
ολοκληρωτική συνταγματικά αθεΐα. Ο Θεός, ωστόσο, παρέμεινε βαθιά στις 
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ψυχές των ανθρώπων. «Στο δεύτερο ήμισυ του 20ού αιώνα η Ορθόδοξος 
αυτοκέφαλος Εκκλησία της Αλβανίας έφθασε μέχρι τις πύλες του Άδου. 
Στο τέλος του 20ού αιώνα έζησε έντονη την εμπειρία και τη βεβαιότητα ότι 
«πύλαι  Ἃδου οὐ κατισχύσουσιν αὐτῆς» (Ματθ. 16:18). Στις αρχές του 21ου 
αιώνα χαίρεται αναστάσιμα μια άνθηση σε όλες τις εκφράσεις της ζωής της, 
συμβάλλοντας στην πρόοδο τής αλβανικής κοινωνίας και στη γενικότερη 
μαρτυρία της Ορθοδοξίας στον σύγχρονο κόσμο. (Αναστασίου Αρχιεπισκόπου 
Τιράνων Δυρραχίου και πάσης Αλβανίας, «Η ανασύσταση της Ορθοδόξου 
Αυτοκεφάλου Εκκλησίας της Αλβανίας 1991-2012 (Συνοπτική αναφορά), 
Β΄ επαυξημένη έκδοση, 2013)

Στα 1939, μόλις δυο χρόνια μετά την ανακήρυξη της αυτοκεφαλίας της 
Εκκλησίας της Αλβανίας, η χώρα καταλήφθηκε από τη φασιστική Ιταλία 
και η Ορθοδοξία χρειάστηκε να απορρίψει τις πιέσεις για συνένωσή της με 
τους Arberesh (τους Ουνίτες Αλβανικής καταγωγής) της Ιταλίας. Μετἀ την 
αποχώρηση των Γερμανικών στρατευμάτων το 1944, το κομμουνιστικό κόμμα, 
κάτω από την ηγεσία του Ενβέρ Χότζια, κατέλαβε την εξουσία και εγκατέστησε 
ολοκληρωτικό καθεστώς. Κάτω από τη σκληρή απολυταρχία του Χότζια η 
θρησκεία, όπως και στα άλλα κομμουνιστικά καθεστώτα των Βαλκανίων και της 
Σοβιετικής Ένωσης, θεωρήθηκε ως απειλή και διώχθηκε συστηματικά. Ωστόσο,  
μόνο στην Αλβανία  το καθεστώς προχώρησε στην πλήρη αθεΐα. Επιθυμώντας 
να πρωτοτυπήσει στην παγκόσμια ιστορία, ο Ενβέρ Χότζια ανακήρυξε 
συνταγματικά την Αλβανία αθεϊστική στις 22 Οκτωβρίου 1967. Οι διωγμοί 
που ακολούθησαν ξεπέρασαν κάθε άλλο διωγμό που βίωσε οποιαδήποτε άλλη 
σύγχρονη εκκλησία. Όλοι οι ναοί έκλεισαν και μετατράπηκαν σε αποθήκες, 
κινηματογράφους, γυμναστήρια, ακόμη και στάβλους. Εκατοντάδες ιστορικοί 
πολιτιστικοί θησαυροί καταστράφηκαν, όλη η εκκλησιαστική περιουσία 
κατασχέθηκε (ιερά σκεύη, ναοί, κτήρια, γη, αρχεία … τα πάντα). Η τιμωρία 
για την παραμικρή αντίσταση ήταν η φυλάκιση, η εξορία ή ο θάνατος. Όταν το 
καθεστώς κατέρρευσε το 1991, κάτω από την πίεση των διεθνών γεγονότων, 
η εκκλησία της Αλβανίας  -  που μέχρι της δεκαετία του 1950 αριθμούσε 
4 μητροπολιτικές περιφέρειες (περιλαμβανομένης της Αρχιεπισκοπής), 
δώδεκα επαρχίες, 330 ενορίες και 25 μοναστήρια – βρέθηκε θαμμένη κάτω από 
τα ερείπια. Από τη μακρά περίοδο του διωγμού είχαν επιζήσει μόνο 15 ιερείς 
και τρεις διάκονοι, γέροι και άρρωστοι. Ως εκ τούτων, δεν θα ήταν  υπερβολή 
να ισχυριστεί κανείς ότι στον 20ό αιώνα, από όλες τις Ορθόδοξες εκκλησίες, 
είναι η Εκκλησία της Αλβανίας που γνώρισε ολοκληρωτικά τον θάνατο. 
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Και όμως. «Ζῇ Κύριος, καὶ εὐλογητὸς ὁ Θεός μου καὶ ὑψωθήτω ὁ Θεὸς 
τῆς σωτηρίας μου» ( Ψαλμ. 17,47). Τα εγκαίνια του Καθεδρικού Ναού 
της Αναστάσεως, των Τιράνων, είναι απλά το επισφράγισμα του πρώτου 
κύκλου μιας μοναδικής και αξιοθαύμαστης αναστάσιμης εμπειρίας της 
Εκκλησίας της Αλβανίας. Μέσα από το ερείπια του θανάτου που επέβαλαν 
διώξεις πέραν του μισού αιώνα (1939 – 1991) αναστήθηκε μια Εκκλησία 
που πραγματικά την νιώθεις διπλά σου και γύρω σου να κινείται και να 
λειτουργεί ως ένα αναστημένο σώμα. Η εμπειρία είναι μοναδική. Όταν το 
1991 ο νυν Αρχιεπίσκοπος Αλβανίας Αναστάσιος αναλάμβανε ως έξαρχος του 
Οικουμενικού Πατριαρχείου, κάτω από άθλιες συνθήκες, μέσα από καχύποπτη 
πολεμική, να διερευνήσει τις δυνατότητες ανασύστασης της Εκκλησίας της 
Αλβανίας, κανείς δεν μπορούσε να φανταστεί το θαύμα που θα ακολουθούσε. 
Με την συμπλήρωση της 1ης εικοσαετίας (1992-2012) αναδιοργανώθηκαν 
460 ορθόδοξες ενορίες, συγκροτήθηκε η Ιερά Σύνοδος (1998), ψηφίστηκε 
το νέο Καταστατικό της Εκκλησίας από κληρικολαϊκή Συνέλευση (2006), 
ρυθμίστηκαν οι σχέσεις μεταξύ της Ορθοδόξου Αυτοκεφάλου εκκλησίας της 
Αλβανίας και του Αλβανικού κράτους (Νόμος υπ’ αριθμ. 10057/22.01.2009), 
ανεγέρθηκαν 150 νέοι ιεροί ναοί, αναστηλώθηκαν 60 ναοί και μοναστήρια 
– πολιτιστικά μνημεία, επισκευάστηκαν περισσότεροι από 160 ναοί, 
ανοικοδομήθηκαν ή αγοράστηκαν και ανακαινίστηκαν  άνω των 70 κτηρίων 
για νηπιαγωγεία, σχολεία, νεανικά κέντρα, κέντρα υγείας, μητροπολιτικές 
έδρες, ξενώνες, εργαστήρια, συσσίτια για τους φτωχούς. Πρόκειται για  ένα 
οικοδομικό έργο τεραστίων διαστάσεων που ανέρχεται στα 450 κτήρια. 
Το έργο της αναστημένης εκκλησίας της Αλβανίας αγκάλιασε τους τομείς 
της υγείας, της παιδείας, της αγροτικής ανάπτυξης, ανέπτυξε σε δύσκολες 
περιόδους μια ευρύτατη ανθρωπιστική συνεισφορά, συνέβαλε στον πολιτισμό, 
στην ανάπτυξη οικολογικών προγραμμάτων και  στις διεθνείς σχέσεις.

Η εμπειρία της Εκκλησίας της Αλβανίας έρχεται να τονώσει το  πεσμένο 
ηθικό των συνανθρώπων μας που καταβλήθηκαν από την κόπωση της 
καθημερινότητας και των αντιξοοτήτων της ζωής και ας μην έχουν βιώσει τον 
θάνατο, όπως τον βίωσαν οι αδελφοί μας τής Αλβανίας. Όταν επισκέπτεται 
κανείς την Εκκλησία της Αλβανίας και βιώνει αυτό το θαύμα δεν μπορεί παρά 
να αναφωνήσει: «Ζῇ Κύριος ὁ Θεός» και “Τἰς Θεός μέγας ὡς ὁ Θεός ἡμῶν». 

Αυτά τα υπέροχα και ηδύπνοα  πνευματικά συναισθήματα είχαμε την 
ευτυχία να βιώσουμε μαζί με τον Μακαριώτατο Αρχιεπίσκοπο Νέας Ιουστινιανής 
και πάσης Κύπρου  κ.κ. Χρυσόστομο Β΄, και τον Αιδεσιμολογιώτατο 
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Πρωτοπρεσβύτερο πατέρα Ιωάννη Παντοπίου, όταν επισκεφτήκαμε, ως 
επίσημοι προσκεκλημένοι τού Αρχιεπισκόπου Αλβανίας κυρίου Αναστασίου, 
την Αλβανία προκειμένου να παραστούμε στα επίσημα Εγκαίνια τού νεωστί 
ανεγερθέντος Καθεδρικού ναού της Αναστάσεως του Χριστού,  στα Τίρανα.   

Την παραμονή των εγκαινίων τελέστηκε πανηγυρικός εσπερινός των 
εγκαινίων, στο παρεκκλήσιο της Γεννήσεως του Χριστού, στο προαύλιο 
του Καθεδρικού Ναού της Αναστάσεως του Χριστού των Τιράνων. Στον 
πανηγυρικό εσπερινό χοροστάτησε ο Θεοφιλέστατος Επίσκοπος Αμαντίας 
κ. Ναθαναήλ. Παρέστη συμπροσευχόμενος ο Αρχιεπίσκοπος Κύπρου 
κ.κ. Χρυσόστομος και ο Επίσκοπος Φιλομηλίου κ. Ηλίας. Ένας υπέροχος χορός 
ιεροψαλτών έψαλλε στα Αλβανικά και στα Ελληνικά καθ’ όλη τη διάρκεια τής 
κατανυκτικής ακολουθίας. Νόμιζες πως άκουγες τον μακαριστό Λυκούργο 
Αγγελόπουλο να ψάλλει στην Αλβανική γλώσσα. Παρέστη πλήθος πιστών 
από τα Τίρανα, την Αλβανία  και από άλλες χριστιανικές εκκλησίες, κυρίως 
από την Ελλάδα.

Το ίδιο βράδυ ο Αρχιεπίσκοπος Αλβανίας κ. Αναστάσιος παρέθεσε 
δείπνο προς τιμή των Προκαθημένων και των Εκπροσώπων των Ορθοδόξων 
κατά τόπους Εκκλησιών, στο ξενοδοχείο που διέμεναν οι Προκαθήμενοι 
και οι αντιπροσωπείες. Στο περιθώριο του δείπνου οι Προκαθήμενοι είχαν 
την ευκαιρία να ανταλλάξουν εγκάρδιες ευχές και να συνομιλήσουν με τον 
Οικουμενικό Πατριάρχη κ. κ. Βαρθολομαίο.

Το πρωί της Κυριακής 1ης Ιουνίου 2014 η Ορθοδοξία, στα πρόσωπα 
των Προκαθημένων και των αντιπροσωπειών των Ορθοδόξων Εκκλησιών, 
έζησε ιστορικές στιγμές, με αφορμή τα εγκαίνια του Νέου Καθεδρικού Ναού 
της «Αναστάσεως του Χριστού» στα Τίρανα. Τα εγκαίνια του Καθεδρικού 
Ναού τέλεσε ο Οικουμενικός Πατριάρχης κύριος κύριος Βαρθολομαίος, με 
τη συμμετοχή των Μακαριωτάτων Πατριαρχών Ιεροσολύμων κ. Θεοφίλου, 
Σερβίας κ. Ειρηναίου, Ρουμανίας κ. Δανιήλ, των Αρχιεπισκόπων Κύπρου 
κ. Χρυσοστόμου, Αθηνών και Πάσης Ελλάδος κ. Ιερωνύμου, Βαρσοβίας 
κ. Σάββα και του Αρχιεπισκόπου Αλβανίας κ. Αναστασίου. Με τους 
Προκαθημένους συλλειτούργησαν περίπου και άλλοι 30 Ιεράρχες από τις 
Συνοδίες.  Ανάμεσα σ΄ αυτούς   βρίσκονταν και  Ιεράρχες εκπρόσωποι των 
Πατριαρχείων Αλεξανδρείας, Αντιοχείας, Μόσχας, Βουλγαρίας και Γεωργίας.

Τα εγκαίνια τελέστηκαν στην παρουσία του Προέδρου της Δημοκρατίας 
της Αλβανίας κ. Νισάνι, του Προέδρου της Βουλής κ. Μέτα, του 
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Πρωθυπουργού κ. Ράμα, και του Αρχηγού της Αξιωματικής Αντιπολίτευσης 
και Δημάρχου Τιράνων κ. Μπάσα.

Μετά το πέρας της θείας Λειτουργίας ο Αρχιεπίσκοπος Αλβανίας 
κύριος  Αναστάσιος ευχαρίστησε τον Θεό για τις εξαιρετικές ευεργεσίες Του 
κατά τα τελευταία 23 χρόνια και ανέφερε χαρακτηριστικά:  «Η παρούσα 
ημέρα επισφραγίζει μια ιστορική περίοδο Πάθους, Ταφής και Αναστάσεως 
τής Ορθοδόξου Εκκλησίας της Αλβανίας. Είναι πλέον αναμφισβήτητο ότι, 
σε μία εποχή αβεβαιότητας και αναταραχών, η Ορθόδοξος Αυτοκέφαλος 
Εκκλησία της Αλβανίας, με την παρουσία της και τις πολύπλευρες κοινωνικές 
πρωτοβουλίες της, τόνωσε την πίστη, την αγάπη και την ελπίδα του Ορθοδόξου 
λαού και γενικότερα της αλβανικής κοινωνίας. Με τη δράση της, συνέβαλε 
ουσιαστικά, σε μια κρίσιμη ιστορική περίοδο, στην ευρύτερη ανοικοδόμηση, 
στην πνευματική και κοινωνική ανάπτυξη της Αλβανίας’’.

Ακολούθως, στο νεόδμητο Συνοδικό Μέγαρο, δίπλα από τον Καθεδρικό 
Ναό και στο γεύμα που παρατέθηκε στο ξενοδοχείο Sheraton, όπου κατέλυσαν 
οι αντιπροσωπείες, αντηλλάγησαν δώρα επί τη ευκαιρία των εγκαινίων. 
Ο Μακαριώτατος Αρχιεπίσκοπος Κύπρου δώρισε στον Άγιο Αλβανίας  
Άγιο Ποτήριο και Άγιο Δισκάριο για τις λειτουργικές ανάγκες του Ναού. 
Ο Μακαριώτατος Αρχιεπίσκοπος Τιράνων αντιδώρισε αγιογραφία, αντίγραφο 
του ψηφιδωτού από την κόγχη του Ιερού του Καθεδρικού Ναού.
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Το βράδυ της ίδιας ημέρας παρατέθηκε εορταστικό κονσέρτο επί 
τη ευκαιρία των εγκαινίων του Καθεδρικού Ναού της Αναστάσεως 
στο πνευματικό κέντρο που βρίσκεται κάτω από τον Καθεδρικό Ναό. 
Το εορταστικό κονσέρτο πραγματοποιήθηκε στην παρουσία του Οικουμενικού 
Πατριάρχη κυρίου Βαρθολομαίου, των Προκαθημένων, Ιεραρχών, κληρικών 
και πλήθους πιστών. Την εκδήλωση άνοιξε η κρατική όπερα των Τιράνων και 
ακολούθησαν ο βυζαντινός χορός ιεροψαλτών «Άγιος Ιωάννης Κουκουζέλης», 
η νεολαία Βερατίου, το Οικοτροφείο του Αργυροκάστρου που χόρεψε 
ηπειρώτικους χορούς, νέοι της Κορυτσάς, που τραγούδησαν και χόρεψαν 
παραδοσιακά, νεολαία των Τιράνων που χόρεψε παραδοσιακούς χορούς, 
η χορωδία του ραδιοφωνικού σταθμού της Αρχιεπισκοπής Αλβανίας κλπ.  
Ο Οικουμενικός Πατριάρχης και οι Προκαθήμενοι καταχειροκρότησαν τους 
νέους πολλές φορές, οι οποίοι με τους χορούς και τις ψαλμωδίες έκλεισαν 
τους εορτασμούς για τα εγκαίνια του Καθεδρικού. Προβλήθηκε επίσης 
ντοκιμαντέρ με την ανέγερση του Καθεδρικού Ναού της Αναστάσεως, καθώς 
και από το έργο του Αρχιεπισκόπου Αναστασίου.

Τη Δευτέρα 2 Ιουνίου 2014 οι Προκαθήμενοι και οι Εκπρόσωποι των 
Προκαθημένων των Ορθοδόξων Εκκλησιών επισκέφθηκαν τον Πρόεδρο της 
Δημοκρατίας της Αλβανίας κ. Μπουγιάρ Νισάνι. Ο Πρόεδρος της Αλβανίας 
καλωσόρισε τον Οικουμενικό Πατριάρχη και τους Προκαθημένους στο 
Προεδρικό Μέγαρο, ενώ εξέφρασε την ευαρέσκειά  του για τα εγκαίνια του 
Καθεδρικού Ναού, στα οποία παρέστη και ο ίδιος. Στην συνάντηση συζήτησαν 
για την Αλβανία, για την Ορθοδοξία και για τις άλλες θρησκείες. Ο Πρόεδρος της 
Αλβανικής Δημοκρατίας αναφέρθηκε στο μεγάλο έργο που επιτελεί στη χώρα 
ο Αρχιεπίσκοπος Αλβανίας κύριος Αναστάσιος. Στη συνέχεια οι Προκαθήμενοι 
πραγματοποίησαν επίσκεψη στον Πρόεδρο του Κοινοβουλίου κ. Ιλίρ Μέτα, 
όπου έτυχαν θερμής υποδοχής καθώς επίσης και στον Πρωθυπουργό κ. Έντι 
Ράμα, με τον οποίο συζήτησαν θέματα που αφορούν την Ορθοδοξία στη 
χώρα. Ο Πρωθυπουργός κ. Ράμα διαβεβαίωσε τον Οικουμενικό Πατριάρχη 
κ. Βαρθολομαίο και τους Προκαθημένους ότι βρίσκεται πάντα στο πλευρό 
του Αρχιεπισκόπου Αλβανίας, ο οποίος έχει πράξει τα μέγιστα για την χώρα 
του. Τέλος, οι Προκαθήμενοι πραγματοποίησαν επίσκεψη στον Δήμαρχο των 
Τιράνων και Πρόεδρο του Δημοκρατικού Κόμματος της Αλβανίας κ. Λουλζίμ 
Μπάσα και στο Ιατρικό Κέντρο «Ευαγγελισμός».

Προτού αναχωρήσουν από τα Τίρανα οι Προκαθημένοι των κατά 
τόπους Ορθοδόξων Εκκλησιών και οι Συνοδίες τους επισκέφθηκαν το 
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Πανεπιστήμιο της Ορθόδοξης Εκκλησίας της Αλβανίας «Λόγος» όπου έτυχαν 
θερμής υποδοχής από τον Κοσμήτορα, τους καθηγητές και φοιτητές του 
Πανεπιστημίου. Οι αντιπροσωπείες είχαν την ευκαιρία να παρακολουθήσουν 
εργασίες του μικροβιολογικού τμήματος του Πανεπιστημίου. Τέλος 
ο Αρχιεπίσκοπος Αλβανίας κ. Αναστάσιος, ενημέρωσε τους Προκαθημένους 
και τις αντιπροσωπείες για την σύσταση του Πανεπιστημίου «Λόγος» και το 
έργο της Εκκλησίας της Αλβανίας στον τομέα της παιδείας εν γένει.

Καθ’ οδόν προς την Εκκλησιαστική Ακαδημία του Αγίου Βλασίου 
οι Προκαθήμενοι και οι Συνοδίες τους επισκέφθηκαν το εκκλησιαστικό 
Λύκειο της Αρχιεπισκοπής «Τίμιος Σταυρός». Τον Οικουμενικό Πατριάρχη 
κ. Βαρθολομαίο και τους Προκαθημένους συνόδευε στην Ιερά Μονή 
ο Αρχιεπίσκοπος Αλβανίας κ. Αναστάσιος. Ο Οικουμενικός Πατριάρχης 
και οι Προκαθήμενοι είχαν την ευκαιρία να δουν «ιδίοις όμμασι» το έργο 
που επιτελείται στην Εκκλησιαστική Ακαδημία του Αγίου Βλασίου και να 
συνομιλήσουν με μαθητές και καθηγητές. Οι εορτασμοί ολοκληρώθηκαν 
με γεύμα που παρατέθηκε στην τράπεζα της Ακαδημίας προς τιμήν του 
Οικουμενικού Πατριάρχη, των Προκαθημένων και των αντιπροσωπειών των 
Ορθοδόξων Εκκλησιών.

Ο Μακαριώτατος Αρχιεπίσκοπος Κύπρου και η Συνοδία του αναχώρησαν 
οδικώς για τη Βόρεια Ήπειρο. Στo Τεπελένι συναντήθηκαν με τον 
Σεβασμιώτατο Μητροπολίτη Αργυροκάστρου κ. Δημήτριο που τους συνόδευσε 
στο Αργυρόκαστρο, στο Οικοτροφείο και στον νεόδμητο Καθεδρικό Ναό 
της Αναστάσεως, του Αργυροκάστρου. Η παλαιά πόλη του Αργυροκάστρου 
αποτελεί μνημείο παγκόσμιας πολιτιστικής κληρονομιάς της UNESCO. Στο 
οικοτροφείο της Μητροπόλεως Αργυροκάστρου ο Μακαριώτατος είχε την 
ευκαιρία να ακούσει για τη ζωή των νέων που φοιτούν εκεί και να ενημερωθεί 
για το έργο της Μητροπόλεως. Ο Μακαριώτατος Αρχιεπίσκοπος Κύπρου και 
η Συνοδία του κατευθύνθηκαν αργά το βράδυ οδικώς προς  την Νότια Ήπειρο 
και κατέλυσαν σε ξενοδοχείο της πόλεως των Ιωαννίνων.

Το πρωί της 3ης Ιουνίου 2014 ο Μακαριώτατος Αρχιεπίσκοπος Κύπρου 
και η Συνοδία του επισκέφθηκαν την Ιερά Μητρόπολη Ιωαννίνων όπου τους 
υποδέχθηκε ο Αρχιεπισκοπικός επίτροπος πατήρ Λάμπρος. Ακολούθως 
ο Μακαριώτατος επισκέφθηκε τον τάφο του μακαριστού Μητροπολίτη 
Ιωαννίνων κυρού Θεόκλητου, όπου τελέστηκε επιμνημόσυνη δέηση. Στη 
συνέχεια ο Μακαριώτατος   και η Συνοδία του επισκέφθηκαν το Μετόχιο 
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της Αγίας Αικατερίνης της Ιεράς Μονής Σινά, όπου τους υποδέχθηκε ο 
Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Αργυροκάστρου κ. Δημήτριος, παλαιός 
μοναχός της Μονής και έξαρχος στο Μετόχιο. Το απόγευμα της ίδιας ημέρας 
αντιπροσωπία του Συνδέσμου Κυριών των Ιωαννίνων συναντήθηκε με τον 
Μακαριώτατο στο ξενοδοχείο. Ο Μακαριώτατος έτυχε της φιλοξενίας του 
Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτη Αργυροκάστρου κ. Δημητρίου καθώς και της 
Ιεράς αρχιεπισκοπής Αθηνών, δια του Αρχιεπισκοπικού επιτρόπου πατρός 
Λάμπρου. Ο Μακαριώτατος και η Συνοδία του αναχώρησαν για την Κύπρο την 
4η Ιουνίου, μέσω Θεσσαλονίκης, όπου συναντήθηκαν με τον Θεοφιλέστατο 
Επίσκοπο Θεουπόλεως κ. Παντελεήμονα.

Μέσα μου αισθάνομαι ότι η επίσκεψή μας στην Αλβανία κυμαίνεται 
ανάμεσα στην πραγματικότητα και στο όνειρο. Ανάμεσα στην αναπόληση 
και στην πνευματική ανάταση τού θαύματος, που τόσο έντονα βιώσαμε. Ναι, 
«Ζῇ Κύριος, καὶ εὐλογητὸς ὁ Θεός μου καὶ ὑψωθήτω ὁ Θεὸς τῆς σωτηρίας μου» 
( Ψαλμ. 17,47).

Ένα βαθύ αίσθημα θαυμασμού πλημμυρίζει και την ψυχή μας στον 
ακαταμάχητο αγωνιστή και ενσαρκωτή αυτού τού θαύματος. Στον 
Αρχιεπίσκοπο Τιράνων, Δυρραχίου και πάσης Αλβανίας κύριο κύριο 
Αναστάσιο. Είθε η αγάπη τού Θεού να του χαρίζει έτη πολλά επ’ αγαθώ τής 
Ορθοδοξίας και τού ανθρώπου που ψάχνει να ανακαλύψει τη χριστιανική 
χαρά και λύτρωση!



ΟΙ ΔΙΑΠΡΟΣΩΠΙΚΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ
ΚΑΙ ΤΟ ΠΟΙΜΑΝΤΙΚΟ ΕΡΓΟ

ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ

ΔΙΑΛΕΞΗ ΠΟΥ ΕΓΙΝΕ ΣΤΟ ΙΔΡΥΜΑ ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΟΥ ΜΑΚΑΡΙΟΥ 
ΤΟΥ Γ΄ ΕΝΩΠΙΟΝ ΤΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΓΟΝΕΩΝ 

 ΤΗΣ ΙΕΡΑΣ ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΗΣ
10 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2014
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ΤΗΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ ΚΥΠΡΟΥ

Οι διαπροσωπικές σχέσεις  είναι  το πλέον αδιάψευστο κριτήριο για τον 
βαθμό της  πνευματικής καλλιέργειας και της προσωπικής ανάπτυξης 
του ανθρώπου. Ο άνθρωπος γεννιέται ως άτομο, δηλαδή ως ένα ον, 

που εκτός από τις ενστικτώδεις δυνάμεις των ζώων, είναι προικισμένο και με τα 
γνωρίσματα του πνεύματος, τον λόγο, την ηθική συνείδηση και την ελευθερία 
της βούλησης, τα οποία καλείται  να χρησιμοποιήσει με τον πρέποντα τρόπο 
για να  επιτύχει την ολοκλήρωσή του. Ενώ τα ζώα είναι εξαρχής τελειωμένα, 
δηλαδή με τις υποκινήσεις και μόνο των ενστίκτων τους επιτυγχάνουν ως 
οργανισμοί  την ολοκλήρωσή τους, γίνονται  αυτό που η Φύση τα προορίζει 
να γίνουν, ο άνθρωπος για να επιτύχει την ολοκλήρωσή του πρέπει να 
χρησιμοποιήσει και τα χαρίσματα του πνεύματος, ώστε να καθορίσει ο ίδιος 
τον σκοπό της ζωής του καθώς και τον τρόπο με τον οποίον  θα τον επιτύχει, 
ελέγχοντας ανάλογα τις υποκινήσεις των ενστίκτων. Το πώς ο άνθρωπος θα 
επιτύχει την ολοκλήρωσή του είναι ένα θέμα που από τα πανάρχαια χρόνια 
απασχόλησε τη θρησκεία, τη φιλοσοφία και την επιστήμη και έχει ως επίκεντρό 
του τις διαπροσωπικές σχέσεις. 

Οι διαπροσωπικές σχέσεις τονίστηκαν ιδιαίτερα από τη  σύγχρονη 
φιλοσοφία του προσωπισμού, που αναπτύχθηκε κυρίως κατά και μετά τον 
δεύτερο παγκόσμιο πόλεμο με κύριο εκπρόσωπο τον Emmanuel  Mounier, 
οι  ρίζες της όμως ανάγονται στην αρχαία ελληνική φιλοσοφία. Κατά τον 
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προσωπισμό  ο άνθρωπος είναι μια ψυχοσωματική ενότητα, που επιτυγχάνει 
την ολοκλήρωσή του όταν από άτομο εξελιχθεί σε πρόσωπο. Το άτομο είναι 
στραμμένο στο ίδιον Εγώ, και επιδιώκει μόνο ό,τι το ικανοποιεί και το συμφέρει. 
Το πρόσωπο ξεπερνά τη στροφή προς τον εαυτό του και στρέφεται συγχρόνως 
και προς τους άλλους, προς το Συ, με το οποίο δημιουργεί διαπροσωπικές 
σχέσεις  με στόχο  να επιτύχουν το κοινό καλό. 

 Η διπλή αυτή κίνηση του ανθρώπου  προς το ίδιον Εγώ  και από το Εγώ 
στο Συ  οφείλεται  σε  δυο  έμφυτες λειτουργίες, την  ατομικότητα και την 
πολιτότητα, η αρμονική ικανοποίηση των οποίων είναι απαραίτητη για την 
πνευματική καλλιέργεια  του ανθρώπου και την ολοκλήρωσή του ως προσώπου. 
Η ατομικότητα εκδηλώνεται ως ένα  συνεχές κίνητρο να διαμορφώσει ο 
άνθρωπος μιαν αυτόνομη υπόσταση, ικανή να παίρνει υπεύθυνες αποφάσεις.  
Η πολιτότητα εκδηλώνεται ως τάση επικοινωνίας του ατόμου με τους άλλους 
και δημιουργία  ομάδων  και κοινωνιών. Ο βαθμός ικανοποίησης των δυο 
αυτών λειτουργιών αποτελεί ένδειξη  της ποιότητας των  διαπροσωπικών 
σχέσεων και βασικό ρυθμιστή τόσο της πνευματικής ανέλιξης όσο και  της 
πορείας του ανθρώπου από το άτομο στο πρόσωπο. 

