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

a
ΑΝΑΚΟΙΝΩΘΕΝ ΤΗΣ ΙΕΡΑΣ ΣΥΝΟΔΟΥ

H Ἱερὰ Σύνοδος τῆς Ἐκκλησίας τῆς Κύπρου συνῆλθε σήμεραΠέμπτη, 
25 Ἰουνίου 2015, σὲ ἔκτακτη συνεδρία, ὑπὸ τὴν προεδρία τῆς Α.Μ.  

τοῦ Ἀρχιεπισκόπου κ.κ. Χρυσοστόμου καὶ ἐργάσθηκε ὡς ἑξῆς:

1. Μελέτησε τὶς ἀποφάσεις τῆς Εἰδικῆς Διορθοδόξου Ἐπιτροπῆς γιὰ τὴν 
μέλλουσα νὰ συνέλθει Μεγάλη Σύνοδο τῆς Ὀρθοδοξίας ὡς πρὸς τὰ 
θέματα τῆς Νηστείας καὶ τῆς Ἀποστολῆς τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας «ὡς 
μαρτυρίας ἐν διακονίᾳ».

2. Παρακολούθησε DVD μὲ ἀποσπάσματα ἐκπομπῶν σὲ διάφορους 
τηλεοπτικοὺς σταθμοὺς τοῦ κ. Ἀνδρέα Πιτσιλλίδη. Παρέλαβε, ταυτόχρονα, 
ὑπόμνημα τῆς πρὸς τοῦτο συσταθείσης Συνοδικῆς Ἐπιτροπῆς, τὸ ὁποῖο 
ἀφοῦ μελετήσει θὰ ξανασυνέλθει γιὰ συζήτηση τοῦ θέματος καὶ λήψη 
ἀποφάσεως.

3. Μελέτησε ὑπόμνημα τὸ ὁποῖο θὰ ἀποστείλει πρὸς τὴ Βουλὴ τῶν 
Ἀντιπροσώπων σχετικὰ μὲ τὴν μελετώμενη τροποποίηση τοῦ νόμου γιὰ 
τὶς  ἐκτρώσεις.

ΙΕΡΑ ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΗ ΚΥΠΡΟΥ
25 ΙΟΥΝΙΟΥ 2015



ΧΡΟΝΙΚΟ ΤΗΣ ΕΙΡΗΝΙΚΗΣ ΕΠΙΣΚΕΨΕΩ͂Σ
ΤΟΥ ΠΑΤΡΙΑΡΧΟΥ ΤΗΣ ΜΕΓΑΛΗΣ ΘΕΟΥΠΟΛΕΩ͂Σ 

ΑΝΤΙΟΧΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΑΣΗΣ ΑΝΑΤΟΛΗΣ
κ. κ. ΙΩ͂ΑΝΝΟΥ ΤΟΥ ΔΕΚΑΤΟΥ

ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ.
ΣΑΒΒΑΤΟ 9 ΜΑΪΟΥ ΜΕΧΡΙ ΤΕΤΑΡΤΗ 13 ΜΑΪΟΥ 2015

Ζ
ΙΩΑΝΝΟΥ  ΧΡ.  ΓΙΑΓΚΟΥ

Το  χριστεπώνυμο πλήρωμα τής Εκκλησίας τής Κύπρου είχε τη  μεγάλη 
χαρά και τιμή να υποδεχθεί στην αγιοτόκο νήσο μας τον Μακαριώτατο 
Πατριάρχη τής Μεγάλης Θεουπόλεως  Αντιοχείας και πάσης Ανατολής  

κ. κ. Ιωάννη τον 10ο  και τα Μέλη τής Συνοδίας Αυτού, στην  Ειρηνική  του 
επίσκεψη στην Κύπρο, η οποία διάρκεσε από το Σάββατο 9 Μαΐου  μέχρι και 
την Τετάρτη 13 Μαΐου 2015.   
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Ο Πατριάρχης και τα Μέλη τής Συνοδίας Του αφίχθησαν στο 
αεροδρόμιο τής Λάρνακας περί το μεσονύχτιο τής Παρασκευής 8 Μαΐου 
2015. Εκεί τους υποδέχτηκαν επισήμως ο  Μακαριώτατος Αρχιεπίσκοπος 
Κύπρου κ. κ. Χρυσόστομος μαζί με άλλα Μέλη τής Ιεράς Συνόδου.  
Ο Μακαριώτατος στη σύντομη προσφώνησή του καλωσόρισε ένθερμα τον 
Πατριάρχη Αντιοχείας και είπε ότι αισθάνεται πολύ ευτυχής που υποδέχεται 
στην Κύπρο έναν υπέρμαχο αγωνιστή τής Ορθοδοξίας και τον θεματοφύλακα 
τού παλαιφάτου Πατριαρχείου Αντιοχείας, ο οποίος  αγωνίζεται με όλες του 
τις δυνάμεις  να περιφρουρήσει το ποίμνιό του από τους ποικίλους εχθρούς 
που το πολεμούν και να διασφαλίσει τα απαράγραπτα δικαιώματα τού 
Πατριαρχείου Του, όπως αυτά  θεμελιώθηκαν και διαμορφώθηκαν δια μέσου 
των αιώνων. 

Απαντώντας ο Πατριάρχης Αντιοχείας εξέφρασε και αυτός τη χαρά του 
διότι βρίσκεται στη νήσο των Αγίων και των Μαρτύρων και είπε ότι είναι 
βέβαιος ότι από την αγιοτόκο Μεγαλόνησο θα αντλήσει τις ηθικές εκείνες 
δυνάμεις που χρειάζεται για να συνεχίσει τον χρεωστικό του αγώνα και να 
διασφαλίσει τα δίκαια τού χριστιανικού του ποιμνίου.

Το επίσημο πρόγραμμα τής υποδοχής τού Πατριάρχου Αντιοχείας και 
των Μελών τής Συνοδίας Αυτού άρχισε να τίθεται σε εφαρμογή το Σάββατο 
9 Μαΐου 2015. 

Η επίσημη υποδοχή έγινε στον καθεδρικό ναό τού Αγίου Ιωάννου 
Λευκωσίας, όπου αναπέμφθηκε Δοξολογία προς τον Κύριο, προϊσταμένων 
των δύο Προκαθημένων   και παρισταμένων πολλών Μελών τής Ιεράς 
Συνόδου.

Μετά τη δοξολογία ο Μακαριώτατος  προσφώνησε τον Πατριάρχη 
Αντιοχείας  ως ακολούθως: 

Μακαριώτατε και Θειότατε Πατριάρχα τού παλαιφάτου και μαρτυρικού 
πατριαρχείου τής  Μεγάλης Θεουπόλεως  Αντιοχείας και πάσης Ανατολής 
κύριε Ιωάννη, προσφιλέστατε και περιπόθητε  Αδελφέ. 

«Αγαλλομένω ποδί» συνήλθαμε σήμερον στον καθεδρικό ναό τής  
καθ’ ημάς Εκκλησίας,  τού ομωνύμου Σας Αγίου, για να Σάς εκφράσουμε 
το «ὡς εὖ παρέστητε» και να διερμηνεύσουμε εκ μέρους των Μελών τής 
Ιεράς ημών Συνόδου και τού χριστεπώνυμου πληρώματος τής Εκκλησίας 
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τής Κύπρου τα αισθήματα τής βαθύτατής μας συγκίνησης και χαράς για την 
Ειρηνική Σας αυτή επίσκεψη στη νήσο των αγίων και των μαρτύρων.

 Σας υποδεχόμεθα,  Μακαριώτατε, με τη λαμπρή ιδιότητα τού Πατριάρχου 
τού παλαιφάτου Πατριαρχείου τής μεγάλης Θεουπόλεως Αντιοχείας αλλά 
και με την τιμητική ιδιότητα τού μαρτυρικού Ποιμένος. Καθότι  νυχθημερόν  
ζείτε με τον πόνο και την αγωνία για το μέλλον τού δοκιμαζομένου ποιμνίου 
Σας και  την οδύνη τού  απαχθέντος από τον Απρίλιο του 2013 αδελφού 
Σας, Μητροπολίτη Χαλεπίου και λίαν ημίν πεφιλημένου εν Κυρίω αδελφού  
Παύλου, τού οποίου η τύχη μέχρι τής στιγμής αγνοείται, παρά τις αγωνιώδεις 
εκκλήσεις όλων των κατά τόπους Εκκλησιών και όλων των πολιτικών και 
πνευματικών ηγετών  τής ανθρωπότητας.

Σάς υποδεχόμεθα επίσης με ιστορική υπερηφάνεια αναλογιζόμενοι 
ότι στο λίκνο της Εκκλησίας  Σας και μέσα στα σπλάχνα της διέλαμψαν 
άγιες μορφές με πανανθρώπινη πνευματική ακτινοβολία, όπως ο κράτιστος 
εκκλησιαστικός πατήρ, Ιωάννης ο Χρυσόστομος και  ο μελίρρυτος υμνωδός 
τής Εκκλησίας μας, Ιωάννης ο Δαμασκηνός. Τιμητικώς ασπαζόμαστε και τον 
Άγιο Ιγνάτιο τον Θεοφόρον, «τὸν ὡς σῖτον ἀλεσθέντα ὑπέρ τῆς ἀγάπης τοῦ 
Χριστοῦ».   

Η μνεία τού  Πατριαρχείου Αντιοχείας, του οποίου η αγάπη τού Θεού Σάς 
έταξε να ποιμαίνετε Μακαριώτατε, Βιβλικώς μάς ανάγει στο σημαντικότατο 
εκείνο γεγονός των Πράξεων  των Αποστόλων σύμφωνα με το οποίο «ἐξῆλθε  
εἰς Ταρσὸν ὁ Βαρνάβας ἀναζητῆσαι Σαῦλον, καὶ εὑρὼν αὐτὸν ἤγαγεν αὐτὸν 
εἰς  Ἀντιόχειαν.  ἐγένετο δὲ αὐτοὺς ἐνιαυτὸν ὅλον συναχθῆναι ἐν τῇ ἐκκλησίᾳ 
καὶ διδάξαι ὄχλον ἱκανόν, χρηματίσαι τε πρῶτον ἐν  Ἀντιοχείᾳ τοὺς μαθητὰς 
Χριστιανούς» ( Πράξ.  ΙΑ 25-26).

Έκτοτε το Υμέτερο Ορθόδοξο Πατριαρχείο Αντιοχείας διαδραμάτισε 
έναν περιφανή και καθοριστικό ρόλο στα ιεραποστολικά  δρώμενα και ως 
εκ τούτου κατέχει μια πολύ σημαντική και επιφανή θέση, ως ένα από τα πέντε 
ιστορικά  πρεσβυγενή Πατριαρχεία. Αποτελεί μια λαμπρή ιστορική παρουσία, 
με μακραίωνα  χριστιανική, πολιτιστική και επιστημονική προσφορά  και ως 
εκ τούτου πρέπει να παραμείνει ζων και ακμάζον στη γενέθλια Γη του. 

Γι’ αυτό ακριβώς τον λόγο Μακαριώτατε, εσχάτως ζούμε με πόνο 
και οδύνη για τα όσα συμβαίνουν στη Συρία και αγωνιούμε πολύ για τους 
κινδύνους που διατρέχει ο Χριστιανισμός. Με φρίκη αναλογιζόμεθα τον 
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κίνδυνο να εκριζωθεί ο Χριστιανισμός από τη Συρία.   Ακράδαντα πιστεύουμε 
ότι θα ήταν τραγικό ανοσιούργημα εκ μέρους τής Ευρώπης  και του ΟΗΕ να 
επιτρέψει την εκρίζωση τής Ορθοδοξίας από τη Μέση Ανατολή και ιδιαίτερα 
από τη Συρία, η οποία επί αιώνες απετέλεσε την κοιτίδα του χριστιανικού 
πολιτισμού,  ο οποίος εφώτισε την Ευρώπη και ευαγγελίστηκε τα ωραιότερα 
ιδανικά  στον κόσμο.

Δια τούτο κατά την ιστορική αυτή στιγμή Μακαριώτατε, επιθυμώ δια μία 
ακόμη φορά να εκφράσω τη βαθύτατη ηθική συμπαράσταση τής Εκκλησίας 
τής Κύπρου και του χριστεπωνύμου πληρώματος αυτής προς τη δοκιμαζόμενη 
αδελφή Εκκλησία τής Αντιοχείας. Επιθυμώ επίσης να καλέσω σύμπασα 
την πολιτισμένη ανθρωπότητα και όλους τους διεθνείς οργανισμούς, να 
βοηθήσουν παντοιοτρόπως για την αποκατάσταση τής Ειρήνης  και της 
Δικαιοσύνης στη Μέση Ανατολή.

Με αυτές τις σκέψεις Μακαριώτατε, «τῇ ἐλπίδι χαίροντες, τῇ 
θλίψει ὑπομένοντες, τῇ προσευχῇ προσκαρτεροῦντες, ταῖς χρείαις τῶν 
ἁγίων κοινωνοῦντες, τὴν φιλοξενίαν διώκοντες» (Ρωμ. 12, 12-13), Σάς 
υποδεχόμαστε με την εν Κυρίω χαρά, πεποιθότες ότι Υμείς μεν θα αντλήσετε 
δύναμη και ευφροσύνη από την επίσημη Εκκλησία,  από δε τον θεοσεβή 
λαό μας την πηγαία αγάπη του. Εμείς δε θα αντλήσουμε από την Υμετέρα 
Μακαριότητα τα βιώματα και  τις γνώσεις Σας για την κατάσταση τού 
Χριστιανισμού στη Μέση Ανατολή.

Και πάλι καλώς ήλθετε στη νήσο τού Αποστόλου Βαρνάβα».

Στην ως άνω προσφώνηση ο Πατριάρχης Αντιοχείας απήντησε ως εξής:

Μακαριώτατε, Σεβαστά Μέλη τής  Ιεράς Συνόδου, Χριστεπώνυμο 
πλήρωμα τής Εκκλησίας τής Κύπρου.

Με αισθήματα βαθύτατης συγκίνησης  βρισκόμαστε στην αγιοτόκο 
μεγαλόνησο Κύπρο. Συγκίνησης γιατί έχουμε την ευτυχία να πραγματοποιούμε 
την Ειρηνική αυτή επίσκεψη  και να φιλοξενούμεθα με τόση αγάπη από τον 
Αρχιεπίσκοπο τής Κύπρου, τα Μέλη τής Ιεράς Συνόδου  και τον Κυπριακό 
λαό.  

Μέσα μας όμως νιώθουμε και το αίσθημα τού πόνου γιατί στην πατρίδα 
μου τα τελευταία χρόνια αντί να βασιλεύει το πνεύμα τής αγάπης που κήρυξε 
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ο Ιησούς Χριστός, βασιλεύει το μίσος που εκδηλώνεται με τις φρικαλεότητες 
τού πολέμου.  Όμως ατενίζοντας τα φωτισμένα πρόσωπά Σας αισθανόμαστε 
ότι ο πόνος που τόσο έντονα βιώνουμε από τις κακουχίες, τις απαγωγές και 
τις δολοφονίες  του πολέμου  απαλύνεται.

Ερχόμαστε στην Κύπρο, μέσα από την οδύνη και τη φρίκη τού πολέμου, 
μεταφέροντας τη χριστιανική αγάπη τού ποιμνίου μας προς την  διοικούσα 
Εκκλησία της και το χριστεπώνυμο πλήρωμά της. Ταυτόχρονα μεταφέρουμε 
και τα αισθήματα τής ευγνωμοσύνης, τόσο τα ιδικά μας όσο και του ποιμνίου 
μας για την ένθερμη συμπαράστασή Σας στη δύσκολη πορεία που διανύουμε.

Πολλοί μάς ρωτάνε. «Θα μείνετε στη Συρία; Ο πόλεμος είναι σκληρός 
και αφόρητος. Θ’ αντέξετε;». Εμείς απαντούμε με πίστη προς την Πρόνοια 
τού Κυρίου. Στη Συρία έχουμε τις ιστορικές μας ρίζες. Προϋπήρξαμε από το 
Ισλάμ κατά επτά αιώνες. Δημιουργήσαμε  πολιστισμό. Και μάλιστα πολιτισμό 
που εδράζεται πάνω στο χριστιανικό πνεύμα τής Αγάπης τού Χριστού. Στη 
Συρία έχουμε τις ιστορικές και χριστιανικές μας ρίζες. Και νιώθουμε να 
είμαστε ριζωμένοι όπως τα δένδρα επί των ορέων αυτών. Συνεπώς, εκεί θα 
παραμείνουμε, όπως παραμείναμε δια μέσου των αιώνων. Στις αρχέγονες 
ρίζες τού πολιτισμού μας. Καμία δύναμη στον κόσμο δεν θα μπορέσει ποτέ 
να μας εκδιώξει από τις πατρογονικές και χριστιανικές μας ρίζες. Η βία τού 
πολέμου, οι δολοφονίες και οι απαγωγές μάς κάνουν να συνειδητοποιούμε 
βαθύτερα το κάλλος  τού χριστιανικού μας πνεύματος αλλά και το χρέος 
μας προς αυτό. Γι’ αυτό  και το  περιφρουρούμε και  το διαφυλάττουμε ως 
τον πιο πολύτιμο μαργαρίτη. Γιατί  στηρίζεται πάνω στη θεοδίδακτη εντολή 
τής αγάπης και στον σεβασμό των συνανθρώπων μας, ανεξαρτήτως φυλής, 
χρώματος και θρησκείας.

 Με το Ισλάμ συνυπήρξαμε και συμβιώσαμε αρμονικά για αιώνες. Αυτή η 
συνύπαρξη  μπορεί να συνεχιστεί ειρηνικά και στο μέλλον. Εμείς πιστεύουμε 
στη συνύπαρξη των θρησκειών, η οποία να στηρίζεται πάνω στον αμοιβαίο 
σεβασμό και στην ιδεολογία ενός εκάστου. Η βία δεν έχει θέση ούτε στη 
θρησκεία ούτε στον πολιτισμό των ανθρώπων. Γι’ αυτό  τείνουμε χείρα 
φιλίας και αγάπης προς όλους. Ταυτόχρονα απευθυνόμαστε και στα διεθνή 
κέντρα και ζητούμε έντονα από αυτά να παρέμβουν και να θεμελιώσουν την 
ειρήνη στην πολύπαθη Μέση Ανατολή. Μια ειρήνη που να στηρίζεται πάνω 
στη Δικαιοσύνη και στο σεβασμό των θρησκευτικών δικαιωμάτων και τής 
προσωπικότητας ενός εκάστου. 



266 ΙΩΑΝΝΟΥ   ΧΡ.   ΓΙΑΓΚΟΥ

Ευρισκόμενοι στην Κύπρο βιώνουμε και το δικό Σας πρόβλημα, το οποίο 
είναι το αποτέλεσμα τής εισβολής και του πολέμου. Η σκέψη μας μεταφέρεται 
και στα κατεχόμενα εδάφη σας, πάνω στα οποία είναι θεμελιωμένοι, για 
αιώνες, χριστιανικοί ναοί στους οποίους ετελείτο το Μυστήριο τής Θείας 
Ευχαριστίας και εδοξολογείτο το όνομα τού Κυρίου ημών Ιησού Χριστού.  
Γι’ αυτό συμπάσχουμε μαζί σας και παρακαλούμε τον Θεό να βοηθήσει να δοθεί 
και εδώ μία δίκαιη λύση, ώστε να επαναλειτουργήσουν και πάλιν οι ορθόδοξοι 
ναοί τής μεγαλονήσου, μέσα σε κλίμα ειρήνης και αλληλοσεβασμού.

Εκφράζουμε και πάλιν τα αισθήματα τής ευγνωμοσύνης μας για τη θερμή 
σας φιλοξενία, Μακαριώτατε και Άγιοι Αρχιερείς και δηλώνουμε απερίφραστα 
ότι και σεις οι Κύπριοι και μεις οι Αντιοχείς θα παραμείνουμε στη πατρογονική 
μας Γη, που είναι ποτισμένη με το αίμα των Αγίων και των Μαρτύρων μας, ως 
μάρτυρες κι’ εμείς του Χριστού, ως μάρτυρες τού Αγίου Του Φωτός, αλλά 
και ως μάρτυρες τού μηνύματος τής Αγάπης Του! 

 

Μετά το πέρας τής εκκλησιαστικής τελετής ο Πατριάρχης συνοδευόμενος 
από τον Αρχιεπίσκοπο, τους λοιπούς Αρχιερείς και το πλήθος τού 
κόσμου ανήλθον εις το Μέγα Συνοδικό, όπου ο χορός των ιεροψαλτών 
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καθοδηγούμενος από τον χοράρχη αυτού πατέρα Δημήτριο Δημοσθένους, 
σε πανηγυρικό ύφος,  έψαλλε τους πολυχρονισμούς των δύο  Προκαθημένων.

Ακολούθως, ένας – ένας οι πιστοί  περνούσαν και ασπάζονταν τη δεξιά 
τού Πατριάρχου  και του Αρχιεπισκόπου και λάμβαναν την ευλογία Τους. 

Στη συνέχεια ακολούθησε πανηγυρική συνεδρία της Ιεράς Συνόδου προς 
τιμή τού Πατριάρχου κ. Ιωάννου και των Μελών της Συνοδίας αυτού, στην 
οποία  αντηλλάγησαν  προσφωνήσεις μεστές χριστιανικής αγάπης μεταξύ 
των δύο Μακαριωτάτων. 

 Μετά την καθιερωμένη προσευχή, ο Μακαριώτατος Αρχιεπίσκοπος 
Κύπρου κ. κ. Χρυσόστομος καλωσόρισε ένθερμα την Αυτού Θειοτάτη 
Μακαριότητα τον Πατριάρχη Αντιοχείας κ. κ. Ιωάννη τον Ι΄ και τα Μέλη τής 
Συνοδίας Αυτού και ευχήθηκε όπως η ειρηνική αυτή επίσκεψη στεφθεί με 
πλήρη επιτυχία επ’ αγαθώ των δύο Εκκλησιών.  

Μέσα σ’ αυτό το πνεύμα τής αγάπης και της πνευματικής καρποφορίας  
επιθυμούμε και στο μέλλον Μακαριώτατε  να συμπορευόμεθα, «τῇ φιλαδελφίᾳ 
εἰς ἀλλήλους φιλόστοργοι, τῇ τιμῇ ἀλλήλους προηγούμενοι»      (Ρωμ.12,10), 
προάγοντες και επιτελούντες το ιεραποστολικό έργο των Εκκλησιών μας, 
που αποβλέπει σ’ έναν και μοναδικό στόχο. Να καλλιεργήσουμε χριστιανικά 
τις ψυχές των ποιμνίων μας, που η αγάπη τού Θεού μάς εμπιστεύτηκε και να 
τις οδηγήσουμε  στο εύδιο λιμάνι τής σωτηρίας. 

Στη συνέχεια ο Αρχιεπίσκοπος έκανε μία σύντομη ιστορική αναφορά 
δια την Εκκλησία τής Κύπρου και τόνισε ιδιαίτερα την προσφορά της 
ως πνευματικής τροφού και ταγού τού κυπριακού λαού. Η ιεραρχία τής 
Εκκλησίας μας – είπε – βρισκόταν πάντοτε σε πολύ στενή επαφή με το ποίμνιό 
της, το οποίο παραμύθησε στους μακρούς αιώνες τής ασέληνης δουλείας, το 
εμψύχωσε και παράλληλα το οδηγούσε σε νομάς σωτηρίους.

Ο τελευταίος απελευθερωτικός μας Αγώνας υπήρξε έργο τής  Εκκλησίας 
και  τού πνεύματος το οποίο δια μέσου των αιώνων καλλιεργούσε σ’ αυτό. 
Και τούτο φαίνεται ολοκάθαρα από το χριστιανικό και αγωνιστικό πνεύμα το 
οποίο επέδειξε ο λαός μας καθ’ όλη τη διάρκεια τού Αγώνα μας.

Από το 1974 μέχρι και σήμερα – συνέχισε ο Μακαριώτατος – ο λαός μας 
ζει το δράμα τής εισβολής και της κατοχής τού 38% τού εδάφους της πατρώας 
γης. Το ένα τρίτο τού πληθυσμού είναι πρόσφυγες και γύρω στους 520 ναούς 
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μας παραμένουν αλειτούργητοι. Το τραγικό θέμα των Αγνοουμένων αδελφών 
μας συνεχίζεται χωρίς η Τουρκία να επιδεικνύει τη δέουσα ευαισθησία και 
χωρίς να σέβεται τους κανόνες του διεθνούς δικαίου. Το έργο της επιτροπής 
αγνοουμένων προχωρεί εν μέσω πολλών και ποικίλων δυσκολιών, παρά τις 
θετικές αποφάσεις τού Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων.