Η μετάβαση από την κατάσταση του ατόμου σ’ εκείνη του προσώπου 
προϋποθέτει έντονο προσωπικό αγώνα, επειδή η δημιουργία επιτυχών 
διαπροσωπικών σχέσεων προϋποθέτει πάντα εναρμόνιση της ατομικότητας 
προς την πολιτότητα, προϋποθέτει τον  έλεγχο και το ξεπέρασμα της 
ατομικότητας, ώστε να αρχίσει να λειτουργεί η πολιτότητα.  Συμβαίνει όμως 
συχνά η ατομικότητα να  δεσμεύεται   από  το ένστικτο της αυτοσυντήρησης 
και  να εξελίσσεται  σε ατομικισμό, γεγονός που παρεμποδίζει  τη λειτουργία 
της πολιτότητας και κατ’ επέκταση την ανάπτυξη των  διαπροσωπικών  
σχέσεων. Ενώ η ατομικότητα μάς  κατευθύνει  να γίνουμε υπεύθυνα  πρόσωπα 
ικανά να επικοινωνούμε με τους άλλους, ο ατομικισμός μας υποκινεί  να 
εμμένουμε στα δικά μας συμφέροντα και μας παρεμποδίζει να επιδιώξουμε  
με τους άλλους το κοινό καλό. Μας παρεμποδίζει δηλαδή να εξελιχθούμε 
από άτομα σε πρόσωπα. Γι’ αυτό και οι διαπροσωπικές σχέσεις διακρίνονται 
σε ατομοκεντρικές και σε προσωποκεντρικές, αν υποκινούνται από τον 
ατομικισμό ή αν κατευθύνονται  από τις λειτουργίες της ατομικότητας και 
της πολιτότητας. Στις ατομοκεντρικές διαπροσωπικές σχέσεις κυριαρχεί το 
ίδιον συμφέρον, μπορεί να διαλεγόμαστε με τους άλλους, στόχος όμως του 
διαλόγου είναι να επικρατήσει το δικό μας θέλημα. Στις προσωποκεντρικές 
σχέσεις ο διάλογος αποβλέπει στο κοινό καλό. Αν τούτο δεν επιτυγχάνεται 
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πάντοτε, η αποτυχία οφείλεται σε άλλους λόγους  και όχι στη δική μας διάθεση 
και προσπάθεια. Όπως όμως τόνισε ο Mounier,  απόλυτο άτομο και απόλυτο 
πρόσωπο δεν υπάρχει. 

Η επικράτηση του ατομικισμού χαρακτηρίζει τις ανθρώπινες κοινωνίες 
από τα πανάρχαια χρόνια ίσαμε σήμερα, γι’ αυτό και οι σχέσεις που κυριάρχησαν 
στην ανθρώπινη κοινωνία είναι οι ατομοκεντρικές. Οι ισχυρότεροι επιδίωκαν να 
εκμεταλλεύονται τους πιο αδύνατους. Οι άνθρωποι χωρίστηκαν σε ελεύθερους 
και σε δούλους. Χρειάστηκαν αγώνες χιλιετηρίδων και εκατόμβες θυσιών για 
να φθάσει η ανθρωπότητα μόλις το 1948 στη Διακήρυξη των Ανθρωπίνων 
Δικαιωμάτων. Μόλις το 1948 αναγνωρίστηκε επίσημα ότι όλοι οι άνθρωποι 
είναι ίσοι μεταξύ τους και έχουν όλοι τα ίδια δικαιώματα. Προηγήθηκε βέβαια 
η διακήρυξη του Αποστόλου Παύλου στην προς Γαλάτες επιστολή (3,28) ουκ 
ένι Ιουδαίος ουδέ Έλλην, ουκ ένι δούλος ουδέ ελεύθερος, ουκ ένι άρσεν και 
θήλυ, πάντες γαρ υμείς εις εστέ εν Χριστώ Ιησού, η διακήρυξη  όμως  αυτή 
δεν έτυχε εφαρμογής στην κοινωνική ζωή. Δυστυχώς όμως και σήμερα, μετά 
τη Διακήρυξη των Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, ο ηγεμονισμός εξακολουθεί να 
κυριαρχεί στις  διαπροσωπικές σχέσεις των ανθρώπων, οι οποίες,  παρά τη 
σχετική βελτίωση που σημείωσαν, συνεχίζουν στην πλειονότητά τους να είναι 
ατομοκεντρικές, όπως μαρτυρεί  η σύγχρονη ηθική και οικονομική κρίση, ο 
ρατσισμός, οι κοινωνικές διακρίσεις,  οι εθνικοί ανταγωνισμοί, κλπ.

Η επικράτηση των ατομοκεντρικών σε βάρος των προσωποκεντρικών 
σχέσεων, εκτός από τον ατομικισμό,  οφείλεται εν μέρει και στην ασάφεια του 
όρου κοινό καλό, που αποτελεί τον στόχο  των προσωποκεντρικών σχέσεων. Η 
έννοια του κοινού καλού άλλοτε περιορίζεται στο κοινό καλό μιας μικρότερης 
ή μεγαλύτερης ομάδας ανθρώπων, άλλοτε επεκτείνεται στο συμφέρον της 
πατρίδας και άλλοτε διευρύνεται για να περιλάβει εκείνο που είναι καλό για 
ολόκληρη την ανθρωπότητα. Το κοινό καλό στη φιλοσοφική σχέση Εγώ-Συ 
συνδέεται άμεσα με την έννοια της δικαιοσύνης. Η δικαιοσύνη, όμως, ως 
απόλυτη έννοια, αποτελεί όπως το διατύπωσαν οι Ρωμαίοι, ύψιστη αδικία, 
summum jus est summa injuria, γι’ αυτό η δικαιοσύνη πρέπει να εφαρμόζεται 
ως διανεμητική δικαιοσύνη, δηλαδή να εφαρμόζεται για τον καθένα χωριστά, 
ανάλογα τόσο με τις ιδιαίτερες ανάγκες του όσο και με την ξεχωριστή 
προσφορά του στο κοινωνικό σύνολο. Δεν μπορεί ένας να λαμβάνει μόνο 
χωρίς να προσφέρει. 

Η δικαιοσύνη αποτελεί το κοινό καλό όταν οι σχέσεις του ατόμου 
περιορίζονται στο πρωταρχικό σχήμα  Εγώ-Συ, δηλαδή μόνο στις σχέσεις 
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του ατόμου προς τους άλλους ανθρώπους. Το δυαδικό όμως αυτό σχήμα 
συμπληρώνεται στον προσωπισμό και με την προσθήκη ενός τρίτου στοιχείου, 
του Αυτό, και μετατρέπεται  στο τριαδικό σχήμα Εγώ-Συ-Αυτό. Το Αυτό 
είναι μια πολυσήμαντη έννοια, που άλλοι την ερμηνεύουν ως το σύνολο 
των ενστικτωδών δυνάμεων που κρύβει μέσα του ο άνθρωπος, άλλοι ως την 
κοινωνία και τον πολιτισμό μέσα στον οποίο λειτουργεί η σχέση Εγώ-Συ, και 
άλλοι την ταυτίζουν με τον  θείο νόμο ή τη συμπαντική  νομοτέλεια. Ο θεϊστικός 
κλάδος της φιλοσοφίας του προσωπισμού αποδέχεται και τις τρεις αυτές 
ερμηνείες. Στις σχέσεις μας  προς τους άλλους  πρέπει να λαμβάνονται εξίσου 
υπόψη οι ενστικτώδεις δυνάμεις του ανθρώπου, το κοινωνικό και πολιτιστικό 
του περιβάλλον, αλλά και η συμπαντική νομοτέλεια, οι νόμοι που διέπουν τη 
λειτουργία του σύμπαντος.  Στην τελευταία αυτή περίπτωση το  κοινό καλό  
δεν αρκεί να ικανοποιεί  μόνο την πανανθρώπινη δικαιοσύνη, αλλά πρέπει 
να συνάδει  και προς  τους φυσικούς νόμους που διέπουν το σύμπαν. Με την 
έννοια αυτή η σχέση Εγώ-Συ-Αυτό εγγίζει τα όρια της μεταφυσικής και της 
θρησκείας. Η φιλοσοφία συναντά τον χριστιανισμό.

* * *

Κατά τον χριστιανισμό οι διαπροσωπικές σχέσεις ρυθμίζονται  γενικά με 
τον χρυσό  κανόνα,  Πάντα ουν όσα αν θέλητε ίνα ποιώσιν υμίν οι άνθρωποι, ούτω 
και υμείς ποιείτε αυτοίς ομοίως (Ματθ. 7,12).  Στη ρήση αυτή οι διαπροσωπικές 
σχέσεις Εγώ-Συ ρυθμίζονται με γνώμονα τη δικαιοσύνη. Τα δύο μέρη είναι 
ισότιμα και τα συμφέροντα  του ενός δεν πρέπει να βλάπτουν τα συμφέροντα 
του άλλου. Τον κανόνα όμως αυτόν  ο Ιησούς Χριστός τον συμπλήρωσε με 
την εντολή  της αγάπης. Εντολήν καινήν δίδωμι υμίν, ίνα αγαπάτε αλλήλους 
(Ιωάν. 13, 34). Στην αγάπη το Εγώ ξεπερνά τον ατομοκεντρισμό  του, όχι για 
να επιτύχει  αυτό που η δικαιοσύνη καθορίζει ως το κοινό καλό, αλλά για να 
βοηθήσει τον άλλο χωρίς ανταλλάγματα. Σ’ αυτήν ακριβώς την ανιδιοτελή 
αγάπη βρίσκεται και η αληθινή γνώση και λατρεία του Θεού, ο μη αγαπών 
ουκ έγνω τον θεόν, ότι ο Θεός αγάπη εστίν (Α΄Ιωάν. 4,8). Στην αγάπη όμως 
βρίσκεται και η νίκη του θανάτου, η μετάβαση από τον θάνατο στη ζωή,  ημείς 
οίδαμεν ότι μεταβεβήκαμεν εκ του θανάτου εις την ζωήν,  ότι αγαπώμεν τους 
αδελφούς, Ο μη αγαπών τον αδελφόν μένει εν τω θανάτω (Α΄Ιωάν. 3,14). 

Με την αγάπη ολοκληρώνεται η πνευματική καλλιέργεια  του ανθρώπου. Η 
αγάπη όμως ως στοιχείο των διαπροσωπικών σχέσεων δεν είναι υποχρεωτική, 
γι’ αυτό και  η φιλοσοφία δεν έχει τη δυνατότητα να την επιβάλει. Για τη 
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φιλοσοφία του προσωπισμού υποχρέωση του κάθε ατόμου  είναι να ξεπεράσει 
τις ατομικιστικές του τάσεις και να προσπαθήσει να επιτύχει με τον Άλλο το 
κοινό καλό, που στηρίζεται στην πανανθρώπινη δικαιοσύνη. Στο σημείο αυτό 
σταματά το έργο της ολοκλήρωσης του προσώπου από τη φιλοσοφία και 
συνεχίζεται με την πνευματική καλλιέργεια που προσφέρει η  Εκκλησία με τη 
διδασκαλία της για τη θεμελίωση των σχέσεών μας προς τους άλλους επάνω 
στην αιώνια εντολή της αγάπης.   

Πέραν από τη διαφορά αυτή, το γεγονός  παραμένει, ότι  τόσο η 
πνευματική καλλιέργεια που επιδιώκει η Εκκλησία, όσο και η ολοκλήρωση 
του προσώπου  που επιδιώκει η φιλοσοφία του προσωπισμού,  επιτυγχάνονται  
με τις διαπροσωπικές σχέσεις. Θα μπορούσε κανείς να παρομοιάσει τις 
διαπροσωπικές σχέσεις με εξετάσεις που δίνουμε καθημερινά σχετικά με την 
πνευματικότητα και την ωριμότητα που έχουμε αποκτήσει.  Σημασία για την 
ποιότητα των  σχέσεων αυτών  δεν έχει ο μεγάλος αριθμός των ατόμων με 
τα οποία συνδιαλεγόμαστε, αλλά η  διάθεσή μας έναντι των άλλων, τους 
οποίους θεωρούμε ισότιμους με τον εαυτό μας και ουδέποτε ως όργανα προς 
εκμετάλλευση ή για επικράτηση του δικού μας συμφέροντος.  Στο σημείο αυτό 
πρέπει να διαχωρίσουμε την ολοκλήρωση του προσώπου και την πνευματική 
καλλιέργεια από την απασχόληση με τα γράμματα. Το πρόσωπο και ο  
πνευματικά καλλιεργημένος δεν ταυτίζονται με τον διανοούμενο. Μπορεί η 
απασχόληση με τα γράμματα να είναι μια πνευματική απασχόληση, δεν οδηγεί 
όμως κατ’ ανάγκη και στην πνευματική καλλιέργεια ή στην ολοκλήρωση του 
προσώπου. Η πνευματική καλλιέργεια και η ολοκλήρωση του προσώπου 
προϋποθέτουν πάντα υπέρβαση του ατομοκεντρισμού και διάλογο με τον 
άλλο για το κοινό καλό ή την εφαρμογή της αγάπης. 

Πολλοί ταυτίζουν επίσης την πνευματική καλλιέργεια με την ταπείνωση. 
Η ταπείνωση όμως ως υπέρβαση του ατομικισμού, αποτελεί μόνο το πρώτο 
βήμα προς την πνευματική καλλιέργεια. Είναι η απαραίτητη προϋπόθεση  που 
θα μας οδηγήσει στον προσωποκεντρικό διάλογο με τον άλλο για το κοινό 
καλό. Γι’ αυτό και η ταπείνωση πρέπει πάντα να συμπληρώνεται με τον διάλογο 
που αποβλέπει στο κοινό καλό ή στην εκδήλωση της αγάπης. Είναι γι’ αυτό 
που ο διάλογος με τον άλλο είναι πάντα δύσκολος, επειδή προϋποθέτει την 
υπέρβαση του ατομοκεντρισμού, δηλαδή την πνευματική ταπείνωση, ένα έργο 
που απαιτεί  έλεγχο των ενστικτωδών μας παρορμήσεων και το ξεπέρασμα  
των ατομικών μας συμφερόντων. Ο διάλογος γίνεται ακόμη πιο δύσκολος 
όταν ο άλλος δεν μπορεί ή δεν θέλει να κάμει διάλογο και εμμένει στον 
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ατομικισμό του. Είναι σ’ αυτές τις περιπτώσεις που ο διάλογος αντικαθίσταται 
από το πράττειν  κατά συνείδησιν, έχοντας πάντα ως κατευθυντήρια γραμμή 
και ως στόχο την πανανθρώπινη δικαιοσύνη και την αγάπη.

Λόγω της μεγάλης αυτής σημασίας που έχουν οι διαπροσωπικές σχέσεις 
για την πνευματική καλλιέργεια και την ολοκλήρωση του ανθρώπου ως 
προσώπου,  αποτέλεσαν το επίκεντρο της αγωγής που πρέπει να προσφέρεται 
στα πλαίσια μιας προσωποκεντρικής παιδείας, κάτι που ενδιαφέρει άμεσα το 
ποιμαντικό έργο της Εκκλησίας.  Στόχος της προσωποκεντρικής αγωγής είναι 
να βοηθήσει το παιδί:

α) να αποκτήσει προσωπική αυτονομία, αυτό που κάνει να είναι 
αποτέλεσμα της δικής του σκέψης και θέλησης,

β) να είναι ικανό στις σχέσεις του με τους άλλους να ξεπερνά τον 
ατομικισμό του και να μη θέλει να γίνεται πάντα το δικό του,

γ) να μπορεί να αναπτύσσει διάλογο  με τους άλλους με γνώμονα το 
κοινό καλό και την αγάπη, υπερνικώντας τον ρατσισμό και τις διακρίσεις, και 

δ) παρά τα οποιαδήποτε αποτελέσματα των διαπροσωπικών του σχέσεων, 
να έχει τη δύναμη να συνεχίσει να  αγωνίζεται  με γνώμονα την οικουμενική 
δικαιοσύνη και την  ανιδιοτελή αγάπη προς τον άλλο. 

Το έργο αυτό της αγωγής επιτυγχάνεται με τη διαμόρφωση στο Εγώ 
του παιδιού των ανάλογων ψυχοκοινωνικών  στάσεων. Η στάση αρχίζει 
να διαμορφώνεται από μια απλή γνώση, διαφέρει όμως από αυτή κατά το 
ότι η στάση, εκτός από τα γνωστικά στοιχεία, περιέχει και διάφορα άλλα 
συναισθηματικά και βουλητικά, τα οποία της προσδίδουν ένα δυναμικό 
και ενεργητικό χαρακτήρα. Γι’ αυτό και η συμπεριφορά του ανθρώπου δεν 
ρυθμίζεται από τις γνώσεις που έχει, αλλά από τις ψυχοκοινωνικές στάσεις 
που έχει διαμορφώσει στο Εγώ του. Συναφώς αναφέρω πως το Εγώ της 
ψυχολογίας συμπίπτει με ό,τι αποκαλείται στον χριστιανισμό καρδία. Από το 
περιεχόμενο της καρδίας, δηλαδή από τις στάσεις που έχουμε διαμορφώσει 
στο Εγώ, εξαρτάται η συμπεριφορά του ανθρώπου (Ματθ. 15, 18-19). 

Οι ψυχοκοινωνικές στάσεις  αρχίζουν να διαμορφώνονται από τη στιγμή 
της γέννησης, με πρώτους παιδαγωγούς τη μητέρα, την οικογένεια και τη 
γειτονιά και η διαμόρφωσή τους συνεχίζεται από τις επιδράσεις που το παιδί 
δέχεται από τις φιλικές παρέες, το σχολείο, την Εκκλησία και το ευρύτερο 
κοινωνικό περιβάλλον. Τα τρία στοιχεία που συνθέτουν μια στάση, τα 
γνωστικά, τα συναισθηματικά και τα βουλητικά,  διαφέρουν από άτομο σε 
άτομο και ούτε βρίσκονται πάντα σε αρμονία μεταξύ τους,  γι’ αυτό και οι 
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στάσεις διαφέρουν μεταξύ τους ως προς την υφή και την ισχύ, γεγονός που 
προκαλεί  διαφοροποιήσεις στη συμπεριφορά μας. Έργο της αγωγής είναι να 
μεταποιεί  τις γνώσεις σε ψυχοκοινωνικές στάσεις, κάτι που επιτυγχάνεται 
με τη διδασκαλία και κυρίως με την ομαδική εργασία. Η διδασκαλία πρέπει 
να είναι πλούσια σε παραδείγματα και πρακτικούς τρόπους εφαρμογής ενός 
διδάγματος ή μιας αξίας, όπως γίνεται στο κατηχητικό σχολείο όταν συζητείται 
η εφαρμογή του διδάγματος, ενώ οι ομαδικές εργασίες πρέπει να καλλιεργούν 
παράλληλα, τόσο την ατομικότητα και την πολιτότητα, όσο και τον διάλογο 
και τη συνεργασία μεταξύ των μελών της ομάδας. 

Συνοψίζοντας αναφέρω ότι η διαμόρφωση των ορθών διαπροσωπικών 
σχέσεων δεν συμβάλλει μόνο στην πνευματική καλλιέργεια και στην 
ολοκλήρωση του προσώπου, αλλά συμβάλλει και στη βελτίωση της 
ανθρώπινης  κοινωνίας με την εφαρμογή της δικαιοσύνης και τις εκδηλώσεις 
της αγάπης.

      

           
   

        



ΟΙ ΕΓΚΩΜΙΑΣΤΙΚΟΙ ΛΟΓΟΙ
ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΠΕΤΡΟΥ ΕΠΙΣΚΟΠΟΥ ΑΡΓΟΥΣ

ΤΟΥ ΚΥΡΙΑΚΟΥ Σ. ΣΤΑΥΡΙΑΝΟΥ ΕΠ.ΚΑΘΗΓΗΤΉ Π.Τ.Π.Ε. ΚΡΉΤΗΣ

Εισαγωγή

Σημαντική προσωπικότητα στα εκκλησιαστικά και ιστορικά ζητήματα 
της περιόδου της Μακεδονικής δυναστείας (μέσα 9ου - 10ος αι.) αναδεικνύεται 
ο επίσκοπος Άργους Πέτρος. Η έρευνα φέρνει στο φως όλο και περισσότερα 
στοιχεία για τη δράση και την προσωπικότητα του αγίου, διαφωτίζοντας 
παράλληλα και άλλα σχετικά με την ιστορία και την χριστιανική λογοτεχνία 
της εποχής του. Με την παρούσα εισήγηση θα παρουσιάσουμε το περιεχόμενο 
των τριών εγκωμιαστικών λόγων του αγίου. Μέσα από την ανάλυσή τους θα 
εξετάσουμε τις θεολογικές και παιδαγωγικές απόψεις που εκφράζονται από 
τον επίσκοπο Άργους.

Τρεις είναι οι εγκωμιαστικοί λόγοι του αγίου Πέτρου επισκόπου Άργους, 
οι οποίοι μας είναι γνωστοί σήμερα. Και οι τρεις είναι εγκώμια προς τιμήν 
αγίων προσώπων, δηλ. της αγίας Άννας της Θεομήτορος1, των αγίων Αναργύρων 
Κοσμά και Δαμιανού των εξ Ασίας2, εορταζόντων την 1η Νοεμβρίου και της 
αγίας  Μεγαλομάρτυρος του Χριστού Βαρβάρας3. 

1. Ο άγιος Πέτρος Άργους και η εποχή του

Ο άγιος Πέτρος γεννήθηκε στην Κων/πολη περί το 850 και πέθανε στο 
Άργος περί το 924.4   Ήταν γόνος πολυμελούς χριστιανικής οικογένειας. Όλα τα 

1 Κ. Κυριακόπουλος, σελ. 116-129.
2 ο.π., σελ.81 – 109.
3 ο.π., σελ. 185 – 215.
4 Για το έτος γέννησης και θανάτου του έχουν διατυπωθεί ποικίλες απόψεις.
 Ο Χ.Παπαοικονόμου ορίζει έτος γέννησης το 850 σε σχέση με το 920, όπου είναι το έτος 
 συμμετοχής του αγίου στην Σύνοδο της Κων/πολης, σελ.36. Ο Χρυσόστομος Β’ Αργολίδας 
 δίνει τα έτη 852-922, σελ.369. Ο Κ.Κυριακόπουλος τα 850-924, σελ. 4. Ο Α.Kazdan, τα 
 858-928, σελ.1638-9 και ο Γ.Σελλής δίνει έτος γέννησης το 852, σελ. 21-22.
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μέλη της οικογένειας του αποφάσισαν να μονάσουν. Τελευταίος ακολούθησε 
ο Πέτρος τον μοναχικό βίο και αφιερώθηκε στη μελέτη της Αγίας Γραφής, των 
Πατέρων της Εκκλησίας και των αρχαίων Ελλήνων φιλοσόφων.5 Ο αδελφός 
του Παύλος εκλέγεται επίσκοπος Κορίνθου. Ο Πέτρος τον ακολουθεί στην 
Κόρινθο και κηρύττει τον λόγο του Θεού. Μετά την εκδημία του επισκόπου 
Άργους εις Κύριον, οι κάτοικοι της Αργολίδας απευθύνονται στον Παύλο και 
ζητούν τον αδελφό του Πέτρο να δεχθεί την θέση του επισκόπου της περιοχής 
τους. Το 912 λοιπόν ανέρχεται στον επισκοπικό θρόνο της Αργολίδας, όπου 
υπηρετεί μέχρι τον θάνατό του.6 Αναδεικνύεται πρότυπο ιεράρχη, αφού από τη 
στιγμή που αναλαμβάνει τα καθήκοντά του φροντίζει για την εκκλησιαστική 
ευταξία και βρίσκεται πάντα κοντά στο ποίμνιό του, ιδιαίτερα στις δύσκολες 
στιγμές (λιμοκτονίες, πειρατικές επιθέσεις, ασθένειες), πραγματοποιώντας 
πολλές θαυματουργικές πράξεις7.

Πολλά θαύματα γίνονται και μετά τον θάνατό του. Τον Ιανουάριο του 
1421 ο Ρωμαιοκαθολικός επίσκοπος Σεκούντο Νάνι ανοίγει τον τάφο του αγίου 
και αρχικά μεταφέρει τα ιερά λείψανά του στο Ναύπλιο, αργότερα στη Ρώμη. 
Τον Ιανουάριο του 2008 μετά από πολλές ενέργειες ιεραρχών και τοπικών 
παραγόντων τα ιερά λείψανα αποδόθηκαν στον μητροπολίτη Αργολίδας 
κ. Ιάκωβο Β’ και επεστράφησαν στη γη, όπου αρχικά είχαν ταφεί.8

Η μνήμη του αγίου Πέτρου Άργους τιμάται από την Εκκλησία την 3η 
Μαΐου. Την Ακολουθία του τύπωσε αρχικά στη Βενετία το 1727 ο Ν.Ταρωνίτης 
και μετατυπώθηκε το 1836 στο Ναύπλιο. Ο Βίος του ανευρέθηκε από τον 
Cozza – Luzi το 1883 στο Παλατινό κώδικα 27, σελ. 28. Συγγραφέας θεωρείται 
ο Κωνσταντίνος, επίσκοπος Άργους, επόμενος του αγίου Πέτρου. Το εξέδωσε 
στην Ελλάδα ο Χ.Παπαοικονόμου.9

Ο άγιος Πέτρος ζει σε μια περίοδο η οποία ως προς την χριστιανική 
γραμματεία ονομάζεται περίοδος αναπροσαρμογής και είναι αμέσως μετά τη 
λήξη της Εικονομαχίας. Κατά την περίοδο αυτή ανασυγκροτείται η βυζαντινή 
αυτοκρατορία και κυρίαρχος πρωταγωνιστής είναι ο Πατριάρχης Φώτιος, 
ο οποίος φαίνεται να έχει επηρεάσει τον άγιο Πέτρο. Εις το σύνολο των 

5  Βίος, στ’
6  Βίος, ι’. Γ.Σελλής, σελ. 29εξ.
7  Βίος ια’ – ιζ’. Χ.Παπαοικονόμου, σελ. 38-41. Γ.Σελλής, σελ. 31-38.
8  Γ.Σελλής, σελ. 46-47.
9  Χ.Παπαοικονόμου, σελ. 59-74.
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εκκλησιαστικών συγγραφέων και Πατέρων της Εκκλησίας ο επίσκοπος Άργους 
συγκαταλέγεται στους ρήτορες αυτής της περιόδου μαζί με τον Λέοντα ΣΤ’ 
τον Σοφό, Νικόλαο Μυστικό, Θεόδωρο Δαφνοπάτη, Ιωάννη Γεωμέτρη κ.α.10

Η αναγέννηση του βυζαντινού Κράτους ιδιαίτερα στα χρόνια της Μακεδονικής 
δυναστείας, θα εκδηλωθεί σε όλους τους τομείς της πνευματικής και πολιτικής 
ζωής, τόσο μέσα, όσο και έξω από τα όρια της βυζαντινής αυτοκρατορίας. Οι δυο 
αιώνες (9ος και 10ος) χαρακτηρίζονται από το ενδιαφέρον των αυτοκρατόρων 
για την παιδεία και τα ελληνικά γράμματα, όπως και τον εκχριστιανισμό των 
Σλάβων και των Βουλγάρων.11 Στον εκκλησιαστικό χώρο επίσης αξιοσημείωτα 
είναι δυο γεγονότα: η πρώτη σύγκρουση Ανατολικής και Δυτικής Εκκλησίας 
και η Σύνοδος της Κων/πολης, στην οποία συμμετείχε ο άγιος Πέτρος το 92012. 
Την Σύνοδο αυτή συγκάλεσε ο Κων/νος ο Πορφυρογέννητος επί Πατριαρχίας 
Νικολάου του Μυστικού για να διευθετηθεί το ζήτημα της τετραγαμίας, το 
οποίο είχε προκύψει από την εποχή του Λέοντα Στ’ του Σοφού, ο οποίος ήθελε 
να τελέσει και τέταρτο γάμο με την Ζωή Καρβονοψίνη, με την οποία είχε 
αποκτήσει γιό (Κων/νο τον Πορφυρογέννητο) και ήθελε να τον καταστήσει 
νόμιμο διάδοχό του.13

2. Ο άγιος Πέτρος Άργους ως ρήτορας

Οι εγκωμιαστικοί λόγοι στο χώρο της Ανατολή εμφανίστηκαν κυρίως 
τον 4ο αι. στην Καππαδοκία ως απόδοση τιμής σε μάρτυρες και αγίους. Οι 
Καππαδόκες Πατέρες μετέφεραν το εγκωμιαστικό είδος των πανηγυρικών 
λόγων των Ελλήνων στον χώρο της Εκκλησίας, κάτι που αργότερα θα κάνει 
και ο αγ. Ιωάννης ο Χρυσόστομος. Συνιστούν αξιόλογη πηγή της αγιολογίας, 
γιατί παρέχουν σημαντικές πληροφορίες για την ζωή των αγίων και των 
μαρτύρων.14 Η εκκλησιαστική ρητορική απευθύνεται στον άνθρωπο που 
έχει σκοπό να τελειωθεί και προσεγγίσει το θείο. Το περιεχόμενο των λόγων 
έχει σκοπό να οδηγήσει τους πιστούς στη σωτηρία, μέσα από τα πρότυπα 

10  Π. Χρήστου, σελ.221-227.
11  Δ.Ζακυθηνός, σελ. 241-243. G.Ostrogorsky, σελ. 91-92. Μ.Νυσταζοπούλου – Πελεκίδου, 
 σελ. 46-47.
12  Χ.Παπαοικονόμου, σελ. 49.
13  Β.Στεφανίδης, σελ.365-370. Ι.Αναστασίου, σελ.522-525, 531-534. Β.Φειδάς,
 σελ. 102-114, 141-146
14  Π.Χρήστου, σελ. 143. H.Hunger, σελ. 198.
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της Αγίας Γραφής και των αγίων.15 Η εκκλησιαστική ρητορική συνδέεται 
επίσης με τον Λόγο, ως ενσαρκωμένο Υιό, κάτι που αποτελεί βασική αρχή 
σε όλους τους εγκωμιαστικούς λόγους.16 Από την μεσοβυζαντινή εποχή και 
μετά υπάρχει πράγματι μια παραγωγή πανηγυρικών εγκωμίων αγίων και 
εγκαταλείπεται η παραγωγή εγκωμίων του κοσμικού τομέα.17 Τον 9ο αι. οι 
εκκλησιαστικοί ρήτορες προσπαθούν να κοσμήσουν τα λόγια τους με χωρία 
από τους αρχαίους Έλληνες συγγραφείς, με χρήση μυθολογικών υπαινιγμών. 
Μιμούνται τους εκκλησιαστικούς ρήτορες του 4ου αι.18 Εξάλλου ο ιθ’ Κανών 
της Πενθέκτης Οικουμενικής Συνόδου επιβάλλει η διδασκαλία των επισκόπων 
στις Εκκλησίες να γίνεται με βάση την Αγία Γραφή και την παράδοση των 
Πατέρων.19 Παρατηρείται το φαινόμενο να γίνεται διασκευή προγενέστερων 
ομιλιών, προσαρμοσμένων στο πνεύμα της εποχής τους.20 Εντούτοις δεν 
κατορθώνουν να φτάσουν στο ύψος των ρητόρων του 4ου αι. εξαιτίας της 
υπερβολής στον λόγο τους, της άχαρης εφαρμογής του διαλόγου, κ.λ.π.21 

Ο αγ.Πέτρος κινείται τον 9ο αι. στο κλίμα των εγκωμιαστικών λόγων του 
4ου αι., ακολουθώντας πιστά τη δομή, το σκοπό και το περιεχόμενο των λόγων 
αυτής της εποχής. Γι’ αυτό και οι πρώτοι μελετητές του έργου του συμφωνούν 
ότι οι λόγοι του Πέτρου δεν όζουν του τέλους του 9ου ή και 10ου αι., αλλά άλλων 
καλλίτερων εποχών ευγλωττίας.22 Παρά λοιπόν το γεγονός ότι υπάρχει κοινή 
ομολογία ότι μετά τον 5ο αι. η βυζαντινή εκκλησιαστική ρητορική παρακμάζει, 
μπορούμε να πούμε ότι ο άγιος Πέτρος Άργους παρουσιάζει σχετική 
πρωτοτυπία, συνδέει το περιεχόμενο των λόγων του με τα ιστορικά δεδομένα 
της εποχής του και προσαρμόζεται στο θεολογικό και εκκλησιαστικό πνεύμα 
του αιώνα που ζει. Αποτελεί ίσως την εξαίρεση των ρητόρων μετά τον 5ο αι., οι 
οποίοι στάθηκαν στο ύψος των ρητόρων του 4ου αι. 

Κατά τον E.Rickenbach η ρητορική του δεινότητα και ευγλωττία, η οποία 
διαφαίνεται στις Ομιλίες του, όσων βρέθηκαν μέχρι σήμερα, μοιάζουν με 
εκείνες του Νέστωρα στον Όμηρο. Παρατηρεί μάλιστα ότι το περιεχόμενο 

15  Α. Βασιλικοπούλου – Ιωαννίδου, σελ. 50.
16  H.-G. Beck, σελ. 214.
17  H.Hunger. ο.π.
18  Κ.Κρουμβάχερ, σελ. 320.
19  Πρβλ. Ι.Ακανθόπουλος, σελ. 66
20  Κ.Κρουμβάχερ, ο.π.
21  Ιδίου, σελ. 322.
22  Βλ. Χ.Παπαοικονόμου, σελ. 76. Κ.Κυριακόπουλος, σελ. 6.
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των Ομιλιών του αγίου Πέτρου προσδίδει δύναμη στο λόγο και λαμπρότητα. 
23 Ο Ehrhard σημειώνει ότι ο άγιος Πέτρος μολονότι επανειλημμένως ομολογεί 
την ρητορική του ανικανότητα είναι τεθραμμένος εν τη βυζαντινή ρητορική.24

Πράγματι και στους τρεις λόγους του είναι φανερά επηρεασμένος από 
τις αρχές σύνταξης εγκωμιαστικού λόγου που συναντάμε στον αντίστοιχο 
λόγο του Μ.Βασιλείου Εις τον μάρτυρα Γόρδιον.25 Ερμηνεύοντας τη φράση 
του σοφού Σολομώντα στις παροιμίες όταν εγκωμιάζεται ο δίκαιος, ο λαός 
ευφραίνεται ο Καππαδόκης ιεράρχης συμπεραίνει ότι με την ενθύμηση των 
κατορθωμάτων των δικαίων οδηγούμαστε στο ζήλο και στη μίμηση των 
αγαθών. Οι δίκαιοι είναι οι φωτεινοί σηματοδότες στην πνευματική πορεία των 
ανθρώπων. Με τον εγκωμιασμό τους δοξάζομε τον Θεό και παρέχουμε στον 
λαό πρότυπα ενάρετων ανθρώπων. Πρόκειται για μια θεία παιδαγωγία και 
διδασκαλία. Σ’ αυτό το παιδαγωγικό περιβάλλον τα εγκώμια προς τους αγίους 
διαφέρουν από τα εγκώμια των ειδωλολατρών. Οι πανηγυρικοί λόγοι των 
ειδωλολατρών εξετάζουν την ιδιαίτερη πατρίδα και οικογενειακή καταγωγή 
του εγκωμιαζόμενου, καθώς και την παιδεία του. Στα εγκώμια των αγίων 
επικεντρώνεται το ενδιαφέρον στις πράξεις τους που οδηγούν στην αρετή.26 
Το ίδιο πρεσβεύει και ο αγ. Πέτρος. Και στους τρεις λόγους του διαπιστώνουμε 
ότι χαρακτηριστικά δηλώνει ότι δεν τον ενδιαφέρει η καταγωγή, η παιδεία και 
η οικογενειακή κατάσταση των αγίων που εξυμνεί. 

3. Οι εγκωμιαστικοί λόγοι του αγίου Πέτρου Άργους

α) Εγκώμιον εις τους αγίους ενδόξους και θαυματουργούς Αναργύρους 
Κοσμάν και Δαμιανόν. Σαφώς αναφέρεται εδώ συγγραφέας του εγκωμίου 
ο άγιος Πέτρος, επίσκοπος Άργους. Το κείμενο ανακάλυψε ο Cozza-Luzi 
το 1883 σε κώδικα του Βατικανού (Codex Vaticanus Palatinatus Graecus, 
317, f.28εξ.).27 Στην Ελλάδα εκδόθηκε από τον Χ.Παπαοικονόμου το 1908 
(σ.108-126) και από τον Κ.Κυριακόπουλο με μετάφραση και σχόλια το 1976 

23  E.Rickenbach, σελ. 463- 464.
24  Βλ. Κ.Κρουμβάχερ, σελ. 333.
25  P.G.31, 489C-508A.
26  P.G. 31, 489D. Η άποψη ότι ο Μένανδρος είναι ο εμπνευστής και οδηγός των ρητόρων 
 στους εγκωμιαστικούς λόγους αναφέρεται κυρίως στους κοσμικούς ρήτορες. H.Hunger, 
 σελ.156-157. M. Vinson, σελ. 9-21.
27  Χ.Παπαοικονόμου, σελ.107. Κ.Κυριακόπουλος, σελ. 69.



346  Ε Π . Κ Α Θ Η Γ Η Τ Η  Κ Υ Ρ Ι Α Κ Ο Υ  Σ .  Σ Τ Α Υ Ρ Ι Α Ν Ο Υ

(σ.69-109). Αξιοσημείωτο είναι ότι ενώ αρχικά φαίνεται η ανάγνωση του 
λόγου την 1η Ιουλίου, μεταγενέστερα υπάρχει σημείωση για ανάγνωση την 1η 
Νοεμβρίου. Κύρια πηγή του είναι το Συναξάρι, αλλά φαίνεται ότι έχει υπόψη 
και άλλους εγκωμιαστές των αγίων Αναργύρων. Μπορούμε μάλιστα να 
διαπιστώσουμε ομοιότητες με τον αντίστοιχο λόγο του Γεωργίου Νικομηδείας, 
αν και ως προς το περιεχόμενο και την ανάπτυξη διαφέρουν κατά πολύ.28 
Η χρονολόγηση του λόγου προσδιορίζεται μεταξύ των 917-922, οπότε οι 
Βούλγαροι (οι αποκαλούμενοι Σκύθες στο κείμενο)29 γίνονται επικίνδυνοι για 
την Αυτοκρατορία και επιχειρούν πειρατικές επιδρομές στην Πελοπόννησο.30 
Το περιεχόμενο του εγκωμίου έχει να κάνει με τον Βίο και τα θαύματα των 
αγίων Αναργύρων Κοσμά και Δαμιανού.

β) Εγκώμιον εις την αγίαν Άνναν. Το εγκώμιο αυτό ανακάλυψε πρώτος ο 
Lancia το 1878 στην μονή του αγίου Σωτήρα στην Μεσσήνη Ιταλίας (κώδικας 
42). Το εξέδωσε το 1879 με λατινική μετάφραση. Βελτιώσεις πάνω στο 
κείμενο έκανε ο Cοzza-Luzi το 1883.31 Ο Χ.Παπαοικονόμου το συμπεριέλαβε 
μαζί με εκείνο των αγίων Αναργύρων (σ. 128-136) και το ίδιο έπραξε και 
ο Κ.Κυριακόπουλος (σ. 111-129). Ο άγιος Πέτρος βασίζεται κυρίως στα 
Απόκρυφα Ευαγγέλια και σε αγιογραφικά χωρία σχετικά με την γυναικεία 
στειρότητα,  το όνειδος για την ιουδαϊκή κοινότητα και την θαυματουργική 
επέμβαση του Θεού. Το περιεχόμενο αναφέρεται στην προσωπικότητα της 
αγίας Άννας, στο πρόβλημα της ατεκνίας και στη λύση του προβλήματος 
με θαυματουργικό τρόπο χάρη στην πίστη της στο Θεό. Συγκρίνεται με 
άλλες μητέρες, οι οποίες είχαν το ίδιο πρόβλημα και καταξιώνεται, ώστε να 
επαληθευτεί η προφητεία για τη σωτηρία του ανθρώπινου γένους από τη 
γενιά του Δαβίδ.

28  Πρβλ. P.G. 100, 1504D – 1528A. Ο Γεώργιος Νικομηδείας δίνει έμφαση στα ηθικά θέματα 
 της αφιλοκερδείας και φιλανθρωπίας σε αντίθεση με την φιλαργυρία, ως χαρακτηριστικών 
 της προσωπικότητας των δυο αγίων. Εντούτοις οι ομοιότητες εμφανίζονται μόλις στα 
 1509C με  f 30v, 5, 172 και f 28v, 2, 30.
29  f36r, 27, 525.
30  Κ.Κυριακόπουλος, σελ. 79.
31  Χ.Παπαοικονόμου, σελ.127. Κ.Κυριακόπουλος, σελ. 111. Ενώ ο Παπαοικονόμου αναφέρει 
 ότι περιέχεται στον κώδικα 42, ο Κυριακόπουλος δίνει αριθμό κώδικα τον 30. Ο Cozza-
 Luzi γνωρίζει το περιεχόμενο από τον προαναφερθέντα Βατικανό κώδικα (317). Στο 485 
 χειρόγραφο της Εθνικής Βιβλιοθήκης Αθηνών σώζεται κολοβός ο Λόγος.
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γ) Εγκώμιον εις την αγίαν μεγαλομάρτυρα του Χριστού Βαρβάρα. 
Πρόβλημα υπάρχει με την γνησιότητα του τρίτου εγκωμίου στην αγία 
Βαρβάρα. Πέρα από τον Λεσβιακό κώδικα, όπου περιέχεται το εγκώμιο μαζί 
με τον Λόγο του αγίου Πέτρου στα Εισόδια της Θεοτόκου, πουθενά αλλού 
δεν υπάρχει σαφής αναφορά ή ένδειξη ότι ανήκει σ’ αυτόν. Μπορούμε όμως 
να σημειώσουμε ότι αν λάβουμε στην παρατήρηση για την γνησιότητα την 
αναφορά στον λιμό,32 ο οποίος συνέβη τα τελευταία χρόνια της επισκοπής 
του, τότε καταλήγουμε στο συμπέρασμα ότι ο Λόγος αυτός ανήκει στο Πέτρο 
Άργους και δείχνει σε σχέση με τους άλλους μια επιπλέον ωριμότητα λόγου 
και σύνθεσης. Δεν απέχει επίσης από τη δομή, και το ύφος των άλλων δυο 
Λόγων του, ώστε να αποδίδουμε τούτον σε άλλον ομιλητή. Αυτή είναι και η 
άποψή μας. Ο Κ. Κυριακόπουλος έχει συμπεριλάβει και αυτό το εγκώμιο με τα 
υπόλοιπα (σ. 186-215). Πηγή του κυρίως είναι ο Βίος της αγίας Βαρβάρας.33 Η 
χρονολόγηση του Λόγου τοποθετείται στη δεύτερη δεκαετηρίδα του 10ου αι 
(921-922)34. Το περιεχόμενο αναφέρεται στον βίο και το μαρτύριο της αγίας 
Βαρβάρας με ιδιαίτερη έμφαση στη σύγκρουσή της με τον σκληρόκαρδο 
και ειδωλολάτρη πατέρα της, αλλά και στην ομολογία πίστης μπροστά στον 
τοπικό άρχοντα.          

   

                                                                                                  ΣΥΝΕΧΙΖΕΤΑΙ

32  Κ.Κυριακόπουλος, σελ. 176, 180.
33  P.G. 116, 301-316. Μπορούμε να διακρίνουμε δάνεια από τον Βίο, όπως η εξήγηση για 
 το πώς έγινε Χριστιανή η αγία Βαρβάρα με την χάριν του Παρακλήτου (P.G. 116, 304A), 
 το λουτρό με τις τρεις θύρες που συμβολίζουν την Αγία Τριάδα (P.G. 116, 305A), το όνομα 
 του ηγεμόνα, το οποίο ήταν Μαρκιανός  (P.G. 116, 309A), τα όσα αγιογραφικά αναφέρει 
 η αγία Βαρβάρα στην απολογία της από Ψαλμ. 113,12 και 95,5,  η εμφάνιση του Χριστού 
 στη φυλακή  τα συναισθήματα που περιγράφονται στον Ησ. 35, 10 (P.G. 116, 309ΒD).
34  Κ.Κυριακόπουλος, σελ. 180.
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ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ – ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ

Πρώτη παρουσίασε την εισήγησή της η πρώην Υπουργός Παιδείας 
και Πολιτισμού κυρία Κλαίρη Αγγελίδου, η οποία και ανέπτυξε το  
θέμα «Πρώτιστο μέλημα   της Εκπαίδευσης η αγωγή των νέων με την 

ενδοσκόπηση, την αυτοπειθαρχία και τον αυτοσεβασμό». 

Η εισήγηση της κυρίας Αγγελίδου έχει ως ακολούθως: 

«Ἐκ παίδων σμικρῶν ἀρξάμενοι, μέχρις οὗπερ ἂν ζῶσι, καὶ διδάσκουσι 
καὶ νουθετοῦσιν. Ἐπειδὰν θᾶττον συνιῇ τις τὰ λεγόμενα καὶ τροφὸς καὶ μήτηρ 
καὶ παιδαγωγὸς καὶ αὐτὸς ὁ Πατὴρ περὶ τούτου διαμάχονται, ὅπως βέλτιστος 
ἔσται ὁ παῖς, παρ’ ἕκαστον καὶ ἔργον καὶ λόγον διδάσκοντες καὶ ἐνδεικνύμενοι, 
ὅτι τὸ μὲν δίκαιον, τὸ δὲ ἄδικον, καὶ τόδε μὲν καλόν, τόδε δὲ αἰσχρὸν καὶ τόδε 
μὲν ὅσιον, τόδε δὲ ἀνόσιον, καὶ τὰ μὲν ποιεῖν, τὰ δὲ μὴ ποιεῖ». 

Αρχίζουν τα μαθήματα από την παιδική ηλικία και όσο ζουν διδάσκουν 
και νουθετούν τα παιδιά τους. Και μόλις αρχίσει το παιδί να καταλαβαίνει τη 
γλώσσα, και η τροφός και η μητέρα και ο παιδαγωγός και ο ίδιος ο πατέρας 
του, για τούτο ανταγωνίζονται, πώς θα γίνει το παιδί, όσο το δυνατό καλύτερο. 
Σε κάθε πράξη ή λόγο του, το διδάσκουν και του εξηγούν, ότι το ένα είναι 
δίκαιο, το άλλο άδικο, τούτο όμορφο, τούτο άσχημο, τούτο όσιο, τούτο ανόσιο, 
κάνε αυτά, μην κάνεις αυτά. 

Το στέλλουν ύστερα στους δασκάλους και τους παραγγέλλουν να 
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προσέχουν τα παιδιά πολύ περισσότερο στην ευκοσμία, παρά στα γράμματα 
και στην τέχνη της κιθάρας. 

Όταν μάθουν γράμματα τους δίνουν ποιήματα καλών ποιητών. Σ’ αυτά 
υπάρχουν πολλές παραινέσεις, έπαινοι και εγκώμια παλιών ηρώων. Για να 
επιθυμεί το παιδί να γίνει τέτοιο. 

Κι οι κιθαριστές φροντίζουν οι νέοι νάχουν σωφροσύνη, να γίνονται 
ημερότερο, χρήσιμοι, προσαρμοστικοί. 

Κι ύστερα αναλαμβάνει η πόλη να τους κάμει καλούς πολίτες. 

Έτσι μας λέγει ο Πλάτωνας στο διάλογό του «Πρωταγόρας», όπου 
ο Σοφιστής συζητά με τον Σωκράτη, αν η αρετή είναι διδακτή. 

Και όντως η αρετή είναι διδακτή, και είναι χρέος όλων, οικογένειας, 
σχολείου, πολιτείας να διδάξουν στους νέους την αρετή, να ξυπνήσουν μέσα 
τους την έφεση να γίνουν χρήσιμοι άνθρωποι, καλοί και συνετοί πολίτες, 
άνθρωποι με εσωτερικό περιεχόμενο, σεβασμό στους γύρω τους. 

Άνθρωποι που μέσα από την ενδοσκόπηση θα ανευρίσκουν εκείνα τα 
στοιχεία που θα τους οδηγούν να πράττουν το καλό, να μην είναι άδικοι, 
παραβάτες, εγωκεντρικοί, με τάσεις καταστροφικές, όπως συμβαίνει δυστυχώς 
πολύ συχνά στην εποχή μας. 

Χρέος του σχολείου δεν είναι να μάθει τον μαθητή γεωμετρία, μαθηματικά, 
computers, Ελληνικά, Ιστορία ή ό,τι άλλο η τεχνολογία έχει εφεύρει για τον 
σύγχρονο άνθρωπο.

Χρέος του σχολείου είναι πρώτιστα η αγωγή. Να μάθει τον μαθητή τον 
αυτοσεβασμό, αλλά και τον σεβασμό των γύρω του, ανθρώπων και πραγμάτων. 
Να του μάθει να μελετά τον εσωτερικό του κόσμο, να κρίνει τις ίδιες του τις 
πράξεις. 

Η αυτοκριτική θα τον οδηγήσει στην εύρεση του καλού, αυτού που πρέπει 
να πράττει. 

Να μη διαπράττει λάθει και ενέργειες που οδηγούν στην διάπραξη 
αθέμιτων έργων. 

Η κρίση που διερχόμαστε σήμερα σαν λαός δεν είναι μόνον οικονομική. 
Είναι κυρίως ηθική. 
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Γιατί όλοι μας, ιδιαίτερα οι νέοι έχουμε απομακρυνθεί από τις αξίες, που 
μας καταξιώνουν ως ανθρώπους. 

Γίναμε εγωκεντρικοί, άπληστοι, αγνώμονες, άθεοι. 

Ό,τι μας ενδιαφέρει είναι μόνον ο εαυτούλης μας, πώς θα περάσουμε 
καλύτερα, πατώντας ακόμη και επί πτωμάτων. 

Και αυτή την αποστασία από το Καλό, την κληροδοτήσαμε στα παιδιά 
μας, με το να τους προσφέρουμε τα πάντα άκοπα. Δεν είναι αγάπη αυτό. 
Είναι αποφυγή της πραγματικής αγάπης. Δεν τους στερούμε τίποτε, δεν τους 
καθοδηγούμε να καταλάβουν τη σημασία της εργασίας και της προσφοράς, 
της αθόρυβης προσφοράς και όχι αυτής που παρέχεται σήμερα στα κοινωνικά 
Παντοπωλεία με φανφάρες και διαφημίσεις. 

Ο Χριστός είπε «μη γνώτω η αριστερά σου τί ποιεί η δεξιά σου». 

Λυπούμαι που το λέγω, αλλά έτσι αισθάνθηκα. Ότι κάποιοι κάμνουν την 
προσφορά, για να αυτοπροβληθούν. 

Η κατολίσθηση άρχισε από την εποχή της εισβολής. Οι άνθρωποι έφυγαν 
κυνηγημένοι, περιπλανήθηκαν, έχασαν τον τόπο τους, τους συντοπίτες τους, 
έζησαν μέσα σ’ ένα χάος, έπαψαν να πιστεύουν σε αξίες, δεν είχαν πια οράματα, 
δεν ήξεραν τί θα ξημερώσει η άλλη μέρα. 

Έγιναν φύρδην – μίγδην, εγωκεντρικοί, σκληροί, έχασαν τον 
προσανατολισμό τους. 

Ο καθένας έκαμνε ό,τιδήποτε για να επιβιώσει. 

Η ανασφάλεια δημιούργησε ανθρώπους χωρίς μέτρο σκέψης ή πράξης. 

Οι γονείς μέσα στην προσπάθεια να κερδίσουν χρήματα για την επιβίωση 
της οικογένειάς τους, δεν είχαν πια χρόνο για διάλογο με τα παιδιά τους, άσε 
που πολλοί πατεράδες ξενιτεύτηκαν για εξεύρεση εργασίας. 

Τα σχολεία έγιναν υπερμεγέθη, πολλές φορές απογευματινά για να 
καλύψουν τις ανάγκες των προσφύγων μαθητών. Απρόσωπα. 

Οι δάσκαλοι προσπαθούσαν να κάμουν το μάθημά τους, να καλύψουν 
την ύλη. 

Δεν έμενε χρόνος για αγωγή. 
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Αυτό ήταν και είναι ακόμα το πιο μεγάλο λάθος. 

Τόσο η οικογένεια, όσο και το σχολείο από το νηπιαγωγείο πρέπει να 
διδάξουν στα παιδιά τους το καλό, να τους υποδεικνύουν πιο είναι το κακό, που 
δεν πρέπει το παιδί να πράττει, να του δίνουν δικαιώματα, αλλά ταυτόχρονα 
να του φανερώνουν και τα καθήκοντά του, στον εαυτό του, στα αδέλφια και 
συμμαθητές του, στους δασκάλους. 

Να του μάθουν τον αυτοσεβασμό, την αυτοκυριαρχία. Θυμούμαι όταν 
πολύ μικρή, ήμουν προσκοπίνα, μας έλεγαν κάθε βράδυ προτού κοιμηθούμε, 
να κάμνουμε μια ενδοσκόπηση, τι καλό έκαμα σήμερα, τι κακό, τι πρέπει ν’ 
αποφύγω να ξανακάμω. 

Προβληματισμός που γίνεται συνήθεια. 

Να το μάθουν να σέβεται τους γύρω του και ποτέ να μην κάμνει, ό,τι δεν 
θέλει να του κάμνουν. 

Η αυτογνωσία δεν αφήνει τον άνθρωπο να παραβαίνει κοινωνικούς 
κανόνες, να λειτουργεί παράνομα. Να του μάθουν ότι η συμβίωση με άλλους 
ανθρώπους προβλέπει αλληλοσεβασμό, αλληλοβοήθεια, ποτέ παραβίαση της 
ελευθερίας του άλλου. Η ελευθερία του σταματά εκεί που ξεκινά η ελευθερία 
του άλλου. 

Η αυστηρή προσήλωση σε κανόνες θα βοηθήσει να εξελιχθεί η 
προσωπικότητά του ομαλά. 

Θα αισθάνεται μέλος του συνόλου, όχι αποπαίδι. Το παιδί αισθάνεται την 
ανάγκη της αγάπης. 

Αυτά και άλλα τόσα είναι καθήκον της οικογένειας, του σχολείου, της 
κοινωνίας, της Εκκλησίας να διδάξουν στα παιδιά από πολύ μικρή ηλικία.

Θυμούμαι τον καθηγητή μου της Ψυχολογίας στο Πανεπιστήμιο Αθηνών 
κ. Καλλιάφα, που έλεγε ότι ο χαρακτήρας του ανθρώπου διαμορφώνεται ως 
τα πέντε χρόνια της ζωής του. Ύστερα είναι αργά. 

Στην πραγματικότητα που παρουσιάζεται σήμερα στους νέους συνέτειναν 
πρώτα η ανασφάλεια που επεσώρευσε η εισβολή, τα ανεξέλεγκτα έργα και 
ειδήσεις που παρουσιάζουν τα Μ.Μ.Ε., η «γαλαντομία» των γονιών με την 
παροχή χρημάτων, η έλλειψη διαλόγου και οραμάτων, η μη στοχευμένη 
παροχή ψυχικής και κοινωνικής αγωγής από το σχολείο, που είναι μόνο 
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πηγή γνώσεων, άχρηστων πολλές φορές, η απομάκρυνση από τις πηγές της 
ιστορικής και θρησκευτικής παράδοσης. 

Η Μεταρρύθμιση που γίνεται σήμερα, πρέπει να στοχεύσει στην παροχή 
σωστής αγωγής από το νηπιαγωγείο και να εντείνεται όσο μεγαλώνει 
ο μαθητής μέσα από τα διάφορα μαθήματα, εκδηλώσεις, εργασίες και έρευνες 
που θα ανοίγουν στον μαθητή δρόμους ενδοσκόπησης και αυτοπειθαρχίας. 

Αν ο άνθρωπος δεν μάθει από τη νεαρή ηλικία να πειθαρχεί σε κανόνες 
συνύπαρξης, δεν μπορεί να γίνει αργότερα πολίτης αποδοτικός, που να 
σέβεται τους νόμους. 

Νάναι δημιουργικός άνθρωπος. Άνθρωπος καταξιωμένος με αρετές και 
οράματα. 

Η οικογένεια, αλλά κυρίως η Εκπαίδευση έχουν και πρέπει να 
διαδραματίσουν σημαντικότατο ρόλο. 

O διάλογος, η οικογενειακή συνοχή και θαλπωρή, και η συμμετοχή ως 
ίσος προς ίσον, η ανάθεση καθηκόντων από μικρής ηλικίας, η ομαδική εργασία 
και ο αθλητισμός, ο αλληλοσεβασμός, η συμμετοχή σε κοινωνική προσφορά, 
η γνώση της συμπεριφοράς του ενεργού πολίτη, η ψυχική υγεία, η στροφή και 
γνώση πνευματικών αξιών, η χριστιανική πίστη και οι αρχές του Χριστιανισμού, 
η γνώση της ιστορικής συνείδησης, η ερμηνεία των καθημερινών προβλημάτων 
της πολιτείας, η σωστή απόδοση δικαιοσύνης, είναι μερικά από εκείνα που 
πρέπει να διδάξει και να υποδείξει η οικογένεια, το σχολείο, η Εκκλησία, η 
κοινωνία στον νέον άνθρωπο. 

Τότε θα ευελπιστούμε ότι θα μειωθεί, αν όχι να εκλείψει η παραβατικότητα 
και οι ποικίλες μορφές της, που ταλανίζουν σήμερα την κοινωνία, αλλά και 
τους ίδιους τους νέους, που σε στιγμές που ασφυκτιούν από τις δικές μας 
παραλείψεις συμπεριφέρονται ως άγρια θηρία. 

Θέλουν να υπερκεράσουν με τις παραβάσεις τη δική μας αδιαφορία, 
η ανεκτικότητα του κακού με τη σιωπή μας. 

Ας επικοινωνήσουμε μαζί τους. 

Ας τους δείξουμε την αγάπη μας. 

Η αγάπη μετακινεί και όρη και ημερεύει τον άνθρωπο. 
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Οι νέοι χρειάζονται αγάπη και αναγνώριση της ύπαρξής τους, στη ζωή, 
ως ένα νέο δέντρο, που χρειάζεται νερό. Ύδωρ ζων». 

Δεύτερος εισηγητής ήταν ο διακεκριμένος Καθηγητής Ψυχιατρικής, 
Διευθυντής της Παιδοψυχιατρικής Κλινικής Children Village Νέας Υόρκης και 
Κοσμήτορας της Ιατρικής Σχολής του Πανεπιστημίου Λευκωσίας, Δρ. Παύλος 
Κυμίσης. Ο κ. Καθηγητής ανέπτυξε το θέμα: «Μια ψυχιατρική προσέγγιση της 
αγωγής του προσώπου από την Οικογένεια και το Σχολείο». Παρατίθεται, στη 
συνέχεια, η εισήγηση του Δρα Π. Κυμίση.

ΜΙΑ ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ

ΤΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΟΥ

ΑΠΟ ΤΗΝ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟ ΣΧΟΛΕΙΟ

 

«Ο αρχαίος Έλληνας φιλόσοφος Σωκράτης έδινε ιδιαίτερη σημασία 
στην ετυμολογία των λέξεων. Στην περίπτωση του ανθρώπου, είπε ότι η λέξη 
δηλώνει ότι ο άνθρωπος βλέπει προς τα άνω (άνω όπωπε), ή θρώσκει προς τα 
άνω. 

Επομένως, ο άνθρωπος δεν είναι μια στατική έννοια, αλλά μια δυναμική 
διεργασία, που εξελίσσεται συνεχώς.

Είναι αδιανόητο να ασχολούμαστε με τον άνθρωπο είτε ως Ιατροί, είτε 
ως Εκπαιδευτικοί, και να μην έχουμε ξεκαθαρίσει ποιο είναι το αντικείμενό 
μας. Ταυτόχρονα, δεν μπορούμε να αγνοήσουμε το γεγονός ότι ο κάθε 
άνθρωπος αποτελεί μια μοναδική και ανεπανάληπτη οντότητα. Από τα επτά 
δισεκατομμύρια άτομα, που έχει αυτήν τη στιγμή ο πλανήτης μας, δεν υπάρχει 
περίπτωση, δύο άτομα να ταυτίζονται πλήρως, τόσο στην εμφάνιση και στη 
γονιδιακή δομή, όσο και στην προσωπικότητα, έστω και αν είναι μονοοϊκά 
δίδυμα. 

Γι` αυτό το λόγο, ο γνωστός Ελβετός Ιατρός Paul Tournier (1883-1986) 
επρότεινε την έννοια της Ιατρικής της προσωπικότητας. Κατ` αυτήν, το κάθε 
άτομο θεωρείται ως ιδιαίτερη και ξεχωριστή οντότητα, έστω και αν πάσχει από 
ένα νόσημα, που εμφανίζεται σε πολλούς ανθρώπους.
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Σε μια παράλληλη κίνηση, θα προτείναμε μια ανάλογη έννοια στον 
τομέα της Εκπαίδευσης, που να τονίζει τη μοναδικότητα του ανθρωπίνου 
προσώπου. Σ` αυτό το πλαίσιο θα την ονομάσουμε αγωγή του προσώπου, 
όπου η εκπαίδευση και η αγωγή στο Σχολείο και στην οικογένεια είναι 
ευαισθητοποιημένες και προσαρμοσμένες στις ιδιαιτερότητες του κάθε 
προσώπου.

Το ερώτημα, που τίθεται, είναι τι συνιστά αυτήν την ιδιαιτερότητα. 

Στις επόμενες γραμμές θα δοκιμάσουμε να περιγράψουμε, έστω και 
μερικώς, τι συνιστά αυτήν την ιδιαιτερότητα.

Το πρώτο στοιχείο είναι οι κληρονομικές καταβολές. Όσο περισσότερο η 
σύγχρονη επιστήμη μελετά τον άνθρωπο, τόσο και περισσότερο διαπιστώνει 
τη μεγάλη σημασία και το σημαντικό ρόλο, που παίζει η κληρονομικότητα. 