Το πρόβλημά μας στην ουσία του είναι πρόβλημα τής βδελυκτής εισβολής 
τής Τουρκίας και της παράνομης κατοχής των εδαφών μας, των ιερών και των 
οσίων μας.

Στη συνέχεια, αναφέρθηκε στις ιδιαίτερες προσπάθειες τού προέδρου τής 
Δημοκρατίας κ. Αναστασιάδη για την επίλυση τού κυπριακού καθώς και για 
τη θετική συμβολή τής Εκκλησίας στο θέμα  αυτό.

Ακολούθως, αναφέρθηκε στο θέμα τής Μέσης Ανατολής και στη 
δεινή θέση στην οποία περιήλθαν οι χριστιανοί λόγω των επιθέσεων των 
τσιχαντιστών. Η Εκκλησία Κύπρου – είπε ο Μακαριώτατος – παρακολουθεί 
με μεγάλη ανησυχία τα δρώμενα και αγωνιά πολύ για το μέλλον τού 
Χριστιανισμού στις παραδοσιακές του ρίζες. Η Μέση Ανατολή – συνέχισε 
– υπήρξε η κοιτίδα τού χριστιανισμού και το λίκνο τού χριστιανικού 
πολιτισμού. Από τους θεοβάδιστους και αποστολοβάδιστους εκείνους 
χώρους εξεπήγασε το λαμπροφόρο φως τού χριστιανισμού, το οποίο φώτισε 
την Κύπρο μας πρώτα, τη Μικρά Ασία, την Ελλάδα και στη συνέχεια την 
Ευρώπη και τον κόσμο ολόκληρο. Για τον λόγο αυτό και ο σεβασμός μας προς 
τις αδελφές Εκκλησίες τής Μέσης Ανατολής είναι πάντοτε βαθύρριζος και  
συνεχής.

Ως εκ τούτου η συμπαράσταση μας, πνευματική, ηθική και υλική είναι 
πάντοτε έντονη και θα εξακολουθήσει να είναι τέτοια και στο μέλλον. 
Συμπάσχομε μεθ’ Υμών Μακαριώτατε, αγωνιούμε και προσευχόμαστε προς 
τον Κύριο τής Ειρήνης και της Δικαιοσύνης να οδηγήσει τα δρώμενα και στη 
Μέση Ανατολή, ώστε να επικρατήσει και η Ειρήνη και η Δικαιοσύνη και ο 
χριστιανικός λαός τής Συρίας να συνεχίσει το χριστιανικό και εκπολιτιστικό 
του έργο, όπως έπραττε δια μέσου των αιώνων. 

Ο Μακαριώτατος Πατριάρχης Αντιοχείας κ. κ. Ιωάννης λαβών τον λόγο 
ευχαρίστησε θερμότατα τον Μακαριώτατο και τα  Μέλη τής Ιεράς Συνόδου 
τής Εκκλησίας τής Κύπρου δια τη θερμή και χριστιανική υποδοχή που 
επεφύλαξαν τόσο στον ίδιο όσο και στα Μέλη τής Συνοδίας του.
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Ευχαρίστησε επίσης θερμά δια την ένθερμη συμπαράσταση, ηθική και 
υλική, την οποία η Εκκλησία τής Κύπρου προσέφερε και προσφέρει προς την 
Εκκλησία τής Αντιοχείας. Η συμπαράστασή Σας – είπε – αποτελεί για μας 
αέναη πηγή θάρρους και ευψυχίας για συνέχιση τού Αγώνα μας. Στόχος μας 
και χρέος μας να κρατηθούμε στις αρχέγονες μας ρίζες και να συνεχίσουμε το 
εκπολιτιστικό μας έργο. 

Βέβαια – συνέχισε – η κατάστασή μας είναι κρισιμη. Δεχόμεθα καθημερινά 
επιθέσεις από τους τζιχαντιστές, δολοφονίες, απαγωγές και υφιστάμεθα 
εγκλήματα παντός είδους. Τραγική περίπτωση είναι και η απαγωγή τού 
αδελφού μου Μητροπολίτη Χαλεπίου Παύλου και του Συρορθόδοξου 
Μητροπολίτη Χαλεπίου Αβραάμ, για τους οποίους δεν έχουμε ακόμη, 
καμία απολύτως πληροφορία. Το  15% του χριστιανικού μας πληθυσμού 
αναγκάστηκε να εκπατριστεί. Είναι μια κατάσταση πολύ πολύ ανησυχητική. 

Εμείς, βέβαια, ως Εκκλησία στηρίζουμε  παντοιοτρόπως τον λαό μας 
και παραμένουμε εκεί, στις πνευματικές μας ρίζες και επάλξεις. Και σε καμία 
περίπτωση δεν πρόκειται να εγκαταλείψουμε τις ιστορικές μας ρίζες. Και 
πιστεύουμε ακράδαντα ότι ουδεμία δύναμη στον κόσμο  θα μπορέσει ποτέ να 
εκδιώξει τον χριστιανισμό από τις αρχέγονες ιστορικές του ρίζες. Στηρίζουμε 
την πίστη μας αυτή στον ιδρυτή τής χριστιανικής μας πίστεως στον 
Εσταυρωμένο Ιησού «ὃς οὐκ ἐάσει ἡμᾶς πειρασθῆναι ὑπέρ ὃ δυνάμεθα».

Έχοντες ως πολύτιμο μαργαρίτη τή βαθύτατή μας πίστη  προς τον 
Χριστό και έχοντες ως σύμβολο τους ήλους τού πόνου και της αγάπης Του 
–κατέληξε-  οι ψυχές μας γεμίζουν με τη ζωογόνο ελπίδα ότι θα νικήσουμε 
τους φαρμακερούς ήλους των πολεμούντων τη θρησκεία τής Αγάπης! 

Στη συνέχεια ακολούθησε ένας πηγαίος και αδελφικός  διάλογος 
μεταξύ των Μελών τής Ιεράς Συνόδου τής Εκκλησίας τής Κύπρου και  του 
Πατριάρχου  Αντιοχείας. Ο Πατριάρχης απάντησε σε πολλές ερωτήσεις των 
Συνοδικών. Μέσω των απαντήσεών του περιέγραψε  την τραγική κατάσταση 
των χριστιανών τής Συρίας  και  δήλωσε την πίστη του για το μέλλον της 
Ορθοδοξίας. «Εμείς καταθέτουμε τους πόνους και τις αγωνίες μας στα πόδια 
τού Σωτήρα μας και εναποθέτουμε τις ελπίδες μας  στους ήλους και στο 
ακάνθινο στεφάνι τού Εσταυρωμένου» κατέληξε χαρακτηριστικά.

 Μετά το πέρας της τιμητικής συνεδρίας τής Ιεράς Συνόδου ακολούθησε 
γεύμα προς τιμή του Πατριάρχου, της Συνοδίας Του και των λοιπών επισήμων.
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 Ζ
Το απόγευμα τού Σαββάτου, 9ης Μαΐου 2015, ο  Πατριάρχης επισκέφτηκε 

την ιερά Μητρόπολη Ταμασού, όπου τού επιφυλάχτηκε θερμότατη 
υποδοχή. Ακολούθησε Δοξολογία στον καθεδρικό ναό τού Αγίου Νικολάου. 
Στη συνέχεια ο Πανιερώτατος Μητροπολίτης Ταμασού κύριος Ησαΐας 
προσφωνώντας τον Πατριάρχη Αντιοχείας είπε τα εξής: 

Μακαριώτατε Πατριάρχα της Μεγάλης Θεουπόλεως Αντιοχείας, Συρίας, 
Αραβίας, Κιλικίας, Ιβηρίας τε καί Μεσοποταμίας και πάσης Ανατολής κύριε 
κύριε Ιωάννη,

 Από τους αποστολοβάδιστους τόπους, που πρώτοι δέχθηκαν τα 
θεόπνευστα λόγια του Ευαγγελίου, Σάς υποδεχόμαστε, τόσο εμείς προσωπικά, 
όσο και ο Κλήρος, οι Μοναστές, οι πολιτικές και άλλες Αρχές της περιοχής 
μας, καθώς επίσης και ο περιούσιος του Θεού Λαός μας, και Σας προσφωνούμε 
και Σας επευφημούμε με το «Εὐλογημένος ὁ ἐρχόμενος ἐν ὀνόματι Κυρίου». 
Παράλληλα,  Σάς υποδεχόμαστε από τους τόπους, τους οποίους αγίασαν 
και ανέδειξαν μεγάλες και πολυσήμαντες εκκλησιαστικές και πατερικές 
προσωπικότητες, όπως του Αγίου Μελετίου, Πατριάρχου Αντιοχείας και 
Προέδρου της Β› Οικουμενικής Συνόδου, του Ιωάννου του Χρυσοστόμου, 
του Ιωάννου του Δαμασκηνού, του Κοσμά του Μελωδού και πολλών άλλων.  
Σας καλωσορίζουμε, ως φορέα και συνεχιστή αυτής της θεοφρούρητης 
εκκλησιαστικής παράδοσης, και Σας απευθύνουμε τον θεοκήρυκτο λόγο: 
 « Ὡς ὡραῖοι οἱ πόδες τῶν εὐαγγελιζομένων εἰρήνην τῶν εὐαγγελιζομένων 
τά ἀγαθά» (Ρωμ. 10, 15). Στην Ειρηνική αυτή και θεοτερπή επίσκεψή Σας, Σάς 
αντιδωρίζουμε τις ευλογίες των Αποστόλων Βαρνάβα, Παύλου και Μάρκου, 
οι οποίοι πέρασαν και αγίασαν και ευαγγελίσθηκαν τον τόπο τούτο, στον 
οποίο σήμερα ευρίσκεσθε. Σας ανταποδίδουμε τις ευλογίες και την προστασία 
του Αγίου Ηρακλειδίου, γόνου της περιοχής αυτής, μαθητή και διαδόχου και 
συνεχιστή των προειρημένων Αποστόλων· του Αγίου Μνάσωνα, “τοῦ ἀρχαίου 
μαθητοῦ”, κατά τις Πράξεις των Αποστόλων (Πράξ. 21, 15) και διαδόχου του 
Αγίου Ηρακλειδίου, των Αγίων Θεοδώρου, Δημητριανού, Βασιλείου και του 
Οσίου Νείλου, ιδρυτή της Ιεράς Βασιλικής και Σταυροπηγιακής Μονής της 
Παναγίας του Μαχαιρά, και προκατόχου μας στον Θρόνο της Επισκοπής 
Ταμασού, όπως και των πολλών άλλων επωνύμων Μαρτύρων και Αγίων της 
περίπυστης Μητροπολιτικής Περιφέρειας της Ταμασού.
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 Η ευλογημένη παρουσία Σας με την έντιμη και χριστοτερπή Συνοδία 
Σας διερμηνεύει και επισφραγίζει τούς  ανέκαθεν εν Χριστώ ιερούς δεσμούς 
της των Αντιοχέων Εκκλησίας και της παλαιφάτου αυτοκεφάλου Εκκλησίας 
της Κύπρου. Ταυτόχρονα, αυτή η παρουσία Σας διερμηνεύει και την 
έμπρακτη συμπαράστασή Σας, όπως και του ευλογημένου ποιμνίου Σας, 
στον δεινά δοκιμαζόμενο λαό του Θεού, ο οποίος παροικεί στην τοπική 
μας Εκκλησία. Αναμφίβολα, αυτή η επικοινωνία μας εκφράζει και την 
ολόθυμη αδελφική στήριξή μας και προς το δικό Σας ποίμνιο, Μακαριώτατε 
Πατριάρχα Αντιοχείας, το οποίο, «κρίμασιν οἷς οἶδε Κύριος», δοκιμάζει και 
αυτό πλείστα όσα δεινά από αρκυωρούς και αδίστακτους εχθρούς, οι οποίοι 
το επιβουλεύονται και μελετούν κακά και μηχανεύονται τον εξολοθρεμό του. 
Και μάρτυρας ηρωικός του ανείπωτου διωγμού των Χριστιανών της Μέσης 
Ανατολής αποτελεί και ο εξ αίματος αδελφός Σας, Μητροπολίτης Χαλεπίου 
Παύλος. Αλλά «πεποίθαμεν ἐπί τῷ Θεῷ τῷ δυναμένῳ καταλῦσαι πάντα 
ἐχθρόν καί ἐκδικητήν».

 Και πάλι Σάς καλωσορίζουμε και Σας υποδεχόμαστε με τον ψαλμικό 
και θεόπνευστο παιάνα ότι, παρά τις δυσκολίες και τους κινδύνους που 
αντιμετωπίζουμε και οι δύο τοπικές Εκκλησίες, στο τέλος «ἐν ὀνόματι Κυρίου 
τοῦ Θεοῦ ἡμῶν μεγαλυνθησόμεθα» (Ψαλμ. 19,7).  

Μακαριώτατε,  «ὡς εὖ παρέστητε».

Ο Πατριάρχης Αντιοχείας κύριος  Ιωάννης απάντησε  μέσα στο ίδιο 
συγκινητικό κλίμα εκφράζοντας τις ευχαριστίες του προς τον Πανιερώτατο 
Μητροπολίτη Ταμασού κύριο Ησαΐα και δηλώνοντας ότι με πίστη προς 
τον Δομήτρορα τής Εκκλησίας Χριστό θα συνεχίσουν να αγωνίζονται 
προκειμένου να παραμείνουν στην αποστολοβάδιστη Γη τους, ως συνεχιστές 
και μάρτυρες του χριστιανικού πνεύματος τής αγάπης.

Μετά την επίσκεψη στην Ταμασό ο Πατριάρχης συνέχισε την πορεία 
του προς την Ιερά Βασιλική και Σταυροπηγιακή Μονή τού Μαχαιρά. Εκεί 
τον υποδέχτηκε ο Ηγούμενος τής Ιεράς Βασιλικής και Σταυροπηγιακής 
Μονής Μαχαιρά,  Θεοφιλέστατος Επίσκοπος Λήδρας  κύριος Επιφάνιος και 
άπασα η Μοναστική Αδελφότητα. Ακολούθησε δοξολογία στο καθολικό τής 
ιεράς Μονής. Στη συνέχεια ο Θεοφιλέστατος προσφώνησε τον Πατριάρχη 
Αντιοχείας ως εξής:
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Μακαριώτατε,

Ὑποδεχόμεθα τὴν Ὑμετέραν Μακαριότητα μετὰ τῆς σεπτῆς αὐτῆς 
Συνοδίας ἐν ψαλμοῖς καὶ ὕμνοις καὶ ᾠδαῖς πνευματικαῖς, ἐν φωτὶ ἱλαρῷ τῆς 
φωτοχυσίας τοῦ πολυελέου Κυρίου καὶ τοῦ χοροῦ τῶν Ἀποστόλων καὶ τῶν 
Προφητῶν, ἐν σημάντροις καὶ κωδωνοκρουσίαις καὶ ἤχοις πανηγυρικοῖς ἐν 
τῇ πασχαλίῳ καὶ ἀναστασίμῳ περιόδῳ, ἐν εὐφροσύνῃ ψυχῆς καὶ ἀγαλλιάσει 
καρδίας καὶ ἀγαλλομένῳ ποδί, ἐν ἀσπασμῷ Κυρίου, ἐν Χριστῷ Ἰησοῦ ὃς ἔστι 
καὶ ἔσται ἐν τῷ μέσῳ ἡμῶν.

Χαιρόμεθα χαρᾷ ἀνεκφράστῳ ὅτι ἠξιώθημεν κατιδεῖν τὸ πρόσωπον 
Ὑμῶν ἐν τῇ ἡμετέρᾳ Μονῇ τῆς Παναγίας τοῦ Μαχαιρᾶ, ὑποδεχόμενοι αὐτὸ 
ἐπισήμως ἐν τῇ εἰρηνικῇ ἐπισκέψει ἐν Ἐκκλησίᾳ Κύπρου, ἀναβιβασθὲν 
εἰς τὸν πατριαρχικὸν θῶκον τοῦ παλαιφάτου Πατριαρχείου Ἀντιοχείας, 
κεκοσμημένον τὰ πατριαρχικὰ διαδήματα καὶ σύμβολα, φέρον μεθ᾽ ἑαυτοῦ τὰ 
στίγματα τοῦ Σταυροῦ τοῦ Κυρίου Ἰησοῦ Χριστοῦ, ἐν τῷ προσφάτῳ πειρασμῷ 
ὃς καὶ τανῦν ἐνεργεῖται ἐν τοῖς ὁρίοις τοῦ Ὑμετέρου Πατριαρχείου.

Ἀφέντες κατὰ μέρος τὰ περὶ τῆς ἡμετέρας Μονῆς ἱστορικὰ καὶ ἄλλα, 
γνωστὰ εἰς τὴν Ὑμετέραν Μακαριότητα, πληροφοροῦμεν αὐτὴν ὅτι 
συνοδυνώμεθα καὶ συμπάσχομεν μεθ᾽ Ὑμῶν ἐν τῇ προσευχῇ καὶ ἐν τῇ Θείᾳ 
Λειτουργίᾳ, δυσωποῦντες τὸν Κύριον ἡμῶν Ἰησοῦν Χριστὸν, ὅπως κολοβώσῃ 
τὰς ἡμέρας τοῦ ἐνσκήψαντος εἰς Ὑμᾶς πειρασμοῦ καὶ ὁδοποιήσῃ τὴν ἔκβασιν 
αὐτοῦ, τοῦ δύνασθαι Ὑμᾶς ὑπενεγκεῖν.

Πρὸς τούτοις δέ, ὡς ἐνθύμιον τῆς Ὑμετέρας ἐπισκέψεως, συνάμα δὲ 
βακτηρίαν καὶ παρηγορίαν εἰς τὸν πειρασμόν, ἀλλὰ καὶ ῥάβδον κατ᾽ αὐτοῦ 
τοῦ πειρασμοῦ καὶ τοῦ δημιουργοῦ καὶ διοργανωτοῦ αὐτοῦ, προσφέρομεν 
τὸν Ρωμαίικον αὐτὸν Σταυρὸν τοῦ Κυρίου, συνοδευόμενον μετὰ πολλῶν 
εὐχῶν καὶ προσευχῶν ἐγκαρδίων, παρακαλοῦντες Ὑμᾶς, ὅπως ἐν ταῖς πρὸς 
τὸν Κύριον διαπύροις Ὑμετέραις προσευχαῖς, ἐνθυμεῖσθε καὶ τὴν ἐν Μαχαιρᾷ 
ταπεινὴν ἀδελφότητα.

Ὡς εὖ παρέστητε.

Ὁ Μακαριώτατος Πατριάρχης Ἀντιοχείας Ἰωάννης ἀντιφωνώντας, 
εὐχαρίστησε τὸν Ἡγούμενο Μαχαιρᾶ γιὰ τὴν θερμὴ ὑποδοχή. Ἐξέφρασε 
τὴν χαρά του γιατὶ ξαναῆλθε στὴν Μονὴ Μαχαιρᾶ μὲ αὐτὴ τὴν ἰδιότητα, καὶ 
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ἀνέφερε ὅτι εἶναι παλαιὸς γνώριμος μὲ τοὺς πατέρες τῆς Μονῆς, καθὼς καὶ 
μὲ τὸν πνευματικό της πατέρα, Μητροπολίτη Λεμεσοῦ Ἀθανάσιο. Δήλωσε 
ὅτι ἀναπολεῖ τὶς ἡμέρες ἐκεῖνες ποὺ ἐρχόταν στὴν Μονὴ καὶ ἔμενε καὶ 
ἀπολάμβανε τὸ μοναστηριακὸ πρόγραμμα. Τέλος ἀναφέρθηκε στὶς δύσκολες 
ἡμέρες ποὺ περνοῦν οἱ χριστιανοὶ στὴν Συρία, καὶ ζήτησε τὶς προσευχὲς ὅλων 
τῶν πατέρων, ὥστε νὰ βοηθήσει ὁ Θεὸς νὰ τελειώσει αὐτὴ ἡ δοκιμασία.

Ζ
ΚΥΡΙΑΚΗ, 10 ΜΑΙΟΥ 2015. ΠΟΛΥΑΡΧΙΕΡΑΤΙΚΟ ΣΥΛΛΕΙΤΟΥΡΓΟ 

ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΤΗΣ ΤΟΥ ΘΕΟΥ ΣΟΦΙΑΣ.

Το πολυαρχιερατικό συλλείτουργο, που τελέστηκε στον ιερό ναό τής 
του Θεού Σοφίας, αποτέλεσε το κορύφωμα τής Ειρηνικής επίσκεψης τού 
Πατριάρχου Αντιοχείας κ. κ. Ιωάννου Ι΄.  Σ’ αυτό έλαβαν μέρος από μέρους 
των φιλοξενουμένων μας,  ο Πατριάρχης Αντιοχείας κύριος  Ιωάννης Ι΄, 
ο Μητροπολίτης Βαγδάτης και Κουβέιτ κύριος Επιφάνιος, ο Επίσκοπος 
Σελευκείας κύριος Εφραίμ, ο Αρχιμανδρίτης κ. Ιάκωβος Χαλίλ, ο Αρχιμανδρίτης 
κ. Παρθένιος Αλλάτι, ο Αρχιδιάκονος κ. Γεράσιμος Καμπάς και ο Διάκονος  
κ. Γεώργιος Γιακούμπ.  Εκ μέρους τής Κυπριακής Εκκλησίας ο Αρχιεπίσκοπος 
Κύπρου κύριος Χρυσόστομος Β΄, ο Μητροπολίτης Κυρηνείας κύριος 
Χρυσόστομος, ο Μητροπολίτης Λεμεσού κύριος Αθανάσιος, ο παρεπιδημών 
Μητροπολίτης Εδέσσης κύριος Ιωήλ  και ο Διάκονος τού Μακαριωτάτου πατήρ 
Κυπριανός. Έλαβαν επίσης μέρος και οι ιερείς τού Ναού πρωτοπρεσβύτερος  
Μαρίνος Χριστοδούλου, ο οικονόμος Κωνσταντίνος Χριστοδούλου και ο 
πρεσβύτερος Ιωάννης Ουλίνιουκ.

 Μετά το πέρας τής Θείας Λειτουργίας ο Μακαριώτατος Αρχιεπίσκοπος 
Κύπρου κ. κ. Χρυσόστομος προσφώνησε τον Πατριάρχη Αντιοχείας ως εξής: 

 Μακαριώτατε και Θειότατε Πατριάρχα, τού παλαιφάτου και μαρτυρικού 
πατριαρχείου τής  Μεγάλης Θεουπόλεως  Αντιοχείας και πάσης Ανατολής 
κύριε Ιωάννη, 

                                         ΧΡΙΣΤΟΣ ΑΝΕΣΤΗ
Ζώντες ακόμη μέσα στο ευφρόσυνο και ζωογόνο κλίμα τής Αναστάσεως 

τού Κυρίου μας, περιχαρείς Σάς υποδεχόμεθα προσφιλέστατε και περιπόθητε  
Αδελφέ, μαζί με τα αγαπητά και σεβαστά Μέλη τής τιμίας Συνοδίας Σας, 
 γι’ αυτό και εν αγαλλιάσει αναφωνούμε μετά τού ιερού υμνωδού: 
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Αὓτη ἡ ἡμέρα ἥν ἐποίησεν ὁ Κύριος,
ἀγαλλιασώμεθα καί εὐφρανθῶμεν ἐν αὐτῇ».

Και όντως. Η παρούσα ημέρα για μας είναι ημέρα Κυρίου, ημέρα 
ουρανίων επιδαψιλεύσεων. Αφού, δια της Θείας Λειτουργίας, δοξολογήσαμε 
«Χριστόν τόν ἀναστάντα ἐκ νεκρῶν» και με την ιερουργία τής αναιμάκτου 
Θυσίας «ἐπίομεν πόμα καινόν, οὐκ ἐκ πέτρας ἀγόνου τερατουργούμενον, 
ἀλλ’ ἀφθαρσίας πηγήν», με  συγκίνηση αδελφική, «ἑστῶτες ἐν τόπῳ ἁγίῳ», 
Σάς καλωσορίζουμε με πάσα χριστιανική αγάπη στη «νῆσο τῶν Ἁγίων καί 
τῶν Μαρτύρων», στην επίσης μαρτυρική Κύπρο μας.

Καλωσορίσαστε, Μακαριώτατε  άγιε Αδελφέ, μετά τής τιμίας Συνοδίας 
Σας, στον αιματοπότιστο από τους συνεχείς θρησκευτικούς και εθνικούς 
αγώνες αυτό τόπο και εξαγιασμένο από τις θυσίες των μαρτύρων, τις 
προσευχές και τα δάκρυα των οσίων τής πίστης μας, τον οποίο ο Θεός «ἒδωκε 
τοῖς πατράσιν ἡμῶν» εις κατοικίαν. Στο πρόσωπό Σας καλωσορίζουμε και 
ασπαζόμαστε άπασα τη σεπτή ιεραρχία, σύμπαντα τον ιερό κλήρο και 
το φιλόχριστο ποίμνιο τής τόσο δοκιμαζομένης αδελφής Εκκλησίας τής 
Αντιοχείας.

Μαζί μας συναγάλλονται σήμερον και οι ιδρυτές τής Εκκλησίας τής 
Κύπρου, οι Απόστολοι Βαρνάβας και Παύλος. Διότι από την αποστολοβάδιστη 
αρχαία κοιτίδα Σας, την Αντιόχεια ξεκίνησαν  για να έλθουν  εδώ  να διδάξουν 
τον Χριστιανισμό και να αναδείξουν την Κύπρο κέντρο χριστιανικής λατρείας 
και πολιτισμού. Μέσα μας ακούμε βιωματικά τον λόγο τού συντάκτου των 
«Πράξεων» τού Ευαγγελιστού Λουκά:

«Ἦσαν δέ τινες ἐξ αὐτῶν ἄνδρες Κύπριοι καὶ Κυρηναῖοι, οἵτινες 
εἰσελθόντες εἰς  Ἀντιόχειαν ἐλάλουν πρὸς τοὺς  Ἑλληνιστάς, 
εὐαγγελιζόμενοι τὸν Κύριον  Ἰησοῦν. καὶ ἦν χεὶρ Κυρίου μετ᾿ αὐτῶν, πολύς 
τε ἀριθμὸς πιστεύσας ἐπέστρεψεν ἐπὶ τὸν Κύριον» ( Πρ.11,20-21). 

 Ενωτιζόμεθα πανευτυχείς και  τον θεηγόρο λόγο τού Αγίου Πνεύματος: 

«...λειτουργούντων δὲ αὐτῶν τῷ Κυρίῳ καὶ νηστευόντων εἶπε τὸ 
Πνεῦμα τὸ  Ἃγιον· ἀφορίσατε δή μοι τὸν Βαρνάβαν καὶ τὸν Σαῦλον εἰς τὸ 
ἔργον ὃ προσκέκλημαι αὐτούς.... Οὗτοι μὲν οὖν ἐκπεμφθέντες ὑπὸ τοῦ 
Πνεύματος τοῦ  Ἁγίου κατῆλθον εἰς τὴν Σελεύκειαν, ἐκεῖθεν τε ἀπέπλευσαν 
εἰς τὴν Κύπρον,  καὶ γενόμενοι ἐν Σαλαμῖνι κατήγγελλον τὸν λόγον τοῦ 
Θεοῦ ἐν ταῖς συναγωγαῖς τῶν  Ἰουδαίων» ( Πράξ. 13, 2-5).
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 Έκτοτε οι σχέσεις των Εκκλησιών μας, παρά τις κάποιες δυσκολίες, 
υπήρξαν σχέσεις αδελφικές και αγαστές. 

Μακαριώτατε, η κατά Αντιόχεια Εκκλησία δικαιούται να καυχάται όχι 
μόνο δια το γεγονός ότι για πρώτη φορά στην Ιστορία οι πιστεύσαντες στον 
Χριστό ονομάστηκαν Χριστιανοί αλλά και δια το γεγονός ότι από τους 
κόλπους της αναδείχτηκαν μεγάλες χριστιανικές φυσιογνωμίες, οι οποίες 
λάμπρυναν το χριστιανικό στερέωμα.

Φέρουμε στη μνήμη μας τον  Άγιο Ιγνάτιο τον Θεοφόρον  «τὸν  ὡς σῖτον 
ἀλεσθέντα ὑπέρ τῆς ἀγάπης τοῦ Χριστοῦ». Ευγνωμονούμε   τον μελωδό 
τής Ορθοδοξίας, τον Ιωάννη τον Δαμασκηνό, ο οποίος ως «θεοκίνητος 
λύρα» μάς ανεβάζει με τους μελίρρυτους και ηδύπνοους ύμνους του  στους  
ελπιδοφόρους και αιθέριους κόσμους τής χριστιανικής λύτρωσης και θέωσης. 
Αναπολούμε,  μεθ’ υπερηφανείας, την κράτιστη θεολογική μορφή τού 
Ιωάννου τού Χρυσοστόμου, για τον οποίο τόσο προσφυώς ελέχθη. «Στόμα 
Χριστοῦ Παῦλος.  Στόμα Παύλου Χρυσόστομος» και τον οποίο η Εκκλησία 
μας ονόμασε «χρυσήλατον σάλπιγγα» τού θείου λόγου. Είναι η μελιστάλακτη 
χριστιανική προσωπικότητα και  η κράτιστη πατερική μορφή τής Εκκλησίας 
μας, η οποία σε κάθε Θεία Λειτουργία, μέσω τού Μυστηρίου τής Θείας 
Ευχαριστίας, μάς ανάγει μυστηριακά στα ιερά κράσπεδα τής Θεότητας, εκεί 
όπου οι άγιοι άγγελοι «οὐ δύνανται παρακῦψαι». 

 Συνεπώς, η κατά Αντιόχεια Εκκλησία υπήρξε δια μέσου των αιώνων μία 
ακένωτη πηγή χριστιανικού πολιτισμού. Και ασφαλώς τέτοια εξακολουθεί να 
είναι και σήμερον.  Και την ιδία αποστολή  επιβάλλεται να  εκπληρώνει  και 
στο διηνεκές μέλλον.

Μακαριώτατε, 

Στις νευραλγικές τούτες θέσεις όπου η Πρόνοια και η αγάπη τού Θεού 
μάς έταξε να ζώμε και να δρῶμε,  τα συμφέροντα των ισχυρών τής γης 
ευρίσκονται συνεχώς σ’ έναν ανελέητο πόλεμο και οδηγούν τους  λαούς μας σε 
τραγικά αιματοκυλίσματα. Γι’ αυτό, και για τις Εκκλησίες μας, ο Σταυρός που 
επωμίστηκε ο Κύριος μας για τη σωτηρία των ανθρώπων, προοιωνιζόταν και 
τη δική μας σταυρική ιστορική πορεία! Δια μέσου των αιώνων ο Γολγοθάς 
τείνει να γίνει ταυτόσημος με την πορεία των Εκκλησιών μας. Ελάχιστες  
είναι οι πνευματικές μας ειρηνικές  και δημιουργικές περίοδοι  που ζήσαμε.  
Επώδυνες   και αιματηρές οι έξωθεν πληγές μας που δεχτήκαμε. Οδυνηρές και 
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βαρυαλγείς οι γολγόθειες πορείες μας. 

Δυστυχώς, Μακαριώτατε, τόσο η δική Σας Εκκλησία όσο και η δική μας 
υπέστησαν φοβερά κτυπήματα  από τη γειτονική Τουρκία. Είναι γνωστός ο 
τρόπος με τον οποίο υφήρπασε από την Εκκλησία Σας την  αρχαία κοιτίδα 
τού χριστιανικού Σας πολιτισμού, την Αντιόχεια.  Είναι επίσης γνωστός ο 
τρόπος που παρανόμως εισέβαλε στην Κύπρο πριν από 41 χρόνια και επέβαλε 
πολιτική εθνικού ξεκαθαρίσματος, καταλαβούσα το 38% τού εδάφους μας 
και εκδιώξασα όλους τους ορθόδοξους κατοίκους του νησιού μας από τις 
πατρογονικές τους Εστίες.

Σήμερα στην αγιοβάδιστη και αποστολοβάδιστη χώρα Σας Μακαριώτατε, 
αντί να καρποφορεί η αρετή τής  Αγάπης και ο λαός Σας να γεύεται τους 
ηδύγευστους καρπούς τού χριστιανικού πνεύματος, ηχούν νυχθημερόν  τα 
κροταλίσματα των όπλων και παντού παραμονεύει ο θάνατος. Το αίμα 
ρέει άφθονο και το μίσος  κορυφώνεται. Η κατάρα τού εμφυλίου πολέμου 
βρίσκεται στην κορύφωσή του, με χιλιάδες τραγικά θύματα. Ο πόνος είναι 
πολύς και το μέλλον άδηλο. 

Μέσα σ’ αυτό το  τραγικό κλίμα η αγάπη τού Θεού Σάς καλεί να κρατήσετε 
με πίστη και αυτοθυσία τους οίακας τής κατά Αντιόχειαν Εκκλησίας! Βαρύ, 
βαρύτατο το φορτίο που επωμίζεστε Μακαριώτατε. «Πολλά τά κύματα καί 
χαλεπόν τό κλυδώνιον· ἀλλ’ οὐ δεδοίκαμεν μή καταποντισθῶμεν· ἐπί γάρ 
τῆς πέτρας ἑστήκαμεν. Μαινέσθω ἡ θάλασσα, πέτραν διαλῦσαι οὐ δύναται· 
ἐγειρέσθω τά κύματα, τοῦ Ἰησοῦ τό πλοῖον καταποντίσαι οὐκ ἰσχύει» (Ιωάν 
Χρυσοστόμου: «Ἐγκώμιον εἰ τούς Ἁγίους Πάντας»,   Ἅπαντα Ἁγίων Πατέρων 
26, 714Α ).

Είναι αλήθεια ότι λυγίζομε πολλάκις, κάτω από το βάρος των ευθυνών 
μας.   Όμως «θαρσεῖν χρή».  Αν οι δυνάμεις μας είναι ασθενείς είναι δυνατός 
ο Ιδρυτής και  Δομήτωρ τής Εκκλησίας. Εκείνος, ο οποίος επί του Σταυρού 
«ἥπλωσε τὰς παλάμας καί ἣνωσε τά τό πρὶν διεστῶτα» (Γ΄ Ὠιδή τοῦ  
Ὂρθρου τοῦ Μεγ. Σαββάτου) έχει τη δύναμη να μάς βοηθήσει να εξέλθουμε 
και από τις  σημερινές  δύσκολες κρίσεις. Ο λόγος τού Θεού είναι σαφής και 
παρήγορος. «Ἐν τῷ κόσμῳ θλῖψιν ἕξετε· ἀλλὰ θαρσεῖτε, ἐγὼ νενίκηκα τὸν 
κόσμον» (Ιωάν.16,33). «πιστός δέ ὁ Θεὸς, ὃς οὐκ ἐάσει ὑμᾶς πειρασθῆναι 
ὑπέρ ὅ δύνασθε, ἀλλά ποιήσει σύν τῷ πειρασμῷ καὶ τὴν ἒκβασιν τοῦ 
δύνασθαι ὑμᾶς ὑπενεγκεῖν» (Κορ. Α΄ 10,13).  Δια τούτο πάντοτε ελπίζομε 
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ότι «ἀγαλλιασόμεθα ἐν τῷ σωτηρίῳ αὐτοῦ καί ἐν ὀνόματι τοῦ Θεοῦ ἡμῶν 
μεγαλυνθησόμεθα» (Ψαλμ. 19, 6).

Εσείς,  άλλωστε, Μακαριώτατε διακηρύξατε με τη βαθιά πίστη που Σάς 
διακρίνει προς τον Εσταυρωμένο, στην τελευταία Ειρηνική επίσκεψή Σας 
στην αδελφή Ελλαδική Εκκλησία: «Η επίσκεψή μας ενταύθα... «είναι ένας 
ειρηνικός χαιρετισμός ανάστασης μέσα στη στάχτη τής δοκιμασίας, και 
συγχρόνως είναι χαιρετισμός θέλησης, ελπίδας και απόφασης ότι καμία 
δύναμη σε τούτη τη γη δεν θα κατορθώσει να μάς εκριζώσει από τη γη 
μας. Εμείς καταθέτουμε όλες μας τις δυσκολίες μπροστά στον Σταυρό τού 
Σωτήρα μας και στο ακάνθινο στεφάνι τού Σταυρού Του». 

Μακαριώτατε, 

Στην Κύπρο, όπου περιχαρείς Σάς υποδεχόμεθα σήμερον, η εν Χριστῷ 
αποκάλυψη και σωτηρία βρήκαν απ’ αρχής γόνιμο έδαφος και η Εκκλησία 
τού Χριστού ως «ἂμπελος εὐκληματοῦσα» προσέφερε  τους ηδύγευστους 
καρπούς τής σωτηρίας με Μητρική αγάπη σ’ όλα τα τέκνα Της.  Ταυτόχρονα, 
ανέλαβε και τον ρόλο τής περιφρούρησης και διαφύλαξης τής εθνικής 
συνείδησης τού ποιμνίου της. Μέσα στους μακρούς, στους σκοτεινούς και 
ασέληνους αιώνες τής δουλείας η Εκκλησία Κύπρου, ως «Μητέρα Εκκλησία»,    
παραμύθισε και εμψύχωσε τον Κυπριακό λαό. Διαρκείς αγώνες, εκατόμβες 
θυμάτων, θυσίες των Προκαθημένων Της και άλλων  κληρικών, ταύτισαν 
και ανέδειξαν την έννοια τής Εκκλησίας στη συνείδηση τού Ορθόδοξου 
Ποιμνίου της ως την «Κιβωτόν καί τής εθνικής του Σωτηρίας».   Και τέτοια 
παραμένει στη συνείδησή Του. Και αυτή την αποστολή έχει χρέος να επιτελεί 
και σήμερον, που το 38%  τού εδάφους της στενάζει κάτω από την μπότα τού 
Τούρκου κατακτητή.

Μέσα μου βέβαια, Μακαριώτατε, αναλογίζομαι ότι η ιστορία των 
Εκκλησιών μας είναι παράλληλη. Γιατί ακριβώς την ίδια αποστολή έχετε και 
σεις να επιτελέσετε σήμερον. Αενάως να αίρετε επί των ώμων Σας τον Σταυρό 
τού μαρτυρίου και να προκινδυνεύετε, ως «ὁ Ποιμήν ὁ καλός» υπέρ τού 
πάσχοντος ποιμνίου Σας, για τη σωτηρία του. 

Από την επίσημη αυτή θέση θέλω να Σάς διαβεβαιώσω ότι η Εκκλησία μας 
και ο λαός τής Κύπρου θα βρίσκονται πάντοτε στο πλευρό Σας, παρέχοντες 
κάθε   ηθική συμπαράσταση.
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 Δια τούτο η Ιερά Σύνοδος τής Εκκλησίας τής Κύπρου, εις ένδειξη τής 
βαθύτατης αγάπης και σεβασμού που τρέφει προς το πρόσωπό Σας καθώς και  
της ένθερμης υποστήριξης για τους πνευματικούς Σας αγώνες, που διεξάγετε 
υπέρ του ποιμνίου Σας και της διωκόμενης Ορθοδοξίας, διερμηνεύσουσα 
δε ταυτόχρονα και τα αισθήματα ολόκληρου του κυπριακού ελληνισμού, 
ομοθύμως αποφάσισε να Σάς απονείμει την ανώτατη τιμητική διάκριση τής 
Εκκλησίας τής Κύπρου, που είναι το «Χρυσοῦν Παράσημον τοῦ Ἀποστόλου 
Βαρνάβα».

Θα θέλαμε βέβαια να Σάς υπομνήσουμε ότι ο πάνσεπτος τάφος και ο ναός  
τού προστάτη τής Κυπριακής Εκκλησίας Αποστόλου Βαρνάβα  στενάζουν για 
σαράντα ένα χρόνια κάτω  από την μπότα του Τούρκου κατακτητή. 

Δια τούτο Μακαριώτατε, υποβάλλουμε θερμή την παράκληση 
σύμπαντος τού χριστεπωνύμου πληρώματος τής Κυπριακής Εκκλησίας, όπως 
προσεύχεσθε προς τον  Ύψιστο Θεό να συντμήσει τον χρόνο τής δοκιμασίας 
μας και σύντομα να ευδοκήσει, ώστε όλοι οι πρόσφυγές μας να επιστρέψουν 
στις πατρογονικές τους εστίες. Επίσης Σάς παρακαλούμε να μνημονεύετε 
στις προσευχές Σας τους ηρωικούς μας εγκλωβισμένους, τους αγνοούμενους 
αδελφούς μας και  τους οικείους αυτών, που αποτελούν την τραγικότερη 
πτυχή του κυπριακού δράματος. Χιλίων ενενήντα πέντε ακόμη προσώπων 
αγνοείται η τύχη τους.  

Το παράσημο τούτο, ας αποτελεί μία διαρκή υπόμνηση τού χρέους που 
όλοι έχουμε για την κατεχόμενη Πατρίδα μας, για τα συλημένα ιερά μας,  
τους πρόσφυγες, τους αγνοούμενους, τους εγκλωβισμένους αδελφούς μας, 
καθώς και για τις οικογένειές τους.

Μακαριώτατε, από τα βάθη τής ψυχής μου εύχομαι όπως ο Σταυρωθείς 
και Αναστάς Κύριος χαρίζει σε Σάς,  τον αίροντα τον Σταυρό τού μαρτυρίου 
τού λαού του, αλλά και δεξιό οιακοστρόφο τού πρεσβυγενούς και παλαιφάτου 
πατριαρχείου τής μεγάλης Θεουπόλεως Αντιοχείας έτη ως μήκιστα, 
υγεία αμφιλαφή και αστεμφή,  προς δόξα τού Αγίου Ονόματός Του. Στη δε 
πονεμένη και αιματοκυλισμένη Σας πατρίδα την πολυπόθητη ειρήνη και 
δικαιοσύνη. 

 Και πάλι Σάς εκφράζω εκ μέρους τής Ιεράς Συνόδου και του Ορθόδοξου 
Κυπριακού λαού το «ὡς εὖ παρέστητε» στη νήσο των Αγίων και των 
Μαρτύρων.    
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Στην ως άνω προσφώνηση ο Μακαριώτατος Πατριάρχης Αντιοχείας 
κύριος Ιωάννης ο 10ος απάντησε ως εξής:

Μακαριώτατε, Πανιερώτατοι, Σεβαμιώτατοι,

Φιλόχριστε λαέ,

Χριστός Ἀνέστη!  Ἀληθῶς Ἀνέστη! 

Ἐρχόμεθα πρὸς ὑμᾶς ἐκ τῆς γῆς τῶν Ἁγίων Ἰωάννου τοῦ Χρυσοστόμου, 
Ἐφραίμ τοῦ Σύρου καί Ἰωάννου τοῦ Δαμασκηνοῦ. Ἐρχόμεθα εἰς τό ἄνθος 
τῆς Μεσογείου, τήν Κύπρον, φέροντες μεθ’ ἑαυτῶν τήν εὐωδίαν τῆς πίστεως 
τῶν Ἀποστόλων. Ἐρχόμεθα ἐκ τοῦ φυτωρίου τοῦ φωτός τῆς Ἀνατολῆς 
κομίζοντας λαμπάδα φωτός, ἀναλογιζόμενοι, μετά τοῦ Ἁγίου Ἐπιφανίου, 
τήν εὐσπλαχνίαν τοῦ Κυρίου ἡμῶν καί τήν κάθοδον Αὐτοῦ εἰς τά ἔγκατα 
τοῦ Ἅδου, συμψάλλοντες μετ’ αὐτοῦ  καὶ τοῦ τρισμακαρίου ἀποστόλου καί 
γενναίου μάρτυρος Βαρνάβα  καὶ τοῦ τετραημέρου Λαζάρου τήν ἐπινίκιον 
ᾠδήν: Χριστός Ἀνέστη!  Ἀληθῶς Ἀνέστη!

Ἐρχόμεθα συστοιχούμενοι εἰς τὴν ἐκκλησιαστικήν παράδοσιν, ἥτις 
συγκεφαλαιώνει τήν ἑνότητα τῆς πίστεως, παρά τήν πολλαπλότητα τῶν 
πολιτισμῶν. Εἰρηνική ἡ ἐπίσκεψις ἡμῶν· ἐνισχύει τούς δεσμούς μεταξύ 
ἀδελφῶν καί ἐπιβεβαιώνει ὅτι ἡ μαρτυρία περί τοῦ Κυρίου ἡμῶν Ἰησοῦ 
Χριστοῦ ἀξιοποιεῖ τούς πολιτισμούς τοῦ σύμπαντος κόσμου, ὡς μέσον καί 
ἐκτείνεται πρός ἁπάσας τάς κοινωνίας, ἵνα γένηται κοινή ἡ μαρτυρία αὕτη 
περί Αὐτοῦ. Ἡ μαρτυρία αὕτη τήκει τάς καρδίας τῶν ἀγαπώντων Αὐτόν, 
τόσον εἰς τήν Ἀντιόχειαν, ὅσον καί εἰς τήν Κύπρον καί εἰς τὰ πέρατα τῆς 
γῆς, ἐν τῇ καμίνῳ τοῦ ἑνός Ποτηρίου, τό ὁποῖον συνοψίζει τήν ἑνότητα τῶν 
μυστηρίων καί ἀποτελεῖ τό ἐλιξήριο τῆς αἰωνίου ζωῆς δι’ ἅπαντας.

Κομίζομε τὴν ἀγάπην τῆς καθ’ ἡμᾶς Ἐκκλησίας, τῆς ἐσταυρωμένης ἀλλά 
καί τὸ μήνυμα τῆς ἀναστάσεως. Κομίζομεν τήν ἀγάπην τῆς Δαμασκοῦ καί 
τήν ὑπερηφάνειαν τοῦ Λιβάνου. Ἔρχομαι πρός ὑμᾶς ἐνδεδυμένος μετά τοῦ 
ζήλου τῶν τέκνων τῆς πόλεως τῆς Ἀλεξαντρέττας καί ἐνισχυόμενος ἐκ τῆς 
πίστεως τῶν υἱῶν τῆς Θεουπόλεως Ἀντιοχείας, οἵτινες εὑρίσκονται εἰς τήν 
διασποράν. Συνοδεύουσί με καί οἱ παλμοί τῶν καρδιῶν ὅλων τῶν πιστῶν 
τῆς βασανιζομένης Ἀντιοχείας, ἡ ὁποία στενάζει αἴρουσα τόν σταυρόν τῆς 
Ἀνατολῆς. Ἐκ τῆς μήτρας τῶν ὠδίνων  αὐτῆς θά γεννηθῇ τό ἑδραῖον μέλλον 
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αὐτῆς ἐν τῇ Ἀνατολῇ καί μέ ὅπλον τούς σωτηριώδεις ἥλους της θά κάμψῃ 
ἅπαντας τούς ἥλους τῶν πολεμούντων αὐτήν.

Ἐνδέχεται νά ἀποτελῇ θέλημα Θεοῦ τό γεγονός ὅτι ἡ Ἐκκλησία τῆς 
Ἀντιοχείας ὁμοιάζει μέ μικρόν κογχύλιον ἐντός τῆς ἀβύσσου τοῦ κόσμου. οἱ 
ἰσχυροί τῆς γῆς, θεωρώντας αὐτήν ἀδύναμη, τῆς φέρονται ἀδίκως. Ἐνδέχεται 
μάλιστα νά λησμονῆται ἀπό τήν ἱστορίαν, τήν ἄδικη πολλές φορές, ἀλλά τό 
μεγαλεῖον αὐτῆς συνίσταται εἰς τό ὅτι ἀγκαλιάζει μετά πολλῆς προσοχῆς καί 
ταπεινώσεως τόν πλέον πολύτιμον μαργαρίτην, τήν πίστιν εἰς τόν Χριστόν 
καί τήν μαρτυρίαν περί Αὐτοῦ.

 Ἡ Ἐκκλησία τῆς Ἀντιοχείας ἔχει πληρώσει ἐπί μακρόν καί εἰσέτι 
πληρώνει τό γεγονός ὅτι ὁ πλουτισμός αὐτῆς εἶναι μόνον ὁ Χριστός. Τά 
στίγματα τοῦ Ἰησοῦ ἐν τῷ σώματι αὐτῆς βαστάζει, ἀλλ’ ὁ Κύριός ἐστιν ἡ ἀρχή 
καί ἡ καρδία τῆς ζωῆς αὐτῆς. Τό αἱματοβαμμένον πρόσωπον αὐτῆς ὁμοιάζει 
μέ τό πρόσωπον τοῦ Ἰησοῦ ἐπί τοῦ σταυροῦ, ἐν ταυτῷ δέ ἐμφανίζεται μετ’ 
Αὐτοῦ νικηφόρως καί φωτεινῶς, λύουσα μέσῳ Αὐτοῦ τά δεσμά τοῦ σκότους. 
 Ἡ Ἐκκλησία τῆς Ἀντιοχείας γνώρισε μόνον τήν γλῶσσαν τῆς ἀγάπης, 
τῆς ἀγάπης μάλιστα πού προκαλεῖ. Ταυτοχρόνως, μέ τήν δύναμιν τῆς 
ἀποστολικῆς ταύτης πίστεως, ὑπάρχει ἐμφυτευμένη καί βαθέως ριζωμένη 
εἰς τήν γῆν, ὅπως καί τά ὄρη τά ἐπί τῆς γῆς.