Το 2003 συμπληρώθηκε η χαρτογράφηση του ανθρωπίνου γονιδιώματος, 
που άνοιξε τις πόρτες για την κατανόηση πολλών ασθενειών και τη δημιουργία 
πολλών δοκιμασιών tests για την πρόγνωση και διάγνωση πολλών νοσημάτων. 
Ήδη έχουν εφευρεθεί περίπου 2000 τέτοια tests και πολλές μελέτες είναι σε 
εξέλιξη.

Στον τομέα π.χ. της φαρμακογενετικής, μελετάται πώς το κάθε άτομο 
αντιδρά σε ορισμένο συγκεκριμένο φάρμακο. Πολλές από αυτές τις μελέτες 
είναι υπό εξέλιξη και χρειάζεται από εμάς πολλή δουλειά, για την πλήρη 
κατανόηση του ρόλου της κληρονομικότητας στην ιατρική ψυχολογία, αλλά 
και στην εκπαίδευση.

Η κληρονομικότητα δεν αφορά μόνο τις ασθένειες και την Ιατρική, αλλά 
παίζει σημαντικό ρόλο στην ευφυϊα, στα χαρακτηριστικά της προσωπικότητας 
και στην ικανότητα για μάθηση.

Αυτές οι νέες πληροφορίες δημιουργούν νέα ερωτηματικά και προκλήσεις 
σε θέματα νομικής, ηθικής και κοινωνικής αγωγής, που είναι δύσκολο να 
απαντηθούν με πρόχειρο τρόπο. 

Χρειάζεται να τονισθεί ότι το άτομο δεν δεσμεύεται απόλυτα από την 
κληρονομικότητα και δεν είναι ασφυκτικά περιορισμένο από τις γονιδιακές 
καταβολές.  

Το σπίτι, η οικογένεια και το Σχολείο παίζουν σημαντικότατο ρόλο 
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στην τελική διαμόρφωση της προσωπικότητας. Ένας γνωστός Αμερικανός 
γενετιστής, ο S. Ketty, στην ομιλία του στην τελετή αποφοίτησης ενός 
ψυχαναλυτικού Κέντρου, τόνισε ότι από τις μελέτες του, ακόμη και σε μονοoϊκά 
δίδυμα, διαπίστωσε τη σημασία της αγωγής στην εξέλιξη της προσωπικότητας. 

Ένας άλλος γνωστός ερευνητής στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, 
ο Erik Kantell (Βραβείο Nobel Ιατρικής), βρήκε ότι η γνώση έχει τη δυνατότητα 
να αλλάξει τη δομή του νευρικού κυττάρου. Επομένως, η Εκπαίδευση έχει 
τη δυνατότητα να αλλάξει και τη δομή και διακλάδωση των νευρώσεων του 
εγκεφάλου.  

Ένα άλλο στοιχείο, που συνιστά την ιδιαιτερότητα του κάθε ανθρώπου, 
είναι η παρουσία ψυχιατρικών συνδρόμων, που να επεμβαίνουν στη μάθηση 
και να δημιουργούν προβλήματα στο σπίτι και το Σχολείο.

Είναι παγκόσμια γνωστό ότι οι περισσότεροι γονείς αρνούνται να δεχθούν 
το γεγονός ότι ορισμένα παιδιά είναι διαφορετικά από τα άλλα και μπορεί να 
παρουσιάζουν ψυχολογικά προβλήματα. Επίσης, πολλοί γονείς πιστεύουν ότι 
τα ψυχολογικά προβλήματα είναι μοναδικό προνόμιο των ενηλίκων. 

Τέτοια προβλήματα μπορούν να συνοψιστούν σε μερικές κατηγορίες. 
Περίπου το 5% από όλα τα παιδιά παρουσιάζουν προβλήματα 
υπερκινητικότητας, ελλειματικής προσοχής και παρορμητικότητας. Αν αυτά 
τα συμπτώματα αντιμετωπιστούν αποτελεσματικά, τότε το παιδί θα έχει τη 
δυνατότητα να εξελιχθεί ομαλά και να επιτύχει στη ζωή του.

Η κατάθλιψη, δυστυχώς, δεν είναι άγνωστη και στην παιδική ηλικία. 
Παιδιά, που απομονώνονται από το κοινωνικό περιβάλλον, χάνουν κάθε 
ενδιαφέρον για τη ζωή, απορρίπτονται και δεν βλέπουν μέλλον στην 
πορεία τους. Μπορεί να πάσχουν από κατάθλιψη, η οποία είναι δυνατό να 
αντιμετωπισθεί ανάλογα με την κατάλληλη αγωγή.

Οι καταστάσεις άγχους και οι διαταραχές πανικού δεν είναι άγνωστες 
στην παιδική ηλικία. Παιδιά, που φοβούνται να βγουν από το σπίτι και να 
πάνε στο Σχολείο, μπορεί να υποφέρουν από αυτές τις διαταραχές.

Σήμερα γνωρίζουμε ότι και η Διπολική Διαταραχή (εναλλαγές μανίας και 
κατάθλιψης) μπορεί να εκδηλωθεί ενωρίς, από την παιδική ηλικία. 

Ένα σύνδρομο, που περιγράφεται τελευταία και που είναι συχνό στους 
νέους, είναι της συναισθηματικής απορρύθμισης (Mood Dysregulation). 
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Σ` αυτό, τα παιδιά είναι ανίκανα να ελέγξουν και να ρυθμίσουν τις 
συναισθηματικές τους αντιδράσεις. 

Πολλά παιδιά, που έχουν εκτεθεί σε τραυματικές εμπειρίες, μπορεί να 
πάσχουν από μετατραυματική διαταραχή, που να επηρεάζει την ικανότητα για 
μάθηση και προσαρμογή στο Σχολείο.

Σε όλες αυτές τις περιπτώσεις, η έγκαιρη διάγνωση και η σωστή αγωγή 
μπορούν να έχουν ευεργετικά αποτελέσματα.

Το Σχολείο μπορεί να είναι ο πρώτος σταθμός της διάγνωσης και 
σημαντικός παράγοντας θεραπείας.

Τονίζοντας τη μοναδικότητα και την αξία του κάθε προσώπου, ο Αββάς 
Ζωσιμάς της Παλαιστίνης, τον 6ο αιώνα είπε: «Η σωτηρία ενός προσώπου, που 
έχει τη Θεία εικόνα, είναι πιο πολύτιμη στο Θεό από δέκα χιλιάδες κόσμους»!

Και ο Ιωάννης στην Αποκάλυψη γράφει: «Τω νικώντι δώσω ψήφον λευκήν, 
και επί την ψήφον όνομα καινόν γεγραμμένον, ό ουδείς οίδεν ει μη ο λαμβάνων».

 

Κ



 ΕΒΔΟΜΟΣ ΠΑΓΚΥΠΡΙΟΣ
ΜΑΘΗΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ

ΤΗΣ ΙΕΡΑΣ ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΗΣ ΚΥΠΡΟY
 ΚΑΙ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΑΙΔΕΙΑΣ

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ  21 ΜΑΡΤΙΟΥ 2014
   

Μέσα στα πλαίσια μιας σεμνής τελετής, η οποία έγινε στο Μέγα 
Συνοδικό τής Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κύπρου, ο Αρχιεπίσκοπος 
Κύπρου κ. κ. Χρυσόστομος  και ο Υπουργός Παιδείας κ. Κώστας 

Καδής, απένειμαν  τα βραβεία στους μαθητές που πρώτευσαν στον 7ο παγκύπριο 
διαγωνισμό, τον οποίο οργανώνουν από κοινού η Ιερά Αρχιεπισκοπή Κύπρου 
και το Υπουργείο Παιδείας.

Το θέμα που επελέγη για φέτος ήταν: 

«Αντί να απελπίζεσαι στο σκοτάδι άναψε ένα φως. Η συμβολή της 
Εκκλησίας στην αντιμετώπιση της ηθικής και οικονομικής κρίσης της εποχής 
μας».

Στην αρχή τής τελετής μίλησε ο συντονιστής τού διαγωνισμού Διευθυντής 
Σχολείων Μέσης Εκπαίδευσης κύριος Αλέξης Αλεξάνδρου, ο οποίος τόνισε 
τον ρόλο τής νεολαίας στους δύσκολους καιρούς που διερχόμαστε. Μίλησε 
επίσης και ο νέος Υπουργός Παιδείας κύριος Κώστας Καδής καθώς και
ο Αρχιεπίσκοπος.

Το  κείμενο  τής ομιλίας τού Μακαριωτάτου έχει ως ακολούθως.

Η εποχή μας, παρά την πρόοδο που παρουσιάζει σε διάφορα επίπεδα, 
εν τούτοις χαρακτηρίζεται από ρευστότητα και χαλάρωση αρχών και αξιών. 
Η πρόταξη του εγώ έναντι του εσύ, η εκμετάλλευση του άλλου, η απουσία 
οραμάτων και συλλογικών στόχων είναι μερικά από τα γνωρίσματα που την 
καθορίζουν. Το ατομικό συμφέρον τίθεται υπεράνω όλων. Το «όλα για μένα 
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τίποτα για σένα» έγινε η κατευθυντήρια γραμμή πλεύσης. Και αυτή δυστυχώς   
καθοδηγεί εν πολλοίς τη συμπεριφορά μεγάλης μερίδας συνανθρώπων μας.

Εκτός όμως των πιο πάνω τα τελευταία χρόνια στη μικρή μας πατρίδα 
προστέθηκαν και άλλα επιβαρυντικά δεδομένα. Αχρείαστη επίδειξη πλούτου 
και υλικής υπεροχής, διασπάθιση δημόσιου χρήματος, ασύγγνωστη ανοχή και  
αδιαφορία από μέρους του πολιτικού συστήματος και της κοινωνίας ευρύτερα 
έναντι της αναξιοκρατίας, της διαφθοράς και του ρουσφετιού. Αυτά όλα, και 
άλλα πολλά,  ως γενεσιουργός αιτία οδήγησαν στο ηθικό  και  οικονομικό 
αδιέξοδο που ταλανίζει σήμερα τον τόπο, με όλα τα γνωστά παρεπόμενα. 

Απ΄ αυτήν την κρίση που δημιουργήθηκε η Εκκλησία δεν πρέπει να 
απουσιάζει.  Η στάση να μην εμπλέκεται η Εκκλησία στα σοβαρά προβλήματα 
οικονομίας δεν εκφράζει την ιστορία και την παράδοσή της. Γιατί η Εκκλησία 
είναι μια σαρκωμένη πραγματικότητα με κεφαλή το  Χριστό  που πάντοτε  
πορεύεται και αγωνίζεται χάριν του λαού της, του ποιμνίου της. Πονεί όπως 
και αυτός, υποφέρει στις λύπες του, συμμετέχει σε κάθε παράμετρο της 
ζωής του. Το φρόνημά της είναι ακριβώς το ίδιο με αυτόν που χαρακτήριζε 
τον Απόστολο των Εθνών, όταν απευθυνόμενος στους Κορινθίους έγραφε 
«Τὶς ἀσθενεῖ καὶ οὐκ ἀσθενῶ; Τὶς σκανδαλίζεται καὶ οὐκ ἐγώ πυροῦμαι;» 
(Β Κορ. 11,29 ). Έτσι εμπνεόμενη από το Θεό, αναζητεί διεξόδους.

Όμως πέραν από τις προσπάθειες που καταβάλλει σε καθημερινό 
επίπεδο να ανακουφίσει  υλικά τους πάσχοντες συνανθρώπους μας και να 
δημιουργήσει προϋποθέσεις για άμβλυνση του οικονομικού αδιεξόδου, 
οφείλει να διευκρινίσει και να υποδείξει εκ νέου πως η αιτία που προκάλεσε 
την οικονομική αστάθεια του τόπου είναι και παραμένει, μεταξύ άλλων, 
η ηθική αδιαφορία των ανθρώπων, ο εγωισμός και η πλεονεξία τους. Για αυτό 
θα πρέπει να επανευαγγελιστεί  τις μεγάλες αξίες που διακήρυξε ο αρχηγός και 
θεμελιωτής της πίστεως. Να υπομνήσει την ανάγκη της αλληλεγγύης έναντι 
της ιδιοτέλειας, της κοινωνικής δικαιοσύνης έναντι της ατομικής κατοχής, 
της αγάπης έναντι της ψυχρής αδιαφορίας. Να απευθυνθεί στον  άνθρωπο 
ως εικόνα  Θεού και να τον καλέσει να εργαστεί το αγαθό, να αποβάλει την 
πονηρία, να εκριζώσει την πλεονεξία, «ἥτις ἐστίν εἰδωλολατρία».(Κολ.3,5)
Να του ενθυμίσει πως με τον  τρόπον που ενεργεί  λατρεύει αποκλειστικά το 
εγώ του, τον εαυτό του, το συμφέρον του. Και να τον καλέσει να το απαρνηθεί 
χάριν του αληθινού Θεού και των αναγκών του  συνανθρώπου του.   Όπως 
συμβουλεύει χαρακτηριστικά ο άγιος Γρηγόριος Νύσσης
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 «Κάνε χρήση των αγαθών, θυμήσου όμως και τον πλησίον. Άφησε τον 
εαυτό σου να απολαύσει αλλά με μέτρο». 

Εν τέλει η εκκλησία είναι βέβαιη  ότι η οικονομική κρίση μπορεί να 
ξεπεραστεί και ότι ο λαός μας έχει τις δυνατότητες  να ορθοποδήσει και 
πάλιν. Σημάδια αυτής της θετικής πορείας άρχισαν ήδη να διαφαίνονται, 
δημιουργώντας προσδοκίες για καλύτερες μέρες.  Για να συνεχισθεί βέβαια  
αυτό θα απαιτηθεί καλός προγραμματισμός και μελετημένες κινήσεις εκ 
μέρους της πολιτείας καθώς και σκληρή δουλειά από μέρους όλων μας. 

Όμως το πιο κρίσιμο ζήτημα που παραμένει είναι η ηθική αδιαφορία και 
απραξία, που επιδεικνύεται στην καθημερινότητα. Ο άκρατος εγωκεντρισμός 
και η υλιστική διάθεση που διακατέχει τον άνθρωπο. Εν ολίγοις η απομάκρυνσή 
του από το Θεό και τον νόμο Του. 

Με σκοπό να συνειδητοποιηθεί από μέρους των νέων πως η ρίζα της 
οικονομικής κρίσης ήταν και θα παραμένει εσαεί  η ηθική κατάπτωση και 
αδιαφορία και να εξευρεθούν τα αναγκαία εκείνα μέσα από την παράδοση 
της Εκκλησίας  που θα πρέπει να γίνουν βίωμα ζωής για μια ανθρωπινότερη 
κοινωνία στηριγμένη στην αγάπη και τη φιλαλληλία, η Ιερά Αρχιεπισκοπή 
προκήρυξε τον όγδοο παγκύπριο μαθητικό διαγωνισμό με θέμα «Αντί να 
απελπίζεσαι στο σκοτάδι άναψε ένα φως. Η συμβολή της Εκκλησίας στην 
αντιμετώπιση της ηθικής και οικονομικής κρίσης της εποχής μας». Και τούτο 
γιατί πιστεύει πως δεν έλειψαν οι φωτιές και οι πλάστρες. Και αυτές μπορούν 
να αναζητηθούν κυρίως μεταξύ των νέων, οι οποίοι οραματίζονται και 
εμπνέονται μια κοινωνία απαλλαγμένη από εγωισμούς και ιδιοτέλειες, από 
ψέματα και καταχρήσεις, από κλοπές και απάτες. 

Θέλω να ευχαριστήσω θερμά τον καθ΄ ύλην αρμόδιο Υπουργό για τη 
συνεργασία που η Ιερά Αρχιεπισκοπή έχει αναπτύξει και  διατηρεί με  το 
Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού, να εκφράσω την ευαρέσκειά μου στους 
λειτουργούς  που έχουν αναλάβει το έργο της κριτικής αποτίμησης της αξίας 
των εργασιών που έχουν εκπονηθεί. Συγχαίρω  επίσης  όλα τα Σχολεία που 
έλαβαν μέρος στο διαγωνισμό καθώς  και τους μαθητές που πρώτευσαν στους 
διαγωνισμούς.

Τελευταία στρέφομαι σε σας αγαπητοί μου νέοι και νέες. Συγχαρητήρια 
σε σας και τις οικογένειές σας για τη διάκριση που πετύχατε. Η Εκκλησία 
σάς θέλει πολίτες θετικούς και δημιουργικούς με ήθος και αρετή. Στηρίζεται 
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ευρύτερα στη νεολαία του τόπου για ένα παρόν στο οποίο η πολιτική θα 
ενεργεί ως παιδαγωγική  λειτουργία που θα υπηρετεί το λαό και θα μάχεται 
για τα δικαιώματα όλων ανεξαιρέτως, φροντίζοντας την υλική ευημερία του 
συνόλου. Επιπρόσθετα επιθυμεί όπως οι νέοι  συνειδητοποιούν τον κίνδυνο 
της ηθικής κατολίσθησης που συντέλεσε στην περιπέτεια που όλοι  σήμερα 
βιώνουμε και όπως αγωνίζονται, ώστε κατά τον Ευαγγελιστή «να είναι 
δυνατοί και να νικούν τον πονηρόν» ( Α΄ Ιωαν. 2,13). Οραματιζόμαστε  ένα 
ευτυχέστερο μέλλον για σας και την τλήμονα πατρίδα μας.

/



ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΟΥ ΚΥΠΡΟΥ ΚΥΡΙΟΥ ΚΥΡΙΟΥ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΥ
ΧΡΟΝΙΚΑ ΜΑΪΟΥ 2014 

ΚΥΡΙΑΚΗ 
4  ΜΑΪΟΥ 2014

Προέστη  τῆς θείας Λειτουργίας, συμπαραστατούμενος ἀπό τόν Θεοφιλέστατο 
Ἐπίσκοπο Θεουπόλεως κ. Παντελεήμονα, στόν Καθεδρικό Ἱερό Ναό Ἁγίου Ἰωάννου 
τοῦ Θεολόγου. Ἀκολούθως τέλεσε τό δέκατο ἐτήσιο μνημόσυνο τοῦ ἀείμνηστου 
ἄρχοντος πρωτοψάλτου τῆς Ἐκκλησίας τῆς Κύπρου Θεόδουλου Καλλίνικου. 
Τό μεσημέρι ἐπισκέφθηκε τον Πρόεδρο τῆς Κυπριακῆς Δημοκρατίας κ. Νίκο 
Ἀναστασιάδη στό Προεδρικό Μέγαρο.

ΔΕΥΤΕΡΑ 
5 ΜΑΪΟΥ 2014

Παρέστη στό γεῦμα τό ὁποῖο παρέθεσε ὁ Ἀρχιεπίσκοπος Μαρωνιτῶν κ.  Ἰωσήφ 
Σουέηφ.

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 
9 ΜΑΪΟΥ 2014

Δέχθηκε τόν Πατριάρχη Ἱεροσολύμων κ.κ. Θεόφιλο.
Τό ἑσπέρας συγχοροστάτησε μέ τόν Πατριάρχη Ἱεροσολύμων κ.κ. Θεόφιλο στόν 
ἑσπερινό τῶν Ἐγκαινίων τοῦ ἱεροῦ Παρεκκλησίου τῆς Θείας Ἀναλήψεως τοῦ Κυρίου 
καί Ἁγίου Φιλουμένου Ἁγιοταφίτου τῆς Ἐξαρχίας τοῦ Παναγίου Τάφου στήν Κύπρο.

ΣΑΒΒΑΤΟ
 10 ΜΑΪΟΥ 2014

Συλλειτούργησε μέ τόν Πατριάρχη Ἱεροσολύμων κ.κ. Θεόφιλο κατά τή θεία Λειτουργία 
τῶν Ἐγκαινίων τοῦ ἱεροῦ Παρεκκλησίου τῆς Θείας Ἀναλήψεως τοῦ Κυρίου καί Ἁγίου 
Φιλουμένου Ἁγιοταφίτου τῆς Ἐξαρχίας τοῦ Παναγίου Τάφου στήν Κύπρο.
Προέστη τοῦ ἑσπερινοῦ τῶν Ἐγκαινίων τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ Ἁγίου Νικολάου στό 
παραλιακό μέτωπο τῆς Πάφου.

ΚΥΡΙΑΚΗ  
11 ΜΑΪΟΥ 2014

Προέστη τῆς θείας Λειτουργίας τῶν Ἐγκαινίων τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ Ἁγίου Νικολάου στό 
παραλιακό μέτωπο τῆς Πάφου, συμπαραστατούμενος  ἀπό τόν Μητροπολίτη Πάφου 
κ. Γεώργιο.

EΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΑ ΧΡΟΝΙΚΑ
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΣΤΑΣΕΙΣ

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

ΚΑΤΑ ΤΟΥΣ ΜΗΝΕΣ  ΜΑΪΟ - ΙΟΥΝΙΟ

Ζ Ζ Ζ
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ΔΕΥΤΕΡΑ 
12 ΜΑΪΟΥ 2014

Ἀναχώρησε γιά  τήν Ἀγγλία κατόπιν προσκλήσεως τῆς ἐκεῖ ὁμογένειας συνοδευόμενος 
ἀπό τόν Ἐπίσκοπο Καρπασίας κύριο Χριστοφόρο, τόν Διάκονο αὐτοῦ πατέρα 
Κυπριανό  καί τόν κύριο Παναγιώτη Χατζηπαντελή.

ΚΥΡΙΑΚΗ 
18 ΜΑΪΟΥ 2014

Συλλειτούργησε μέ τόν Σεβασμιώτατο Ἀρχιεπίσκοπο Θυατείρων καὶ Μεγάλης 
Βρεταννίας κ. Γρηγόριο στόν Καθεδρικό Ναό τῆς Θεοτόκου στό Wood Green τοῦ 
βόρειου Λονδίνου.
Στὴ συνέχεια παρακάθησε σέ ἐπίσημο γεῦμα πού παρέθεσε πρός τιμή του 
ἡ Ἑλληνορθόδοξη Κοινότητα τοῦ Wood Green. 

ΔΕΥΤΕΡΑ 
19 ΜΑΪΟΥ 2014  Ὁ Μακαριώτατος ἐπέστρεψε μέ τή Συνοδία του στὴν Κύπρο.

ΤΕΤΑΡΤΗ 
21 ΜΑΪΟΥ 2014

Δέχθηκε τόν Πρέσβη τῆς Ἀμερικῆς στήν Κύπρο κ. John M. Koenig, τόν Ὑπουργό 
Ἐξωτερικῶν κ. Γιαννάκη Κασουλίδη καί την Πρέσβειρα τῆς Σλοβακίας κα Oksana 
Tomova.

ΠΕΜΠΤΗ 
22 ΜΑΪΟΥ 2014

Ὑποδέχθηκε τὸν Ἀντιπρόεδρο τῶν Ἡνωμένων Πολιτειῶν Ἀμερικῆς κ. Τζό Μπάϊτεν, 
ὁ ὁποῖος πραγματοποίησε διήμερη ἐπίσημη ἐπίσκεψη στην Κύπρο.
 Τό μεσημέρι παρέστη στό ἐπίσημο γεῦμα στό Προεδρικό μέγαρο, τό ὁποῖο παρέθεσε 
ὁ Πρόεδρος τῆς Κυπριακῆς Δημοκρατίας στόν Ὑψηλό του ἐπισκέπτη.

ΣΑΒΒΑΤΟ 
24 ΜΑΪΟΥ 2014

Προέστη τῆς θείας Λειτουργίας στόν Καθεδρικό Ναό Ἁγίου Ἰωάννη. Κατ’ αὐτή 
χειροτόνησε σέ πρεσβύτερο τόν διάκονο πατέρα Μαρίνο Κλαδᾶ και σέ διάκονο τόν 
ἱεροκήρυκα τῆς Ἱερᾶς Ἀρχιεπισκοπῆς Κύπρου κύριο Γρηγόριο Μουσουρούλη.

ΚΥΡΙΑΚΗ 
25 ΜΑΪΟΥ 2014

Προέστη τῆς θείας Λειτουργίας συμπαραστατούμενος ἀπό τόν Μητροπολίτη 
Μεσογαίας καί Λαυρεωτικῆς κ. Νικόλαο καί τόν προϊστάμενο τῆς Ἀδελφότητος 
Θεολόγων «Ο ΣΩΤΗΡ» πατέρα Ἀστέριο στόν ἱερό Ναό Παναγίας Εὐαγγελιστρίας - 
Παλουριώτισσας. Κατά τὴ διάρκεια τῆς θείας Λειτουργίας χειροτόνησε σέ πρεσβύτερο 
τόν διάκονο Γρηγόριο Μουσουρούλη. Στή συνέχεια ὁ Μητροπολίτης Μεσογαίας καί 
Λαυρεωτικῆς κ. Νικόλαος τόν προεχειρίσε εἰς Ἀρχιμανδρίτη.

ΔΕΥΤΕΡΑ 
26 ΜΑΪΟΥ 2014 Δέχθηκε τόν ἀναπληρωτή Πρωθυπουργό τῆς Σλοβακίας κ. Miroslav LAJČÁK.

ΤΡΙΤΗ 
27 ΜΑΪΟΥ 2014

Δέχθηκε τόν Ἀρχιεπίσκοπο Ἀρμενίων Varoujan Herkelian καί τόν νέο Πρέσβη τῆς 
Βουλγαρίας στήν Κύπρο κ. Hristo Georgiev.

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 
30 ΜΑΪΟΥ 2014

Ἀναχώρησε γιά τά Τίρανα τῆς Ἀλβανίας, κατόπιν προσκλήσεως τοῦ Ἀρχιεπισκόπου 
κυρίου Ἀναστασίου, γιά νά συμμετάσχει στά ἐγκαίνια τοῦ νέου Καθεδρικοῦ Ναοῦ τῆς 
«Ἀναστάσεως τοῦ Χριστοῦ», τῆς  Ἐκκλησίας τῆς Ἀλβανίας.
Στήν Κύπρο ὁ Μακαριώτατος ἐπέστρεψε τήν Τετάρτη 4 Ἰουνίου 2014. 



363Μ Α Κ Α Ρ Ι Ω Τ ΑΤ Ο Υ  Χ Ρ Ο Ν Ι Κ Α  Ι Ο Υ Ν Ι Ο Υ

ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΟΥ ΚΥΠΡΟΥ ΚΥΡΙΟΥ ΚΥΡΙΟΥ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΥ
ΧΡΟΝΙΚΑ ΙΟΥΝΙΟΥ 2014

 

ΤΕΤΑΡΤΗ 
4  ΙΟΥΝΙΟΥ 2014

Ὁ Ἀρχιεπίσκοπος Κύπρου ἐπέστρεψε ἀπό ἀπὸ  τήν ἐπίσημη ἐπίσκεψή του στά  Τίρανα 
τῆς Ἀλβανίας,   ὅπου  συμμετεῖχε στά ἐγκαίνια τοῦ νέου Καθεδρικοῦ Ναοῦ τῆς 
«Ἀναστάσεως τοῦ Χριστοῦ», τῆς Ἱερᾶς Ἀρχιεπισκοπῆς   Τιράνων.  

ΔΕΥΤΕΡΑ 
9  ΙΟΥΝΙΟΥ 2014

Τέλεσε τό μυστήριο τῆς βάπτισης τῆς θυγατέρας τοῦ κ. Μιχάλη Σπύρου στὸ 
παρεκκλήσιο τοῦ Ἁγίου Γεωργίου  στὴ  Χλώρακα Πάφου. 

ΤΡΙΤΗ 
10 ΙΟΥΝΙΟΥ 2014

Δέχθηκε τὸν Ὑπουργὸ Ἄμυνας κ.  Χριστόφορο Φωκαΐδη, τὸν ὁποῖο συνόδευε 
ὁ Γενικὸς Διευθυντὴς τοῦ Ὑπουργείου του κ. Χρῖστος Μαληκκίδης. 

ΤΕΤΑΡΤΗ
11 ΙΟΥΝΙΟΥ 2014

Προέστη Ἀρχιερατικοῦ Συλλείτουργου, μὲ τὴν εὐκαιρία τῆς ἑορτῆς τοῦ ἱδρυτοῦ 
καὶ προστάτου τῆς Ἐκκλησίας τῆς Κύπρου «Ἀποστόλου Βαρνάβα», στὸν ἱερὸ Ναὸ 
Ἀποστόλου Βαρνάβα καὶ Ἁγίου Μακαρίου Δασουπόλεως. Σ’ αὐτὸν  συμμετεῖχαν 
Μέλη τῆς Ἱερᾶς Συνόδου καὶ οἱ  Μητροπολίτες Μαρωνείας καὶ Κομοτηνῆς 
κ. Παντελεήμονας, Βόστρων κ. Τιμόθεος καὶ  Σβέρ  κ. Βίκτωρ. Τόν πρέποντα 
ἐκκλησιαστικό λόγο ἐξεφώνησε ὁ Μητροπολίτης Κωνσταντίας κύριος Βασίλειος.

ΠΕΜΠΤΗ
12 ΙΟΥΝΙΟΥ 2014 Προήδρευσε τῆς τακτικῆς Συνεδρίας τῆς Ἱερᾶς Συνόδου.

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
13 ΙΟΥΝΙΟΥ 2014

Παρέστη καί χαιρέτησε τὴν τελετὴ λήξης τῶν μαθημάτων τῆς Ἱερατικῆς Σχολῆς 
«Ἀπόστολος Βαρνάβας».

ΚΥΡΙΑΚΗ
15 ΙΟΥΝΙΟΥ 2014

Προέστη τῆς θείας Λειτουργίας στὸν πανηγυρίζοντα ἱερὸ Ναὸ Ἁγίων Πάντων στὴ 
Μακεδονίτισσα.

ΔΕΥΤΕΡΑ
16 ΙΟΥΝΙΟΥ 2014 Δέχθηκε τὸν Ὑπουργὸ Ἐξωτερικῶν τῆς Βουλγαρίας κ. Kristian Vigenin.

ΤΡΙΤΗ
17 ΙΟΥΝΙΟΥ 2014

Παρέθεσε γεῦμα στὴν οἰκία του, στό Μελισσόβουνο, στὸν Ὑπουργὸ Παιδείας 
κ. Κώστα Καδῆ.

ΤΕΤΑΡΤΗ
18 ΙΟΥΝΙΟΥ 2014

Παρέστη στὸ γεῦμα ποὺ παρέθεσε ὁ Θεοφιλέστατος Ἐπίσκοπος Χύτρων κ. Λεόντιος, 
στὴν ἱερὰ Μονὴ Ἁγίου Νεοφύτου στὴν Πάφο, μὲ τὴν εὐκαιρία τῶν ὀνομαστηρίων του 
καὶ εὐχήθηκε σ’ αὐτόν  πάσα ἐν Κυρίῳ καρποφορία.