Ἃπαντες εἲμεθα τέκνα τῆς καθ’ ἡμᾶς Ἀνατολῆς, ριζωμένοι ὡσάν 
πολύχρονοι ἐλαῖαι. Εἴμεθα οἱ δημιουργοί τῆς ἱστορίας της, οἱ καλλιεργηταί 
τῶν κέδρων της καί τῶν ἐλαιῶν, ὅπου μέ τήν σειράν μας εἲμεθα εἰς αὐτήν τό 
φύτευμα τοῦ Δημιουργοῦ τῶν κέδρων καί τῶν ἐλαιῶν.

Μακαριώτατε,

Δέν εἶναι ἄγνωστος εἰς ἡμᾶς ἡ ἱστορία τῆς Κύπρου καί τῆς Ἐκκλησίας, 
τῆς ὁποίας τά ἡνία ἀνετέθησαν εἰς τήν Ὑμετέραν σοφίαν. Αὐτή ἡ ὄμορφη 
χώρα ἀποτελεῖ μίαν ἀνεξίτηλον εἰκόνα τῆς Χριστιανικῆς ἐπιμονῆς διά τήν 
ἐσαεί παραμονήν εἰς τήν Ἀνατολήν. Ἐπίσης, ἡ χώρα αὐτή ἀντιπροσωπεύει δι’ 
ἡμᾶς τούς Ὀρθοδόξους τήν ἀγάπην διά τήν πατρίδα καί τήν προσκόλλησιν 
εἰς τήν πατρώαν γῆν καί τήν ἐθνικήν ταυτότητα. Διδασκόμεθα ἀπό Ἐσᾶς καί 
τόν εὐλογημένον λαόν Σας ὅτι ἡ θέλησις τοῦ λαοῦ εἶναι ἀνωτέρα ὅλων καί 
δέν ὑστερεῖ κανενός. Ἐπίσης, διδασκόμεθα ἀπό Ἐσᾶς ὅτι ἡ ἐποικοδομητική 
θρησκευτική ἀγωγή ἀποτελεῖ τόν ἀκρογωνιαῖον λίθον εἰς τήν οἰκοδόμησιν 
τῶν κοινωνιῶν. Εἰς τήν Κύπρον ἐξακριβώνουμε ὅτι ἡ Πατρίς δέν ὑπόκειται 



281ΧΡΟΝΙΚΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΚΕΨΕΩΣ ΤΟΥ ΠΑΤΡΙΑΡΧΟΥ ΑΝΤΙΟΧΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ

εἰς τὸν περιορισμόν τῆς ἐθνικότητος καί ὅτι οἱ ἐθνικότητες συνυφαίνουν 
ἕνα καί τό αὐτό σῶμα τῆς Πατρίδος. Εἰς τήν ἀποστολικήν γῆν αὐτήν, 
διδασκόμεθα πώς ἡ Ὀρθόδοξος Ἐκκλησία διατηρεῖ τήν ταυτότητα τῆς 
Πατρίδος καί τήν ἱστορίαν τοῦ τόπου, μολονότι σχεδιάστηκαν ψευδοσύνορα 
καί οἰκοδομήθησαν τείχη ἄδικα. Προσευχόμεθα ὑπέρ τῆς ἐπανενοποιήσεως 
τῆς Νήσου, ὃπου ἐδῶ καί σαράντα ἕνα ἔτη τά κατεχόμενα συνεχίζουν νά 
ὑπάγονται εἰς τήν Τουρκίαν. Προσευχόμεθα ἐντατικῶς ὑπέρ μιᾶς εἰρηνικῆς 
λύσεως τοῦ Κυπριακοῦ ζητήματος.

Ἡ ἱστορία τῆς σχέσεως καί τῆς συνεργασίας τῶν δύο ἡμῶν Ἐκκλησιῶν 
δὲν συνοψίζεται εἰς βραχύ ρῆμα. Ὀφείλουμε πολλά εἰς τόν Κυπριακῆς 
καταγωγῆς μακαριστόν Πατριάρχην Ἀντιοχείας   Σίλβεστρον, παρ’ ὃτι δέν 
ἐδικαιώθη ὡς ἔδει εἰς τήν ἱστορίαν, διότι οὗτος ἠγωνίσθη, ὑπερασπίσθη 
καί ἐνεδυνάμωσε τήν Ὀρθόδοξον ὕπαρξιν καί τό Ὀρθόδοξον πνεῦμα εἰς τὸ 
Πατριαρχεῖον Ἀντιοχείας κατά τόν δέκατον ὄγδοον αἰῶνα.

 Θά ἠδύνατο τό φαινόμενον τοῦ Ἀρχιεπισκόπου Μακαρίου εἰς τήν 
σύγχρονον ἱστορία νά ἑρμηνεύσει ζωηρῶς τόν ζῆλον τῆς Ἐκκλησίας, ἡ ὁποία 
οὐδόλως προέβαλε ἀντίρρησιν εἰς τό νά ἀναλάβῃ ρασοφόρος της Ἱεράρχης 
τήν ἡγεσίαν τῆς Κύπρου, εἰς περίοδον πολύ δύσκολον, τοὐναντίον, τόν ὤθησε 
ἡ ἴδια πρός ἐκπλήρωσιν τῆς ἀποστολῆς ταύτης, δι’ ὅ καί ἔλαβε τά ἡνία τῆς 
ἀναπτύξεως τῆς χώρας καί τῆς διατηρήσεως τῆς ἰδίας ταυτότητος. Ἐξ ἄλλου, 
ὁπόταν ἀναφερόμεθα εἰς τήν ἀρίστην σχέσιν μεταξύ τῶν ἡμετέρων Ἐκκλησιῶν 
καί λαῶν, δέν δυνάμεθα παρά νά ἐπισημάνουμε ὅτι ἡ σχέσις αὕτη ἐκορυφώθη 
κατά θητείαν τῶν προκατόχων ἡμῶν Ἠλιοῦ Δ΄ καί Ἰγνατίου Δ΄, Πατριαρχῶν 
Ἀντιοχείας, καί Μακαρίου Γ΄ καί Χρυσοστόμου Α΄, Ἀρχιεπισκόπων Κύπρου, 
οἱ ὁποῖοι εὑρίσκοντο συνεχῶς εἰς ἐπαφήν καθ’ ὅλην τήν διάρκεια τῆς 
πρωθιεραρχικῆς διακονίας των. Ἡ αὐτή ἀρίστη σχέσις ἐξελίσσεται ὡσημέραι 
καί μεθ’ ὑμῶν, Μακαριώτατε. Ὑμεῖς πού δέν ἐφείσθητε ὅλων τῶν προσπαθειῶν, 
πάντα ὡς σοφός πηδαλιοῦχος, διά νά σταθῆτε εἰς τό πλευρόν τῆς Ἐκκλησίας 
τῆς Ἀντιοχείας καί τοῦ εὐλογημένου λαοῦ αὐτῆς. Σᾶς ἔχομεν εἰς τάς πρός 
Κύριον εὐχάς ἡμῶν, Μακαριώτατε. Μεταφέρομεν εἰς Ὑμᾶς προσέτι καί τάς 
προσευχάς τῶν συνοδευόντων ἡμᾶς ἀδελφῶν Μητροπολιτῶν καί Ἐπισκόπων 
τῆς κατ’ Ἀντιόχειαν Ἐκκλησίας. Μεταφέρομεν εἰς Ὑμᾶς καί τήν ἀγάπην τοῦ 
ἡμετέρου λαοῦ πρός τήν Ὑμετέραν Μακαριότητα καί τήν ἐπιθυμίαν αὐτοῦ 
ὅπως δεχθῆ την εὐλογίαν καί τήν εὐχήν Σας.
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Τραυματισμένη ἡ Ἀντιόχεια ἀπό τά συμβαίνοντα εἰς τά ἑαυτῆς ἐδάφη. 
Εἰς τάς πληγάς αὐτῆς προσετέθησαν καί νέαι ὀδυνηραί πληγαί ἐξ αἰτίας 
τῆς συμπεριφορᾶς τοῦ Μακαριωτάτου καί ἀγαπητοῦ ἀδελφοῦ Πατριάρχου 
Ἱεροσολύμων κ. Θεοφίλου, ὁ ὁποῖος ἀπέστειλε «Ἀρχιεπίσκοπον» εἰς Κατάρ. 
Τοιουτοτρόπως, εἰς ἐποχήν καθ’ ἥν ἡ Ἐκκλησία μας ἐφρόντιζε τάς πληγάς 
τοῦ ἐσωτερικοῦ της τραυματισμοῦ, τοῦ ξεριζωμοῦ, τοῦ θανάτου καί τῆς 
ἀπαγωγῆς, δέχθηκε ἑτέραν πληγήν ἐκ τοῦ ἐξωτερικοῦ. Δέν θά προβοῦμεν 
ἐνταῦθα εἰς τήν ὑπεράσπισιν τῆς δικαιοδοσίας ἡμῶν εἰς τήν Ἀραβικήν 
Χερσόνησον και τήν γύρω περιοχήν, ἀλλά ἐπιθυμοῦμε νά μνημονεύσωμε 
τήν εἰλικρινῆ πρωτοβουλίαν Ὑμῶν διά τήν έπίλυσιν τοῦ ζητήματος, ἡ 
ὁποία ἦλθε μέ τήν εὐλογίαν τοῦ Παναγιωτάτου ἀδελφοῦ Βαρθολομαίου, 
Ἀρχιεπισκόπου Κωνσταντινουπόλεως, Νέας Ρώμης καί Οἰκουμενικοῦ 
Πατριάρχου, καθώς καί τῶν ἀδελφῶν ἡμῶν Προκαθημένων τῶν Ὀρθοδόξων 
Ἐκκλησιῶν. Ἡ ὡς ἄνω πρωτοβουλία φανερώνει τήν ἀνάγκην ἐπιστροφῆς 
εἰς τήν κατάστασιν πρίν ἀπό τήν κρίσιν, δηλαδή ἀπαιτεῖται νά δωθῇ ἕτερος 
τίτλος εἰς τόν Ἐπίσκοπον καί νά γίνῃ ἡ μετάθεσις αὐτοῦ ἀπό τό Κατάρ εἰς 
ἄλλην ἐπαρχίαν καί νά συμφωνήσουμε ἐπίσης εἰς τά περαιτέρω βήματα. Ἀντ’ 
αὐτοῦ ἀναγκαζόμεθα νά ἐκφράσωμε τήν μεγάλην ἀπογοήτευσιν ἡμῶν διά τά 
ἐμπόδια εἰς τήν πραγματοποίησιν τῆς Πρωτοβουλίας, ἐμπόδια πού ὁδηγοῦν 
εἰς τήν ἀποτυχίαν, λόγῳ τοῦ ὅτι ὁ Μακαριώτατος Πατριάρχης Ἱεροσολύμων 
δέν συνέβαλε θετικῶς ἐν προκειμένῳ εἰς τήν πρωτοβουλίαν. Ἡ ὑπόθεσις 
αὕτη, Μακαριώτατε, εἶναι ἡ λυδία λίθος τῆς ἡνωμένης Ὀρθόδοξου μαρτυρίας 
ἡμῶν. Προσευχόμεθα νά μή ἐμποδίσῃ ἡ κρίσις αὕτη τήν ἐπιτυχῆ πραγμάτωσιν 
τῆς Ἁγίας καί Μεγάλης Συνόδου τό προσεχές ἔτος. Αὐτή ἡ Σύνοδος, κατά τήν 
γνώμην ἡμῶν, δέον ὅπως δώσῃ ἀπαντήσεις εἰς τά σύγχρονα ζητήματα ἀντί 
νά ἀναζωογονῇ παρερχόμενα ἀρχεῖα, παρά τήν ἀναγνώρισιν τῆς σημασίας 
των. Ἀναμένεται ἀπό τήν Σύνοδον νά διατυπώσῃ λόγον διά τόν ἄνθρωπο 
τῆς ἐποχῆς, λόγον πού νά προσφέρῃ Χριστιανορθόδοξες ἀπαντήσεις εἰς τά 
πολλά ἐρωτήματα, τά ὁποῖα πολλαπλασιάζονται εἰς τόν σύγχρονον κόσμον. 
Διά νά ἐπιτευχθοῦν ὅλοι αὐτοί οἱ σκοποί καί στόχοι ἀπαιτεῖται ἐντατική καί 
προσεκτική προετοιμασία. Ἀναμένομεν πολλά ἀπό αὐτήν τήν Σύνοδον καί 
εὐελπιστοῦμε ὅτι θά δώσει προτεραιότητα εἰς τό ζήτημα τῆς χριστιανικῆς 
παρουσίας εἰς τόν ἱστορικῶς πρῶτον τόπον ἀνθήσεώς της. Ἡ ἐμφάνισις τοῦ 
προσώπου τοῦ Χριστοῦ μέ τήν παρουσία τῶν Χριστιανῶν εἰς τήν Μέσην 
Ἀνατολήν εἶναι θέμα πού ἀγγίζει τήν οὐσίαν τοῦ Χριστιανισμοῦ. Ἀρκετός ὁ 
ἀριθμός τῶν Ἐπισκόπων τῶν πάλαι ποτέ διαλαμψασῶν ἐπαρχιῶν· μᾶς φτάνει ὁ 
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ἀριθμός αὐτῶν! Εἴθε νά διαλάμψῃ διά παντός ἡ παρουσία τοῦ Χριστιανισμοῦ 
εἰς τήν Ἀνατολήν. Ἄς εἶναι ἡ παρουσία μας εἰς τόν πρῶτο τόπον μία παρουσία 
τῷ ὄντι ἰσχυρή καί ταυτοχρόνως ἀνοικτή πρός ὅλους. Ἡ διαφύλαξις τῆς 
ἐπικλήσεως τοῦ ὀνόματος τοῦ Χριστοῦ εἰς τήν Μέσην Ανατολήν ἀποτελεῖ ἕνα 
ἀπό τά σημαντικότερα καθήκοντα τῶν Ἡγετῶν τοῦ Χριστιανικοῦ κόσμου. 
Αὐτός ὁ σκοπός πραγματώνεται μέ τήν πίεσιν διά τήν ἄμεσον παῦσιν ὅλων 
τῶν συγκρούσεων καί τήν ἐπαναφοράν τῆς εἰρήνης. Πραγματώνεται  ὅταν 
τό ἀνθρώπινον πνεῦμα ἀντικαθιστᾶ τήν λογικήν τῶν συμφερόντων καί τῶν 
ἀντιπαραθέσεων. 

Μακριώτατε, 

Κυρίες καί κύριοι,

Ἡ κρίσις εἰς τήν Συρίαν συνεχίζεται διά πέμπτον ἔτος καί ὁ κόσμος 
παρακολουθεῖ παθητικῶς. Ἐπιθυμοῦμε ἐνταῦθα νά μεταφέρουμε τήν φωνήν 
τοῦ στεναγμοῦ τοῦ λαοῦ μας καί νά πληροφορήσουμε διά τήν καταστροφήν 
πού τόν πλήττει. Ἀρκετά πιά οἱ φόνοι καί τὰ αἵματα. Ἀρκετά πιά τά δεινά ἐκ 
τῆς τυφλῆς τρομοκρατίας καί τῆς θύραθεν φανατικῆς ἱδεολογίας, οἱ ὁποῖες 
ἐκμεταλλεύονται τήν θρησκείαν καί καταδικάζουν τούς πολίτας, μόνον 
ἐπειδή εἶναι Χριστιανοί, ἤ γενικῶς διότι ἔχουσι διάφορον θρησκείαν. Τό 
χεῖρον ὅμως εἶναι ὅτι πράττουσι ταῦτα πάντα εἰς τό ὄνομα τῆς ἐλευθερίας καί 
τῆς δημοκρατίας. Δηλώνομε εἰλικρινῶς ὅτι αὐτό τό πνεῦμα εἶναι ξένον καί 
ἄγνωστον δι’ ἡμᾶς τούς Συρίους. Ἀρκετά πιά ὁ ξεριζωμός, οἱ ἀπαγωγές καί οἱ 
καταστραμμένες περιοχές εἰς μίαν χώραν, ἡ ὁποία μολονότι δέν ἰσχυρίζεται 
ὅτι ἡ ζωή εἰς αὐτήν ἦταν τελεία καί ἰδανική, ἀλλά γνώρισε ἕνα πραγματικῶς 
ἀνεξίθρησκο Ἰσλάμ καί ὅπου συνυπῆρξαν, εἰρηνικῷ τῷ τρόπῳ, ὅλες οἱ 
θρησκεῖες καί ὁμολογίες.

Ἡ ἀπαγωγή τῶν δύο Μητροπολιτών εἰς τό Χαλέπι, κυρίου Παύλου 
καί κυρίου Ἀβραάμ, ἔγινε τό σύμβολον τῆς ἀδικίας τῆς ἀπαγωγῆς καί 
τῆς τραγωδίας ὅλων τῶν Συρίων καί τοῦ εὐσεβοῦς Ἀντιοχειανοῦ λαοῦ. 
Οἱ δύο ἀπαχθέντες ἀρχιερεῖς ὑποφέρουν ἐδῶ καί πάνω ἀπό δύο χρόνια, ἐνῷ 
ἡ ἀδιαφορία τοῦ κόσμου φαίνεται ὕποπτος. Ἐκκλησίαι γκρεμίζονται, ὅπως 
καί τζαμιά, πόλεις ὁλόκληρες καί μνημεῖα, ἐνῷ ὁ κόσμος εἴτε συνωμοτεῖ 
εἴτε ἀδιαφορεῖ. Ὅλες οἱ δικαιολογίες τοῦ πολέμου εἶναι ὀπισθοδρομικαί καί 
ἀβάσιμοι καί ἔχουμε κουραστεῖ ἀπό τό νά τίς ἀκούουμε καί νά πληρώνωμε 
ἐκ τῶν ὑστέρων τό ὑψηλόν κόστος.  
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Ἐνταῦθα, πάλιν καί πολλάκις, κάνουμε ἔκκλησιν διά τήν εἰρήνην εἰς 
τήν Συρίαν καί τήν σταθερότητα εἰς τό Λίβανον, ὁ οποῖος ὑποφέρει ὑπό τοῦ 
συνταγματικοῦ κενοῦ ἐξ αἰτίας τῆς ἐπανειλημμένης ἀνεπιτυχοῦς ἐκλογῆς 
Προέδρου τῆς Δημοκρατίας. Ἐπίσης ὑψώνουμε τήν φωνήν μας ὑπέρ τοῦ Ἰράκ 
πού αἱμορραγεῖ κάτω ἀπό τά χτυπήματα τῆς τρομοκρατίας. Προσευχόμαστε 
καί διά τήν Ὑεμένην, ἡ ὁποία πληρώνει καί αὐτή τό ἀκριβόν τίμημα τῶν 
σκληρῶν αὐτῶν ἡμερῶν. Προσευχόμαστε θερμῶς καί ὑπέρ τῆς εἰρήνης εἰς 
τήν Ἀνατολήν καί εἰς τόν κόσμον ὅλον.

Προσευχόμαστε ὑπέρ τῶν ἀδελφῶν ἡμῶν τῆς Ἐκκλησίας τῆς Κύπρου, 
ὑπέρ Ὑμῶν, Μακαριώτατε, καί ὑπέρ τῆς Ἱερᾶς Συνόδου καί τοῦ χριστεπωνύμου 
λαοῦ. Ἐπιθυμῶ ἐπίσης νά χαιρετίσω τόν Ἐξοχώτατον Πρόεδρον τῆς Κυπριακῆς 
Δημοκρατίας κύριον Νικόλαον Ἀναστασιάδην, καί ἅπαντας τούς συνεργάτας 
αὐτοῦ εἰς τήν ἐξουσίαν, δεόμενοι ὅπως διαφυλάξῃ Κύριος τήν εἰρήνην καί τό 
ἔλεός Του εἰς τήν Κύπρον.

Ἐν τῇ προσευχῇ ὑπερβαίνουμε τάς πληγάς πάσας, διότι τό φῶς τῆς 
Ἀναστάσεως τοῦ Χριστοῦ ἐξαλείφει τήν θλῖψιν τῆς καρδίας ἡμῶν καί τά 
δάκρυα. Εἲμεθα, ἀδελφοί, τέκνα τοῦ φωτός καί τῆς ἀναστάσεως. Τά ἡμέτερα 
ὄμματα λάμπουσι διαρκῶς ἐκ τῆς ὑπερλάμπρου Ἀναστάσεως Χριστοῦ 
τοῦ Θεοῦ. Διδασκόμεθα ὑπό τῆς Θεοτόκου Μαριάμ, ἡ ὁποία μέ τό φῶς εἰς 
τήν ἑαυτῆς καρδία ἐνίκησε τό σκότος τοῦ αἰῶνος τούτου. Διδασκόμεθα 
ἐκ τῆς ἐλπίδος τῆς Παναγίας, ὅτι ἡ Ἀνάστασις ἔρχεται. Εἰς τόν τάφον τοῦ 
Τόκου Της πρόκειται νά θάψουμε ὅλες τίς πικρότατες θλίψεις τοῦ κόσμου, 
διά νά ψάλλωμεν ὁμοῦ μετά τοῦ Δαμασκηνοῦ τήν ἐπινίκειον ᾠδήν καί τόν 
ἀναστάσιμον ὕμνον τῆς Ἐκκλησίας, τῆς Πατρίδος καί τοῦ λαοῦ, βιοῦντες 
προσωπικῶς τήν δύναμιν τῆς Ἀναστάσεως, βοῶντες μετά δυνάμεως καί 
πεποιθήσεως: «Χθὲς συνεθαπτόμην σοι, Χριστέ, συνεγείρομαι σήμερον 
ἀναστάντι σοι». 

Χριστός Ἀνέστη!  Ἀληθῶς Ἀνέστη.
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Μετά το πέρας τής πανηγυρικής Θείας Λειτουργίας ο Αρχιεπίσκοπος 
Κύπρου παρέθεσε επίσημο γεύμα στην Ιερά Αρχιεπισκοπή Κύπρου προς τιμή 
τού Πατριάρχου Αντιοχείας κυρίου Ιωάννου και των Μελών τής Συνοδίας 
αυτού. Δυστυχώς ο Πατριάρχης, λόγω υπερκόπωσης και αδιαθεσίας δεν 
μπόρεσε να παραστεί.

Ζ
Την επομένη ημέρα, Δευτέρα, 11 Μαΐου 2015, ο Πατριάρχης Αντιοχείας, 

συνοδευόμενος από τον Αρχιεπίσκοπο Κύπρου και τα Μέλη των Συνοδιών 
αυτών, μετέβησαν στην Πάφο, όπου τους υποδέχτηκε ο Πανιερώτατος 
Μητροπολίτης Πάφου κύριος Γεώργιος, ο Επίσκοπος Αρσινόης κύριος 
Νεκτάριος, ο Θεοφιλέστατος Επίσκοπος Χύτρων και Ηγούμενος τού Αγίου 
Νεοφύτου κύριος Λεόντιος, ο κλήρος τής Μητροπόλεως και πλήθη λαού. 
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Τελέστηκε Δοξολογία στον καθεδρικό ναό τού Αγίου Θεοδώρου. 
Ακολούθως ο Πανιερώτατος Μητροπολίτης Πάφου κύριος Γεώργιος 
προσφώνησε τον Πατριάρχη Αντιοχείας κύριο Ιωάννη ως ακολούθως:

Μακαριώτατε και Θειότατε Πατριάρχα

της Μεγάλης Θεουπόλεως Αντιοχείας και πάσης Ανατολής,

Η Αποστολική και ιστορική Μητρόπολη της Πάφου, «ἐν ἑορτίῳ 
περιβολῇ καὶ ἐν ἱματισμῷ διαχρύσῳ», Σάς υποδέχεται με χαρά σήμερα, στους 
ίδιους χώρους που δέχτηκαν οι πρόγονοί μας, πριν από 1970 ακριβώς χρόνια, 
ερχομένους και πάλιν εξ Αντιοχείας, τους Αποστόλους Βαρνάβα και Παύλο.

Από της πόλεως αυτής όπου «ἒστησαν οἱ πόδες τῶν Θεοκηρύκων 
Ἀποστόλων» Σάς απευθύνουμε τον χαιρετισμό «Χριστός Ἀνέστη», που 
συνοψίζει και το μήνυμα εκείνων προς τους προγόνους μας.

Καλωσορίσατε, Μακαριώτατε, στον τόπο μας όπου, όπως και στον 
δικό σας τόπο, τελεσιουργείται το μυστήριο της σωτηρίας των ανθρώπων 
και ιερουργείται το Σώμα και το Αίμα του Κυρίου, αδιάκοπα, από τα πρώτα 
χρόνια του Χριστιανισμού μέχρι σήμερα, παρά τις ποικίλες δυσκολίες, τις 
συστροφές των καιρών και τις ιδιοτροπίες της Ιστορίας.

Είμαστε ιδιαίτερα συγκινημένοι, γιατί στο πρόσωπό σας χαιρετίζουμε 
όλο το δεινώς δοκιμαζόμενο ποίμνιό σας, το οποίο διώκεται, εκπατρίζεται, 
φονεύεται, για έναν και μοναδικό λόγο: Την εις τον αληθινόν Θεόν πίστη του.

Και ο δικός μας λαός, όπως πολύ καλά γνωρίζετε, κατά παρόμοιο τρόπο 
υφίσταται ταλαιπωρίες και εξευτελισμούς. Διαβιοί για 41 ολόκληρα χρόνια 
μακριά από τις εστίες του, απειλείται με εκδίωξη και από το υπόλοιπο τμήμα 
της πατρίδας του και για την εθνική του καταγωγή, αλλά κυρίως διά την εις 
Χριστόν πίστιν του. Δόθηκε και στον λαό σας και στον λαό μας η ευλογία 
όχι μόνον του «εἰς Χριστόν πιστεύειν» αλλά και του «ὑπέρ αύτοῦ πάσχειν». 
Στην γεωγραφική περιοχή όπου ζούμε και όπου συντελέστηκε το πάθος του 
Χριστού, ο σταυρός ρίχνει συχνά βαριά τη σκιά του στις Εκκλησίες και στους 
λαούς μας. Οι γόοι και οι θρήνοι των εις Χριστόν πιστευόντων καλύπτουν και 
σήμερα, όπως και πολλές άλλες φορές, ολόκληρη τη Μέση Ανατολή.

Και εσείς, προσωπικά, ζείτε ώρες σκληρές και δύσκολες. Η άνοδός σας 
στον ιστορικό θρόνο της Αντιοχείας, σε ώρες εξαιρετικά επώδυνες, κατά το 
ανεξιχνίαστο θέλημα του Θεού, θα μπορούσε να χαρακτηρισθεί ως άνοδος 
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σε ικρίωμα. Σηκώνετε στους ώμους σας το βάρος της παράδοσης της 
Ορθοδοξίας μέσα σε καταιγίδες. Τα χιόνια και οι παγετοί των θλίψεων, των 
πόνων, των δακρύων τής εις βάρος του ποιμνίου σας αδικίας, ελεύκαναν 
πρόωρα τη μορφή σας.

Τα ίχνη αίματος, όμως, του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού, που καλούμαστε 
να ακολουθήσουμε είναι ο πολυτιμότατος θησαυρός για μας, που αξιωθήκαμε, 
εσείς οι Προκαθήμενοι σε υπέρτατο βαθμό κι εμείς σε μικρότερο βαθμό: 
να δεχτούμε την εντολή Του ο καθένας ξεχωριστά «βόσκε τὰ ἀρνία μου, 
ποίμενε τὰ πρόβατὰ μου». Η πίστη μας καλείται να λειτουργήσει «ὡς ἐν 
πυρί προσομιλοῦσα». Καλούμαστε, προσβλέποντας στη θεία σοφία να 
ερμηνεύσουμε πολλά, σε άλλους ανερμήνευτα. Να βιώσουμε ό,τι αγνοούν οι 
εκτός μας. Να προσπεράσουμε τις δοκιμασίες αποκτώντας την πείρα τους. Να 
γίνουμε «ἐκ τῶν τῆς ἀναστάσεως τήν πεῖραν εἰληφότων», διακηρύσσοντας 
σε όλους την πεποίθησή μας ότι τα σημερινά δεινά δεν συνιστούν το τέρμα 
της πορείας μας. Πορευόμαστε «τῇ ἐλπίδι χαίροντες» για προσπέλαση σε 
χρόνους ευχερείς.

Καλωσορίζοντάς σας Μακαριώτατε, σήμερα στην Πάφο, επικαλούμαστε 
τις μεσιτείες προς τον Θεό των κοινών μας Αποστόλων Παύλου και Βαρνάβα, 
οι οποίοι εχάλκευσαν ακατάλυτους τους δεσμούς μεταξύ της Αντιοχειανής 
και της Κυπριακής Εκκλησίας καθώς και τις μεσιτείες της χορείας των άλλων 
αγίων των δυο μας Εκκλησιών για τη γρήγορη εξαγωγή μας από την επώδυνη 
κατάσταση, την οποία οι Εκκλησίες μας βιώνουν και την τροχιοδρόμηση 
όλων μας εις οδούς σωτηρίας.

Εύχεστε κι εσείς Μακαριώτατε, μαζί με τον Μακαριώτατο Αρχιεπίσκοπό 
μας, να μην λιποψυχήσουμε ούτε και να εγκαταλείψουμε τον αγώνα εναντίον 
όλων των αντίθεων δυνάμεων. Σας παρακαλούμε να ευλογήσετε τον λαό μας 
και να του απευθύνετε τα λόγια της αγάπης σας.  

Απαντώντας ο Πατριάρχης Αντιοχείας ευχαρίστησε θερμά για την 
επιφυλαχθείσα  προς Αυτόν και τη Συνοδία Του υποδοχή και εξέφρασε τη 
συγκίνησή του γιατί επισκέπτεται και πάλιν, επίσημα αυτή τη φορά, την 
ιστορική και αποστολική Μητρόπολη τής Πάφου. Ανεφέρθη στη συνέχεια 
στα τραγικά χρόνια που διανύουν  οι Χριστιανοί τής Μέσης Ανατολής  και 
ιδιαιτέρως το ποίμνιό του,  εξ αιτίας των συνεχών πολέμων. Εξέφρασε 
όμως τη βαθύτατή του πίστη προς τον Δομήτορα τής Εκκλησίας Χριστό 
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και  διακήρυξε με έμφαση  ότι παρά τα παθήματα, τις ταλαιπωρίες και τους 
διωγμούς  οι Χριστιανοί δεν προτίθενται να εγκαταλείψουν τη γη τους, τα 
ιερά και τα όσιά τους. «Ελπίζουμε και πιστεύουμε», είπε, «στον Θεό, ο οποίος 
μαζί με τη δοκιμασία και τους ποικίλους πειρασμούς θα μας δώσει και τη 
δύναμη να ξεπεράσουμε όλες τις αντιξοότητες και τις θύελλες των σημερινών 
καιρών».

Ο Πατριάρχης εξέφρασε και την αλληλεγγύη του και  προς τον δεινώς 
δοκιμαζόμενο λαό της Κύπρου, λέγοντας πως δεν είναι μικρότεροι ούτε 
διαφορετικοί οι κίνδυνοι που διατρέχουμε κι εμείς στην Κύπρο.

Τέλος, επικαλέστηκε την ευλογία τού Θεού για τους παρισταμένους 
καθώς και για ολόκληρο τον παφιακό και κυπριακό λαό. Προέτρεψε δε όλους 
να επιδείξουν υπομονή και πίστη στον Θεό, ο οποίος, με τις πρεσβείες των 
Πρωτοκορυφαίων Αποστόλων Πέτρου και Παύλου καθώς και του Αποστόλου 
Βαρνάβα, έχει τη δύναμη  να καθαιρεί τους δυνατούς και να εξάγει τον 
πονεμένο λαό του και πάλιν «εἰς ἀναψυχήν». 

Στη συνέχεια ο Πανιερώτατος Μητροπολίτης Πάφου κύριος Γεώργιος 
παρέθεσε γεύμα προς τιμή τού Πατριάρχου, του Αρχιεπισκόπου και των 
Μελών των Συνοδιών Τους. 

 Το απόγευμα ο Πατριάρχης κύριος Ιωάννης, συνοδευόμενος από τον 
Αρχιεπίσκοπο Κύπρου και όλα τα Μέλη των Συνοδιών Τους, επισκέφτηκαν 
την Ιερά Βασιλική και Σταυροπηγιακή Μονή τού Αγίου Νεοφύτου. Εκεί τους 
υποδέχτηκε άπασα η μοναστική Αδελφότητα με επικεφαλής τον Ηγούμενο 
αυτής Θεοφιλέστατο Επίσκοπο Χύτρων κύριο Λεόντιο. Στο καθολικό τής 
Μονής τελέστηκε δοξολογία∙ ευθύς αμέσως, ο Θεοφιλέστατος προσφώνησε 
τον Πατριάρχη Αντιοχείας ως εξής: 

Μακαριώτατε Πατριάρχη της Μεγάλης Θεουπόλεως 

Αντιοχείας και πάσης Ανατολής κ.κ. Ιωάννη

Χριστός Ανέστη!

Με τον αναστάσιμο αυτό χαιρετισμό και με φορτισμένες τις καρδιές 
από ποικίλα συναισθήματα τα Μέλη τής Αδελφότητας τής Μονής αυτής και 
εγώ προσωπικά Σάς υποδεχόμαστε στον καθαγιασμένο αυτόν τόπο και Σας 
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απευθύνουμε, με τον εν Κυρίω υιϊκό σεβασμό,  το «ὡς εὖ παρέστητε».

Σας υποδεχόμαστε, μαζί με τα  Μέλη της σεπτής Σας Συνοδίας, με 
συναισθήματα χαράς ανεκλάλητης και ιερής συγκίνησης, αλλά και με πόνο 
και αγωνία για το δράμα που βιώνει το παλαίφατο Πατριαρχείο Σας και το 
ομόδοξο χριστεπώνυμο ποίμνιό Σας διαχρονικά, προ πάντων όμως κατά τα 
τελευταία χρόνια.  Ένα δράμα που παρακολουθούμε με κομμένη την ανάσα∙  
δια τούτο και προσευχόμαστε στον Αναστάντα Κύριό μας και στην Παναγία 
Μητέρα Του να  συντμήσει δραστικά το χρόνο της δοκιμασίας Σας και να 
φέρει την ειρήνη και την αγάπη ανάμεσα σε Σας και σ’ εκείνους οι οποίοι  
«οὐκ εἰσίν ἐκ τῆς χριστιανικῆς αὐλῆς».

Στο σεπτό πρόσωπό Σας υποδεχόμαστε, Μακαριώτατε, όχι μόνο 
τον πεπνυμένο αγωνιστή της ορθόδοξης χριστιανικής πίστεως και τον 
καταξιωμένο Προκαθήμενο μιας μαρτυρικής Εκκλησίας, αλλά και ολόκληρο 
τον πολύπαθο χριστιανικό λαό, που η  Χἀρις του Θεού Σάς έταξε να  
διαποιμαίνετε.

Η παρουσία Σας σήμερα στην ιερά Μονή τής Αγίας Εγκλείστρας 
προσδίδει σ’ αυτήν και σε μας εξαιρετική τιμή και αποτελεί ευλογία, που 
προστίθεται στην πανευλογία που βιώνουμε καθ’ όλη την περίοδο των 
κοσμοσωτήριων εορτών του Πάσχα.

Επιθυμώ, ως εκ τούτου, να Σας ευχαριστήσω από τα βάθη τής ψυχής 
μου και ταπεινά να ευχηθώ, όπως ο Θεός Σάς χαρίζει υγεία αδιάπτωτο και 
μακρότητα ημερών για να καθοδηγείτε, αφ’ ενός μεν εις νομάς σωτηρίους το 
θεοφιλές Σας ποίμνιο, αφ’ ετέρου δε, με τη σοφία και τη σύνεση που   Σας 
διακρίνουν, να συμβάλλετε στην υπέρβαση των προβλημάτων και στην 
αρραγή ενότητα των κατά τόπους Ορθοδόξων Εκκλησιών,  καθώς και στην 
αλληλοκατανόηση και στην ομαλή συμβίωση, μέσα σε πνεύμα αγάπης, 
ανάμεσα σε χριστιανούς και αλλοθρήσκους.

Τώρα, Μακαριώτατε, να μου επιτρέψετε να αναφερθώ με λίγα λόγια στην 
ιερά  Μονή μας που είναι μια από τις τέσσερις Σταυροπηγιακές Μονές της 
Αγιοτάτης Εκκλησίας μας.

Ιδρυτής της είναι ο Άγιος Νεόφυτος ο Έγκλειστος, που έζησε  τον 
δωδέκατο αιώνα και είχε ως αρχικό της πυρήνα το ασκητήριο του Αγίου, 
τη γνωστή Εγκλείστρα, που θα έχετε την ευκαιρία να δείτε σε λίγο και να 
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θαυμάσετε τις θαυμαστού και θελκτικού κάλλους αγιογραφίες, που την 
κοσμούν και για τις οποίες μερίμνησε ο ίδιος ο άγιος.

Μέσα στην Εγκλείστρα, μόνος για έντεκα χρόνια και στη συνέχεια με τη  
συνοδία μοναστικής αδελφότητας, έζησε το μεγαλύτερο μέρος τής θεοφιλούς 
του ζωής με αυστηρές νηστείες, αδιάλειπτες προσευχές, ολονύκτιες αγρυπνίες 
και με συγγραφή εποικοδομητικών  ψυχωφελών συγγραμμάτων.  Κοιμήθηκε 
γύρω στα 1219 και τάφηκε από τους μοναχούς του σε τάφο, που ο ίδιος 
ετοίμασε εντός της Εγκλείστρας.

Περί τα τέλη του 15ου αιώνα κτίσθηκε ο περικαλλής αυτός ναός, που 
είναι αφιερωμένος στην κοίμηση της Θεοτόκου και ιστοριογραφήθηκε με 
σπουδαίας και εξαιρετικής τεχνοτροπίας τοιχογραφίες που χρονολογούνται, 
μαζί με τις φορητές εικόνες του τέμπλου, στα μέσα του 16ου αιώνα.  Όπως 
έχετε δει, εδώ φυλάσσονται ως πολύτιμος θησαυρός και τα τίμια λείψανα τού 
Αγίου μας, που βρέθηκαν στον τάφο του γύρω στα 1750  και  ανακομίστηκαν 
με τιμές, στο Καθολικό της Μονής.  Πέριξ του Καθολικού κτίστηκαν κελιά 
για τους μοναχούς και έκτοτε η μοναστική ζωή της Εγκλείστρας μετακινείται, 
ύστερα από τρεις περίπου αιώνες, στο χώρο αυτό.

Σήμερα, Μακαριώτατε, στην ιερή αυτή  Μονή εγκαταβιούμε εννέα 
μοναχοί και αγωνιζόμαστε να κρατήσουμε  τις παρακαταθήκες που μας 
κληροδότησε ο ιδρυτής της.  Τελούμε ανελλιπώς τις ακολουθίες του όρθρου 
ή και της  Θείας Λειτουργίας, του Εσπερινού, του Αποδείπνου και περιοδικά 
της αγρυπνίας.   Ο υπόλοιπος χρόνος διανέμεται στα διάφορα διακονήματα 
τής Μονής, στη μελέτη και στην ανάπαυση.  Στα διακονήματα των μοναχών 
συγκαταλέγεται και η εξυπηρέτηση των πολυπληθών επισκεπτών και 
προσκυνητών, των οποίων προσπαθούμε να ελαφρύνουμε το φορτίο των 
καθημερινών τους βιοτικών μεριμνών και προβλημάτων.

Γι’ αυτή τη μικρή μας Αδελφότητα θα ήθελα, Μακαριώτατε τελειώνοντας, 
να εκζητήσω τις πατριαρχικές Σας ευλογίες και προσευχές για πνευματική 
πρόοδο και για επίτευξη τού στόχου για τον οποίο βρισκόμαστε εδώ.  Εκ  
μέρους της δε εκφράζω και πάλι τη χαρά, τη βαθύτατή μας συγκίνηση και τις 
ευχαριστίες μας για την τιμητική αυτή επίσκεψή Σας στη Μονή μας και σας 
απευθύνω και πάλι το «ὡς εὖ παρέστητε»

Εις πολλά έτη Δέσποτα.
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Απαντώντας ο Πατριάρχης Αντιοχείας εξέφρασε τις θερμότατές του 
ευχαριστίες για την εγκάρδια υποδοχή που του επιφύλαξαν ο Καθηγούμενος 
τής Ιεράς Μονής Αγίου Νεοφύτου Θεοφιλέστατος Επίσκοπος Χύτρων κύριος 
Λεόντιος και η Μοναστική Αδελφότητα της ιεράς Μονής. Εξέφρασε επίσης 
τη χαρά και τη συγκίνησή του που βρίσκεται στο ιστορικό μοναστήρι τού 
Αγίου Νεοφύτου, το οποίο διαδραμάτισε ένα τόσο καθοριστικό ρόλο στην 
εκκλησιαστική ιστορία τής Κύπρου, στην καλλιέργεια τού θρησκευτικού 
φρονήματος τού κυπριακού λαού και στη διάσωση τής ορθοδοξίας από τους 
διάφορους κατακτητές. 

Ακολούθως, αναφέρθηκε στη μορφή τού Αγίου Νεοφύτου,  η οποία 
υπήρξε μια από τις μεγαλύτερες μοναστικές και εκκλησιαστικές 
φυσιογνωμίες τής Εκκλησίας τής Κύπρου. Με την όλη βιοτή του ανέδειξε 
τον εαυτό του υπογραμμό τής μοναστικής ζωής  και πρότυπο ενάρετης 
χριστιανικής εγκράτειας και αρετής. Ο πλούτος των συγγραμμάτων του, τα 
οποία διακρίνονται για το βαθύ θεολογικό τους περιεχόμενο και εκφράζουν 
τον βαθύτατο σεβασμό του προς τα Θεία και ιδιαίτερα προς το πάνσεπτο 
και πάναγνο πρόσωπο τής Θεομήτορος,  τον κατατάσσουν ανάμεσα στους 
μύστες τής ορθόδοξης Θεολογίας και αναδεικνύουν τη μορφή τού Αγίου 
Νεοφύτου ως ένα εγκαύχημα τής Κυπριακής Εκκλησίας.

Στη συνέχεια ο Πατριάρχης αναφέρθηκε με πόνο στις κακουχίες που 
υφίσταται ο λαός του από το ανελέητο πόλεμο των τσιχαντιστών, στις 
δολοφονίες αθώων πολιτών, στις απαγωγές, στην κατακρήμνιση εκκλησιών 
και στην τραγική αιματοχυσία που συμβαίνει στην πατρίδα του.

Τόνισε όμως και με έμφαση, πως,  όσο  δύσκολος και τραχύς και αν είναι 
αυτός ο δρόμος,  δεν πρόκειται να καμφθούν ούτε και να λιποψυχήσουν. Θα 
έχουν πάντοτε τα βλέμματά τους στραμμένα προς τον Εσταυρωμένο, από 
τον οποίο θα αντλούν δύναμη και πίστη για να συνεχίσουν την ιστορική 
τους πορεία και να διασώσουν τη χριστιανική τους πίστη. Εμείς – συνέχισε – 
προϋπήρξαμε  κατά επτά αιώνες από το Ισλάμ. Και μάλιστα δημιουργήσαμε 
πολιτισμό, ο οποίος στηρίζεται πάνω στη θεοδίδακτη αρετή τής αγάπης 
προς τον άνθρωπο και όχι πάνω στο αίμα τού συνανθρώπου μας.   

Ο Μακαριώτατος απηύθυνε  από τα βάθη τής ψυχής του θερμή έκκληση 
προς την πολιτισμένη ανθρωπότητα να επέμβει και να συμβάλει στην 
επικράτηση τής Ειρήνης και της Δικαιοσύνης στην πατρίδα Του. Προς τούτο 
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προσευχόμαστε   θερμά – συνέχισε -  ώστε «ἡ εἰρήνη τοῦ Θεοῦ ἡ ὑπερέχουσα 
πάντα νοῦν» να «φρουρήσῃ τὰς καρδίας ἡμῶν» ( Φιλιπ. Δ, 7) και τας καρδίας 
όλου τού κόσμου.  

Τέλος, αφού εξέφρασε και πάλι τις εγκάρδιες ευχαριστίες Του  προς τον 
Καθηγούμενο τής ιεράς Μονής Αγίου Νεοφύτου Θεοφιλέστατο Επίσκοπο 
Χύτρων κύριο Λεόντιο και προς όλη τη Μοναστική Αδελφότητα για τη θερμή 
υποδοχή που τού επιφύλαξαν, ευχήθηκε, όπως  ο Κύριος τής Αγάπης, δια των 
πρεσβειών τού Αγίου  Νεοφύτου,  χαρίζει σε όλους υγεία αμφιλαφή και κάθε 
πνευματική καρποφορία  επ’ αγαθώ τής ιεράς  Μονής και της Εκκλησίας.  

Ακολούθησε ανταλλαγή αναμνηστικών δώρων και στη συνέχεια 
ο Θεοφιλέστατος παρέθεσε δείπνο προς τιμή τού Πατριάρχου, του 
Αρχιεπισκόπου  και των λοιπών Μελών των Συνοδιών Αυτών, στο οποίο 
αντηλλάγησαν και οι δέουσες   ευχές. 

  Ζ
Την επόμενη ημέρα, Τρίτη  12 Μαΐου 2015,  ο Μακαριώτατος Πατριάρχης 

Αντιοχείας κύριος Ιωάννης συνοδευόμενος από τον Αρχιεπίσκοπο Κύπρου 
και τα Μέλη  των Συνοδιών αυτών επισκέφτηκαν τον ιερό Ναό τού Αγίου 
Ιγνατίου τού Θεοφόρου στη Γερμασόγεια. Εκεί ανεπέφθη Δοξολογία προς 
τον Κύριο και στη συνέχεια ο Πατριάρχης χειροθέτησε τον ιερέα πατέρα 
Μιχαήλ Σάββα στον βαθμό τού πρωτοπρεσβυτέρου και απηύθυνε σ’ αυτόν 
τις δέουσες νουθεσίες και ευχές. 

Κατά τη μεσημβρία τής ίδιας ημέρας ο Πατριάρχης με τον Αρχιεπίσκοπο 
και  τις Συνοδίες Τους επισκέφτηκαν τον Μητροπολίτη Τριμυθούντος στην 
Επισκοπή αυτού. Μια όμορφη και χαρούμενη έκπληξη τούς ανέμενε εκεί.   
Παιδιά των δημοτικών σχολείων της περιοχής έψαλλαν το Χριστός Ανέστη, 
στα αραβικά και ελληνικά. Όλοι οι Αρχιερείς, και ιδιαίτερα ο Πατριάρχης, 
ένιωσαν βαθιά συγκίνηση και  επαίνεσαν με ενθουσιασμό τόσο τα παιδιά όσο 
και τους δασκάλους τους για την πρωτοβουλία τους και τη φιλοτιμία τους να  
διδάξουν στα παιδιά τον επινίκειο αυτό ύμνο τής πίστεώς μας στην Αραβική 
γλώσσα.   Η αγάπη δεν διακρίνει γλώσσες και χρώματα. Εκφράζεται με 
πηγαιότητα! 
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Το απόγευμα ο Πατριάρχης επισκέφτηκε τους πρέσβεις τής Συρίας και 
του Λιβάνου. Στην πρεσβεία τού Λιβάνου παρετέθη δείπνο προς τιμή τού 
Πατριάρχου και των Μελών τής Συνοδίας Του. 

 Ζ
Την Τετάρτη, 13 Μαΐου 2015, το πρωί,  ο Αρχιεπίσκοπος Κύπρου 

και ο Πατριάρχης Αντιοχείας συνοδευόμενοι από τα Μέλη τής Συνοδίας 
Τους επισκέφτηκαν τον Εξοχότατο Πρόεδρο τής Κυπριακής Δημοκρατίας 
κ. Νίκο Αναστασιάδη.   

Κατά τη διάρκεια τής συνάντησης ανταλλάγησαν σκέψεις για θέματα 
που αφορούν τις δύο αδελφές Ορθόδοξες Εκκλησίες και για το μέλλον τού 
Χριστιανισμού στη Μέση Ανατολή. Τονίστηκαν ιδιαίτερα οι στενοί δεσμοί που 
συνδέουν τις δύο Εκκλησίες από τους Αποστολικούς χρόνους μέχρι σήμερον. 
Εκφράστηκε η ευχή, όπως οι δεσμοί αυτοί συνεχιστούν και στο μέλλον για 
την ειρήνη τής Μέσης Ανατολής και για το καλό  της ανθρωπότητας.