ΠΕΜΠΤΗ
19 ΙΟΥΝΙΟΥ 2014 Δέχθηκε τὸν Ἀρχηγὸ Ἀστυνομίας κ. Ζαχαρία Χρυσοστόμου.

ΔΕΥΤΕΡΑ
23 ΙΟΥΝΙΟΥ 2014

Δέχθηκε τὸν Σαουδάραβα Σεΐχη Ἀμπντούλ Ραχμάν Χαλίντ Μπίν Μαχφούζ καὶ Μέλη 
τῆς συνοδίας του.

ΤΡΙΤΗ
24 ΙΟΥΝΙΟΥ 2014

Δέχθηκε ὁμάδα ἀριστούχων ὁμογενῶν φοιτητῶν ἀπό τὴν ἑλληνοαμερικανική 
ὀργάνωση American Hellenic Institute Foundation. Παρέστη στὴ συνάντηση μὲ τὸν 
Μουφτή τῶν τουρκοκυπρίων κ. Ταλίπ Αταλάι, στὴν οἰκία τοῦ Σουηδοῦ πρέσβη στὴ 
Λευκωσία.

Ζ Ζ Ζ
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ΚΥΡΙΑΚΗ
29 ΙΟΥΝΙΟΥ 2014

Προέστη τῆς θείας Λειτουργίας στόν πανηγυρίζοντα ἱερό ναό τοῦ Ἁγίου Παύλου 
στόν  Ἅγιο Δομέτιο.
Τό ἀπόγευμα χοροστάτησε κατά τήν ἀκολουθία τοῦ πανηγυρικοῦ 
ἑσπερινοῦ στό Βῆμα τοῦ Ἀποστόλου Παύλου στήν Κάτω Πάφο.  
Σ’αυτόν συμμετεῖχαν ὁ Μητροπολίτης Πάφου κ. Γεώργιος, ὁ Ἐπίσκοπος Καρπασίας 
κ. Χριστοφόρος, ὁ Ἐπίσκοπος Ἀρσινόης κ. Νεκτάριος, ὁ Ἐπίσκοπος Χύτρων 
κ. Λεόντιος καί ὁ Ἐπίσκοπος Μεσαορίας κ. Γρηγόριος.

ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗ ΠΑΦΟΥ ΚΥΡΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ 
 ΧΡΟΝΙΚΑ ΜΑΪΟΥ 2014

ΠΕΜΠΤΗ
1 ΜΑΪΟΥ 2014

Ο Πανιερώτατος Μητροπολίτης Πάφου κ. Γεώργιος λειτούργησε και κήρυξε τον θείο 
λόγο στον πανηγυρίζοντα ιερό ναό Αγίου Παναρέτου Κολώνης.
Το εσπέρας τέλεσε τα θυρανοίξια, χοροστάτησε και κήρυξε, κατά την ακολουθία του 
εσπερινού, στο ναΐδριο της Αγίας Ματρώνης στην Πέγεια

ΣΑΒΒΑΤΟ
3 ΜΑΪΟΥ 2014

Απηύθυνε προσφώνηση, κατά την ημερίδα για τον Ποντιακό Ελληνισμό, που 
διοργάνωσε η Ιερά Μητρόπολη Πάφου και η Ένωση Ποντίων Αργυρούπολης.

ΚΥΡΙΑΚΗ 
4 ΜΑΪΟΥ 2014

Λειτούργησε και κήρυξε τον θείο λόγο στον ιερό ναό Αγίων Αναργύρων Κάτω Πάφου, 
όπου και προέστη του μνημοσύνου για τη γενοκτονία των Ποντίων. Ομιλητής, κατά 
το μνημόσυνο, ήταν ο Πρόεδρος της Βουλής κύριος Γιαννάκης Ομήρου.
 Χοροστάτησε και κήρυξε, κατά την ακολουθία του εσπερινού, στον πανηγυρίζοντα 
ιερό ναό της Αγίας Ειρήνης Τίμης, όπου και προεχείρισε εις οικονόμο τον εφημέριο 
πατέρα Ανδρέα Πέτρου.

ΔΕΥΤΕΡΑ
5 ΜΑΪΟΥ 2014

Λειτούργησε και κήρυξε τον θείο λόγο στον ιερό ναό Αγίου Εφραίμ στον Άγιο 
Αμβρόσιο.

ΔΕΥΤΕΡΑ
12 ΜΑΪΟΥ 2014 Τέλεσε τα εγκαίνια έκθεσης βιβλίου στο Πολυδύναμο Κέντρο Γεροσκήπου.

ΤΡΙΤΗ
13 ΜΑΪΟΥ 2014 Απηύθυνε χαιρετισμό στην τελετή λήξης της Σχολής Καταναλωτών Πάφου.

ΤΕΤΑΡΤΗ
14 ΜΑΪΟΥ 2014

 Μίλησε  στο ξενοδοχείο «Ανέμη» με θέμα «Μηνύματα του Πεντηκοσταρίου». 
Το εσπέρας παρέστη στη εορτή λήξης των κατηχητικών της ενορίας Αποστόλου 
Παύλου Πάφου. 

    
ΚΥΡΙΑΚΗ

18 ΜΑΪΟΥ 2014

Λειτούργησε  και κήρυξε τον θείο λόγο, στον ιερό ναό Αποστόλου Λουκά 
Κουκλιών, όπου προέστη του μνημοσύνου των ηρώων της κοινότητας και 
προχείρισε σε οικονόμο τον εφημέριο πατέρα Σάββα Αντωνίου. Ομιλητής, 
κατά τον μνημόσυνο, ήταν ο Υπουργός Ενέργειας κ. Γιώργος Λακκοτρύπης.

ΤΡΙΤΗ
20 ΜΑΪΟΥ 2014

Χοροστάτησε κατά τον εσπερινό και κήρυξε στον πανηγυρίζοντα ιερό ναό 
Αγίων Κωνσταντίνου και Ελένης Ακουρσού.

Ζ Ζ Ζ
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ΣΑΒΒΑΤΟ
24 ΜΑΪΟΥ 2014      

Μίλησε  στο Στ΄ Ετήσιο Σεμινάριο των Συνδέσμων Γυναικών της Ιεράς 
Αρχιεπισκοπής με θέμα «Σαράντα χρόνια μετά. Πως προχωρούμε;»

ΚΥΡΙΑΚΗ
25 ΜΑΪΟΥ 2014

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

ΣΑΒΒΑΤΟ
31 ΜΑΪΟΥ 2014      

Λειτούργησε  και κήρυξε τον θείο λόγο, στον ιερό ναό Σωτήρος Αυδήμου, 
όπου χειροτόνησε εις πρεσβύτερο τον διάκονο Ζαχαρία Αναστάση.

ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗ ΠΑΦΟΥ ΚΥΡΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ 
 ΧΡΟΝΙΚΑ ΙΟΥΝΙΟΥ 2014

ΚΥΡΙΑΚΗ
1 ΙΟΥΝΙΟΥ  2014

Ο Πανιερώτατος Μητροπολίτης Πάφου κύριος Γεώργιος λειτούργησε και κήρυξε 
τον θείο λόγο στον ιερό ναό Αγίου Γεωργίου Παναγιάς, όπου και προέστη του 
μνημοσύνου των ηρώων της κοινότητας.

ΚΥΡΙΑΚΗ
8 ΙΟΥΝΙΟΥ 2014

Λειτούργησε, κήρυξε τον θείο λόγο και προέστη του εσπερινού της γονυκλισίας στον 
ιερό ναό Αποστόλων Παύλου και Βαρνάβα Πάφου.

ΔΕΥΤΕΡΑ 
9 ΙΟΥΝΙΟΥ 2014

Λειτούργησε και κήρυξε τον θείο λόγο στον πανηγυρίζοντα ιερό ναό της του Θεού 
Σοφίας Στρουμπιού. 

ΤΡΙΤΗ
10 ΙΟΥΝΙΟΥ 2014

Χοροστάτησε κατά τον εσπερινό και κήρυξε στον πανηγυρίζοντα ιερό ναό Αποστόλου 
Βαρνάβα Μεσόγης, όπου και χειροθέτησε εις πρωτοπρεσβύτερο τον εφημέριο του 
ναού πατέρα Ιωάννη Θεοχάρους.

ΤΕΤΑΡΤΗ
11 ΙΟΥΝΙΟΥ 2014

Συλλειτούργησε με τον Μακαριώτατο και  με άλλα Μέλη  της Ιεράς Συνόδου στον 
πανηγυρίζοντα ιερό ναό Αποστόλου Βαρνάβα Δασουπόλεως.

ΚΥΡΙΑΚΗ
15 ΙΟΥΝΙΟΥ 2014

Λειτούργησε και κήρυξε τον θείο λόγο στον ιερό ναό Αγίου Δημητρίου Μουττάλου 
Πάφου.

ΚΥΡΙΑΚΗ
22 ΙΟΥΝΙΟΥ 2014  Λειτούργησε και κήρυξε τον θείο λόγο στον ιερό ναό Αγίας Μαρίνης Δοράς.

ΣΑΒΒΑΤΟ
28 ΙΟΥΝΙΟΥ 2014

Χοροστάτησε κατά τον εσπερινό και κήρυξε στον πανηγυρίζοντα ιερό ναό Αποστόλου 
Παύλου Κάτω Πάχνας.

ΚΥΡΙΑΚΗ
29 ΙΟΥΝΙΟΥ 2014

Λειτούργησε και κήρυξε τον θείο λόγο στην ιερά μονή Τιμίου Σταυρού Ομόδους, 
όπου προέστη του μνημοσύνου του οικονόμου Δοσιθέου.
Το εσπέρας συγχοροστάτησε με τον Μακαριώτατο Αρχιεπίσκοπο Κύπρου και άλλους 
αρχιερείς, κατά τον πανηγυρικό εσπερινό, στη στήλη του Αποστόλου Παύλου  στην 
Κάτω Πάφο.
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ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗ ΚΙΤΙΟΥ ΚΥΡΙΟΥ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΥ
 ΧΡΟΝΙΚΑ ΜΑΙΟΥ 2014

ΚΥΡΙΑΚΗ
4 ΜΑΪΟΥ 2014

Ο Πανιερώτατος Μητροπολίτης Κιτίου κύριος Χρυσόστομος  τέλεσε τα εγκαίνια και 
λειτούργησε στον ιερό ναό αγίου Ιωάννου τού Θεολόγου στον Ψευδά.

ΤΕΤΑΡΤΗ
7 ΜΑΪΟΥ 2014

Χοροστάτησε στον πανηγυρίζοντα ιερό ναό αγίου Ιωάννου τού Θεολόγου στη 
Λάρνακα.

ΣΑΒΒΑΤΟ
10 ΜΑΪΟΥ 2014

Συλλειτούργησε με τον Μακαριώτατο Πατριάρχη Ιεροσολύμων κύριο Θεόφιλο με την 
ευκαιρία  των εγκαινίων του ιερού ναού Αναλήψεως και αγίου Φιλουμένου και του 
Μετοχίου τού Πατριαρχείου Ιεροσολύμων στη Λευκωσία.

ΚΥΡΙΑΚΗ
11 ΜΑΪΟΥ 2014 Λειτούργησε και κήρυξε στον ιερό ναό Αποστόλου Ανδρέα στα Κλαυδιά.

ΤΡΙΤΗ
13 ΜΑΪΟΥ 2014 Χοροστάτησε στο παρεκκλήσιο του αγίου Θεράποντος στη Λάρνακα.

ΤΕΤΑΡΤΗ
14 ΜΑΪΟΥ 2014

Λειτούργησε και κήρυξε στον πανηγυρίζοντα ιερό ναό αγίου Θεράποντος στις 
Αγγλισίδες.

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
16 ΜΑΪΟΥ 2014

Παρέστη στη Μουσική Εκδήλωση – Λήξη των Κατηχητικών Σχολείων της Ιεράς 
Μητροπόλεως Κιτίου στο Πολιτιστικό Κέντρο της Ιεράς Μονής Αγίου Γεωργίου 
Κοντού στη Λάρνακα.

ΚΥΡΙΑΚΗ
18 ΜΑΪΟΥ 2014

Λειτούργησε και κήρυξε στον ιερό ναό Παναγίας Παλιομετόχου και προέστη τού 
μνημοσύνου των αειμνήστων Γονέων του.

ΤΡΙΤΗ
20 ΜΑΪΟΥ 2014

Χοροστάτησε στον πανηγυρίζοντα ιερό ναό αγίων Κωνσταντίνου και Ελένης τής 
κοινότητας Τόχνης.

ΤΕΤΑΡΤΗ
21 ΜΑΪΟΥ 2014 Λειτούργησε και κήρυξε στον Μητροπολιτικό ναό Σωτήρος.

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
23 ΜΑΪΟΥ 2014 Τέλεσε τα εγκαίνια τού παρεκκλησίου των αγίων Αρσενίου και Εφραίμ στις Αγγλισίδες.

ΚΥΡΙΑΚΗ
24 ΜΑΪΟΥ 2014

Λειτούργησε και κήρυξε στον ιερό ναό αγίων Αυξεντίου και Ευσταθίου στο 
Συνοικισμό Ζήνωνα στη Λάρνακα και χειροθέτησε σε Οικονόμο και Πνευματικό τον 
Πατέρα Σωκράτη Σωκράτους. 

ΔΕΥΤΕΡΑ
26 ΜΑΪΟΥ 2014

Χοροστάτησε στον πανηγυρίζοντα ιερό ναό αγίου Ιωάννου του Ρώσσου στον 
Συνοισμό Κόκκινες στη Λάρνακα.

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
30 ΜΑΪΟΥ 2014

Παρέστη στο Α΄ Λειτουργικό Συνέδριο που διοργάνωσε η Εκκλησία τής Κύπρου στην 
Ιερά Μητρόπολη Λεμεσού.
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ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗ ΚΙΤΙΟΥ ΚΥΡΙΟΥ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΥ
ΧΡΟΝΙΚΑ ΙΟΥΝΙΟΥ

ΚΥΡΙΑΚΗ
1  ΙΟΥΝΙΟΥ 2014

Ο Πανιερώτατος Μητροπολίτης Κιτίου κύριος Χρυσόστομος λειτούργησε και κήρυξε 
στόν ιερό ναό αγίου Παντελεήμονος στόν Συνοικισμό Μενεού.

ΣΑΒΒΑΤΟ
7 ΙΟΥΝΙΟΥ 2014 Προήδρευσε συνεδρίας τής Θρονικής Επιτροπής τής Ιεράς Μητροπόλεως Κιτίου.

ΚΥΡΙΑΚΗ
8  ΙΟΥΝΙΟΥ 2014 Λειτούργησε και κήρυξε στόν ιερό ναό αγίου Λαζάρου.

ΔΕΥΤΕΡΑ
9 ΙΟΥΝΙΟΥ 2014 Λειτούργησε και κήρυξε στον ιερό ναό Παναγίας Χρυσογαλακτούσας στή Λάρνακα.

ΤΡΙΤΗ 
10 ΙΟΥΝΙΟΥ 2014

Χοροστάτησε στόν πανηγυρίζοντα ιερό ναό Αποστόλου Βαρνάβα στόν Συνοικισμό 
Καμάρων στη Λάρνακα.

ΤΕΤΑΡΤΗ
11 ΙΟΥΝΙΟΥ 2014

Ελαβε μέρος στό Συνοδικό Συλλείτουργο στόν ιερό ναό Αποστόλου Βαρνάβα στή 
Λευκωσία, με τήν ευκαιρία της εορτής τού Ιδρυτού και Προστάτου τής Εκκλησίας τής 
Κύπρου Αποστόλου Βαρνάβα.

ΠΕΜΠΤΗ
12 ΙΟΥΝΙΟΥ 2014

Παρέστη στό Δείπνο τού Παγκύπριου Συνδέσμου για τήν Καταπολέμηση τής 
Μάστιγας τής Πείνας στο ξενοδοχείο HILTON στή Λευκωσία.

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
13 ΙΟΥΝΙΟΥ 2014

Παρέστη στή λήξη των μαθημάτων τής Ιερατικής Σχολής στή Λευκωσία και το βράδυ 
σε φιλανθρωπικό δείπνο για τούς άπορους τής Πόλεως Λάρνακας.

ΚΥΡΙΑΚΗ
15 ΙΟΥΝΙΟΥ 2014 Λειτούργησε και κήρυξε στόν ιερό ναό Παναγίας Αγγελόκτιστης στό Κίτι.

ΔΕΥΤΕΡΑ
16 ΙΟΥΝΙΟΥ 2014

Παρέστη και τέλεσε τόν αγιασμό τών εγκαινίων τού Πανεπιστημίου UCLAN στή 
Λάρνακα.

ΚΥΡΙΑΚΗ
21 ΙΟΥΝΙΟΥ 2014

Λειτούργησε και κήρυξε στόν ιερό ναό Αποστόλου Ανδρέα στήν Ορόκλινη και 
προέστη τού εθνικού μνημοσύνου τού ήρωα Μιχαλάκη Μιχαήλ.

 ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗ ΚΥΡΗΝΕΙΑΣ  ΚΥΡΙΟΥ  ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΥ 
 ΧΡΟΝΙΚΑ ΜΑΪΟΥ 2014

ΚΥΡΙΑΚΗ
4 ΜΑΪΟΥ 2014   

Τό πρωί  λειτούργησε καί κήρυξε στόν ἱερό ναό Ἁγίου Δημητρίου στό Παραλίμνι καί 
τό ἑσπέρας, κατά τήν Ἀκολουθία τοῦ Ἑσπερινοῦ τῆς Ἁγίας Μεγαλομάρτυρος Εἰρήνης, 
χοροστάτησε καί κήρυξε στό ἱερό Παρεκκλήσιο Ἁγίου Φανουρίου (Ἁγ. Γεωργίου 
Κυρηνείας),  στό Στρόβολο, ἀνέπεμψε   δέηση γιά  ἀνεύρεση τῶν ἀγνοουμένων καί 
ἐπιστροφή  τῶν ἐκτοπισμένων στίς πατρογονικές τους ἑστίες καί τέλεσε μνημόσυνο 
τῶν κατοίκων τῆς κατεχόμενης Κωμοπόλεως Καραβᾶ καί τῆς κατεχόμενης 
Κοινότητας Ἁγίας Εἰρήνης (Κυρηνείας), πού  ἔπεσαν κατά τήν  Τουρκική εἰσβολή καί 
ὅσων πέθαναν στήν προσφυγιά.

Ζ Ζ Ζ
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ΣΑΒΒΑΤΟ
10  ΜΑΪΟΥ 2014

 Παρέστη συμπροσευχόμενος  στήν   ἀκολουθία τῶν Ἐγκαινίων  τοῦ ἱεροῦ ναοῦ τῆς 
Θείας Ἀναλήψεως τοῦ Κυρίου καί τοῦ Ἱερομάρτυρος Φιλουμένου τοῦ Κυπρίου, τῆς 
Ἐξαρχίας τοῦ Παναγίου Τάφου  στήν Κύπρο, προϊσταμένων  τοῦ Μακαριωτάτου 
Πατριάρχου Ἱεροσολύμων κ. κ. Θεοφίλου Γ΄ καί τοῦ Μακαριωτάτου Ἀρχιεπισκόπου 
Κύπρου κ. κ. Χρυσοστόμου Β΄.

ΚΥΡΙΑΚΗ
11 ΜΑΪΟΥ 2014   

Τό πρωί λειτούργησε καί κήρυξε στόν ἱερό ναό Ἀρχαγγέλου Μιχαήλ, τοῦ ὁμωνύμου 
μετοχίου  τῆς Ἱερᾶς Μονῆς Κύκκου στόν Ἀρχάγγελο Λευκωσίας καί τό ἀπόγευμα 
μίλησε σέ  ἐκδήλωση τοῦ Φιλανθρωπικοῦ Συνδέσμου Γυναικῶν Ζώδιας, πού 
πραγματοποιήθηκε στήν αἴθουσα ἐκδηλώσεων τοῦ ἱεροῦ ναοῦ τῆς Τοῦ Θεοῦ Σοφίας 
στόν  Στρόβολο, με θέμα: « Ἡ ἀνιδιοτελής προσφορά τῆς μάνας καί ὁ ρόλος της στήν 
οἰκογένεια».

ΠΕΜΠΤΗ
15 ΜΑΪΟΥ 2014   

Μίλησε σέ ἐκδήλωση τοῦ Χριστιανικοῦ Συνδέσμου Μηλικουρίου, στό κέντρο 
«Μακεδονίτισσα» μέ θέμα: Ἡ παρουσία τοῦ Θεοῦ στήν καθημερινή ζωή τοῦ 
ἀνθρώπου». Στή συνέχεια παρέστη σέ ἐκδήλωση στήν αἴθουσα τοῦ Πολιτιστικοῦ  
Ἱδρύματος Ἀρχιεπισκόπου Μακαρίου Γ΄, στή Λευκωσία μέ θέμα: «Προστασία καί 
διατήρηση τῆς Πολιτιστικῆς Κληρονομιᾶς  καί τοῦ Φυσικοῦ Περιβάλλοντος τῆς 
Κύπρου»  καί ἀπηύθυνε χαιρετισμό.

ΣΑΒΒΑΤΟ
17 ΜΑΪΟΥ 2014

Χοροστάτησε  καί  κήρυξε στόν ἱερό ναό Ἁγίου Ἀντωνίου στή Λεμεσό, ἀνέπεμψε δέηση 
γιά ἀνεύρεση τῶν ἀγνοουμένων καί ἐπιστροφή τῶν προσφύγων στίς πατρογονικές 
τους ἑστίες καί προέστη μνημοσύνου τῶν κατοίκων τῆς κατεχόμενης  Κοινότητας 
Βασίλειας -Βαβυλᾶ, πού ἔπεσαν  κατά τήν Τουρκική εἰσβολή καί ὅσων πέθαναν στήν 
προσφυγιά.

ΚΥΡΙΑΚΗ
18 ΜΑΪΟΥ 2014

Λειτούργησε καί κήρυξε στόν ἱερό ναό Ἁγίου Ἰακώβου τοῦ Πέρσου στήν Χοιροκοιτία. 
Στό τέλος τῆς θείας Λειτουργιας  ἀνέπεμψε δέηση γιά  ἀνεύρεση τῶν ἀγνοουμένων 
καί ἐπιστροφή τῶν ἐκτοπισμένων στίς πατρογονικές τους ἑστίες καί προέστη 
μνημοσύνου τῶν κατοίκων τῆς κατεχόμενης Κοινότητας Δαυλοῦ, πού ἔπεσαν κατά 
τήν Τουρκική εἰσβολή καί ὅσων πέθαναν στήν προσφυγιά.

ΤΡΙΤΗ
20 ΜΑΪΟΥ 2014

Χοροστάτησε  καί κήρυξε κατά τήν ἀκολουθία τοῦ  Ἑσπερινοῦ τῶν Ἁγίων 
Κωνσταντίνου καί Ἑλένης στόν ἱερό ναό Ἁγίου Μάμαντος, στόν Συνοικισμό Α΄ 
Κοκκινοτριμιθιᾶς. Στό τέλος τοῦ Ἑσπερινοῦ ἀνέπεμψε δέηση γιά ἀνεύρεση τῶν 
ἀγνοουμένων καί ἐπιστροφή τῶν ἐκτοπισμένων στίς πατρογονικές τους ἑστίες 
καί προέστη μνημοσύνου τῶν κατοίκων τῆς κατεχόμενης Κοινότητας Βασίλειας - 
Βαβυλᾶ, πού ἔπεσαν κατά τήν Τουρκική εἰσβολή καί  ὅσων πέθαναν στήν προσφυγιά.

ΤΕΤΑΡΤΗ
21 ΜΑΪΟΥ  2014 Ἀναχώρησε στό  ἐξωτερικό.

ΚΥΡΙΑΚΗ
25 ΜΑΪΟΥ 2014

Λειτούργησε καί κήρυξε στόν ἱερό ναό  Ἀποστόλου Ἀνδρέα στό Πλατύ Ἀγλαντζιᾶς. 
Στό τέλος τῆς θείας Λειτουργίας ἀνέπεμψε δέηση γιά ἀνεύρεση τῶν ἀγνοουμένων καί 
ἐπιστροφή τῶν ἐκτοπισμένων στίς πατρογονικές τους ἑστίες καί προέστη μνημοσύνου  
τοῦ εὐσεβεστάτου  βασιλέως  Κωνσταντίνου Παλαιολόγου  καί πάντων  τῶν ὑπό τῶν  
Τούρκων ἀναιρεθέντων κατά τήν ἅλωση τῆς Κωνσταντινουπόλεως, τήν  29ην  Μαΐου 
1453,  ὡς  καί  πάντων τῶν ὑπέρ πίστεως καί πατρίδος ἡρωικῶς ἀγωνισαμένων καί  
ἐνδόξως πεσόντων καί τῶν ἐν τῇ προσφυγιᾷ θανόντων ἐκ τῆς  κατεχόμενης πόλεως 
Κυρηνείας.
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ΤΕΤΑΡΤΗ
28 ΜΑΪΟΥ 2014

Χοροστάτησε καί κήρυξε κατά τήν ἀκολουθία τοῦ Ἑσπερινοῦ τῆς Ἀναλήψεως στόν 
ἱερό ναό Ἁγίου Μάμαντος, στόν συνοικισμό Α΄ στήν Κοκκινοτριμιθιά καί προεχείρησε 
σέ ἀναγνώστη τοῦ ναοῦ  τόν κ. Ἀνδρέα Σόλωνος.

ΠΕΜΠΤΗ
29 ΜΑΪΟΥ 2014

Παρέστη συμπροσευχόμενος στή θεία Λειτουργία τῆς Ἀναλήψεως στόν ἱερό ναό 
Ἁγίου Μάμαντος στόν συνοικισμό Α΄ στήν Κοκκινοτριμιθιά . 
Στό τέλος μίλησε στα παιδιά τοῦ κατηχητικοῦ σχολείου καί απηύθυνε πατρικές 
νουθεσίες.

ΣΑΒΒΑΤΟ
31 ΜΑΪΟΥ 2014 

Παρέστη  στό πρῶτο  Λειτουργικό  Συνέδριο τῆς Ἐκκλησίας τῆς Κύπρου μέ θέμα:  
Ἡ  Ὀρθόδοξη  Λειτουργική Παράδοση στήν Κύπρο μέσα ἀπό τίς πηγές», πού 
πραγματοποιήθηκε στήν αἴθουσα ἐκδηλώσεων τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Λεμεσοῦ.

ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗ ΚΥΡΗΝΕΙΑΣ ΚΥΡΙΟΥ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΥ
ΧΡΟΝΙΚΑ ΙΟΥΝΙΟΥ 2014

ΚΥΡΙΑΚΗ
1 ΙΟΥΝΙΟΥ 2014

Λειτούργησε καί κήρυξε στόν ἱερό ναό Ἀποστόλου Μάρκου  στόν Ἀρχάγγελο. 
Στό τέλος τῆς θείας Λειτουργίας προέστη τοῦ ἐτησίου μνημοσύνου τῶν ὀκτώ  
ἡρωομαρτύρων Κοντεμένου πού σφαγιάσθηκαν ἀπό τούς Τούρκους στίς 12  Ἰουνίου 
1958, παρά τό Κιόνελι  καί κατέθεσε  στεφάνι σέ παρακείμενο μνημεῖο.

ΣΑΒΒΑΤΟ
7 ΙΟΥΝΙΟΥ 2014

Λειτούργησε καί κήρυξε στόν ἱερό ναό Ἁγίου Νικολάου στά Κάτω Πολεμίδια. Στό 
τέλος τῆς θείας Λειτουργίας  προέστη τοῦ μνημοσύνου τοῦ μακαριστοῦ  ἱερέα 
π. Ἰωάννου Νικολάου, πρώην ἐφημερίου Τριμιθίου Κυρηνείας καί στή συνέχεια τέλεσε 
Τρισάγιο ἐπί τοῦ τάφου του.

ΚΥΡΙΑΚΗ
 ΤΗΣ ΠΕΝΤΗΚΟΣΤΗΣ

8 ΙΟΥΝΙΟΥ 2014

Λειτούργησε καί κήρυξε στόν ἱερό Μητροπολιτικό ναό  Ἀποστόλου Βαρνάβα στήν 
Κοκκινοτριμιθιά.  Μετά τήν  ἀπόλυση τῆς θείας Λειτουργίας προέστη τοῦ Μεγάλου 
Ἑσπερινοῦ τοῦ Ἁγίου Πνεύματος καί ἀνέγνωσε τίς εὐχές τῆς Γονυκλισίας.

ΔΕΥΤΕΡΑ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ 
ΠΝΕΎΜΑΤΟΣ

9 ΙΟΥΝΙΟΥ 2014

Τό πρωί τέλεσε τή θεία  Λειτουργία καί κήρυξε στόν ἱερό ναό Ἁγίου  Γεωργίου στό 
Μάμμαρη. Τό ἀπόγευμα παρέστη σέ ἐκδήλωση τοῦ Ναυτικοῦ Ὁμίλου Κερύνειας στή 
Λεμεσό καί ἀπηύθυνε χαιρετισμό.

ΤΡΊΤΗ
10 ΙΟΥΝΙΟΥ 2014

Χοροστάτησε  κατά τήν ἀκολουθία  τοῦ Ἑσπερινοῦ καί  κήρυξε στόν πανηγυρίζοντα 
ἱερό  Μητροπολιτικό ναό  Ἀποστόλου Βαρνάβα στήν Κοκκινοτριμιθιά.

ΤΕΤΑΡΤΗ
11 ΙΟΥΝΙΟΥ 2014

Συμμετέσχε σέ Συνοδικό Ἀρχιερατικό Συλλείτουργο στόν πανηγυρίζοντα ἱερό 
ναό Ἀποστόλου Βαρνάβα στή Δασούπολη, προΐσταμένου τοῦ Μακαριωτάτου 
Ἀρχιεπισκόπου Κύπρου κ.κ. Χρυσοστόμου Β΄. 
 Τό ἀπόγευμα παρέστη σέ ἐκδήλωση πρός τιμή ἀποφοίτων Καραβιωτῶν, στήν αἴθουσα 
τοῦ Πολιτιστικοῦ Ἱδρύματος Καραβιωτῶν στόν Στρόβολο, ἀπηύθυνε χαιρετισμό καί 
πατρικές νουθεσίες στούς ἀποφοίτους καί  διένειμε σ’ αὐτούς ἀντίτυπα τῆς Καινῆς 
Διαθήκης.

Ζ Ζ Ζ
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ΠΕΜΠΤΗ
12 ΙΟΥΝΙΟΥ 2014

Τέλεσε ἁγιασμό στά ἐγκαίνια τῆς κλειστῆς αἴθουσας πολλαπλῆς χρήσης «ΛΑΠΗΘΟΣ 
-ΛΑΜΠΟΥΣΑ», τοῦ Α΄ Δημοτικοῦ Σχολείου Ἁγίου Δομετίου,  ἐγκαινίασε τό 
Α΄Δημόσιο Νηπιαγωγεῖο Ἁγίου Δομετίου  καί ἀπηύθυνε χαιρετισμο.