Η συνάντηση ολοκληρώθηκε με ανταλλαγή δώρων και πηγαίες ευχές 
για την επικράτηση τής Ειρήνης και της Δικαιοσύνης.

Στη συνέχεια ο Πατριάρχης, συνοδευόμενος από τον Αρχιεπίσκοπο 
Κύπρου και τα Μέλη των Συνοδιών Τους, επισκέφτηκαν τον Μητροπολίτη 
Κωνσταντίας και Αμμοχώστου κύριο Βασίλειο, στην έδρα αυτού στο 
Παραλίμνι.

Εκεί τους υποδέχτηκαν οι αρχές τής πόλεως με επισκεφαλής τον 
Πανιερώτατο και τον Δήμαρχο τής πόλεως κύριο Θεόδωρο Πυρίλη, 
ο οποίος τιμητικώς απένειμε στον Πατριάρχη το χρυσό κλειδί τής πόλεως 
Παραλιμνίου. 

Ακολούθως τελέστηκε Δοξολογία στον καθεδρικό ναό τού Αγίου 
Γεωργίου, μετά την οποία ο Πανιερώτατος Μητροπολίτης κύριος Βασίλειος 
προσφώνησε τον Πατριάρχη ως ακολούθως:

Μακαριότατε Πατριάρχη Αντιοχείας και πάσης Ανατολής κ. κ. Ιωάννη,

Αποτελεί ιδιαίτερη τιμή και ευλογία η επίσκεψή σας στην Ιερά Μητρόπολη 
Κωνσταντίας και Αμμοχώστου, που χρησιμοποιεί ως προσωρινή της έδρα την 
πόλη αυτή του Παραλιμνίου μέχρι την ευλογημένη μέρα της εγκαθιδρύσεώς 
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μας στη φυσική της έδρα, στην κατεχόμενη πόλη της Αμμοχώστου. Η 
παρουσία σας αποτελεί ξεχωριστό γεγονός για την ακριτική αυτή Μητρόπολη 
και για το λόγο αυτό μαζί με τον κλήρο, τις δημοτικές, τις κοινοτικές, τις 
στρατιωτικές και αστυνομικές αρχές της περιοχής, τον περιούσιο λαό του Θεού 
και κατ’ εξοχήν τη μαθητιώσα νεολαία των εκπαιδευτηρίων της Επαρχίας μας 
σας  καλωσορίζουμε και σας απευθύνουμε υιϊκώς τον αναστάσιμο χαιρετισμό. 
Χριστός Ανέστη! Ὡς εὖ παρέστητε Μακαριώτατε μέ τήν τιμία Συνοδία σας.

Η πρόνοια του Θεού ευδόκησε, ώστε η εδώ επίσκεψή σας να συμπέσει με 
την «επίσκεψη», την παρουσία και υψηλή προστασία και σκέπη της εικόνας 
τὴς Παναγίας Σουμελά. 

Μακαριότατε, επειδή, όπως όλοι γνωρίζουμε, ποιμαίνετε μία πολυτάραχη 
περιοχή, όπως είναι η Συρία, ο Λίβανος και άλλες χώρες τὴς Ανατολής, όπου οι 
συνθήκες διαβίωσης των Χριστιανών καθίστανται οσημέραι δυσκολότερες και 
ένα συνεχές ρεύμα εξόδου πολλών γηγενών και αυτοχθόνων συνεχίζεται με 
τραγικό τρόπο, θέλω να επισημάνω τη σημασία που έχει η εικόνα της Παναγίας 
Σουμελά για τα δεινοπαθήματα και τους διωγμούς των ορθοδόξων πιστών 
περίπου μία εκατονταετία πριν, όταν ο Ελληνισμός του Πόντου εκδιώχθηκε 
από τη Μικρά Ασία μεταφέροντας και την εικόνα της Παναγίας Σουμελά, από 
το ομώνυμο Μοναστήρι στην Τραπεζούντα. Έτσι, η Παναγία Σουμελιώτισσα 
έγινε η προστάτιδα των προσφύγων, όντας και η ίδια πρόσφυγας σήμερα 
στη Βέροια της Ελλάδος. Όντως, επισκέπτεσθε σήμερα, Μακαριότατε, τη 
Μητρόπολή μας της οποίας το μεγαλύτερο μέρος των εδαφών βρίσκεται 
για 41 χρόνια υπό κατοχή μαζί με τα άλλα κατεχόμενα εδάφη της πατρίδας 
μας, και οι ορθόδοξοι πιστοί είναι πρόσφυγες διασκορπισμένοι στην ανά την 
οικουμένη δεσποτεία του Κυρίου. Η σύγχρονη ιστορία με τα δεινοπαθήματα 
και τους διωγμούς του ορθοδόξου γένους συναντάται αυτή τη στιγμή με τη 
δική σας παρουσία και την παρουσία της Παναγίας Σουμελά στη Μητρόπολή 
μας για να αποθέσουμε τις εκτενείς δεήσεις μας προς την Υπεραγία Θεοτόκο, 
ώστε να συντμήσει το χρόνο των δοκιμασιών και των πειρασμών μας.

Και για ένα άλλο λόγο οι δύο Εκκλησίες μας Κύπρου και Αντιοχείας 
κάνουν ένα ιστορικό άλμα και βρίσκουν τον ιστορικό και εκκλησιαστικό 
συνεκτικό κρίκο που τις συνδέει ένεκα των κοινών αποστολικών καταβολών 
τους με τους Αποστόλους Βαρνάβα και Παύλο. Ο απόστολος Βαρνάβας, 
σύμφωνα με τη μαρτυρία του βιβλίου των Πράξεων των Αποστόλων είχε 
επωμισθεί την ευθύνη από τους Αποστόλους να πάει από την Ιερουσαλήμ 
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στην Αντιόχεια για να οργανώσει την εκεί Εκκλησία, ένεκα της ραγδαίας 
αυξήσεως του αριθμού των Χριστιανών. Εκεί κάλεσε και τον απόστολο Παύλο 
από την Ταρσό και εργάσθηκαν από κοινού για την αποστολή αυτή (Πράξ. 
11:19-26). Ο Αντιοχεύς άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος σημειώνει με ιδιαίτερη 
υπερηφάνεια το γεγονός ότι, μετά από το συντονισμένο έργο των δύο 
Αποστόλων, οι πιστοί στο Ευαγγέλιο του Χριστού έλαβαν για πρώτη φορά 
στην Αντιόχεια την επωνυμία των Χριστιανών. «Οὐ μικρὸν τῆς πόλεως τὸ 
ἐγκώμιον. Τοῦτο πρὸς ἅπαντας στῆναι δύναται, ὅτι τοῦ στόματος ἐκείνου 
τοσοῦτον ἀπέλαυσε χρόνον πρώτη τῶν ἄλλων ἁπασῶν∙ ὅθεν καὶ πρώτως 
ἐνταῦθα τοῦ ὀνόματος ἠξιώθησαν. Ὁρᾷς εἰς ὅσον ὕψος ἐπῆρε τὴν πόλιν 
καὶ περιφανεστέραν ἐποίησε;» (Ομιλίαι εις τας Πράξεις, 25, 1. PG 60, 192). 
Ένεκα της ιδιαιτέρας σχέσεώς του με τον απ. Παύλο, ο Χρυσόστομος λέγει ότι 
αυτό ήταν έργο του Παύλου. Στις Πράξεις όμως φαίνεται ότι είναι κοινό έργο 
του Βαρνάβα και του Παύλου.

Στη συνέχεια, μετά την οργάνωση της Εκκλησίας της Αντιόχειας, 
οι δύο Απόστολοι, με υπόδειξη αυτή τη φορά του Αγίου Πνεύματος ανέλαβαν 
την αποστολή να κηρύξουν το Ευαγγέλιο του Χριστού ανά τα Έθνη. Έτσι, 
κήρυξαν το Ευαγγέλιο και ίδρυσαν την Εκκλησία της Κύπρου, την ιδιαίτερη 
πατρίδα του Βαρνάβα (Πράξ. 13:1-12).

Εξ άλλου, επειδή η Μητρόπολή μας έχει ως πρώτο επίσκοπό της τον 
Μεγάλο Άγιο τής ανά την οικουμένην Εκκλησίας Επιφάνιο, του οποίου τη 
μνήμη γιορτάσαμε χθες, γι’ αυτό σας καλωσορίζουμε στην περιοχή, όπου 
έζησε και αναδείχθηκε, μετά τον Βαρνάβα, ως ο στύλος και το εδραίωμα του 
αυτοκεφάλου της Εκκλησίας Κύπρου.

Για έναν επιπρόσθετο λόγο  όμως θλιβόμαστε σήμερα γιατί δεν μπορούμε 
να σας ξεναγήσουμε στον τάφο και στη Σταυροπηγιακή Μονή τού ιδρυτή 
τής Εκκλησίας μας Αποστόλου Βαρνάβα καθώς και στη Βασιλική τού Αγίου 
Επιφανίου στην αρχαία Σαλαμίνα – Κωνσταντία. Ευχηθείτε Μακαριότατε, 
αυτό να γίνει κατορθωτό σύντομα και να αρθούν οι αδικίες κατά του λαού 
μας.

Μακαριότατε, σε ανάμνηση της επισκέψεώς σας στην Ιερά Μητρόπολη 
μας, παρακαλώ δεχθείτε αυτή την εικόνα, αντίγραφο της ιστορικής και 
θαυματουργού εικόνας της Παναγίας Αγίας Νάπας, ειδικά φιλοτεχνημένης 
πάνω σε γυαλί, για το γεγονός τής εδώ παρουσίας σας και σας παρακαλούμε 
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να ευλογήσετε τον λαό μας και τους νέους μας για πνευματική πρόοδο και 
έξοδο από τις εθνικές και οικονομικές δυσκολίες.   Χριστός Ανέστη.

Στην αντιφώνηση του ο Πατριάρχης Αντιοχείας ευχαρίστησε τον 
Πανιερώτατο Μητροπολίτη Κωνσταντίας για τη θερμή υποδοχή του ιδίου 
και της Συνοδίας του και εξέφρασε τη χαρά του για την επίσκεψή του στη 
Μητροπολιτική αυτή περιφέρεια. Ανέφερε χαρακτηριστικά ότι «η υποδοχή 
αυτή θα μείνει για πάντα στη μνήμη τους. Κάλεσε δε όλους να προσεύχονται 
θερμά για τα δεινά που συμβαίνουν στη Συρία και ευχήθηκε σύντομα να 
βρεθεί μια λύση». Τέλος, ο Πατριάρχης προσέφερε ως αναμνηστικό δώρο 
στον Μητροπολίτη Κωνσταντίας μια ξυλόγλυπτη λειψανοθήκη.

   
Στη συνέχεια, οι δύο Προκαθήμενοι, συνοδευόμενοι από τον Μητροπολίτη 
Κωνσταντίας πραγματοποίησαν επίσκεψη στην αρχαία Μονή της Αγίας 
Νάπας. Στην είσοδο τής ιστορικής Μονής, τους υποδέχθηκε ο Δήμαρχος Αγίας 
Νάπας κ. Γιάννης Καρούσος και όλοι μαζί κατευθύνθηκαν προς το Καθολικό.  
Ο Μακαριώτατος προσκύνησε το αντίγραφο της ιεράς εικόνας και ασπάστηκε 
το ιερό Ευαγγέλιο. Ακολούθως, στην παραπλήσια αναικαινισμένη αίθουσα, 
ο Πανιερώτατος είχε την ευκαιρία ν αναφερθεί στην ιστορία της Μονής και 
στο πώς θ’ αξιοποιηθεί ο χώρος αυτός στο εγγύς μέλλον. Αξίζει ν’ αναφερθεί 
ότι στην εν λόγω Μονή έχει την έδρα της η Πολιτιστική Ακαδημία «Άγιος 
Επιφάνιος» και όπου σύντομα θα λειτουργήσει Μουσείο και Ινστιτούτο 
Μεταπτυχιακών Σπουδών. Ο Δήμαρχος Αγίας Νάπας κ. Γιάννης Καρούσος, 
καλωσόρισε με τη σειρά του τον Πατριάρχη Αντιόχειας, εκφράζοντας τη χαρά 
του και τις θερμές ευχαριστίες όλων των Δημοτών για την επίσκεψη του στην 
πόλη της Αγίας Νάπας. Ακολούθως, παρέδωσε σ’ αυτόν  το κλειδί της πόλης και 
αναμνηστική πλακέτα, στην οποία απεικονίζεται το Μεσαιωνικό Μοναστήρι. 
Ο Μακαριώτατος ευχαρίστησε τον Δήμαρχο για τη εγκάρδια υποδοχή 
εκφράζοντας παράλληλα και τη δική του χαρά που βρίσκεται στην Αγία 
Νάπα.  

Στη συνέχεια ο Πανιερώτατος δεξιώθηκε όλους τους υψηλούς του 
ξένους. 
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Το απόγευμα ο Πατριάρχης Αντιοχείας, συνοδευόμενος πάντοτε από 
τον Μακαριώτατο και τα Μέλη των Συνοδιών Τους, επισκέφτηκαν τον 
Μητροπολίτη Κιτίου κύριο Χρυσόστομο. Τελέστηκε Δοξολογία στον ιερό 
Ναό τής Μεταμορφώσεως τού Σωτήρος. Μετά τη Δοξολογία ο Πανιερώτατος 
προσφώνησε τον Πατριάρχη ως ακολούθως:

 

Μακαριότατε Πατριάρχη Αντιοχείας κ. Ιωάννη, ευλογημένoι και 
σεβάσμιοι αδελφοί, που αποτελείτε την ιερή Συνοδία Του,

Χριστός Ανέστη!  

H κατά Κίτιον Εκκλησία και η μικρή τούτη πόλη με τη μεγάλη ιστορία, 
με τις ευγενικές παραδόσεις της, η πόλη τούτη, που τη δόξασε η νίκη ενός 
μεγάλου Έλληνα στρατηγού, του Κίμωνα, η πόλη τούτη, που τη λάμπρυνε 
η φιλοσοφία ενός τιτάνα του πνεύματος, του Ζήνωνα του Κιτιέα, η πόλη 
τούτη, που πρώτος ποίμανε και με τη σεμνή πολιτεία του αγίασε και έκτοτε 
την σκέπει και την αγιάζει συνεχώς, ο φίλος του Χριστού, ο δίκαιος και 
τετραήμερος Λάζαρος, με αισθήματα μεγάλης χαράς και εγκαρδιότητας και 
με ειλικρινή αδελφική αγάπη,  σας υποδεχόμαστε σήμερα στη Μητρόπολή 
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μας και στον ιερό τούτο ναό που είναι αφιερωμένος στη Μεταμόρφωση του 
Σωτήρος ημών Ιησού Χριστού.

Εξ ονόματος του ευλογημένου και πιστού λαού μας, σας καλωσορίζουμε 
στη Λάρνακα, τη νέα Βηθανία, τη δεύτερη πατρίδα του Αγίου και δικαίου 
φίλου του Χριστού Λαζάρου του τετραημέρου, ως τον μαρτυρικό Πατριάρχη, 
ενός βασανισμένου και ταλαιπωρημένου λαού.

Μακαριότατε,

Γνωρίζουμε τι σημαίνει πόλεμος. Βιώσαμε και βιώνουμε ακόμη τις 
καταστροφές και τις συνέπειές του. Γνωρίζουμε πολύ καλά τι σημαίνει 
να καταπατούνται βάναυσα τα βασικά ανθρώπινα δικαιώματα και οι 
βασικές ανθρώπινες ελευθερίες στην πατρίδα σου. Γνωρίζουμε το δράμα 
των συγγενών και των φίλων των αγνοουμένων.  Γνωρίζουμε τι σημαίνει η 
λέξη πρόσφυγας,  να σε διώχνουν με τη βία των όπλων, από την οικία, την 
περιουσία, τον τόπο σου, από τα όσια και ιερά σου. Γνωρίζουμε ακόμη πολύ 
καλά, τον πόνο του πατέρα, της μητέρας, της συζύγου, των παιδιών και των 
συγγενών των ανθρώπων που σκοτώνονται ή δολοφονούνται εν ψυχρώ σ΄ 
ένα πόλεμο.

Γι’ αυτό Μακαριότατε, συνωδίνουμε και συμπάσχουμε μαζί σας στο 
μαρτύριό σας. Ο πιστός και ευσεβής λαός μας, ποικιλότροπα, ολόψυχα 
και ομόθυμα είναι δίπλα σας, μαζί σας. Κι είναι τούτο επιταγή χρέους 
ιερού. Έκφραση αγάπης αληθινής. Ένδειξη αδελφικής αλληλεγγύης και 
συμπαράστασης. Απόρροια από τη βίωση της ευαγγελικής αλήθειας.

Με πόνο παρακολουθούμε τη μεγάλη καταστροφή, τον θάνατο και 
τον όλεθρο στη Συρία. Με αποτροπιασμό βλέπουμε τις θηριωδίες των 
Τζιχαντιστών και με δακρυσμένα μάτια βλέπουμε το μαρτύριο του ποιμνίου 
σας. 

Μακαριότατε, 

Στο άγιο πρόσωπό σας, βλέπουμε όλο αυτό τον πόνο, όλη αυτή τη 
δυστυχία και τη θλίψη που μαστίζει το λαό σας. Συνάμα  αντικρίζουμε και 
τον άξιο Ποιμένα, τον γενναίο αγωνιστή του Χριστού, τον φωτισμένο 
Προκαθήμενο της Εκκλησίας της Αντιοχείας, ο οποίος βαστάζει στους ώμους 
του, ως άλλος Κυρηναίος, τον σταυρό του μαρτυρίου του λαού του και με 
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υπομονή θάρρος μα προπαντός με πίστη και ελπίδα, στηρίζει, ενισχύει και 
εμψυχώνει τον λαό του και τον οδηγεί από τη Σταύρωση στην Ανάσταση.

Μακαριότατε   Πατριάρχη Αντιοχείας κ. Ιωάννη,

Σας φιλούμε το χέρι και σας ευχαριστούμε, γιατί με τις ευλογίες, 
που επιδαψιλεύετε στον λαό μας, χαρίζετε σ’ αυτόν δώρο ανεκτίμητο, 
την επικύρωση του αδιαιρέτου της Ορθοδοξίας, της πίστης που χάρισε 
ο Αναστημένος Ιησούς και που ενώνει όλους τους Ορθοδόξους με θεοπαγή 
και ακατάλυτη ενότητα.

Προσευχηθείτε Μακαριότατε, όπως η Χάρη του Αναστημένου Χριστού,  
μεταδοθεί στους ευλαβείς άρχοντες του τόπου και τον ευσεβή λαό μας. 
Ικετεύσατε τον Κύριο μαζί μας, να παραμυθήσει τους λαούς μας και να 
οικονομήσει λύσεις και τρόπους, που θα μας εξαγάγουν σε αναψυχή και νομές 
σωτήριες,  που σημαίνουν για μας προκοπή πνευματική, τελείωση εν Χριστώ, 
ελευθερία , δικαιοσύνη, αποκατάσταση και σωτηρία. 

Ο Μακαριώτατος απάντησε μέσα στο ίδιο κλίμα εκφράζοντας τη 
συγκίνησή Του και τη χαρά Του, γιατί η αγάπη τού Θεού τον αξίωσε να 
βιώσει τόσο στο Κίτιο όσο και σ’ ολόκληρη την Κύπρο τέτοιες θρησκευτικές 
ανατάσεις. Ευχήθηκε τέλος όπως η αγάπη τού Θεού, δια πρεσβειών τού 
νέφους των μαρτύρων μας και των αγίων μας και της Παναγίας αυτού 
Μητρός, αξιώσει τους λαούς μας να συνεχίσουν την ιστορική τους πορεία 
μέσα σε πνεύμα ειρήνης και πνευματικής καρποφορίας.

Μετά τη δεξίωση στην ιερά Μητρόπολη Κιτίου, ακολούθησε προσκύνημα 
στον ιερό Ναό τού Αγίου Λαζάρου, όπου και αναπέφθηκε δέηση προς τον 
Κύριο για σύντμηση των δοκιμασιών των δύο λαών.

Αργά το απόγευμα, ο Μακαριώτατος Πατριάρχης Αντιοχείας κύριος 
Ιωάννης Ι΄ συνοδευόμενος πάντα από τον Μακαριώτατο Αρχιεπίσκοπο 
Κύπρου κύριο Χρυσόστομο και τα Μέλη των Συνοδιών Τους μετέβησαν στο 
αεροδρόμιο Λάρνακας για την αναχώρηση. Μεταξύ των δύο εκκλησιαστικών 
Ηγετών αντηλλάγησαν φιλοφρονήσεις και ενδόμυχες ευχές για την 
επικράτηση τής Ειρήνης και της Δικαιοσύνης στις βαρυαλγούσες πατρίδες 
τους καθώς και για την πνευματική καρποφορία των ορθοδόξων Εκκλησιών. 
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 Ε Π Ι Λ Ε Γ Ο Μ Ε Ν Α

Η επίσκεψη τού Πατριάρχου τής Μεγάλης Θεουπόλεως Αντιοχείας και 
πάσης Ανατολής  κυρίου Ιωάννου του Ι΄ πέρασε ήδη στην Ιστορία των δύο 
Εκκλησιών ως ένα γεγονός ύψιστης εκκλησιαστικής σημασίας!  Επισφράγισε 
τις εν Κυρίω χριστιανικές και  αδελφικές τους σχέσεις. Οι δύο εκκλησιαστικοί 
Ηγέτες μετουσίωσαν σε πράξη την εντολή του θείου Παύλου: «Παρακαλῶ οὖν 
ὑμᾶς ἐγὼ ὁ δέσμιος ἐν Κυρίῳ ἀξίως περιπατῆσαι τῆς κλήσεως ἧς ἐκλήθητε,  
μετὰ πάσης ταπεινοφροσύνης καὶ πρᾳότητος... τηρεῖν τὴν ἑνότητα τοῦ 
Πνεύματος ἐν τῷ συνδέσμῳ τῆς εἰρήνης» (Εφ. 4, 1-3).

 Επί πλέον συντέλεσε, ώστε να μεταφερθεί σ’ ολόκληρο τον κόσμο 
το μήνυμα ότι ο Χριστιανισμός είναι  το κορύφωμα τής αγάπης του Θεού 
προς τον πεπτωκότα άνθρωπο και ότι αποτελεί την πιο λαμπρή πηγή τού 
πολιτισμού τής ανθρωπότητας. Και πέραν τούτων, ότι ευαγγελίζεται τα 
ουράνια μηνύματα τής δημιουργικής και σωτηριώδους  Ειρήνης έναντι τού 
βδελυκτού πολέμου και της αιματοχυσίας∙  τής ελπίδας για τον αγωνιώντα 
άνθρωπο, τής αγάπης για τον κάθε πονεμένο άνθρωπο, όπου Γης, και της 
πίστεως για ένα ελπιδοφόρο μέλλον τής ανθρωπότητας.

Επί πλέον, η επίσκεψη τού Πατριάρχου Αντιοχείας στην Κύπρο, όπως 
τόνισε με αγάπη πολλή και ο ίδιος  «συγκεφαλαιώνει τήν ἑνότητα τῆς 
πίστεως, παρά τήν πολλαπλότητα τῶν πολιτισμῶν. Ἡ Εἰρηνική ἐπίσκεψις 
ἡμῶν ἐνισχύει τούς δεσμούς μεταξύ ἀδελφῶν καί ἐπιβεβαιώνει ὅτι ἡ 
μαρτυρία περί τοῦ Κυρίου ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ ἀξιοποιεῖ τούς πολιτισμούς 
τοῦ σύμπαντος κόσμου, ὡς μέσον καί ἐκτείνεται πρός ἁπάσας τάς κοινωνίας, 
ἵνα γένηται κοινή ἡ μαρτυρία αὕτη περί Αὐτοῦ. Ἡ μαρτυρία αὕτη τήκει τάς 
καρδίας τῶν ἀγαπώντων Αὐτόν, τόσον εἰς τήν Ἀντιόχειαν, ὅσον καί εἰς τήν 
Κύπρον καί εἰς τὰ πέρατα τῆς γῆς, ἐν τῇ καμίνῳ τοῦ ἑνός Ποτηρίου, τό 
ὁποῖον συνοψίζει τήν ἑνότητα τῶν μυστηρίων καί ἀποτελεῖ τό ἐλιξήριο τῆς 
αἰωνίου ζωῆς  δι’ ἅπαντας».
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Ακράδαντα, πιστεύομε ότι η οικουμένη έχει ιερό χρέος να ενωτισθεί 
αυτά τα ουράνια μηνύματα τής ειρήνης, της  ενότητας και της προς αλλήλους 
χριστιανικής αγάπης  και να τα μετουσιώσει σε βιώματα και έργα φιλαδελφίας 
και φιλαλληλίας.