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
13 ΙΟΥΝΙΟΥ 2014

Ἀνέπεμψε δέηση ὑπέρ  ἀναπαύσεως τῶν ψυχῶν τῶν πεσόντων καί ἀνεύρεση τῶν 
ἀγνοουμένων  καί συμμετεῖχε σέ ἐκδήλωση ἀποκαλυπτηρίων μνημείου πεσόντων 
καί ἀγνοουμένων τῆς κατεχόμενης Κοινότητας  Ἁγίου Γεωργίου (Κερύνειας), στό 
προαύλιο  τοῦ ἱεροῦ παρεκκλησίου Ἁγίου Φανουρίου στό Στρόβολο,  ὅπου   καί   
ἀνέγνωσε  χαιρετισμό,   ἐκπροσωπῶν  τόν  Μακαριώτατο  Ἀρχιεπίσκοπο  Κύπρου 
κ.κ.  Χρυσοστόμου Β’. 

ΚΥΡΙΑΚΗ
15 ΙΟΥΝΙΟΥ 2014

Λειτούργησε  καί κήρυξε στόν ἱερό ναό Ἀποστόλου   Φιλίππου στόν προσφυγικό 
Συνοικισμό Ἁγίου Ἀνδρέα στά Λατσιά, ὅπου καί ἀνέπεμψε δέηση γιά ἀνεύρεση τῶν 
ἀγνοουμένων  καί ἐπιστροφή τῶν ἐκτοπισμένων στίς πατρογονικές  τους ἑστίες, 
προέστη μνημοσύνου  τῶν πεσόντων καί ἐν τῇ προσφυγιᾷ θανόντων κατοίκων τῆς 
κατεχόμενης Κοινότητας Θέρμιας, ἡγήθη λιτάνευσης τῆς θαυματουργοῦ εἰκόνας τῆς 
Παναγίας τῆς Θερμιώτισσας  καί  μίλησε στούς συγκεντρωθέντες στήν παρακείμενη 
αἴθουσα τοῦ ἱερου αὐτοῦ ναοῦ.

ΤΕΤΑΡΤΗ
19 ΙΟΥΝΙΟΥ 2014

Παρέστη σέ ἐκδήλωση παρουσίασης τοῦ κάστρου τοῦ Ἁγίου Ἰλαρίωνα, πού 
διοργάνωσαν ὁ Δῆμος Κερύνειας καί ὁ Πολιτιστικός Ὅμιλος Κερύνεια -Χρυσοκάβα  
μέ στήριξη τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Κυρηνείας καί ἀπηύθυνε χαιρετισμό.

ΚΥΡΙΑΚΗ
22 ΙΟΥΝΙΟΥ 2014

Λειτούργησε καί κήρυξε στόν ἱερό ναό Ἀποστόλου Βαρνάβα στη Δασούπολη. Στό 
τέλος τῆς θείας Λειτουργίας  προέστη τοῦ μνημοσύνου τοῦ  διατελέσαντος Δημάρχου 
Κερύνειας καί μεγάλου εὐεργέτου τῶν σχολικῶν   ἐφορειῶν Κερύνειας καί Καραβᾶ 
μακαριστοῦ Γεωργίου Τσίμον.
Τό  ἀπόγευμα παρέστη καί ἀπηύθυνε χαιρετισμό στό 3ο παιδικό φεστιβάλ τῆς 
Κοινότητας Λουβαρᾶ.

ΤΕΤΑΡΤΗ
25 ΙΟΥΝΙΟΥ 2014

Παρέστη σέ ἐκδήλωση   γιά  βράβευση  Ἀποφοίτων Σχολείων  Μέσης Ἐκπαίδευσης  
πού ἔχουν τήν καταγωγή τους ἀπό τή σχολική περιφέρεια τῆς ς πόλης Κερύνειας, πού 
πραγματοποιήθηκε στόν περίβολο τῆς προσωρινῆς  ἕδρας τοῦ  Δημαρχείου Κερύνειας 
στή Λευκωσία, ἀπηύθυνε  χαιρετισμό καί διένειμε ἀντίτυπα  τῆς Καινῆς Διαθήκης 
στούς  Ἀποφοίτους.

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
27 ΙΟΥΝΙΟΥ 2014 

Παρέστη καί τέλεσε τά ἐγκαίνια τοῦ προσφυγικοῦ Σωματείου «Λάρνακας Λαπήθου» 
στή Λευκωσία,  ἀπηύθυνε χαιρετισμό καί διένειμε ἀντίτυπα τῆς Καινῆς Διαθήκης  σέ 
ἀρίστους μαθητές τῆς Γ΄Λυκείου τῆς Σχολικῆς Χρονιᾶς 2012 -2013,   που κατάγονται 
ἀπό τήν Κοινότητα Λάρνακα Λαπήθου.

ΚΥΡΙΑΚΗ
29 ΙΟΥΝΙΟΥ 2014 Λειτούργησε καί κήρυξε στόν ἱερό ναό Ἁγίου  Λαζάρου στή Λάρνακα.
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ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗ ΛΕΜΕΣΟΥ ΚΥΡΙΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ
 ΧΡΟΝΙΚΑ  ΜΑΪΟΥ  2014

 

ΠΕΜΠΤΗ
1 ΜΑΪΟΥ 2014

Ὁ Πανιερώτατος Μητροπολίτης Λεμεσοῦ κύριος Ἀθανάσιος τέλεσε τή θεία 
Λειτουργία στό ἱερό ἡσυχαστήριο Ἁγίας Τριάδος στόν Λυθροδόντα.

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
2 ΜΑΪΟΥ 2014

Τό ἀπόγευμα ὑποδέχθηκε τεμάχιο τοῦ ἱεροῦ λειψάνου τῆς Ὁσιοπαρθενομάρτυρος 
Ἀναστασίας τῆς Ρωμαίας στόν ἱερό ναό Ἁγίου Νικολάου Λεμεσοῦ καί ἀκολούθως 
προέστη πανηγυρικῆς ἀγρυπνίας στόν ἴδιο ἱερό ναό.

ΣΑΒΒΑΤΟ
3 ΜΑΪΟΥ 2014 Τέλεσε τή θεία Λειτουργία στόν ἱερό ναό Παναγίας Εὐαγγελίστριας Κ. Πολεμιδιῶν.

ΚΥΡΙΑΚΗ
4 ΜΑΪΟΥ 2014

Τέλεσε τή θεία Λειτουργία στήν ἱερά μονή Παναγίας Σφαλαγγιώτισσας στόν Ἅγιο 
Ἀθανάσιο.

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
9 ΜΑΪΟΥ 2014

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

ΣΑΒΒΑΤΟ
10 ΜΑΪΟΥ 2014

Τέλεσε τή θεία Λειτουργία στόν μητροπολιτικό ἱερό ναό Παναγίας Παντανάσσης 
(Καθολικῆς) εἰδικά γιά τούς τελειόφοιτους μαθητές τῶν Λυκείων καί Τεχνικῶν 
Σχολῶν τῆς πόλης καί ἐπαρχίας Λεμεσοῦ.

ΚΥΡΙΑΚΗ
11 ΜΑΪΟΥ 2014

Τέλεσε τή θεία Λειτουργία στόν ἱερό ναό Ἁγίου Νικολάου τῆς κοινότητας Παλώδιας.
Χοροστάτησε κατά τήν ἀκολουθία τοῦ ἑσπερινοῦ στόν ἱερό ναό Ἁγίου Ἐπιφανίου τῆς 
κοινότητας Λυμπιῶν.

ΔΕΥΤΕΡΑ
12 ΜΑΪΟΥ 2014

Τέλεσε τή θεία Λειτουργία στόν πανηγυρίζοντα ἱερό ναό Ἁγίου Ἐπιφανίου τῆς 
κοινότητας Δωροῦ.

ΤΡΙΤΗ 
13 ΜΑΪΟΥ 2014 Προέστη ἀγρυπνίας στήν ἱερά μονή Συμβούλου Χριστοῦ στήν Ἐπισκοπή.

ΤΕΤΑΡΤΗ
14 ΜΑΪΟΥ 2014

Προέστη ἀγρυπνίας στόν ἱερό ναό Ἀποστόλου Ἀνδρέα Χαράκη μέ τήν εὐκαιρία 
συμπλήρωσης δεκαπέντε χρόνων ἀπό τήν τέλεση τῶν ἐγκαινίων τοῦ ναοῦ.

ΚΥΡΙΑΚΗ
18 ΜΑΪΟΥ 2014

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

ΤΡΙΤΗ
20 ΜΑΪΟΥ 2014

Χοροστάτησε κατά τήν ἀκολουθία τοῦ ἑσπερινοῦ στόν πανηγυρίζοντα ἱερό ναό 
Ἁγίων Κωνσταντίνου καί Ἑλένης τῆς κοινότητας Ἁγίου Κωνσταντίνου.

ΣΑΒΒΑΤΟ
24 ΜΑΪΟΥ 2014

Χοροστάτησε κατά τήν ἀκολουθία τοῦ ἑσπερινοῦ στόν ἱερό ναό Ἁγίων Ἀποστόλων 
Dortmund στή Γερμανία.

ΚΥΡΙΑΚΗ
25 ΜΑΪΟΥ 2014 Τέλεσε τή θεία Λειτουργία στόν ἱερό ναό Ἁγίων Ἀποστόλων Dortmund στή Γερμανία.

Ζ Ζ Ζ
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ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗ ΛΕΜΕΣΟΥ ΚΥΡΙΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ
 ΧΡΟΝΙΚΑ  ΙΟΥΝΙΟΥ  2014

 

ΚΥΡΙΑΚΗ
1 ΙΟΥΝΙΟΥ 2014

Ὁ Πανιερώτατος Μητροπολίτης Λεμεσοῦ κύριος Ἀθανάσιος τέλεσε τή θεία 
Λειτουργία στόν μητροπολιτικό ναό Παναγίας Παντανάσσης (Καθολικῆς).

ΚΥΡΙΑΚΗ
8 ΙΟΥΝΙΟΥ 2014
ΠΕΝΤΗΚΟΣΤΗΣ

Τέλεσε τή θεία Λειτουργία στόν ἱερό ναό Παναγίας Χρυσαϊφυλιώτισσας κατά 
τή διάρκεια τῆς ὁποίας χειροθέτησε σέ Πρωτοπρεσβύτερους τόν Αἰδ. Οἰκονόμο 
π. Ἀνδρέα Κακουλλή καί τόν Αἰδ. Πρεσβύτερο π.Ἰωάννη Κάη.

ΔΕΥΤΕΡΑ
9 ΙΟΥΝΙΟΥ 2014

 ΑΓΙΟΥ ΠΝΕΥΜΑΤΟΣ
Τέλεσε τή θεία Λειτουργία στόν ἱερό ναό Ἁγίας Τριάδος Λεμεσοῦ.

ΤΡΙΤΗ
10 ΙΟΥΝΙΟΥ 2014

Χοροστάτησε κατά τήν ἀκολουθία τοῦ ἑσπερινοῦ στόν πανηγυρίζοντα ἱερό ναό 
Ἀποστόλου Βαρνάβα Συνοικισμοῦ Ἁγίου Ἰωάννη.

ΤΕΤΑΡΤΗ
11 ΙΟΥΝΙΟΥ 2014

Συμμετέσχε σέ Ἀρχιερατικό Συλλείτουργο στόν ἱερό ναό Ἀποστόλου Βαρνάβα 
Δασούπολης, προεξάρχοντος τοῦ Μακαριωτάτου Ἀρχιεπισκόπου Κύπρου 
κ.κ.Χρυσοστόμου Β’.

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
13 ΙΟΥΝΙΟΥ 2014

Χοροστάτησε κατά τήν ἀκολουθία του ἑσπερινοῦ καί τοῦ ὄρθρου στήν ἱερά μονή 
Τσέλιε στό Βάλιεβο τῆς Σερβίας.

ΣΑΒΒΑΤΟ
14 ΙΟΥΝΙΟΥ 2014

Συμμετέσχε σέ Πατριαρχική θεία Λειτουργία στήν ἱερά μονή Τσέλιε στό Βάλιεβο τῆς 
Σερβίας, προεξάρχοντος τοῦ Μακαριωτάτου Πατριάρχου Σερβίας κ.κ.Εἰρηναίου. 

ΚΥΡΙΑΚΗ
15 ΙΟΥΝΙΟΥ 2014

Συμμετέσχε σέ Ἀρχιερατικό Συλλείτουργο στόν Καθεδρικό ναό Ἁγίας Τριάδος τῆς 
πόλης Βράνιε Σερβίας  μετά τοῦ Πανιερωτάτου Ἐπισκόπου Βρανίων κ. Παχωμίου.

ΚΥΡΙΑΚΗ 
22 ΙΟΥΝΙΟΥ 2014

Τέλεσε τή θεία Λειτουργία στόν ἱερό ναό Ἁγίου Νεοφύτου Συνοικισμοῦ Μακαρίου Γ’ 
κατά τή διάρκεια τῆς ὁποίας χειροθέτησε σέ Πρωτοπρεσβύτερο τόν Αἰδ. Πρεσβύτερο 
π. Θεοχάρη Ἀριστείδου.

   

ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗ ΜΟΡΦΟΥ ΚΥΡΙΟΥ ΝΕΟΦΥΤΟΥ
ΧΡΟΝΙΚΑ ΜΑΪΟΥ 2014

 
ΚΥΡΙΑΚΗ

   4 ΜΑΪΟΥ 2014 

Ὁ Πανιερώτατος Μητροπολίτης Μόρφου κύριος Νεόφυτος τέλεσε τὴ θεία Λειτουργία 
καὶ κήρυξε τὸν θεῖο λόγο στὸν ἱερὸ ναὸ Ἁγίου Ἰωάννου Θεολόγου τῆς κοινότητας 
Σινᾶ Ὄρος.  

  ΚΥΡΙΑΚΗ
4 ΜΑΪΟΥ 2014

Χοροστάτησε κατὰ τὴν Ἀκολουθία τοῦ Ἑσπερινοῦ στὸν πανηγυρίζοντα ἱερὸ ναὸ 
Ἁγίας Εἰρήνης τῆς κοινότητας Ἁγία Εἰρήνη Κανναβιῶν.

ΔΕΥΤΕΡΑ
5 ΜΑΪΟΥ 2014

Τέλεσε τὴ θεία Λειτουργία καὶ κήρυξε τὸν θεῖο λόγο στὸν πανηγυρίζοντα ἱερὸ ναὸ 
Ἁγίας Εἰρήνης τῆς κοινότητας Ἁγία Εἰρήνη Κανναβιῶν. 

Ζ Ζ Ζ

Ζ Ζ Ζ
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ΠΕΜΠΤΗ
8 ΜΑΪΟΥ 2014

Τέλεσε τὴ θεία Λειτουργία καὶ κήρυξε τὸν θεῖο λόγο στὸν πανηγυρίζοντα ἱερὸ ναὸ 
Ἁγίου Ἰωάννου Θεολόγου τῆς κοινότητας Κατύδατα.

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
9 ΜΑΪΟΥ 2014

Χοροστάτησε κατὰ τὶς Ἀκολουθίες τοῦ Ἑσπερινοῦ καὶ τοῦ Ὄρθρου τῶν Ἐγκαινίων τοῦ 
ἱεροῦ ναοῦ Ἁγίου Γεωργίου τῆς κοινότητας Ποτάμι.

ΣΑΒΒΑΤΟ
10 ΜΑΪΟΥ 2014

Τέλεσε τὴν Ἀκολουθία τῶν Ἐγκαινίων καὶ ἀκολούθως τὴν πανηγυρικὴ θεία 
Λειτουργία, στὸν ἐγκαινιασθέντα  ἱερὸ ναὸ Ἁγίου Γεωργίου τῆς κοινότητας Ποτάμι. 

ΚΥΡΙΑΚΗ
11 ΜΑΪΟΥ 2014

Τέλεσε τὴ θεία Λειτουργία καὶ κήρυξε τὸν θεῖο λόγο στὸν ἱερὸ ναὸ Παναγίας τῆς 
κοινότητας Λινοῦ.

11-19 ΜΑΪΟΥ
2014

Μετέβη στὴν Ἑλλάδα γιὰ παρουσίαση βιβλίου, τὴν ὁποία διοργάνωσε τὸ Ἐθνικὸ καὶ 
Καποδιστριακὸ Πανεπιστήμιο Ἀθηνῶν στὸ Σπίτι τῆς Κύπρου. 

ΤΡΙΤΗ
20 ΜΑΪΟΥ 2014

Χοροστάτησε κατὰ τὴν Ἀκολουθία τοῦ Ἑσπερινοῦ στὸν πανηγυρίζοντα ἱερὸ ναὸ τῶν 
Ἁγίων Κωνσταντίνου καὶ Ἑλένης τῆς κοινότητας Σαράντι.

ΤΕΤΑΡΤΗ
21 ΜΑΪΟΥ 2014

Τέλεσε τὴ θεία Λειτουργία καὶ κήρυξε τὸν θεῖο λόγο στὸν πανηγυρίζοντα ἱερὸ ναὸ 
τῶν Ἁγίων Κωνσταντίνου καὶ Ἑλένης τῆς κοινότητας Σαράντι.

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
23 ΜΑΪΟΥ 2014

Χοροστάτησε κατὰ τὴν Ἀκολουθία τοῦ  Ἑσπερινοῦ στὸ πανηγυρίζον ἱερὸ ἐξωκκλήσιο 
τοῦ Ὁσίου Κυριακοῦ τῆς κοινότητας Εὐρύχου.

ΣΑΒΒΑΤΟ
24 ΜΑΪΟΥ 2014

Τέλεσε τὴ θεία Λειτουργία καὶ κήρυξε τὸν θεῖο λόγο στὸ πανηγυρίζον ἱερὸ ἐξωκκλήσιο 
τοῦ Ὁσίου Κυριακοῦ τῆς κοινότητας Εὐρύχου.

      ΚΥΡΙΑΚΗ 
25 ΜΑΪΟΥ 2014

Τέλεσε τὴ θεία Λειτουργία καὶ κήρυξε τὸν θεῖο λόγο στὸν ἱερὸ ναὸ Ἁγίας Μαρίνης τῆς 
κοινότητας Εὐρύχου.

ΔΕΥΤΕΡΑ
26 ΜΑΪΟΥ 2014

Προέστη  τῆς ἐξοδίου Ἀκολουθίας τοῦ Αἰδεσιμολογιωτάτου Πρωτοπρεσβυτέρου 
Χαράλαμπους Κούρρη, ἐφημερίου τῆς κοινότητας Πεδουλᾶ, ποὺ τελέστηκε στὸν ἱερὸ 
ναὸ Ἁγίας Παρασκευῆς στὴν Λακατάμεια. 

ΤΡΙΤΗ
27 ΜΑΪΟΥ 2014

Παρέστη στὸ Ἐπιμορφωτικό Σεμινάριο κληρικῶν τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Μόρφου, 
τὸ ὁποῖο ἔγινε στὸ Συνοδικὸ τοῦ ἐπισκοπείου στὴν Εὐρύχου. Εἰσηγητὴς ἦταν 
ὁ Πανοσιολογιώτατος Ἀρχιμανδρίτης Φώτιος Ἰωακείμ, μὲ θέμα: «Εἰσαγωγὴ στὴν 
Κυπριακὴ Ἁγιολογία».  

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΚΑΙ 
ΣΑΒΒΑΤΟ

30-31 ΜΑΪΟΥ 2014

Παρέστη στὸ Α΄ Λειτουργικό Συνέδριο, τὸ ὁποῖο ὀργάνωσε ἡ Συνοδικὴ Ἐπιτροπὴ 
Λατρείας, τῆς ὁποίας προεδρεύει,   καὶ τὸ ὁποῖο φιλοξενήθηκε  στὴν Ἱερὰ Μητρόπολη 
Λεμεσοῦ, καὶ ἀπεύθυνε τὴν ἐναρκτήρια προσφώνηση καθώς καὶ τὴν καταληκτήρια 
ὁμιλία. 

ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗ ΜΟΡΦΟΥ ΚΥΡΙΟΥ ΝΕΟΦΥΤΟΥ
ΧΡΟΝΙΚΑ ΙΟΥΝΙΟΥ

ΠΕΜΠΤΗ
5 ΙΟΥΝΙΟΥ 2014

Ὁ Μητροπολίτης Μόρφου κύριος Νεόφυτος παρέστη, στὴν Περιστερώνα (Μόρφου), 
σὲ ἐκδήλωση τῶν κατεχομένων κοινοτήτων μὲ θέμα: «Ὅραμα ἐπιστροφῆς».

Ζ Ζ Ζ
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ΣΑΒΒΑΤΟ
7 ΙΟΥΝΙΟΥ 2014

Χοροστάτησε κατὰ τὴν Ἀκολουθία τοῦ Ἑσπερινοῦ τῆς Πεντηκοστῆς στὴν ἱερὰ μονὴ 
Ἁγίου Γεωργίου  Μαυροβουνίου παρὰ τοὺς Τρούλλους  Λάρνακος.

ΚΥΡΙΑΚΗ
8 ΙΟΥΝΙΟΥ 2014

Προέστη τῆς πανηγυρικῆς θείας Λειτουργίας τῆς Πεντηκοστῆς καὶ   ἐν συνεχείᾳ  τοῦ 
Ἑσπερινοῦ τῆς Γονυκλισίας καὶ κήρυξε τὸν θεῖο λόγο στὴν ἱερὰ μονὴ Ἁγίου Γεωργίου  
Μαυροβουνίου παρὰ τοὺς Τρούλλους  Λάρνακος.

ΔΕΥΤΕΡΑ
9 ΙΟΥΝΙΟΥ 2014

Τέλεσε τὴ θεία Λειτουργία καὶ κήρυξε τὸν θεῖο λόγο στὴν πανηγυρίζουσα ἱερὰ 
γυναικεία μονὴ Ἁγίου Νικολάου παρὰ τὴν Ὀρούντα.

ΤΕΤΑΡΤΗ
11 ΙΟΥΝΙΟΥ 2014

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

ΚΥΡΙΑΚΗ
15 ΙΟΥΝΙΟΥ 2014

Τέλεσε τὴ θεία Λειτουργία καὶ κήρυξε τὸν θεῖο λόγο στὸν ἱερὸ ναὸ τῆς ἁγίας 
Παρασκευῆς τῆς κοινότητας Λειβάδια (Πιτσιλιᾶς) καὶ προέστη τοῦ ἐθνικοῦ 
μνημοσύνου τοῦ ἥρωα τῆς κοινότητας Παναγιώτη Γεωργιάδη.

ΤΡΙΤΗ
17 ΙΟΥΝΙΟΥ 2014

Παρέστη στὸ Ἐπιμορφωτικὸ Σεμινάριο κληρικῶν τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Μόρφου, 
τὸ ὁποῖο ἔγινε στὸν ἱερὸ ναὸ τῶν Ὁσίων Βαρνάβα καὶ Ἱλαρίωνος στὴν Περιστερώνα 
(Μόρφου). Εἰσηγητής ἦταν ὁ Διδάκτωρ Θεολογίας, κ. Γεώργιος Χριστοδούλου, μὲ θέμα:  
«Ὁ ὅσιος Νεόφυτος ὁ ἔγκλειστος, ἱερωσύνης κανὼν ἀκριβέστατος». 

ΣΑΒΒΑΤΟ
21 ΙΟΥΝΙΟΥ 2014

Παρέστη σὲ ἐκδήλωση τῆς κοινότητας Μουτουλλᾶ, μὲ θέμα: «Ὁ Κώστας Μόντης καὶ 
ὁ Μουτουλλᾶς». 

ΚΥΡΙΑΚΗ
22 ΙΟΥΝΙΟΥ 2014

Παρέστη καὶ μίλησε   σὲ συνεστίαση τῶν ἐκτοπισθέντων κατοίκων τῆς κοινότητας 
Ποταμὸς τοῦ Κάμπου, ποὺ ἔγινε στὸ «Λιβάδι τοῦ Πασᾶ» στὸ Τρόοδος.

ΚΥΡΙΑΚΗ
22 ΙΟΥΝΙΟΥ 2014

Τέλεσε τὴ θεία Λειτουργία καὶ κήρυξε τὸν θεῖο λόγο στὸν ἱερὸ ναὸ τοῦ ἁγίου Νικολάου 
τῆς κοινότητας Πολύστυπος.

ΔΕΥΤΕΡΑ
23 ΙΟΥΝΙΟΥ 2014

Χοροστάτησε κατὰ τὴν Ἀκολουθία τοῦ   Ἑσπερινοῦ στὸν πανηγυρίζοντα ἱερὸ ναὸ 
τοῦ Τιμίου Προδρόμου τῆς κοινότητας Νικητάρι καὶ προεχείρισε σὲ Οἰκονόμο τὸν 
ἐφημέριο τῆς κοινότητας, π. Κυριακὸ Χριστοφῆ.

ΤΡΙΤΗ
24 ΙΟΥΝΙΟΥ 2014

Τέλεσε τὴ θεία Λειτουργία καὶ κήρυξε τὸν θεῖο λόγο στὸν πανηγυρίζοντα ἱερὸ ναὸ 
τοῦ Τιμίου Προδρόμου τῆς κοινότητας Νικητάρι.

ΣΑΒΒΑΤΟ
28 ΙΟΥΝΙΟΥ 2014

Χοροστάτησε κατὰ τὴν Ἀκολουθία τοῦ Ἑσπερινοῦ τῶν ἀποστόλων Πέτρου καὶ 
Παύλου στὸ πανηγυρίζον ἱερὸ παρεκκλήσιο τοῦ Ἀποστόλου Παύλου τῆς κοινότητας 
Ἀκάκι.

ΚΥΡΙΑΚΗ
29 ΙΟΥΝΙΟΥ 2014

Τέλεσε τὴ θεία Λειτουργία καὶ κήρυξε τὸν θεῖο λόγο στὸν ἱερὸ ναὸ τοῦ Ἁγίου Γεωργίου 
τῆς κοινότητας Ποτάμι.

ΔΕΥΤΕΡΑ
30 ΙΟΥΝΙΟΥ 2014

Τέλεσε τὴ θεία Λειτουργία καὶ κήρυξε τὸν θεῖο λόγο στὸ πανηγυρίζον ἱερὸ ἐξωκκλήσι 
τοῦ Ἁγίου Τυχικοῦ τῆς κοινότητας  Γαλάτα.
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 ΧΡΟΝΙΚΑ ΜΑΪΟΥ 2014

ΠΕΜΠΤΗ
1 ΜΑΪΟΥ 2014

Τέλεσε τρισάγιο στην προτομή του Υποστρατήγου Τάσου Μάρκου, στα πλαίσια  
εκδήλωσης  για την εργατική Πρωτομαγιά από την ΣΕΚ Παραλιμνίου.
Τέλεσε τον εσπερινό στο πανηγυρίζον παρεκκλήσιο  της Αγίας Ματρώνας  στο 
Παραλίμνι.

ΚΥΡΙΑΚΗ
4 ΜΑΪΟΥ 2014

Χοροστάτησε στην ακολουθία του Εσπερινού στον  Μητροπολιτικό Ναό Αγίου 
Γεωργίου Παραλιμνίου με την ευκαιρία της εορτής της Αγίας Ειρήνης, προστάτιδας 
των Σωμάτων Ασφαλείας.    
Υποδέχτηκε την Τιμία Κάρα του Αγίου  Επιφανίου Αρχιεπισκόπου Κωνσταντίας και 
της Αγίας Ειρήνης  στον  Μητροπολιτικό Ναό Αγίου Γεωργίου Παραλιμνίου.

ΠΕΜΠΤΗ
8 ΜΑΪΟΥ 2014

Χοροστάτησε στην ακολουθία του Εσπερινού στο πανηγυρίζον Παρεκκλήσιο  του 
Αγίου Χριστοφόρου στο Παραλίμνι.

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
9 ΜΑΪΟΥ 2014

 Προήδρευσε τής  Δ΄ Κληρικολαϊκής  Συνέλευσης  της Ιεράς Μητροπόλεως 
Κωνσταντίας-Αμμοχώστου. Παρέστη και απηύθυνε χαιρετισμό ο Πρόεδρος της 
Δημοκρατίας κύριος Νίκος Αναστασιάδης. 

ΚΥΡΙΑΚΗ
11 ΜΑΪΟΥ 2014

Λειτούργησε και  κήρυξε  τον θείο λόγο στον Ι.Ν. Παναγίας Χρυσοπολιτίσσης και 
προέστη του μνημόσυνου της αείμνηστης Μητέρας του. 
Χοροστάτησε στην ακολουθία του Εσπερινού στο πανηγυρίζον Παρεκκλήσιο του 
Αγίου Επιφανίου στο Λιοπέτρι .

ΔΕΥΤΕΡΑ
12 ΜΑΪΟΥ 2014

Λειτούργησε και κήρυξε τον θείο λόγο στο  πανηγυρίζον Παρεκκλήσιο  του  Αγίου 
Επιφανίου στην Αγία Νάπα .

ΠΕΜΠΤΗ
15 ΜΑΪΟΥ 2014

Παρέστη στην τελευταία διάλεξη του Σαλαμίνιου Ελεύθερου  Πανεπιστημίου 
Αμμοχώστου.

ΚΥΡΙΑΚΗ
18 ΜΑΪΟΥ 2014

Λειτούργησε και  κήρυξε  τον θείο λόγο στο εξωκκλήσιο της Αγίας Μαρίνας στη 
Δερύνεια και προέστη των μνημοσύνων των κατοίκων του Αγίου Μέμνονα.  

ΤΡΙΤΗ
20 ΜΑΪΟΥ 2014

Λειτούργησε και κήρυξε  τον θείο λόγο στο πανηγυρίζον Παρεκκλήσιο  του Αγίου 
Κωνσταντίνου στη Δερύνεια. 

ΚΥΡΙΑΚΗ
25 ΜΑΪΟΥ 2014 Λειτούργησε και κήρυξε τον θείο λόγο στον Ι.Ν. Αγίας Βαρβάρας Παραλιμνίου.

ΠΕΜΠΤΗ
29 ΜΑΪΟΥ 2014 Λειτούργησε και κήρυξε τον θείο λόγο στον Ι.Ν. Αγίου Δημητρίου Βρυσούλες.

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
30 ΜΑΪΟΥ 2014

Συμμετείχε στο Α΄ Λειτουργικό Συνέδριο, το οποίο διοργάνωσε η  Επιτροπή Λατρείας 
τής Εκκλησίας τής Κύπρου και το οποίο έλαβε χώρα στην Ιερά Μητρόπολη Λεμεσού.