 Τότε και μόνο δικαιούμεθα να ατενίζομε με αισιοδοξία και πίστη προς 
ένα μέλλον ελπιδοφόρο και δημιουργικό!    



ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟΥ ΠΑΤΡΙΑΡΧΟΥ
ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΜΑΚΑΡΙΩ͂ΤΑΤΟ

EΠΙ ΤΗι ΜΝΗΜΗι ΤΟΥ ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΒΑΡΝΑΒΑ
a
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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 ἐπιστολὴ.



ΘΡΟΝΙΚΗ ΕΟΡΤΗ
ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΚΥΠΡΟΥ

ΕΠΙ ΤΗι  ΜΝΗΜΗι
 ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΒΑΡΝΑΒΑ

ΠΕΜΠΤΗ, 11 ΙΟΥΝΙΟΥ 2015

a
ΤΗΣ ΣΥΝΤΑΞΕΩΣ ΤΟΥ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟΥ ΜΑΣ 

Μέσα σε κλίμα πνευματικής κατάνυξης και θρησκευτικής ανάτασης 
το χριστεπώνυμο ποίμνιο τής Εκκλησίας τής Κύπρου γιόρτασε 
με βυζαντινη λαμπρότητα τη μνήμη τού ιδρυτή και προστάτη 

τής Εκκλησίας της Κύπρου, Αποστόλου Βαρνάβα,  κατά την κυριώνυμη 
ημέρα τής γιορτής του, στις 11 Ιουνίου στον ιερό ναό  του στη Δασούπολη. 
Τής όλης εκκλησιαστικής ακολουθίας προέστη  ο Αρχιεπίσκοπος Κύπρου 
κύριος Χρυσόστομος, συμπαραστατούμενος από τον εκπρόσωπο τού 
Οικουμενικού Πατριάρχη κ.κ. Βαρθολομαίου, Μητροπολίτη Αρκαλοχωρίου 
κ. Ανδρέα,  τους Πανιερωτάτους Μητροπολίτες Πάφου κ. Γεώργιο, Κιτίου 
κ. Χρυσόστομο, Κυρηνείας κ. Χρυσόστομο, Κωνσταντίας και Αμμοχώστου 
κ. Βασίλειο, Ταμασού κ. Ησαΐα, τον Θεουπόλεως κ. Παντελεήμονα, τους 
Επισκόπους Καρπασίας κ. Χριστοφόρο, Αμαθούντος κ. Νικόλαο και 
Μεσαορίας κ. Γρηγόριο. Στη Θεία Λειτουργία παρέστη συμπροσευχόμενος 
και ο Μητροπολίτης Κορωνείας κ. Παντελεήμων.

Προ τής απολύσεως τής Θείας Λειτουργίας ο Μακαριώτατος 
προσφώνησε, δι’ ολίγων, τον εκπρόσωπο τού  Οικουμενικού Πατριαρχείου, 
ως εξής:

Αγάλλεται και χαίρει η Εκκλησία τής Κύπρου σήμερα γιατί τιμά και 
γεραίρει τον ιδρυτή και προστάτη της, Απόστολο Βαρνάβα, ο οποίος με 
την ιεραποστολική του δράση συντέλεσε, ώστε ο χριστιανισμός να εξέλθει 
γρήγορα από τα στενά όρια τής Ιουδαίας και να αναδειχθεί μία οικουμενική 
εκκλησία.
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 Η Κύπρος είχε την τιμή να είναι η πρώτη χώρα, απ’ όλες τις Ευρωπαϊκές,  
που δέχτηκε τα λυτρωτικά μηνύματα τού Χριστιανισμού. Και τούτο χάρη 
στον συμπατριώτη μας Απόστολο Βαρνάβα, τον Παύλο και τον Μάρκο. 
Έκτοτε, στο ευλογημένο αυτό νησί, τελεσιουργείται το Μυστήριο τής Θείας 
Ευχαριστίας και της σωτηρίας των ψυχών. Έκτοτε το ζωογόνο πνεύμα του 
χριστιανισμού καλλιεργεί τις ψυχές μας και μας γεμίζει με το ανέσπερο φως 
της χαράς της Θεότητας. Ιστορικά, η Κύπρος μας έγινε η Πύλη μέσω τής 
οποίας ο Χριστιανισμός μεταφέρθηκε στη Μικρά Ασία, στην Ελλάδα και 
 σ’ ολόκληρη την Ευρώπη.

 Οι βάσεις τις οποίες έθεσε τότε ο Απόστολος Βαρνάβας ήταν τόσο γερές, 
ώστε η Εκκλησία τής Κύπρου γρήγορα να οργανωθεί κατά τον καλύτερο 
δυνατο τρόπο, να αναδείξει λαμπρές εκκλησιαστικές φυσιογνωμίες και να 
καταλάβει μία περίοπτη θέση ανάμεσα στις υπόλοιπες Εκκλησίες. Τούτο 
φάνηκε και από τη συμμετοχή τής Κυπριακής Εκκλησίας στις οικουμενικές 
Συνόδους.

Την περίοπτη αυτή θέση εξακολουθεί να κατέχει και σήμερα. 
Και τούτο φαίνεται καθαρά στις πανορθόδοξες διασκέψεις. Όλες οι 
αντιπροσωπίες ακούουν με βαθύ σεβασμό τις απόψεις τής Εκκλησίας 
τής Κύπρου, γιατί πάντοτε προσερχόμαστε σ’ αυτές μελετημένοι και έχουμε 
ως γνώμονα των σκέψεών μας την πρόοδο τής Εκκλησίας τού Χριστού.

Σήμερα, κυριώνυμη ημέρα τής εορτής του, νιώθουμε τις ψυχές μας να 
μεταφέρονται νοερά στην σκλαβωμένη  ιερά Μονή Του. Γι’ αυτό και ένθερμες 
ανεβαίνουν προς τον Κύριο οι ευχές μας να απονείμει Δικαιοσύνη προς 
το δύσμοιρο νησί μας.  Και σύντομα να αξιωθούμε να τελέσουμε τη Θεία 
Λειτουργία στην ιερή του Μονή και σε μια πραγματικά ελεύθερη πατρίδα. 

Στη σημερινή εόρτια τελετή, αγαπητοί μου χριστιανοί, έχουμε τη χαρά 
και την τιμή να έχουμε στο μέσο τής αγάπης μας  και τον εκπρόσωπο τού 
Οικουμενικού Πατριάρχη κυρίου κυρίου Βαρθολομαίου, τον Μητροπολίτη 
Αρκαλοχωρίου κύριο Ανδρέα.

Είμαι βέβαιος ότι όλοι σας γνωρίζετε ότι ο Οικουμενικός Πατριάρχης 
κύριος Βαρθολομαίος,  αγαπά ιδιαιτέρως την Εκκλησία τής Κύπρου, και για 
τον λόγο αυτό φροντίζει κάθε χρόνο να μας  στέλλει έναν εκπρόσωπό Του, 
για να λαμπρύνει με τον τρόπο αυτό, έτι περαιτέρω την πανευφρόσυνη  και 
πάντιμη αυτή εορτή.
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Από το εκκλησιαστικό αυτό βήμα επιθυμώ να τον ευχαριστήσω θερμά και 
να δηλώσω ότι και εμείς αισθανόμαστε βαθύτατο σεβασμό και αγάπη προς το 
πρόσωπό Του. Γνωρίζουμε τους αγώνες τους οποίους νυχθημερόν διεξάγει, 
ως η κορυφή τής Ορθοδοξίας, για την Ορθοδοξία και από κέντρου καρδίας 
τού ευχόμεθα κάθε επιτυχία. Ιδιαιτέρως σήμερα, που άγει και τα ονομαστήριά 
Του, διάπυρες ανεβαίνουν προς τον Ουράνιο Δομήτορα τής Εκκλησίας μας οι 
προσευχές μας, να του χαρίζει ο Κύριος υγεία αμφιλαφή και αστεμφή και κάθε 
εκκλησιαστική καρποφορία και ευόδωση των υψηλών Του χριστιανικών Του 
στόχων.

Πανιερώτατε, εκπρόσωπε τού Οικουμενικού  Πατριάρχη, επιθυμούμε να 
ακούσουμε τους λόγους τής αγάπης Σας.

Ο Πανιερώτατος Μητροπολίτης Αρκαλοχωρίου κύριος Ανδρέας λαβών 
τον λόγο είπε τα πιο κάτω:

«Χαίροις Βαρνάβα Ἀπόστολε, ὁ Πρῶτος ἐν Ἱερουσαλὴμ κηρύξας τὸ 
Χριστοῦ Εὐαγγέλιον…Χαίροις ὁ τῶν ἑβδομήκοντα Ἀποστόλων Κορυφαῖος, 
καὶ τῶν δώδεκα ἰσοστάσιος. Χαίροις…τῶν Κυπρίων τὸ μέγιστον εὖχος, καὶ 
θεῖον βλάστημα, πρόεδρος καὶ Ποιμὴν αὐτῶν, καὶ τεῖχος ἀκράδαντον».

Μακαριώτατε Ἀρχιεπίσκοπε Νέας Ἰουστινιανῆς καί πάσης Κύπρου κύριε 
Χρυσόστομε,

Πανιερώτατοι Ἅγιοι Ἀρχιερεῖς, 

Συλλειτουργοί καί συμπροσευχόμενοι Πατέρες καί Ἀδελφοί,

Ἐξοχώτατοι Ἄρχοντες, 

Εὐλαβείς φιλέορτοι συμπανηγυρίζοντες χριστιανοί καί χριστιανές,

Καί ἐφέτος, Χάριτι Θεοῦ, ἑορτάζομεν εἰς τήν μεγαλόνησον Κύπρον, τήν 
ἁγιοτόκον καί ἡρωοτόκον, ἐν εὐχαριστιακῇ συνάξει τόν Παμμακάριστον 
Ἀπόστολον Βαρνάβαν, ὁ ὁποῖος «Αὐτόκλητος Χριστῷ προσέδραμε» καί 
ἀνεδείχθη κορυφαῖος ἐν τοῖς ἑβδομήκοντα Ἀποστόλοις. Ὅλοι μαζί ἐδῶ 
με τά ὅπου ἐπί τῆς γῆς τέκνα τῆς Ἀποστολικῆς Ἐκκλησίας τῶν Κυπρίων 
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προσάδομεν εὐχαριστήριον ὕμνον «ὡς τέκνα ὑπακοῆς, ἀκολουθοῦντες 
ἀποστολοπαράδοτον προτροπήν «Ἅγιοι γίνεσθε, ὅτι ἐγὼ Ἅγιός εἰμι» (Α΄ 
Πέτρ. 1,16). Καί ἀναμιμνησκόμεθα τόν ἱδρυτήν καί προστάτην καί πρῶτον 
Ἀρχιεπίσκοπον τῆς τοπικῆς ταύτης Ἐκκλησίας, πού ἔσπειρε τόν εὐαγγελικόν 
θεῖον λόγον εἰς τό εὔφορον ἔδαφος τῆς εὐλογημένης καί μαρτυρικῆς 
μεγαλονήσου Κύπρου, μαζί μέ τόν τετραήμερον τοῦ Κυρίου φίλον Λάζαρον 
καί τόν Ἅγιον Ἠρακλείδιον, Ἐπίσκοπον Ταμασοῦ.

Ἔχομεν τήν ἰδιαιτέραν εὐλογίαν νά ἐκπροσωποῦμεν κατά τούς 
πανεπίσημους τούτους ἑορτασμούς τήν Πρωτόθρονην ἐν τοῖς Ὀρθοδόξοις 
Ἐκκλησίαν τῆς Κωνσταντινουπόλεως. Τό Οἰκουμενικόν Πατριαρχεῖον. Τόν 
σεπτόν Προκαθήμενόν Του, Παναγιώτατον Οἰκουμενικόν Πατριάρχην 
Κύριον Κύριον Βαρθολομαῖον, Τοῦ Ὁποίου τόν ἀδελφικόν ἀσπασμόν καί 
τίς εγκάρδιες εὐχές διαβιβάζομεν καθηκόντως καί εὐσεβάστως πρός Ὑμᾶς, 
Μακαριώτατε, καί τήν περί Ὑμᾶς Ἱεραρχίαν τῆς Ἁγιωτάτης Ἐκκλησίας 
τῆς Κύπρου, ὡς καί τήν πατρικήν εὐχήν καί Πατριαρχικήν εὐλογίαν τοῦ 
Πρωτευθύνου τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας πρός τόν ἱ. Κλῆρον, τάς μοναστικάς 
ἀδελφότητας καί τόν εὐσεβῆ Κυπριακόν λαόν. Καί μάλιστα σήμερον, πού ὁ 
Πατριάρχης τοῦ Γένους, κατ’ ἀγαθήν συγκυρίαν λόγῳ τοῦ κοινοῦ ἑορτασμοῦ 
τῆς μνήμης τῶν Ἀποστόλων Βαρνάβα καί Βαρθολομαίου, ἑορτάζει ἐν τῇ 
καθέδρᾳ τοῦ μαρτυρικοῦ καί ἀειφώτου Φαναρίου τά ὀνομαστήριά Του.

Ὁ σημερινός ἑορτασμός, πού ἀποτελεῖ ἀναμφισβήτητον ὁρόσημον εἰς 
τήν ἀνά τούς αἰῶνας πορείαν ὄχι μόνον τῆς τοπικῆς ἀλλά καί ὅλης τῆς ὑπ’ 
οὐρανόν Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας, τυγχάνει γεγονός μεῖζον διά τά ἐπί γῆς 
καί τά ἐν οὐρανοῖς. Ἀποτελεῖ ἀφορμήν ἀναβαπτισμοῦ εἰς τήν πνευματικήν 
κολυμβήθραν τῆς Ὀρθοδόξου ἡμῶν πίστεως καί παραδόσεως. Ἰδίως σήμερα 
πού ζοῦμε σέ μίαν ἐποχήν μεγάλης ἐκκοσμικεύσης καί πολυδιάστατης 
σύγχυσης ἀλλά καί ὑπαρξιακοῦ ἀποπροσανατολισμοῦ. Με τήν πρακτικήν τῆς 
ἀπρόσωπης παγκοσμιοποίησης οἱ ἄρχοντες τοῦ αἰῶνος τούτου προσπαθοῦν 
νά κλονίσουν τίς ρίζες μας καί τήν πνευματικήν μας δυναμικήν. Ὅμως ἡ Μία, 
Ἁγία, Καθολική καί Ἀποστολική Ἐκκλησία διαφυλάττει Ἁγιοπνευματικά ἐν 
τῷ κόσμῳ τούτῳ τήν πολιτιστικήν μας ἰδιοπροσωπείαν καί τήν ὀντολογικήν 
ταυτότητά μας.

Μέσα σέ μία τέτοια πολυσύνθετη νέα πραγματικότητα, ἡ ἀνά τούς αἰῶνες 
συμπόρευσις καί ὁ πολυδιάστατος συμπνευματισμός μεταξύ τῶν δύο ἀδελφῶν 
Ἐκκλησιῶν Κωνσταντινουπόλεως καί Κύπρου συνετέλεσε στήν δημιουργίαν 
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ἀκαταλύτων πνευματικῶν σχέσεων καί ἀναποδράστων πολιτιστικῶν δεσμῶν. 

Καταφαίνεται τοῦτο ἐκ τοῦ γεγονότος ὅτι «στόν ἔνδοξό μας 
Βυζαντινισμό» κατά τόν ποιητή οἱ Βυζαντινοί Αὐτοκράτορες καί οἱ 
Οἰκουμενικοί Πατριάρχαι ἀνεξαιρέτως ἐσεβάσθησαν τό ὑπό τῆς Γ’ ἐν 
Ἐφέσῳ Οἰκουμενικῆς Συνόδου (431) παραχωρηθέν αὐτοκέφαλον εἰς τήν 
πανηγυρίζουσαν σήμερον Ἐκκλησίαν Κύπρου.

Ἐπιπλέον, τιμῶμεν τό γεγονός ὅτι ἡ Ἐκκλησία τῆς Κύπρου μετέσχε σ’ 
ὅλους τούς ἀγῶνες ἐνάντια στις αἱρέσεις. Θεήλατοι Ἐπίσκοποι ἐξεπροσώπησαν 
τήν τοπικήν Ἐκκλησίαν, καί μάλιστα στό πλευρό τῆς Ἐκκλησίας τῆς 
Κωνσταντινουπόλεως, σ’ ὅλες τίς Οἰκουμενικές Συνόδους: Στήν Α΄ ἐν Νικαίᾳ 
(325) οἱ Ἐπίσκοποι Πάφου Κύριλλος ἤ Κυριακός, Σαλαμῖνος Γελάσιος καί 
Τριμυθοῦντος Σπυρίδων ὁ θαυματουργός· στη Β΄ ἐν Κωνσταντινουπόλει 
(381) οἱ Ἐπίσκοποι Πάφου Ἰούλιος, Τριμυθοῦντος Θεόπομπος, Ταμασοῦ 
Τύχων καί Κιτίου Μνήμιος· στήν Γ΄ ἐν Ἐφέσῳ (431) ὁ Ἀρχιεπίσκοπος 
Κωνσταντίας Ρηγῖνος, οἱ ᾿Επίσκοποι Πάφου Σαπρίκιος, Κουρίου Ζήνων 
καί Σόλων Εὐάγριος καί ὁ Χωρεπίσκοπος Καισάριος· στήν Δ΄ ἐν Χαλκηδόνᾳ 
(451) ὁ ᾿Αρχιεπίσκοπος Κωνσταντίας ᾿Ολύμπιος, οἱ ᾿Επίσκοποι Σόλων 
᾿Επιφάνιος, Θεοδοσιανῆς Σωτήρ, Ταμασοῦ ᾿Επαφρόδιτος καί ᾿Αμαθοῦντος 
Θεοδόσιος καί ο Διάκονος Διονύσιος· στήν Στ΄ ἐν Κωνσταντινουπόλει (680-
681) οἱ ᾿Επίσκοποι Σόλων Στρατόνικος, Κιτίου Τύχων καί Τριμυθοῦντος 
Θεόδωρος· καί στήν Ζ΄ ἐν Νικαίᾳ (787) ὁ ᾿Αρχιεπίσκοπος Κωνσταντίας 
Κωνσταντῖνος, οἱ ᾿Επίσκοποι Κύθρων Σπυρίδων, Σόλων Εὐστάθιος, Κιτίου 
Θεόδωρος, Τριμυθοῦντος Γεώργιος καί ᾿Αμαθοῦντος ᾿Αλέξανδρος καί ὁ 
῾Ηγούμενος Κάλλιστος. 

Ἀλλά καί ἀργότερα, κατά τήν περίοδον τῶν ἀραβικῶν ἐπιδρομῶν, ὅταν 
ἡ ᾿Εκκλησία Κύπρου ὑπέστη πολλές δοκιμασίες, ὁ τότε ᾿Αρχιεπίσκοπος 
Κύπρου, γιά νά σώσει τό ποίμνιό του ἀπό τή σφαγή καί τήν ἐρήμωση, 
προσέτρεξε πρός συνδρομήν εἰς τήν Κωνσταντινούπολιν. Κατόπιν συμβουλῆς 
καί βοήθειας τοῦ Αὐτοκράτορα ᾿Ιουστινιανοῦ Β΄ τοῦ Ρινότμητου, μετέφερε 
ὅσους διασώθηκαν στήν περιοχή τῆς Κυζίκου, κοντά στόν ῾Ελλήσποντο, πού 
ὀνομάσθηκε Νέα ᾿Ιουστινιανή, ἀπό τό ὄνομα τοῦ Αὐτοκράτορα.

 Η Πενθέκτη μάλιστα Οἰκουμενική Σύνοδος τό 691 μ.Χ. ἀναγνώρισε 
μέ τόν 39ο κανόνα της τή νέα αὐτή ἕδρα τοῦ ᾿Αρχιεπισκόπου Κύπρου, ὡς 
καί τά δίκαια καί τά προνόμια τῆς ᾿Εκκλησίας Κύπρου. Μετά τήν ἐκδίωξιν 
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τῶν ᾿Αράβων καί ἀφοῦ σταμάτησαν οἱ ἀραβικές ἐπιδρομές, ὁ ᾿Αρχιεπίσκοπος 
ἐπανῆλθε μαζί μέ τό ποίμνιό του στήν Κύπρο τό 698 μ.Χ., φέροντας ἔκτοτε 
τόν τίτλο «Νέας ᾿Ιουστινιανῆς καί πάσης Κύπρου».

Ἀξίζει ἐνδεικτικῶς νά σημειώσωμεν εἰς τάς ἀρχάς τοῦ 20οῦ αἰῶνος, τό 
πέρασμα ἀπό τή Μητρόπολη Κιτίου τοῦ Μελετίου Μεταξάκη, τοῦ μετέπειτα 
Οἰκουμενικοῦ Πατριάρχου, τοῦ πολλαπλῶς μοχθήσαντος γιά τό αὐτοκέφαλον 
τῆς Ἐκκλησίας Κύπρου καί ὄχι μόνον. Ἀλλά καί ἐν ἔτει 2005 ἡ Ἱεραρχία τῆς 
Ἐκκλησίας τῆς Κύπρου μέ τή βοήθεια τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριαρχείου 
ἐπέλυσε τό Ἀρχιεπισκοπικό ζήτημα. Μέ τήν συναντίληψιν καί τήν ἀρωγήν πού 
ἔλαβεν ἐκ τῆς Ἑκκλησίας τῆς Κωνσταντινουπόλεως διευθέτησε τό ζήτημα, 
διά τῆς συγκλήσεως τό 2006 ἐν Σαμπεζύ Γενεύης Διευρυμένης Συνόδου. 

Ἡ συμπόρευσις αὕτη ἀποκτᾶ καί νέαν δυναμικήν μέσῳ τοῦ κοπιώδους 
ἔργου τῆς προπαρασκευῆς τῆς Ἁγίας καί Μεγάλης Συνόδου τῆς 
Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας, τἠς μελλούσης νά συγκληθῇ, σύν Θεῷ, τό 2016 ἐν 
Κωνσταντινουπόλει. Καί δέν λησμονῶμεν, Μακαριώτατε, τάς καταλυτικάς 
παρεμβάσεις Σας κατἀς τἀς ἐργασίας τῶν Συνάξεων τῶν Ὀρθοδόξων 
Προκαθημένων, ὅταν καί μέ τήν ἐγνωσμένην ἐκκλησιαστικήν Σας πεῖραν, 
τήν διακρίνουσαν σοφίαν Σας καί τό πνευματικόν Σας κῦρος, ἐτονίσατε μετ’ 
ἐμφάσεως τήν ἀνάγκην διά τήν κατά τό δυνατόν ταχυτέρα σύγκληση τῆς 
Συνόδου ταύτης. Καί πάντα ταῦτα παρά τήν ἀδυναμίαν μας, ὡς ὀρθόδοξοι, νά 
ὑπερβοῦμεν τόν ἐθνικισμόν μας καί τόν ἐθνοφυλετισμόν μας, ὄντες δέσμιοι 
τῆς ἐθνικῆς καταγωγῆς μας καί θέτοντες εἰς δευτέραν μοίραν τήν Ὀρθόδοξον 
πίστιν μας.

Ἐνώπιον μιᾶς τέτοιας πολυσυνθέτου, ἐκκλησιαστικῆς, κοινωνικῆς 
καί πολιτικῆς, πραγματικότητος, οἱ ἀδελφοί μας Χριστιανοί στήν Μέση 
Ἀνατολή καί ἀλλαχοῦ σφαγιάζονται, διώκονται, ἐκπατρίζονται, οἱ Ἱεροί μας 
Ναοί καταστρέφονται ἀπό τήν ἀνελέητη ἰδεολογικοποιημένη θρησκευτική 
μισαλλοδοξία καί ἄνθρωποι, εἰκόνες, ὑποστάσεις τοῦ Θεοῦ θυσιάζονται στή 
φτωχοποίηση καί στό δουλεμπόριο τοῦ 21ου αἰώνα. Ὅμως, «ἐμορφώθη ἐν ἡμῖν 
Χριστός». Συμπορευόμενοι πορευόμεθα. Εὑρισκόμεθα εἰς τήν ἑορτάζουσαν 
καί ἐν Κυρίῳ δικαίως ἐγκαυχομένην καί πανηγυρίζουσαν ἀδελφήν Ἐκκλησίαν 
τῆς Κύπρου, ἐρχόμενοι ἀπό τήν μαρτυρικήν καί ἐσαεί ἐσταυρωμένην 
Πρωτόθρονον καί Πρωτεύθυνον Ἐκκλησίαν τῆς Κωνσταντινουπόλεως. Τό 
Οἰκουμενικόν μας Πατριαρχεῖον, τό ὁποῖον ἐπί δεκαεπτά περίπου αἰῶνας 
μεριμνᾶ θυσιαστικῶς καί ὀφειλετικῶς «ὑπέρ εὐσταθείας τῶν Ἁγίων τοῦ Θεοῦ 
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Ἐκκλησιῶν καί τῆς τῶν πάντων ἑνώσεως» καί διακονεῖ τήν πανορθόδοξον 
ἑνότητα.     