ΣΑΒΒΑΤΟ
31 ΜΑΪΟΥ 2014

Συμμετείχε στο  Α΄ Λειτουργικό Συνέδριο, το οποίο διοργάνωσε  η  Επιτροπή Λατρείας 
τής Εκκλησίας τής Κύπρου και το οποίο έλαβε χώρα στην Ιερά Μητρόπολη Λεμεσού.
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ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΑΣ ΚΑΙ ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΥ ΚΥΡΙΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ
ΧΡΟΝΙΚΑ ΙΟΥΝΙΟΥ 2014

ΚΥΡΙΑΚΗ
1 ΙΟΥΝΙΟΥ 

Ο Πανιερώτατος Μητροπολίτης Κωνσταντίας και Αμμοχώστου κύριος Βασίλειος 
τέλεσε τη θεία Λειτουργία στον Μητροπολιτικό ναό τού Αγίου Γεωργίου και κήρυξε 
τον θείο λόγο.  Μετά το τέλος της  θείας  Λειτουργίας τέλεσε τα  μνημόσυνα των 
ηρώων της Ε.Ο.Κ.Α.
Τέλεσε επίσης τον Αγιασμό  και τα εγκαίνια τής υπεραγοράς Μετρό στο Παραλίμνι.  

ΔΕΥΤΕΡΑ-ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ  
2 – 6 ΙΟΥΝΙΟΥ

Μετέβη στο Μίνσκ της Λευκορωσια, όπου εκπροσώπησε την Εκκλησία της Κύπρου ως 
Μέλος της Κεντρικής Επιτροπής για τον διάλογο Ορθοδόξου και Ρωμαιοκαθολικής 
Εκκλησίας. 

ΚΥΡΙΑΚΗ
8 ΙΟΥΝΙΟΥ 

Τέλεσε τη θεία Λειτουργία στον Μητροπολιτικό ναό του Αγίου Γεωργίου και κήρυξε 
τον θείο λόγο.

ΔΕΥΤΕΡΑ  
9 ΙΟΥΝΙΟΥ

Τέλεσε τη θεία Λειτουργία στο πανηγυρίζον παρεκκλήσιο της Αγίας Τριάδας στο 
Παραλίμνι για την εορτή του Αγίου Πνεύματος.

ΤΡΙΤΗ  
10 ΙΟΥΝΙΟΥ

Χοροστάτησε κατά την ακολουθία του εσπερινού στον πανηγυρίζοντα ναό του 
Απ. Βαρνάβα στον Συνοικισμό Δερύνειας.

ΤΕΤΑΡΤΗ 
11 ΙΟΥΝΙΟΥ

Έλαβε μέρος στο αρχιερατικό συλλείτουργο στον ναό του Αποστόλου Βαρνάβα 
Λευκωσίας, στο οποίο προεξήρχε ο Μακαριώτατος και συλλειτούργησαν τα Μέλη της 
Ιεράς Συνόδου. Ο Πανιερώτατος εξεφώνησε τον καθιερωμένο εκκλησιαστικό λόγο 
προς τιμή του Αποστόλου Βαρνάβα.
Το απόγευμα παρέστη σε εκδήλωση στο προαύλιο του ιερού ναού Αποστόλου 
Βαρνάβα στη Δερύνεια. 

ΠΕΜΠΤΗ 
12 ΙΟΥΝΙΟΥ Έλαβε μέρος στις εργασίες της Ιεράς Συνόδου.  

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 
13 ΙΟΥΝΙΟΥ

Παρέστη στην τελετή λήξης της Ιερατικής Σχολής Αποστόλου Βαρνάβα στη 
Λευκωσία.

ΚΥΡΙΑΚΗ
15 ΙΟΥΝΙΟΥ 

Τέλεσε τη θεία Λειτουργία και κήρυξε τον θείο λόγο στον πανηγυρίζοντα Ι.Ν Αγίων 
Πάντων στη Δερύνεια. 

ΚΥΡΙΑΚΗ
22 ΙΟΥΝΙΟΥ 

Τέλεσε τη θεία Λειτουργία  και κήρυξε τον θείο στον Ι.Ν Αγίου Δημητρίου στο 
Παραλίμνι.   Μετά το τέλος της θείας Λειτουργίας τέλεσε το   μνημόσυνο μακαριστού 
πατρός Ευέλθοντος. 

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 
27 ΙΟΥΝΙΟΥ Παρέστη και απηύθυνε χαιρετισμό στο ιατρικό συνέδριο στο Δημαρχείο  Αγίας Νάπας. 

ΣΑΒΒΑΤΟ
28 ΙΟΥΝΙΟΥ

Χοροστάτησε κατά την ακολουθία τού εσπερινού στον πανηγυρίζοντα ναό  των 
Αποστόλων Πέτρου και Παύλου στο Αυγόρου.

ΚΥΡΙΑΚΗ
29 ΙΟΥΝΙΟΥ 

Τέλεσε τη θεία Λειτουργία στον πανηγυρίζοντα Ι.Ν Αποστόλων Πέτρου και Παύλου 
στο Αυγόρου.

ΔΕΥΤΕΡΑ  
30 ΙΟΥΝΙΟΥ

Χοροστάτησε κατά την ακολουθία τού εσπερινού στο πανηγυρίζον Παρεκκλήσιο των 
Αγίων Αναργύρων στο Φρέναρος.
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ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗ ΚΥΚΚΟΥ  ΚΑΙ ΤΗΛΛΥΡΙΑΣ ΚΥΡΙΟΥ ΝΙΚΗΦΟΡΟΥ
ΧΡΟΝΙΚΑ ΙΟΥΝΙΟΥ 2014

ΠΕΜΠΤΗ
12 ΙΟΥΝΙΟΥ 2014

Ὁ Πανιερώτατος Μητροπολίτης Κύκκου καί Τηλλυρίας παρέστη στη συνεδρία τῆς 
Ἱερᾶς Συνόδου στήν Ἱερά Ἀρχιεπισκοπή Κύπρου.

ΚΥΡΙΑΚΗ
29 ΙΟΥΝΙΟΥ 2014

Τέλεσε τή θεία Λειτουργία στόν ἱερό ναό ἁγίου Προκοπίου  στό Μετόχιο τῆς ἱερᾶς 
Μονῆς τῆς Παναγίας τοῦ Κύκκου στη Λευκωσία   καί κήρυξε τόν θεῖο λόγο. 

 
  ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗ ΤΑΜΑΣΟΥ ΚΑΙ ΟΡΕΙΝΗΣ ΚΥΡΙΟΥ ΗΣΑΪΟΥ

 ΧΡΟΝΙΚΑ ΜΑΪΟΥ 2014

ΚΥΡΙΑΚΗ
4 ΜΑΪΟΥ 2014

Ο Πανιερώτατος Μητροπολίτης Ταμασού και Ορεινής κ. Ησαΐας λειτούργησε στον 
ιερό ναό του Αρχαγγέλου Μιχαήλ στο Μιτσερό, κήρυξε τον θείο λόγο και τέλεσε 
το μνημόσυνο του αειμνήστου Πάτροκλου Σταύρου, πρώην Υφυπουργού παρά τω 
Προέδρω.
Το εσπέρας χοροστάτησε κατά την ακολουθία του Εσπερινού στον πανηγυρίζοντα 
ιερό ναό της Αγίας Ειρήνης στον Φαρμακά και κήρυξε τον θείο λόγο.

ΔΕΥΤΕΡΑ 
5 ΜΑΪΟΥ 2014

Παρέστη σε εκδήλωση που διοργάνωσε η Κατηχητική Κίνηση Ανδρών της ενορίας 
Παναγίας Οδηγήτριας Παλαιομετόχου προς τιμήν του Πανιερωτάτου Μητροπολίτου 
Κιτίου κ. Χρυσοστόμου.

6 -12 ΜΑΪΟΥ 2014 Μετείχε ως Εκπρόσωπος της Εκκλησίας Κύπρου στη συνάντηση Ορθοδόξων και 
Λουθηρανών που έγινε στην Εσθονία.

ΤΕΤΑΡΤΗ
14 ΜΑΪΟΥ 2014

Χοροστάτησε κατά την ακολουθία του Εσπερινού για την εορτή του Αγίου 
Πανηγυρίου στον ιερό ναό της Παναγίας στη Μαλούντα και κήρυξε τον θείο λόγο.

ΠΕΜΠΤΗ
15 ΜΑΪΟΥ 2014 Είχε συνάντηση με τον Υπουργό Παιδείας και Πολιτισμού κ. Κώστα Καδή.

ΣΑΒΒΑΤΟ
17 ΜΑΪΟΥ 2014

Παρέστη σε εκδήλωση που διοργάνωσε ο Ποδηλατικός Όμιλος της Ιεράς 
Μητροπόλεως Ταμασού και Ορεινής «Άγιος Μνάσων». 

ΚΥΡΙΑΚΗ 
18 ΜΑΪΟΥ 2014

Λειτούργησε στον ιερό ναό της Αγίας Βαρβάρας στην Αγία Βαρβάρα, κήρυξε τον θείο 
λόγο και προέστη μνημοσύνου του αειμνήστου Οικονόμου Σταύρου Παπαγαθαγγέλου
Παρέστη στην τελετή των  αποκαλυπτηρίων της προτομής του αειμνήστου 
Παπασταύρου Παπαγαθαγγέλου που έγινε στο χώρο του ομωνύμου Ιδρύματος στην 
Αγία Βαρβάρα. 

ΔΕΥΤΕΡΑ
19 ΜΑΪΟΥ 2014

Παρέστη και μίλησε σε εκδήλωση που διοργάνωσε η Ένωση Ελλήνων Ποντίων 
Κύπρου «Παναγία Σουμελά».

ΤΡΙΤΗ 
20 ΜΑΪΟΥ 2014

Χοροστάτησε κατά την ακολουθία του Εσπερινού στον πανηγυρίζοντα ιερό ναό των 
Αγίων Κωνσταντίνου και Ελένης στο Τσέρι και κήρυξε τον θείο λόγο.

Ζ Ζ Ζ
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ΠΕΜΠΤΗ 
22 ΜΑΪΟΥ 2014 Είχε συνάντηση με τον Αρχιεπίσκοπο Μαρωνιτών Κύπρου.

ΚΥΡΙΑΚΗ
25 ΜΑΪΟΥ 2014

Λειτούργησε στον μητροπολιτικό ναό της Παναγίας στο Δάλι και κήρυξε τον θείο 
λόγο.

ΔΕΥΤΕΡΑ
26 ΜΑΪΟΥ 2014 Επισκέφθηκε το Δημοτικό Σχολείο Ανάγυιας και μίλησε στους μαθητές.

ΤΕΤΑΡΤΗ
28 ΜΑΪΟΥ 2014 Παρέστη σε εκδήλωση που διοργάνωσε το Γυμνάσιο Δερύνειας. 

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
30 ΜΑΪΟΥ 2014 Παρέστη σε εκδήλωση που διοργάνωσε η Κυπριακή Ομοσπονδία Ποδηλασίας. 

 
ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗ ΤΑΜΑΣΟΥ ΚΑΙ ΟΡΕΙΝΗΣ ΚΥΡΙΟΥ ΗΣΑΪΟΥ

ΧΡΟΝΙΚΑ ΙΟΥΝΙΟΥ 2014

ΚΥΡΙΑΚΗ
1 ΙΟΥΝΙΟΥ 2014

Ο Πανιερώτατος Μητροπολίτης Ταμασού και Ορεινής κ. Ησαΐας λειτούργησε στον 
ιερό ναό του Αποστόλου Λουκά στο Παλαιχώρι και κήρυξε τον θείο λόγο.
Το εσπέρας χοροστάτησε κατά την ακολουθία του Εσπερινού στον πανηγυρίζοντα 
ιερό ναό της Αγίας Ειρήνης στον Φαρμακά και κήρυξε τον θείο λόγο.

ΔΕΥΤΕΡΑ 
2 ΙΟΥΝΙΟΥ 2014

Προήδρευσε Ιερατικής Σύναξης των Κληρικών της Ιεράς Μητροπόλεως Ταμασού, 
στην οποία μίλησε ο Καθηγητής της Θεολογικής Σχολής του Πανεπιστημίου 
Θεσσαλονίκης κύριος Τρύφωνας Τσομπάνης, με θέμα:
 «Η Αισθητική του Ναού». 

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 
6 ΙΟΥΝΙΟΥ 2014

Παρέστη στα εγκαίνια της αίθουσας πολλαπλής χρήσης του Δημοτικού Σχολείου 
Καπέδων και τέλεσε τον Αγιασμό. 
Παρέστη σε εκδήλωση του Δημοτικού Σχολείου Μαθιάτη και απηύθυνε χαιρετισμό. 

ΚΥΡΙΑΚΗ
8 ΙΟΥΝΙΟΥ 2014

Λειτούργησε στον ιερό ναό του Αγίου Νικολάου Πάνω Λακατάμειας και κήρυξε τον 
θείο λόγο και στη συνέχεια προέστη του Εσπερινού του Αγίου Πνεύματος στον ίδιο 
ιερό ναό.  

ΔΕΥΤΕΡΑ
9 ΙΟΥΝΙΟΥ 2014 Λειτούργησε στην Ιερά Μονή Κύκκου. 

ΤΡΙΤΗ 
10 ΙΟΥΝΙΟΥ 2014

Χοροστάτησε κατά την Ακολουθία του Εσπερινού στον πανηγυρίζοντα ιερό ναό του 
Αποστόλου Βαρνάβα στον Μαθιάτη και κήρυξε τον θείο λόγο. 

ΤΕΤΑΡΤΗ 
11 ΙΟΥΝΙΟΥ 2014

Συλλειτούργησε με τον τον Μακαριώτατο Αρχιεπίσκοπο Κύπρου κ.κ. Χρυσόστομο 
και άλλους Αρχιερείς στον πανηγυρίζοντα ιερό ναό του Αποστόλου Βαρνάβα στη 
Δασούπολη. 

ΠΕΜΠΤΗ 
12 ΙΟΥΝΙΟΥ 2014 Μετείχε στις εργασίες της Ιεράς Συνόδου. 
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ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 
13 ΙΟΥΝΙΟΥ 2014

Δέχθηκε την επίσκεψη του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Αλεξανδρουπόλεως 
κ. Ανθίμου.
Παρέστη στην τελετή λήξης των μαθημάτων της Ιερατική Σχολής «Απόστολος 
Βαρνάβας». 

ΚΥΡΙΑΚΗ
15 ΙΟΥΝΙΟΥ 2014

Λειτούργησε στον ιερό ναό της Παναγίας στην Αγροκηπιά, κήρυξε τον θείο λόγο 
και τέλεσε το ετήσιο Μνημόσυνο του αείμνηστου ιερέα της κοινότητας, Οικονόμου  
Γεωργίου Κίτσιου. 

ΤΡΙΤΗ 
17 ΙΟΥΝΙΟΥ 2014

Παρέστη στην τελετή λήξης των μαθημάτων του Περιφερειακού Δημοτικού Σχολείου 
Ταμασού και απηύθυνε χαιρετισμό. 

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 
20 ΙΟΥΝΙΟΥ

ΜΕΧΡΙ ΠΕΜΠΤΗ 26 
ΙΟΥΝΙΟΥ 2014

Κατόπιν πρόσκλησης του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Αρχάγγελσκ και 
Χολμογκόρυ (Εκκλησία Ρωσίας) κυρίου Δανιήλ, μετέβη στην πόλη Αρχάγγελσκ και 
μετέφερε τεμάχια των ιερών λειψάνων των Αγίων Θεοπατόρων Ιωακείμ και Άννης.  

ΚΥΡΙΑΚΗ
22 ΙΟΥΝΙΟΥ 2014

Συλλειτούργησε με τον Επίσκοπο Τρότσκυ  κύριο Παγκράτιο στην Ιερά Μονή Βάλαμο 
στη Ρωσία. 

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
27 ΙΟΥΝΙΟΥ 2014

Παρέστη στην τελετή λήξης των μαθημάτων του Λυκείου Παλαιομετόχου και 
απηύθυνε χαιρετισμό. 

ΣΑΒΒΑΤΟ
28 ΙΟΥΝΙΟΥ 2014

Χοροστάτησε κατά την Ακολουθία του Εσπερινού στον πανηγυρίζοντα ιερό ναό των 
Αποστόλων Πέτρου και Παύλου και κήρυξε τον θείο λόγο. 

ΚΥΡΙΑΚΗ 
29 ΙΟΥΝΙΟΥ 2014

Λειτούργησε στον ιερό ναό του Αγίου Νικολάου στην Πάνω Λακατάμεια και κήρυξε 
τον θείο λόγο. 

ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗ ΤΡΙΜΥΘΟΥΝΤΟΣ ΚΥΡΙΟΥ ΒΑΡΝΑΒΑ
ΧΡΟΝΙΚΑ ΜΑΪΟΥ 2014 

ΣΑΒΒΑΤΟ
3 ΜΑΪΟΥ 2014

Ὁ Πανιερώτατος Μητροπολίτης Τριμυθοῦντος  κύριος Βαρνάβας χοροστάτησε κατά 
τήν ἀκολουθία τοῦ Ἑσπερινοῦ καί τοῦ Ὄρθρου τῶν Ἐγκαινίων στόν Ἱερό Ναό Ἁγίου 
Ἰωάννου τοῦ Θεολόγου Ψευδᾶ.

ΚΥΡΙΑΚΗ
4 ΜΑΪΟΥ 2014

Συμμετέσχε σέ ἀρχιερατικό Συλλείτουργο, προεξάρχοντος τοῦ Σεβασμιωτάτου 
Μητροπολίτου Κιτίου κ. Χρυσοστόμου, κατά τήν ἀκολουθία τῶν Ἐγκαινίων στόν Ἱερό 
Ναό Ἁγίου Ἰωάννου τοῦ Θεολόγου Ψευδᾶ. 

ΚΥΡΙΑΚΗ
11 ΜΑΪΟΥ 2014

Λειτούργησε στό παρεκκλήσιο τῆς Ἁγίας Παρασκευῆς στή Μοσφιλωτή.
Χοροστάτησε κατά τήν ἀκολουθία τοῦ Ἑσπερινοῦ στόν πανηγυρίζοντα Ἱερό Ναό 
Ἁγίου Ἐπιφανίου Ἀλεθρικοῦ.

ΔΕΥΤΕΡΑ
12 ΜΑΪΟΥ 2014

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

ΤΡΙΤΗ
13 ΜΑΪΟΥ 2014

Χοροστάτησε κατά τήν ἀκολουθία τοῦ Ἑσπερινοῦ στόν πανηγυρίζοντα Ἱερό Ναό 
Ἁγίου Θεράποντος Ἀγγλισίδων.
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ΣΑΒΒΑΤΟ
17 ΜΑΪΟΥ 2014

Χοροστάτησε κατά τήν ἀκολουθία τοῦ Ἑσπερινοῦ στόν πανηγυρίζοντα Ἱερό Ναό 
Ἁγίας Φωτεινῆς Ἀναφωτίας.

ΚΥΡΙΑΚΗ
18 ΜΑΪΟΥ 2014 Λειτούργησε στόν Ἱερό Ναό Παναγίας Σκαρίνου καί κήρυξε τόν θεῖο λόγο.

ΤΡΙΤΗ
20 ΜΑΪΟΥ 2014

Χοροστάτησε κατά τήν ἀκολουθία τοῦ Ἑσπερινοῦ στόν πανηγυρίζοντα Ἱερό Ναό 
Ἁγίων Κωνσταντίνου καί Ἑλένης Ἰδαλίου.

ΤΕΤΑΡΤΗ
21 ΜΑΪΟΥ 2014

Λειτούργησε στόν πανηγυρίζοντα Ἱερό Ναό Ἁγίων Κωνσταντίνου καί Ἑλένης Τόχνης 
καί κήρυξε τόν θεῖο λόγο.

ΚΥΡΙΑΚΗ
25 ΜΑΪΟΥ 2014

Λειτούργησε στόν Ἱερό Ναό Ἁγίου Ἐπιφανίου Ὀλυμπίων καί κήρυξε τόν θεῖο λόγο. 
Κατά τή διάρκεια τῆς θείας Λειτουργίας χειροτόνησε σέ διάκονο τόν θεολόγο 
Κυπριανό Ἀθανασίου.

   

 ΕΠΙΣΚΟΠΟΥ ΚΑΡΠΑΣΙΑΣ ΚΥΡΙΟΥ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΥ
 ΧΡΟΝΙΚΑ ΜΑΪΟΥ 2014

ΚΥΡΙΑΚΗ
4 ΜΑΪΟΥ 2014

Ὁ Θεοφιλέστατος Ἐπίσκοπος Καρπασίας κύριος Χριστοφόρος λειτούργησε στόν ἱερό 
ναό Ἁγίου Βασιλείου στόν Στρόβολο καί χειροτόνησε σε διάκονο τόν κύριο Βασίλειο 
Κωνσταντίνου.

ΠΕΜΠΤΗ 
8 ΜΑΪΟΥ 2014

Λειτούργησε στόν πανηγυρίζοντα καθεδρικό ναό Ἁγίου Ἰωάννου Λευκωσίας καί 
κήρυξε τόν θεῖο λόγο. Τό ἑσπέρας μέ τήν εὐκαιρία τῶν ὀνομαστηρίων του χοροστάτησε 
στόν ἴδιο ἱερό ναό καί κήρυξε τόν θεῖο λόγο.

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
9 ΜΑΪΟΥ 2014                 

Μέ τήν εὐκαιρία τῆς ὀνομαστικῆς του ἑορτῆς λειτούργησε στόν καθεδρικό ναό
Ἁγίου Ἰωάννου Λευκωσίας.

ΚΥΡΙΑΚΗ
11 ΜΑΪΟΥ 2014 Λειτούργησε στόν ἱερό ναό Ἁγίου Νικολάου στήν Ἔγκωμη καί κήρυξε τόν θεῖο λόγο.

ΚΥΡΙΑΚΗ
18 ΜΑΪΟΥ 2014

Στά πλαίσια τῆς ἐπίσημης ἐπίσκεψης τοῦ Ἀρχιεπισκόπου Κύπρου  στή Μεγάλη
Βρεταννία  συλλειτούργησε με τον Μακαριώτατο Ἀρχιεπίσκοπο  Κύπρου κύριο κύριο  
Χρυσόστομο καί τον  Σεβασμιώτατο  Ἀρχιεπίσκοπο Θυατείρων κύριο Γρηγόριο στόν 
καθεδρικό ναό τῆς Κοιμήσεως τῆς Θεοτόκου στό Wood Green Λονδίνου.

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
23 ΜΑΪΟΥ 2014 

 

Συμμετέσχε στήν τελετή τῆς κουρᾶς  τοῦ κυρίου Γρηγορίου Μουσουρούλη πού 
τελέστηκε στήν ἱερά μονή Παναγίας Τροοδιτίσσης ἀπό τόν Ἡγούμενο αὐτῆς γἐροντα 
Ἀθανάσιο.

ΣΑΒΒΑΤΟ
24 ΜΑΪΟΥ 2014

Συλλειτούργησε μέ τόν Μακαριώτατο Ἀρχιεπίσκοπο Κύπρου κ.κ Χρυσόστομο στόν 
καθεδρικό ναό Ἁγίου Ἰωάννου Λευκωσίας. Κατἀ τή θεία λειτουργία ὁ Μακαριώτατος 
χειροτόνησε σέ πρεσβύτερο τόν διακόνο  πατέρα Μαρῖνο Κλαδᾶ καί διάκονο τόν 
μοναχό Γρηγόριο Μουσουρούλη.

Ζ Ζ Ζ
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ΚΥΡΙΑΚΗ
25 ΜΑΪΟΥ 2014 

Λειτούργησε στόν πανηγυρίζοντα ἱερό ναό Ἁγίου Συνεσίου Ριζοκαρπάσου καί κήρυξε 
τόν θεῖο λόγο.

ΠΕΜΠΤΗ
29 ΜΑΪΟΥ 2014 

Στην εορτή τῆς Ἀναλήψεως λειτούργησε στόν ἱερό ναό Ἁγίου Γεωργίου στόν Ὕψωνα
καί κήρυξε τόν θεῖο λόγο.

ΕΠΙΣΚΟΠΟΥ ΚΑΡΠΑΣΙΑΣ ΚΥΡΙΟΥ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΥ
ΧΡΟΝΙΚΑ ΙΟΥΝΙΟΥ 2014 

ΚΥΡΙΑΚΗ
1 ΙΟΥΝΙΟΥ 2014

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

ΚΥΡΙΑΚΗ 
8 ΙΟΥΝΙΟΥ 2014 Λειτούργησε στήν ἱερά μονή Παναγίας Τροοδιτίσσης καί κήρυξε τόν θεῖο λόγο.

ΔΕΥΤΕΡΑ 
9 ΙΟΥΝΙΟΥ 2014                 

Μέ τήν εὐκαιρία τῆς ἑορτῆς τοῦ Ἁγίου Πνεύματος λειτούργησε στόν ἱερό ναό 
Ἁγίας Τριάδος στήν Ἁγία  Τριάδα Καρπασίας καί κήρυξε τόν θεῖο λόγο. 

ΣΑΒΒΑΤΟ
14 ΙΟΥΝΙΟΥ 2014

Λειτούργησε στόν ἱερό ναό Ἀρχαγγέλου Μιχαήλ στό Καϊμακλί καί κήρυξε τόν 
θεῖο λόγο.

ΚΥΡΙΑΚΗ
15 ΙΟΥΝΙΟΥ 2014

Λειτούργησε στόν ἱερό ναό Ἁγίου Βασιλείου στόν Στρόβολο καί χειροτόνησε  σέ 
διάκονο τόν κύριο Χρίστο Κλεάνθους.

ΚΥΡΙΑΚΗ
22 ΙΟΥΝΙΟΥ 2014

Μέ τήν εὐκαιρία τῆς ἐπίσκεψής του στή Λευκορωσία συλλειτούργησε μέ τόν Ἔξαρχο 
τοῦ Πατριαρχείου Μόσχας καί Μητροπολίτη Μίνσκ κ. Παύλο καί τόν Ἅγιο Πομπρούϊσκ 
κ. Σεραφείμ στόν ἱερό ναό Ἁγίου Γεωργίου Πομπρούϊσκ στή Λευκορωσία.  

ΚΥΡΙΑΚΗ 
29 ΙΟΥΝΙΟΥ 2014 

Λειτούργησε στόν ἱερό ναό Ἀρχαγγέλου Μιχαήλ (Τρυπιώτη) Λευκωσίας καί 
κήρυξε τόν θεῖο λόγο. Τό ἑσπέρας τῆς ἴδιας ἡμέρας, μέ τήν εὐκαιρία τῆς ἑορτῆς 
τῶν Πρωτοκορυφαίων Ἀποστόλων Πέτρου καί Παύλου, συμμετέσχε στόν 
πανηγυρικό ἑσπερινό χοροστατοῦντος τοῦ Μακαριωτάτου Ἀρχιεπισκόπου Κύπρου 
κ.κ Χρυσοστόμου καί ἄλλων ἀρχιερέων, πού τελέστηκε στή «Στήλη τοῦ Ἀποστόλου 
Παύλου» στήν Κάτω Πάφο.

ΕΠΙΣΚΟΠΟΥ ΑΡΣΙΝΟΗΣ ΚΥΡΙΟΥ ΝΕΚΤΑΡΙΟΥ
ΧΡΟΝΙΚΑ ΜΑΪΟΥ 2014

ΚΥΡΙΑΚΗ
4 ΜΑΙΟΥ 2014

Ὁ Θεοφιλέστατος Ἐπίσκοπος Ἀρσινόης  κ. Νεκτάριος λειτούργησε στόν ἱερό ναό τῆς 
Παναγίας Χρυσελεούσης στήν Κοίλη καί κήρυξε τόν θεῖο λόγο.

ΚΥΡΙΑΚΗ
11 ΜΑΙΟΥ 2014

Λειτούργησε στήν ἱερά Μονή τοῦ Ἁγίου Γεωργίου Κοντοῦ στή Λάρνακα καί κήρυξε 
τόν θεῖο λόγο.

ΔΕΥΤΕΡΑ
12 ΜΑΙΟΥ 2014

Λειτούργησε στόν πανηγυρίζοντα ἱερό ναό τοῦ Ἁγίου Ἐπιφανίου στή Δρούσεια καί 
κήρυξε τόν θεῖο λόγο.

Ζ Ζ Ζ

Ζ Ζ Ζ
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ΣΑΒΒΑΤΟ
17 ΜΑΙΟΥ 2014

Λειτούργησε στήν ἱερά Μονή τοῦ Τιμίου Προδρόμου Μέσα Ποταμοῦ καί κήρυξε τόν 
θεῖο λόγο.

ΚΥΡΙΑΚΗ
18 ΜΑΙΟΥ 2014

Λειτούργησε στόν ἱερό ναό τοῦ Ἀποστόλου Ἀνδρέου Ἔμπας καί προέστη τοῦ Ἐθνικοῦ 
Μνημοσύνου τῶν ἡρώων τῆς Κοινότητας.

ΚΥΡΙΑΚΗ
25 ΜΑΙΟΥ 2014

Λειτούργησε στόν ἱερό ναό τῆς Ἁγίας Παρασκευῆς στή Γεροσκήπου καί κήρυξε τόν 
θεῖο λόγο.

ΠΕΜΠΤΗ
29 ΜΑΙΟΥ 2014

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

 
ΕΠΙΣΚΟΠΟΥ ΑΡΣΙΝΟΗΣ ΚΥΡΙΟΥ ΝΕΚΤΑΡΙΟΥ

ΧΡΟΝΙΚΑ ΙΟΥΝΙΟΥ

ΚΥΡΙΑΚΗ
1 ΙΟΥΝΙΟΥ 2014

Ο Θεοφιλέστατος Επίσκοπος Αρσινόης κ. Νεκτάριος λειτούργησε στον ιερό ναό της 
Παναγίας Ευαγγελίστριας στον Κάθηκα και κήρυξε τον θείο λόγο.

ΚΥΡΙΑΚΗ
8 ΙΟΥΝΙΟΥ 2014

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

ΔΕΥΤΕΡΑ
9 ΙΟΥΝΙΟΥ 2014

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

ΤΕΤΑΡΤΗ
11 ΙΟΥΝΙΟΥ 2014

Λειτούργησε στον πανηγυρίζοντα ιερό ναό του Αποστόλου Βαρνάβα στη Μεσόγη 
και κήρυξε τον θείο λόγο.

ΚΥΡΙΑΚΗ
15 ΙΟΥΝΙΟΥ 2014 Λειτούργησε στον ιερό ναό του Αγίου Ευψυχίου στον Πωμό και κήρυξε τον θείο λόγο.

ΚΥΡΙΑΚΗ
22 ΙΟΥΝΙΟΥ 2014

Λειτούργησε στον ιερό ναό του Αγίου Γεωργίου στα Κελοκέδαρα και προέστη του 
Εθνικού Μνημοσύνου των ηρώων της Κοινότητας.

ΚΥΡΙΑΚΗ
29 ΙΟΥΝΙΟΥ 2014

Λειτούργησε στον πανηγυρίζοντα ιερό ναό των Αποστόλων Παύλου και Βαρνάβα 
στην Πάφο και κήρυξε τον θείο λόγο.
Το εσπέρας συγχοροστάτησε με τον Μακαριώτατο Αρχιεπίσκοπο Κύπρου 
κ. Χρυσόστομο, τον Πανιερώτατο Μητροπολίτη Πάφου και άλλους Αρχιερείς κατά 
την ακολουθία του εσπερινού στη Στήλη του Αποστόλου Παύλου στην Κάτω Πάφο.

ΔΕΥΤΕΡΑ
30 ΙΟΥΝΙΟΥ 2014

Χοροστάτησε κατά την ακολουθία του εσπερινού στον πανηγυρίζοντα ιερό ναό των 
Αγίων Αναργύρων στην Κάτω Πάφο και κήρυξε τον θείο λόγο.

ΘΕΟΦΙΛΕΣΤΑΤΟΥ ΕΠΙΣΚΟΠΟΥ ΑΜΑΘΟΥΝΤΟΣ  ΚΥΡΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ 
ΧΡΟΝΙΚΑ  ΜΑΪΟΥ 2014

ΚΥΡΙΑΚΗ
4 ΜΑΪΟΥ 2014

Ὁ Θεοφιλέστατος Ἐπίσκοπος Ἀμαθοῦντος κύριος Νικόλαος τέλεσε τή θεία Λειτουργία 
στόν ἱερό ναό Ἁγίου Μάμαντος τῆς ὁμώνυμης κοινότητας Λεμεσοῦ.

Ζ Ζ Ζ

Ζ Ζ Ζ
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ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
9 ΜΑΪΟΥ 2014

Προέστη ἀγρυπνίας κατά τή διάρκεια τῆς ὁποίας τελέστηκαν τά ἐγκαίνια τοῦ 
νεόδμητου ἱεροῦ ναοῦ  Τιμίου Σταυροῦ στόν Συνοικισμό Πάνω Πολεμιδιῶν.

ΚΥΡΙΑΚΗ
11 ΜΑΪΟΥ 2014

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

ΔΕΥΤΕΡΑ
12 ΜΑΪΟΥ 2014

Τέλεσε τή θεία Λειτουργία στόν πανηγυρίζοντα ἱερό ναό Ἁγίου Ἐπιφανίου τῆς 
κοινότητας Ἀψιοῦ.

ΚΥΡΙΑΚΗ
18 ΜΑΪΟΥ 2014

Τέλεσε τή θεία Λειτουργία στόν ἱερό ναό Ἀποστόλου Λουκᾶ τῆς κοινότητας 
Κολοσσίου.

ΤΡΙΤΗ
20 ΜΑΪΟΥ 2014

Χοροστάτησε κατά τήν ἀκολουθία τοῦ ἑσπερινοῦ  στόν πανηγυρίζοντα  ἱερό ναό 
Ἁγίων Κωνσταντίνου καί Ἑλένης τῆς κοινότητας Καντοῦ.

ΤΕΤΑΡΤΗ
21 ΜΑΪΟΥ 2014

Τέλεσε τή θεία Λειτουργία στόν πανηγυρίζοντα ἱερό ναό Ἁγίων Κωνσταντίνου καί 
Ἑλένης τῆς κοινότητας Ἁγίου Κωνσταντίνου.

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
23 ΜΑΪΟΥ 2014

Προέστη ἀγρυπνίας κατά τή διάρκεια τῆς ὁποίας τέλεσε τά ἐγκαίνια τοῦ ἱεροῦ 
παρεκκλησίου τοῦ Ἁγίου Νικολάου τῆς κοινότητας Μαθηκολώνης. 

ΚΥΡΙΑΚΗ
25 ΜΑΪΟΥ 2014 Τέλεσε τή θεία Λειτουργία στόν ἱερό ναό Ἁγίου Ἰγνατίου τοῦ Θεοφόρου.

ΠΕΜΠΤΗ
29 ΜΑΪΟΥ 2014 Προέστη ἀγρυπνίας στό ἱερό παρεκκλήσιο τοῦ Φιλανθρώπου Χριστοῦ στό Ζακάκι

ΘΕΟΦΙΛΕΣΤΑΤΟΥ ΕΠΙΣΚΟΠΟΥ ΑΜΑΘΟΥΝΤΟΣ  ΚΥΡΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ 
ΧΡΟΝΙΚΑ  ΙΟΥΝΙΟΥ 2014

ΚΥΡΙΑΚΗ
1 ΙΟΥΝΙΟΥ 2014

Ὁ Θεοφιλέστατος Ἐπίσκοπος Ἀμαθοῦντος κύριος Νικόλαος τέλεσε τη θεία 
Λειτουργία στόν ἱερό ναό Ἀποστόλων Πέτρου καί Παύλου Αὐγόρου.

ΚΥΡΙΑΚΗ
8 ΙΟΥΝΙΟΥ 2014 
ΠΕΝΤΗΚΟΣΤΗΣ

Τέλεσε τή θεία Λειτουργία στόν ἱερό ναό Ἁγίου Σάββα Ὕψωνα καί ἀκολούθως 
χοροστάτησε στόν ἑσπερινό τοῦ Ἁγίου Πνεύματος στόν ἴδιο ἱερό ναό.

ΔΕΥΤΕΡΑ
9 ΙΟΥΝΙΟΥ 2014

ΑΓΙΟΥ ΠΝΕΥΜΑΤΟΣ

Συλλειτούργησε μετά τοῦ Πανιερωτάτου Μητροπολίτου Λεμεσοῦ κ.κἈθανασίου 
στόν ἱερό ναό Ἁγίας Τριάδος Λεμεσοῦ

ΤΕΤΑΡΤΗ
11 ΙΟΥΝΙΟΥ 2014

Τέλεσε τή θεία Λειτουργία στόν πανηγυρίζοντα ἱερό ναό Ἀποστόλου Βαρνάβα 
Συνοικισμοῦ Ἁγίου Ἰωάννη.

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
13 ΙΟΥΝΙΟΥ 2014

Συλλειτούργησε μετά τοῦ Θεοφιλεστάτου Ἐπισκόπου Ἀρσινόης κ.Νεκταρίου στά 
ἐρείπια τῆς Βασιλικῆς τοῦ Ἁγίου Τύχωνα στήν Ἀμαθούντα.

Ζ Ζ Ζ
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ΣΑΒΒΑΤΟ
14 ΙΟΥΝΙΟΥ 2014

Ὑποδέχθηκε τεμάχιο ἱεροῦ λειψάνου τοῦ Ἁγίου Λουκᾶ Κριμαίας καί Ρώσων Ἁγίων 
στόν περίβολο τοῦ μητροπολιτικοῦ ναοῦ Παναγίας Παντανάσσης (Καθολικῆς) 
καί συγχοροστάτησε κατά τήν ἀκολουθία τοῦ ἑσπερινοῦ μετά τοῦ Σεβασμιωτάτου 
Μητροπολίτου Βόστρων κ.κ.Τιμόθεου.

ΚΥΡΙΑΚΗ
15 ΙΟΥΝΙΟΥ 2014

Τέλεσε τή θεία Λειτουργία  στόν ἱερό ναό Ἁγίου Ἰωάννου Ἐλεήμονος .
Χοροστάτησε κατά τήν ἀκολουθία τοῦ ἑσπερινοῦ στόν πανηγυρίζοντα ἱερό ναό 
Ἁγίου Τύχωνα τῆς ὁμώνυμης κοινότητας.

ΔΕΥΤΕΡΑ
16 ΙΟΥΝΙΟΥ 2014

Τέλεσε τή θεία Λειτουργία στόν πανηγυρίζοντα ἱερό ναό Ἁγίου Τύχωνα τῆς ὁμώνυμης 
κοινότητας.

ΚΥΡΙΑΚΗ
22 ΙΟΥΝΙΟΥ 2014 Τέλεσε τή θεία Λειτουργία στόν ἱερό ναό Ἀρχαγγέλου Μιχαήλ Ἀρμενοχωρίου.

ΤΡΙΤΗ
24 ΙΟΥΝΙΟΥ 2014

Προέστη ἀγρυπνίας στήν πανηγυρίζουσα ἱερά μονή Τιμίου Προδρόμου Μέσα 
Ποταμοῦ.

ΣΑΒΒΑΤΟ
28 ΙΟΥΝΙΟΥ 2014

Χοροστάτησε κατά τήν ἀκολουθία τοῦ ἑσπερινοῦ στόν πανηγυρίζοντα ἱερό ναό 
Ἀποστόλων Πέτρου καί Παύλου στήν κοινότητα Ἁγίου Παύλου.

ΚΥΡΙΑΚΗ
29 ΙΟΥΝΙΟΥ 2014

Τέλεσε τή θεία Λειτουργία στόν πανηγυρίζοντα ἱερό ναό Ἀποστόλων Πέτρου 
καί Παύλου Λεμεσοῦ. Κατά τή διάρκεια τῆς θείας Λειτουργίας χειροτόνησε σέ 
Πρεσβύτερο τόν Εὐλαβέστατο Διάκονο π.Γεώργιο Στυλιανοῦ.
Χοροστάτησε κατά τήν ἀκολουθία τοῦ ἑσπερινοῦ στόν ἱερό ναό Ἀποστόλων Πέτρου 
καί Παύλου Ἀσγάτας.

ΕΠΙΣΚΟΠΟΥ ΛΗΔΡΑΣ ΚΑΙ ΗΓΟΥΜΕΝΟΥ ΙΕΡΑΣ ΜΟΝΗΣ ΠΑΝΑΓΙΑΣ ΜΑΧΑΙΡΑ 
ΚΥΡΙΟΥ ΕΠΙΦΑΝΙΟΥ

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ ΚΑΙ ΧΟΡΟΣΤΑΣΙΕΣ ΜΑΪΟΥ - ΙΟΥΝΙΟΥ 2014

 Ὁ Θεοφιλέστατος Ἐπίσκοπος Λήδρας καὶ Ἡγούμενος τῆς Ἱερᾶς Μονῆς Μαχαιρᾶ,  καθ’ ὅλες τὶς Κυριακὲς 
 καὶ μεγάλες ἑορτὲς τοῦ μηνὸς Μαΐου καί Ἰουνίου λειτούργησε ἢ χοροστάτησε στὸ Καθολικὸ τῆς Ἱερᾶς 
 Μονῆς Μαχαιρᾶ.

 Ἐπίσης, τὴν Κυριακὴ 18 Μαΐου, ἐκπροσώπησε, μὲ ἐντολὴ τοῦ  Ἀρχιεπισκόπου τὴν Ἐκκλησία τῆς Κύπρου 
 στοὺς ἑορτασμοὺς, ἐπὶ τῇ εὐκαιρίᾳ τῆς 300ετηρίδος ἀπὸ τῆς κοιμήσεως τοῦ Ἁγίου Γερασίμου Πατριάρχου 
 Ἀλεξανδρείας τοῦ Παλλαδᾶ στὴν Ἱερὰν Μονὴν Βατοπαιδίου, καὶ ἔλαβε μέρος στὸ ἀρχιερατικὸ 
 συλλείτουργο, στὸ ὁποῖο προεξῆρχε ὁ  Μακαριώτατος  Πατριάρχης  Ἀλεξανδρείας  κύριος   Θεόδωρος.

Ζ Ζ Ζ
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ΕΠΙΣΚΟΠΟΥ ΧΥΤΡΩΝ ΚΑΙ ΗΓΟΥΜΕΝΟΥ ΑΓΙΟΥ ΝΕΟΦΥΤΟΥ
 ΚΥΡΙΟΥ ΛΕΟΝΤΙΟΥ

ΧΡΟΝΙΚΑ ΜΑΪΟΥ – ΙΟΥΝΙΟΥ 2014

ΣΑΒΒΑΤΟ
3 ΜΑΪΟΥ 2014

Ο Επίσκοπος Χύτρων και Ηγούμενος Αγίου Νεοφύτου κύριος Λεόντιος παρέστη σε 
εκδήλωση μνήμης για τη γενοκτονία των Ποντίων από τους Τούρκους, που έγινε στο 
Λύκειο Α΄ Αρχιεπισκόπου Μακαρίου Γ΄, Πάφου.  

ΚΥΡΙΑΚΗ 
4 ΜΑΪΟΥ 2014 Τέλεσε τη θεία Λειτουργία στην Ιερά Μονή Αγίου Νεοφύτου.

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
30 ΜΑΪΟΥ 2014

Παρέστη στο Α΄ Λειτουργικό Συνέδριο, που οργάνωσε η Συνοδική Επιτροπή επί 
της Λατρείας στην Ιερά Μητρόπολη Λεμεσού, η οποία είχε ως θέμα «Η Ορθόδοξη 
Λειτουργική Παράδοση στην Κύπρο μέσα από τις πηγές».

ΣΑΒΒΑΤΟ
7 ΙΟΥΝΙΟΥ 2014

Παρέστη στα εγκαίνια και τέλεσε τον αγιασμό του νέου ιατρικού κέντρου “Kings 
Medical Centre” (παράρτημα του νοσοκομείου Ευαγγελισμός) στην Κάτω Πάφο.

ΤΕΤΑΡΤΗ
11 ΙΟΥΝΙΟΥ 2014

Συλλειτούργησε στον Ιερό Ναό Αποστόλου Βαρνάβα Δασουπόλεως με τον  
Μακαριώτατο και άλλα  Μέλη  της Ιεράς Συνόδου καθώς και  Εκπροσώπους του 
Οικουμενικού Πατριαρχείου, του Πατριαρχείου Ιεροσολύμων και του Πατριαρχείου 
Μόσχας.

ΤΡΙΤΗ
17 ΙΟΥΝΙΟΥ 2014

Χοροστάτησε κατά τον πανηγυρικό εσπερινό στον Ιερό Ναό Αγίου Λεοντίου, στο 
μετόχιο της Μονής «Ανατολικό». 

ΤΕΤΑΡΤΗ
18 ΙΟΥΝΙΟΥ 2014

Συλλειτούργησε κατά τη θεία  Λειτουργία με  τον Θεοφιλέστατο Επίσκοπο 
Μεσαορίας κ. Γρηγόριο, στον Ιερό Ναό Αγίου Λεοντίου στο μετόχιο της Ιεράς Μονής 
«Ανατολικό».

ΚΥΡΙΑΚΗ
22 ΙΟΥΝΙΟΥ 2014

Τέλεσε τη θεία  Λειτουργία στον Ιερό Ναό Αγίας Μαρίνης, Μέσα Χωρίου και προέστη 
εθνικού μνημοσύνου των Ηρώων της κοινότητας.

ΔΕΥΤΕΡΑ
23 ΙΟΥΝΙΟΥ 2014 Προέστη αγρυπνίας στην Ιερά Μονή Αγίου Νεοφύτου.

ΚΥΡΙΑΚΗ
29 ΙΟΥΝΙΟΥ 2014

Συγχοροστάτησε κατά τον υπαίθριο πανηγυρικό εσπερινό, που έγινε στη «Στήλη 
Αποστόλου Παύλου», στην Κάτω Πάφο, με  τον Μακαριώτατο Αρχιεπίσκοπο 
Κύπρου κ.κ. Χρυσόστομο Β΄, τον Πανιερώτατο Μητροπολίτη Πάφου κ. Γεώργιο, τον 
Θεοφιλέστατο Επίσκοπο Καρπασίας κύριο Χριστοφόρο, τον Θεοφιλέστατο Επίσκοπο 
Αρσινόης κ. Νεκτάριο και τον Θεοφιλέστατο Επίσκοπο Μεσαορίας κύριο Γρηγόριο. 

            Καθ’ όλες τις λοιπές Κυριακές και τις μεγάλες εορτές των μηνών Μαΐου και Ιουνίου  
            χοροστάτησε ή  λειτούργησε στην Ιερά Μονή Αγίου Νεοφύτου.

Ζ Ζ Ζ
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  ΕΠΙΣΚΟΠΟΥ ΝΕΑΠΟΛΕΩΣ ΚΥΡΙΟΥ ΠΟΡΦΥΡΙΟΥ
 ΧΡΟΝΙΚΑ ΜΑΪΟΥ 2014

ΚΥΡΙΑΚΗ
4 ΜΑΪΟΥ 2014

Ο Θεοφιλέστατος Επίσκοπος Νεαπόλεως τέλεσε τη θεία Λειτουργία και κήρυξε τον 
θείο λόγο στον ιερό ναό του Αγίου Νικολάου Schaerbeek Βρυξελλών.

ΤΡΙΤΗ
6 ΜΑΪΟΥ 2014

Συνάντησε και γευμάτισε με τον πρέσβυ της Δημοκρατίας της Κύπρου στο Βέλγιο
κ. Αντώνιο Γρίβα στην πρεσβευτική κατοικία.

ΠΕΜΠΤΗ
8 ΜΑΪΟΥ 2014

Παρέστη σε συνάντηση της Επιτροπής Αντιπροσωπειών των Ορθοδόξων Εκκλησιών 
στους Ευρωπαϊκούς Θεσμούς στην Αντιπροσωπεία του Πατριαρχείου Ρουμανίας.

ΤΡΙΤΗ
13 ΜΑΪΟΥ 2014

Συνάντησε στο Γραφείο της Εκκλησίας της Κύπρου στις Βρυξέλλες τον επικεφαλής 
του Γραφείου της Επιτρόπου κας Ανδρούλας Βασιλείου, κ. Γιάννο Ασημάκη.

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 
16 ΜΑΪΟΥ 2014

Εισήγηση του Θεοφιλεστάτου με θέμα «Η οικογένεια ως η ψυχή και η ελπίδα της 
Ευρώπης» στο Βουκουρέστι Ρουμανίας στο Σεμινάριο που διοργανώθηκε από το 
Πατριαρχείο Ρουμανίας με θέμα «Η οικογένεια στα πλαίσια της τρέχουσας κρίσης».

ΚΥΡΙΑΚΗ
18 ΜΑΪΟΥ 2014

Συμμετέσχε σε αρχιερατικό συλλείτουργο στον πατριαρχικό καθεδρικό ναό Αγίων 
Κωνσταντίνου και Ελένης στο Βουκουρέστι Ρουμανίας.

ΚΥΡΙΑΚΗ
25 ΜΑΪΟΥ 2014

Συλλειτούργησε με τον Μητροπολίτη Λεμεσού κ. Αθανάσιο στον ιερό ναό Αγίων 
Αποστόλων στο Dortmund Γερμανίας.

ΕΠΙΣΚΟΠΟΥ ΝΕΑΠΟΛΕΩΣ ΚΥΡΙΟΥ ΠΟΡΦΥΡΙΟΥ
ΧΡΟΝΙΚΑ ΙΟΥΝΙΟΥ 2014 

ΚΥΡΙΑΚΗ
1 IΟΥΝΙΟΥ 2014

Ο Θεοφιλέστατος Επίσκοπος Νεαπόλεως τέλεσε τη θεία Λειτουργία και κήρυξε 
τον θείο λόγο στον ιερό ναό του Αγίου Ιωάννη Βαπτιστή Molenbeek Βρυξελλών.

ΔΕΥΤΕΡΑ 2- ΠΕΜΠΤΗ 5 
IΟΥΝΙΟΥ 2014 Παρέστη στην ετήσια συνάντηση της Κεντρικής Επιτροπής της CEC.

ΚΥΡΙΑΚΗ
8 IΟΥΝΙΟΥ 2014

Συμμετέσχε σε πολυαρχιερατικό Συλλείτουργο για την εορτή της Πεντηκοστής στον 
μητροπολιτικό καθεδρικό ναό των Παμμεγίστων Ταξιαρχών Βρυξελλών.

ΤΡΙΤΗ
10 IΟΥΝΙΟΥ 2014

Συμμετέσχε στην ετήσια συνάντηση των θρησκευτικών  ηγετών με τον Πρόεδρο της 
Ευρωπαϊκής Επιτροπής, τον Πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου και  έναν  εκ των 
αντιπροέδρων του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου.

ΤΕΤΑΡΤΗ 
11 IΟΥΝΙΟΥ 2014

Συμμετέσχε σε πολυαρχιερατικό συνοδικό Συλλείτουργο στον Απόστολο Βαρνάβα  
στη Δασούπολη Λευκωσίας για   τη  θρονική εορτή της Εκκλησίας της Κύπρου.

ΤΕΤΑΡΤΗ 
11 IΟΥΝΙΟΥ 2014 Τέλεσε τον αγιασμό εγκαινίων του Πολιτιστικού Κέντρου του Δήμου Στροβόλου.

Ζ Ζ Ζ
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ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
13 IΟΥΝΙΟΥ 2014

Μίλησε με θέμα: « Η κατεχόμενη πολιτιστική μας κληρονομιά και η ευθύνη μας» στο 
ενοριακό κέντρο Παναγίας Χρυσαϊφυλιώτισσας  Λεμεσού.

ΚΥΡΙΑΚΗ
15 IΟΥΝΙΟΥ 2014

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

ΚΥΡΙΑΚΗ
22 IΟΥΝΙΟΥ 2014

Τέλεσε τη θεία Λειτουργία και κήρυξε τον θείο λόγο στον ιερό ναό του Αγίου 
Νικολάου Schaerbeek Βρυξελλών.

ΤΡΙΤΗ 24 - ΤΕΤΑΡΤΗ 25
ΙΟΥΝΙΟΥ 2014

Παρέστη στην ετήσια συνάντηση της Εκτελεστικής Επιτροπής (ExCom) της 
Διάσκεψης Ευρωπαϊκών Εκκλησιών (CEC) στο Στρασβούργο Γαλλίας.

ΚΥΡΙΑΚΗ
29 IΟΥΝΙΟΥ 2014

Τέλεσε τη θεία Λειτουργία και κήρυξε τον θείο λόγο στον ιερό ναό του Αγίας 
Βαρβάρας Λιέγης Βελγίου.

ΕΠΙΣΚΟΠΟΥ ΜΕΣΑΟΡΙΑΣ ΚΥΡΙΟΥ ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ                                                          
ΧΡΟΝΙΚΑ ΜΑΪΟΥ 2014

ΚΥΡΙΑΚΗ
4 ΜΑΪΟΥ 2014

Ὁ Θεοφιλέστατος Ἐπίσκοπος Μεσαορίας κύριος Γρηγόριος λειτούργησε καὶ κήρυξε 
στὸν ἱερό ναὸ τοῦ Ἁγίου Χαραλάμπους στὴν κατεχόμενη Κοντέα.

ΤΕΤΑΡΤΗ
7 ΜΑΪΟΥ 2014

Τὸ ἑσπέρας χοροστάτησε καί κήρυξε στόν καθεδρικὸ Ναὸ Ἁγίου Ἰωάννου στὴ 
Λευκωσία.

ΠΕΜΠΤΗ                                  
8 ΜΑΪΟΥ 2014

Λειτούργησε καί κήρυξε στὸ παρεκκλήσιο τῆς Ἱερατικῆς Σχολῆς «Ἀπόστολος 
Βαρνάβας» στὴ Λευκωσία. Ἀκολούθως μίλησε καί ἀπάντησε σε ἐρωτήματα τῶν 
Ἱεροσπουδαστῶν. Τὸ ἑσπέρας χοροστάτησε καὶ κήρυξε στὸν πανηγυρίζοντα ἱερὸ ναὸ 
τοῦ Ἁγίου Χριστοφόρου στὸ Ἵδρυμα Χρίστου Στέλιου Ἰωάννου στὴ Λευκωσία.

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
9 ΜΑΪΟΥ 2014 Λειτούργησε καὶ κήρυξε στὸν ἴδιο ἱερό ναό τοῦ Ἁγίου Χριστοφόρου.

ΣΑΒΒΑΤΟ
10 ΜΑΪΟΥ 2014

Λειτούργησε καὶ κήρυξε στὸν ἱερὸ ναὸ τοῦ Ἁγίου Γεωργίου στὴν κατεχόμενη 
κοινότητα Ἔξω Μετοχίου.

ΚΥΡΙΑΚΗ
11 ΜΑΪΟΥ 2014 Λειτούργησε καὶ κήρυξε στὸν  ἱερὸ ναὸ τῆς Ἁγίας Βαρβάρας Πλατύ Ἀγλαντζιᾶς.

ΔΕΥΤΕΡΑ 12
-ΣΑΒΒΑΤΟ 16
ΜΑΪΟΥ 2014

Συμμετεῖχε, ὡς Διευθυντής τοῦ Συνοδικοῦ Γραφείου Ἐνημερώσεως καί Ἐπικοινωνίας 
τῆς Ἐκκλησίας τῆς Κύπρου, στό Συνέδριο – Σεμινάριο, μέ θέμα: «Χριστιανισμός 
- Ὀρθοδοξία καί μέσα ἐνημέρωσης στό σύγχρονο κόσμο», ποὺ ὀργάνωσε 
ἡ Διακοινοβουλευτική Συνέλευση τῆς Ὀρθοδοξίας, στὴ Θεσσαλονίκη, 12-16 Μαΐου 
2014.

ΚΥΡΙΑΚΗ
18 ΜΑΪΟΥ 2014 Λειτούργησε καὶ κήρυξε στὸν Ἱ. Ν. Παναγίας Φανερωμένης στὴ Λευκωσία.

ΚΥΡΙΑΚΗ
25 ΜΑΪΟΥ 2014

Λειτούργησε καί κήρυξε στὸ παρεκκλήσιο τοῦ Ἁγίου Νικολάου Λευκονοίκου στὸν 
Μαθιάτη.

Ζ Ζ Ζ
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ΠΕΜΠΤΗ,                                    
29 ΜΑΪΟΥ 2014

Συλλειτούργησε μέ τὸν Μητροπολίτη Βόστρων κ. Τιμόθεο στόν Ἱερό Ναό τῆς Θείας 
Ἀναλήψεως  στὸ Μετόχι τῆς Ἐξαρχίας τοῦ Παναγίου Τάφου.

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
30 ΜΑΪΟΥ 2014

Ἀνέγνωσε τόν χαιρετισμό  τοῦ Μακαριωτάτου στό Α΄ Λειτουργικὸ Συνέδριο τῆς 
Ἐκκλησίας τῆς Κύπρου μὲ θέμα: «Ἡ Ὀρθόδοξη Λειτουργικὴ Παράδοση στὴν Κύπρο 
μέσα ἀπὸ τὶς Πηγές», που διοργάνωσε ἡ Συνοδικὴ Ἐπιτροπὴ Λατρείας στὴ Λεμεσό.

ΕΠΙΣΚΟΠΟΥ ΜΕΣΑΟΡΙΑΣ  ΚΥΡΙΟΥ ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ                                                                 
ΧΡΟΝΙΚΑ ΙΟΥΝΙΟΥ  2014

ΚΥΡΙΑΚΗ
1 ΙΟΥΝΙΟΥ 2014

Ὁ Ἑπίσκοπος Μεσαορίας κύριος Γρηγόριος λειτούργησε καί κήρυξε στόν ἱ.ν. Ἁγίου 
Ἐπιφανίου στίς Κεντρικές Φυλακές. Tό ἑσπέρας χοροστάτησε στήν Ἱ.Μ. Κύκκου. 

ΔΕΥΤΕΡΑ
2 ΙΟΥΝΙΟΥ 2014                      Λειτούργησε καί κήρυξε στήν Ἱ.Μ. Κύκκου. 

ΚΥΡΙΑΚΗ
8 ΙΟΥΝΙΟΥ 2014  

Λειτούργησε,  κήρυξε καί προέστη τοῦ  ἑσπερινοῦ τῆς γονυκλισίας στόν ἱ.ν. Παναγίας 
Εὐαγγελίστριας στό Ἰδάλιο. 

ΔΕΥΤΕΡΑ
9 ΙΟΥΝΙΟΥ 2014  Τό ἑσπέρας χοροστάτησε καί κήρυξε στόν ἱ.ν. Ἁγίων Πάντων Μακεδονίτισσας. 

ΤΡΙΤΗ
10 ΙΟΥΝΙΟΥ 2014  

Συγχοροστάτησε μέ τόν Σεβ. Μητροπολίτη  Μαρωνείας καί  Κομοτηνῆς   κύριο 
Παντελεήμονα στόν ἱ.ν. Ἀποστόλου Βαρνάβα Δασουπόλεως.    

ΤΕΤΑΡΤΗ
11 ΙΟΥΝΙΟΥ 2014  

Συλλειτούργησε μέ τόν Μακαριώτατο καί ἄλλους  Ἀρχιερεῖς στόν ἱ. ν.  Ἀποστόλου 
Βαρνάβα Δασουπόλεως. 

ΣΑΒΒΑΤΟ
14 ΙΟΥΝΙΟΥ 2014  Τό ἑσπέρας χοροστάτησε καί κήρυξε στόν ἱ.ν. Ἁγίων Πάντων Μακεδονίτισσας. 

ΚΥΡΙΑΚΗ
15 ΙΟΥΝΙΟΥ 2014  Συλλειτούργησε μέ τόν Μακαριώτατο Ἀρχιεπίσκοπο Κύπρου στόν ἴδιο Ἱερό Ναό.

ΤΕΤΑΡΤΗ
18 ΙΟΥΝΙΟΥ 2014  

Συλλειτούργησε μέ τόν Θεοφιλέστατο Ἐπίσκοπο Χύτρων κύριο Λεόντιο καί κήρυξε 
στόν ἱ.ν. Ἁγίου Λεοντίου, Μετόχι τῆς Ἱερᾶς Μονῆς Ἁγίου Νεοφύτου στήν Πάφο.

ΚΥΡΙΑΚΗ
22 ΙΟΥΝΙΟΥ 2014  Λειτούργησε καί κήρυξε στήν Ἱ.Μ. Θεοτόκου στά Καμπιά. 

ΣΑΒΒΑΤΟ,                             
28 ΙΟΥΝΙΟΥ 2014  

Λειτούργησε καί κήρυξε στό παρεκκλήσιο τοῦ Ἁγίου Λουκᾶ τῆς Κριμαίας στό 
Ἀπολλώνιο   Νοσοκομεῖο στή Λευκωσία. Τό ἑσπέρας χοροστάτησε καί κήρυξε στόν 
ἱ.ν. Ἀποστόλου Παύλου στόν Ἅγιο Δομέτιο. 

ΚΥΡΙΑΚΗ
29 ΙΟΥΝΙΟΥ 2014  

Συλλειτούργησε μέ τόν Μακαριώτατο στόν ἴδιο Ἱερό Ναό. Τό ἑσπέρας συγχοροστάτησε 
μέ τόν Μακαριώτατο καί ἄλλους  Ἀρχιερεῖς στό Βῆμα τοῦ Ἀπ. Παύλου στήν Κάτω 
Πάφο.

Ζ Ζ Ζ