Ὁ τόσον ποικιλοτρόπως δοκιμασθείς «ὡς χρυσός ἐν χωνευτηρίῳ» 
εὐσεβής Κυπριακός λαός, σήμερον, ὑπό τήν πεπνυμένην οἰακοστροφίαν καί 
τήν τετιμημένην πρωθιεραρχικήν Σας διακονίαν καλεῖται, ἀναβαπτιζόμενος 
εἰς τά ζωήρρυτα νάματα τῆς εὐσεβοῦς παραδόσεώς μας, νά πορευθῇ καί πάλιν 
τόν δύσβατον δρόμον τῆς εὐθύνης. Οἱ ρηξικέλευθες καί ἐγνωσμένης εὐθύνης 
πρός τήν ἱστορίαν πρόσφατες πρωτοβουλίες Σας, Μακαριώτατε, διά τήν 
διάσωσιν τῶν πολιτιστικῶν μνημείων σύνολης τῆς Κύπρου, μέ τή δημιουργία 
γέφυρας ἐπικοινωνίας πρός τήν νέαν «ἡγετικήν ὁμάδα» τῶν ἐν Βορείῳ Κύπρῳ 
διαβιούντων τουρκοκυπρίων, ἀποτελεῖ ἀχτίδα αἰσιοδοξίας διά τήν ἐπίλυσιν 
τοῦ χρονίζοντος ἐθνικοῦ ζητήματος, μέ βάση τόν σεβασμό τοῦ διεθνοῦς 
δικαίου καί τῶν ἀνθρωπίνων δικαιωμάτων. Ἀλλά καί τῆς ἀκεραιότητος τῆς εἰς 
τούς αἰῶνας ἐνωμένης νήσου Κύπρου, τῆς δεινῶς πληγωθείσης. 

Εὐχόμεθα καί προσευχόμεθα ἀπό τό Σεπτόν Κέντρον τῶν ἁπανταχοῦ 
τῆς Οἰκουμένης Ὀρθοδόξων, τό ἀείφωτον καί τηλαυγές Φανάριον, γιά τήν 
εἰρήνην, ἐσωτερικήν καί ἐξωτερικήν, τήν ἄνωθεν εἰρήνην, τοῦ σύμπαντος 
κόσμου, γιά τούς ἐγγύς καί τούς μακράν, γιά ζῶντας καί κεκοιμημένους, οὕς 
μνημονεύομεν πολλάκις κατ’ ὄνομα καί οὕς ὁ Κύριος γινώσκει ἀδελφούς μας, 
οἱ ὁποῖοι προσδοκοῦν «Ἀνάστασιν νεκρῶν καί ζωήν τοῦ μέλλοντος αἰῶνος».

Ἤδη ὅμως γευόμεθα εὐχαριστιακῶς τούς καρπούς τῆς καταλλαγῆς, τῆς 
ὁμόνοιας, τῆς συνεργασίας μετά τῆς Χάριτος τοῦ Θεοῦ, ἀλλά καί μεταξύ μας, 
ὡς ἀνθρώπων τοῦ Θεοῦ, πού μποροῦμε νά μακροθυμοῦμε, νά ὑπομένουμε 
καί νά συγχωροῦμε. Δέν λησμονοῦμε ὅμως τήν ἱστορίαν μας, τήν ἀπό Θεοῦ 
προέλευσίν μας, τήν ἁγιασμένην πορεία μας, τόν ἱερόν μας σκοπόν, τό 
κοινόν χριστιανικόν μας τέλος. Δέν λησμονοῦμεν «τό φοβερόν μήνυμα τῆς 
Σαλαμίνας» τοῦ Σεφέρη.  Χῶρος συναντήσεώς μας ἡ Χώρα τῶν ζώντων, ὅλη 
ἡ κτίσις. Ἀλλά εἰδικά σήμερα ἡ ἁγιοτόκος Κύπρος, ὑπερπερισσῶς εὐλογημένη 
ἀπό τόν Δημιουργόν καί Κύριον τοῦ κόσμου καί τῆς ἱστορίας. Κατάμεστη 
Ἁγίων, τούς ὁποίους ἐπέδωσε τό κήρυγμα καί τό πνευματικόν ἄροτρον τοῦ 
πανδήμως ἑορταζομένου σήμερα Ἁγίου Βαρνάβα καί οἱ ὁποῖοι ἀποτελοῦν 
τό στήριγμα καί τήν βακτηρίαν μας εἰς τά βάσανα τῆς πρόσκαιρης καί 
πολυώδυνης αὐτῆς ζωῆς. 



311ΕΟΡΤΗ  ΤΟΥ ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΒΑΡΝΑΒΑ

Εὐχαριστοῦμε, Μακαριώτατε, τόν Πανάγαθον Κύριον μας καί τόν 
ἀδιαλείπτως ὑπέρ πάντων ἡμῶν πρεσβεύοντα Ἅγιον ἔνδοξον Ἀπόστολον 
Βαρνάβαν, γιά τά πολύτιμα δῶρα τῆς κοινωνίας Του μεθ’ ὑμῶν, ἐδῶ στήν 
Ἐκκλησία τῆς Κύπρου, 

Τή  «γῆ τῆς πικραμένης Παναγιᾶς»

στήν

«Κύπρο τῆς ἀγάπης καί τοῦ ὀνείρου,

χρυσοπράσινο φύλλο, ριγμένο στό πέλαγος».

Μετά το πέρας τής Θείας Λειτουργίας οι πιστοί πέρασαν ένας – ένας και 
ελάμβανον το αντίδωρο και τις ευχές του εκπροσώπου τού Οικουμενικού  
Πατριάρχη και διαβίβαζαν τις δικές τους προς την κορυφή τής Ορθοδοξίας, 
ευχόμενοι ευόδωση των υψηλών χριστιανικών Του στόχων.



Η  ΕΟΡΤΗ
ΤΟΥ ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΒΑΡΝΑΒΑ

ΣΤΗΝ ΚΑΤΕΧΟΜΕΝΗ ΙΕΡΑ ΜΟΝΗ ΤΟΥ

ΠΕΜΠΤΗ 11 ΙΟΥΝΙΟΥ 2015
 ΕΚΑΤΟΝΤΑΕΤΗΡΙΔΑ ΤΩΝ ΕΓΚΑΙΝΙΩΝ ΤΟΥ ΚΑΘΟΛΙΚΟΥ 

ΤΗΣ ΙΕΡΑΣ ΜΟΝΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΒΑΡΝΑΒΑ.

ΗΜΕΡΑ  ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΗΣ ΜΝΗΜΗΣ   
ΑΛΛΑ ΚΑΙ ΕΘΝΙΚΟΥ ΠΟΝΟΥ ΣΤΗΝ ΚΑΤΕΧΟΜΕΝΗ

ΙΣΤΟΡΙΚΗ  ΜΟΝΗ ΜΑΣ

a
ΤΗΣ ΣΥΝΤΑΞΕΩΣ ΤΟΥ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟΥ ΜΑΣ

 



313Η  ΕΟΡΤΗ ΤΟΥ ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΒΑΡΝΑΒΑ ΣΤΗΝ ΚΑΤΕΧΟΜΕΝΗ ΙΕΡΑ ΜΟΝΗ ΤΟΥ

Το 1915 έγιναν με κάθε Βυζαντινή λαμπρότητα, προϊσταμένου τού 
τότε Αρχιεπισκόπου  Κυρίλλου τού Β΄, τα εγκαίνια  τού καθολικού 
τής Ιεράς Μονής τού Αποστόλου Βαρνάβα. Ήταν η εκπλήρωση ενός 

χρέους προς τον ιδρυτή και προστάτη τής Εκκλησίας μας.

Έκτοτε παρήλθε μία εκατονταετία.  Στο διάστημα αυτό η ιερά Μονή 
ανασυστάθηκε και εκπλήρωσε την μοναστική της αποστολή. Δυστυχώς,  η 
επάρατη τουρκική εισβολή  ανέκοψε την πνευματική πρόοδό της και η φύτρα 
αυτή του χριστιανικού μας πολιτισμού περιήλθε κάτω από τα στρατεύματα 
κατοχής. Ο Ηγούμενος αυτής μακαριστός Στέφανος και οι δύο κατά σάρκα 
και εν Κυρίω αδελφοί του, οικονόμος Βαρνάβας και Χαρίτων παρέμειναν 
στη Μονή. Εξαναγκάστηκαν όμως το 1976 να την εγκαταλείψουν  και έτσι η 
ιερά Μονή έμεινε έρημος. 

Στις 19 Μαρτίου 2007 η Ιερά Σύνοδος τής Εκκλησίας τής Κύπρου, 
ύστερα από εισήγηση τού Αρχιεπισκόπου Κύπρου Χρυσοστόμου, αποφάσισε 
την ανύψωση τής Μονής σε ΣΤΑΥΡΟΠΗΓΙΑΚΗ, με την έκδοση σχετικού 
Σιγιλλίου (Συνοδικής αποφάσεως).  Ο Μακαριώτατος  ενθρόνισε ως 
Ηγούμενο τής Μονής τον ιερομόναχο αυτής  Γαβριήλ.    Η ενθρόνιση έγινε 
στον ομώνυμο ιερό ναό τού Αποστόλου Βαρνάβα στη  Δασούπολη. 

Ο Ηγούμενος Γαβριήλ πέθανε σε βαρύ γήρας στις 5 Δεκεμβρίου 2013, 
αφού διακόνησε την Εκκλησία τού Χριστού με υψηλό αίσθημα ευθύνης και 
με βαθύ σεβασμό προς την υψηλή του αποστολή. Διακρίθηκε κυρίως ως 
εξομολόγος και πνευματικός εμπνευστής.

 Ο Μακαριώτατος, ακολουθώντας τις διατάξεις τού καταστατικού χάρτη 
τής Εκκλησίας τής Κύπρου ενθρόνισε ως νέο Ηγούμενο τής ιεράς Μονής τον 
Αρχιμανδρίτη κύριο Ιωάννη Ιωάννου. Η ενθρόνιση έγινε στις 5 Ιανουαρίου 
2014, στον ιερό ναό Αγίου Αντωνίου, ο οποίος εφεξής αποτελεί προσωρινό 
Μετόχιο τής ιεράς Μονής Αποστόλου Βαρνάβα, μέχρι την απελευθέρωση τής 
ιστορικής μας Μονής.

Εφέτος, με τη συμπλήρωση εκατό χρόνων από την τέλεση των εγκαινίων 
τού καθολικού, ο Ηγούμενος εξασφάλισε άδεια από τις κατοχικές αρχές για 
να τελέσει  Εσπερινό και πανηγυρική Θεία Λειτουργία και να καλέσει τους 
πιστούς να παρευρεθούν, πράγμα το οποίο και έγινε με κάθε βυζαντινή 
λαμπρότητα.
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Πλήθη πιστών μετέβησαν στην ιερά Μονή  για να παρακολουθήσουν 
τόσο την ακολουθία τού Εσπερινού όσο και την πανηγυρική Θεία Λειτουργία, 
που έγιναν μέσα σε κλίμα κατάνυξης και ευλάβειας. Η θρησκευτική συγκίνηση 
και ανάταση  που βίωναν οι πιστοί ήταν έκδηλη στα πρόσωπα όλων. Κατά 
τη διάρκεια τού πανηγυρικού εσπερινού ο Ηγούμενος τής Ιεράς Βασιλικής 
και Σταυροπηγιακής Μονής κ. Ιωάννης Ιωάννου, με εντολή και ευλογία τού 
Μακαριωτάτου, χειροθέτησε τον κ. Ανδρέα Καραγιώργη ως Έφορο τής Μονής.

Κατά την κυριώνυμη ημέρα τής εορτής τού Αποστόλου Βαρνάβα, ημέρα 
Πέμπτη 11 Ιουνίου, οι πλείστοι από τους πιστούς μετέβησαν στην ιερή Μονή 
όχι απλώς για  να συμμετάσχουν στη Θεία Λειτουργία αλλά κυρίως για να 
κοινωνήσουν των Αχράντων Μυστηρίων. Ήταν πάρα πολύ συγκινητικό 
το θέαμα να βλέπεις πρόσωπα, σε προχωρημένη κυρίως ηλικία, με σοβαρά 
προβλήματα υγείας να προσέρχονται με βαθύτατο σεβασμό προς το Ποτήριο 
τής Ζωής, για να κοινωνήσουν Σώμα και Αίμα Χριστού «εἰς ἂφεσιν τῶν 
ἁμαρτιῶν των καί εἰς ζωήν των τήν αἰώνιον».  Με την κατάνυξη και τον 
σεβασμό που πλησίαζαν τα άγια Μυστήρια σε έκαναν να νιώθεις μέσα σου ότι  
εξεπλήρωναν ένα εσωτερικό χρέος... ένα τάμα τής ζωής τους... και ένιωθες  
ότι μέσα τους επαναλάμβαναν τους ευχαριστήριους λόγους τού Συμεών τού 
Θεοδόχου: «Νῦν ἀπολύεις τόν δούλον Σου Δέσποτα...ὃτι  εἶδον οἱ ὀφθαλμοί 
μου τήν ἁγίαν  ἡμέραν ταύτην καί  ἠξιώθην νά κοινωνήσω τό Σῶμά Σου τό  
Ἃγιον καί τό Αἷμά Σου τό τίμιον εἰς τόν ἱερόν τοῦτον χῶρον». 

 Η λαμπρή εκκλησιαστική τελετή, η εσωτερική συνεχής αναδρομή 
στην προσωπικότητα τού Αποστόλου Βαρνάβα και η ιερότητα του χώρου 
σε βοηθούσαν κατά τρόπο πολύ έντονο να συνειδητοποιήσεις  την αξία των 
θρησκευτικών μας μνημείων και την έννοια τής ελευθερίας τής Πατρίδος. 

Το γεγονός δε ότι ο ναός εκείνος οικοδομήθηκε και είναι αφιερωμένος 
στον ιδρυτή και προστάτη τής Εκκλησίας μας συντελούσε, ώστε η συγκίνηση 
να είναι εντονότερη αλλά και ο πόνος μεγαλύτερος. Έντονες δε ανέβαιναν 
οι ενδόμυχες προσευχές μας προς τον Κύριο τής Δικαιοσύνης, όπως δια 
πρεσβειών τού  αποστόλου  Βαρνάβα, φανεί ίλεως προς την κάκωση τού λαού 
Του και συντμήσει τον χρόνο τής δοκιμασίας μας, παρέχοντας δικαιοσύνη και 
ελευθερία στο δύσμοιρο νησί μας.

Προς το τέλος τής Θείας Λειτουργίας ο Ηγούμενος αυτής κ. Ιωάννης 
Ιωάννου μίλησε προς τα πλήθη των πιστών αναφερόμενος στη ζωή και τη 
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δράση τού αποστόλου Βαρνάβα. Κάλεσε δε το εκκλησίασμα να παραμείνει 
πιστό στην πατρογονική μας θρησκεία και να προσεύχεται συνεχώς για την 
επικράτηση της δικαιοσύνης τόσο στην πατρίδα μας όσο και στον κόσμο 
ολόκληρο. 

Μετά το πέρας της Θείας Λειτουργίας οι πλείστοι από τους πιστούς 
μετέβησαν στα γειτονικά τους χωριά και είδαν τα σπίτια τους, τα χωράφια 
τους και γενικά τους τόπους όπου γεννήθηκαν, έπαιξαν στα παιδικά τους 
χρόνια  και δημιούργησαν τις περιουσίες τους και τις  οικογένειές τους.

Αργά το απόγευμα επέστρεψαν στα προσφυγικά τους σπίτια, στις 
ελεύθερες περιοχές. Με συγκινήσεις και αναμνήσεις πολλές... με πόνο αλλά 
και με ελπίδες προς τον πανάγαθο Θεό για την επικράτηση τής Δικαιοσύνης 
κα τής Ελευθερίας. Μαζί τους εκόμιζαν και μία πλακέτα, ως αναμνηστικό 
δώρο και ευλογία από τον Ηγούμενο τής Μονής Αρχιμανδρίτη κ. Ιωάννη 
Ιωάννου. Θα την δείχνουν στα παιδιά και τα εγγόνια τους και μέσω αυτής θα 
ασκούν την ανάλογη θρησκευτική και εθνική αγωγή.

Μια ακόμα σελίδα από τη ζωή των προσφύγων τής πατρίδας μας πέρασε 
στην ιστορία. Ας ευχηθούμε, όπως ο Κύριος τής αγάπης και του ελέους 
παρέμβει και δώσει λύτρωση στον λαό του, που τον επικαλείται με τόσο πόνο 
και με τόση ευλάβεια. 



ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΣ ΤΗΣ Α.Μ.
ΤΟΥ ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΟΥ ΚΥΠΡΟΥ

κ.κ. ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΥ
ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΤΕΛΕΤΗ ΛΗΞΕΩ͂Σ ΤΩ͂Ν ΜΑΘΗΜΑΤΩ͂Ν

ΤΗΣ ΙΕΡΑΤΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ «ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΒΑΡΝΑΒΑΣ»
ΠΕΜΠΤΗ, 25 ΙΟΥΝΙΟΥ 2015

Ζ
Με τη Χάριν και τη βοήθεια του Θεού, η Ιερατική Σχολή συμπληρώνει 

ακόμη ένα έτος καρποφόρου λειτουργίας και παραδίδει σήμερα 
στη Μητέρα Εκκλησία  νέους εργάτες προκειμένου να εργασθούν 

με ζήλο στον αμπελώνα τού Κυρίου.

Στρατευόμενη πάντοτε είναι η επί γης Εκκλησία του Χριστού και 
στρατιώτες τής Εκκλησίας είναι ο κλήρος και μάλιστα ο εφημεριακός. Αυτός 
είναι διδάσκαλος της αληθείας, παιδαγωγός εις Χριστόν, ποιμήν ψυχών και 
σωμάτων, λειτουργός των φρικτών Μυστηρίων του Θεού.

Με πολλή προσοχή ακούσαμε τη λογοδοσία του Διευθυντή της 
Ιερατικής Σχολής. Παρά τις δυσκολίες και τα προβλήματα που υπάρχουν  
ή που προκύπτουν  επαινούμε τη  φιλότιμη προσπάθεια για την αρτιότερη 
λειτουργία της Σχολής εκ μέρους του Διευθυντή, πανοσιολογιωτάτου 
αρχιμανδρίτου π. Βενεδίκτου και των Καθηγητών, τους οποίους θερμώς 
συγχαίρομε και ευχαριστούμε. Ταυτόχρονα εκφράζομεν την ευαρέσκειά μας 
προς τον Πρόεδρο και  την Εφορία της Σχολής για το επιτελούμενο έργο.  

Στο σημείο αυτό θα ήθελα να μεταφερθούμε χρόνια πίσω, και να 
αναγνώσω  ένα μικρό απόσπασμα ομιλίας του αειμνήστου αρχιεπισκόπου 
Μακαρίου Γ , προς τους μαθητές της Ιερατικής Σχολής, επί τη τη λήξει των 
μαθημάτων, στις 25 Ιουνίου 1972,  στο οποίο  ετόνιζε: «Ενθαρρύνει ημάς η ιδέα 
ιδρύσεως Θεολογικής Σχολής προς παροχήν ανωτέρας μορφώσεως. Χαίρω, διότι 
η ιδέα ή μάλλον η απόφασις περί ιδρύσεως Θεολογικής Σχολής υλοποιείται 
εντός του τρέχοντος έτους. Έχουσα η Εκκλησία Κύπρου, παραλλήλως προς 

ι
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την Ιερατικήν αυτήν Σχολήν, Ανώτατον Θεολογικόν Ίδρυμα, θα δυνηθή 
να ακτινοβολήση και να εκπέμψη το φως της Ορθοδοξίας πολύ πέραν των 
Κυπριακών ορίων».

Σαράντα και τρία χρόνια μετά, είμαι στην πολύ ευχάριστη θέση να σάς 
αναγγείλω, με αισθήματα βαθύτατης πνευματικής συγκίνησης,  ότι ακολουθών 
τους οραματισμούς Εκείνου,  η ίδρυση και η λειτουργία τής Θεολογικής 
Σχολής, από όραμα  θα γίνει πράξη, από του προσεχούς ακαδημαϊκού έτους.

Ήδη απέστειλα και γράμμα αδελφικό προς την Αυτού Παναγιότητα τον 
αρχιεπίσκοπο Νέας Ρώμης και Οικουμενικό Πατριάρχη κ.κ. Βαρθολομαίο, 
δια τού οποίου τον ενημέρωσα δεόντως ότι ο καθ’ ημάς αγιότατος και 
αποστολικός θρόνος τού αποστόλου και γενναιομάρτυρος Βαρνάβα, και ημείς 
προσωπικώς, αποφασίσαμε την ίδρυση και λειτουργία, από του προσεχούς 
ακαδημαϊκού έτους, Θεολογικής Σχολής.  

Η Θεολογική Σχολή της Εκκλησίας της Κύπρου, «ἀφιεροῦται 
τῇ πανσωστικῇ Ἁγίᾳ Τριάδι», και θα στεγάζεται στα παρά την Ιεράν 
Αρχιεπισκοπήν, προς τούτο αποκατασταθέντα διατηρητέα κτήρια. Εις αυτήν 
θα γίνονται δεκτοί απόφοιτοι σχολών Μέσης Παιδείας, διακρινόμενοι για την 
ευσέβεια και το ήθος τους και επιθυμούντες να υπηρετήσουν την Εκκλησία. 
Θα καταβάλουμε κάθε προσπάθεια, ώστε η Σχολή να αναδειχθεί σε τηλαυγή 
φάρο δια την πνευματικώς και ηθικώς κλυδωνιζόμενη κοινωνία  μας. Από 
αυτήν θα εξέρχονται εργάτες στον αμπελώνα του Κυρίου, με ανώτερη 
μόρφωση, συντελεστική στην ανύψωση του θεολογικού και πνευματικού  
επιπέδου του λαού μας.

Η Σχολή θα είναι υψηλού επιπέδου και θα  δύναται να παρέχει στους 
φοιτητές της, κληρικούς και λαϊκούς, πλήρη θεολογική κατάρτιση. Αποβλέπομε 
στην επιστημονική κατάρτιση των τροφίμων τής Σχολής και μέσω αυτής στη 
βίωση της υψηλής έννοιας τής Ορθοδοξίας, όπως αυτή διαμορφώθηκε μέσω 
των Οικουμενικών Συνόδων και τής Ιεράς μας Παραδόσεως. Μία τέτοια 
Πανεπιστημιακού επιπέδου Σχολή, μεγάλως και ποικίλως θα συμβάλει στην 
εξύψωση  της αίγλης της Εκκλησίας και του πολυσχιδούς της έργου, πέραν 
των κυπριακών ορίων και ιδίως προς την κατεύθυνση των Πατριαρχείων της 
Μέσης Ανατολής καθώς  και της Αφρικανικής ηπείρου.

Δοξολογίες και ευχαριστίες αναπέμπουμε προς τον Ύψιστο,  ο οποίος 
ευλόγησε την προσπάθειά μας και τον ιερό μας αυτό πόθο. Πιστεύω 
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ακράδαντα ότι και η Θεία Χάρις θα επευλογεί συνεχώς το έργο μας, και η 
Θεολογική Σχολή θα κραταιούται και θα καρποφορεί πλουσίως, χρόνο με τον 
χρόνο, επ’αγαθώ τού ποιμνίου μας και της τλήμονος πατρίδας μας. 

Και τώρα ο λόγος προς σάς, αγαπητοί μου τελειόφοιτοι.  
Με αισθήματα αγάπης και συγκίνησης επευλογούμε την έξοδο σας από 
την τροφόν Ιερατικήν Σχολήν, η οποία «ἐξέθρεψεν ὑμᾶς δόγμασιν Κυρίου 
ἢ γάλακτι». Θα πρέπει καλώς να γνωρίζετε ότι η λειτουργική ζωή τής 
Εκκλησίας, δηλαδή τα Ιερά μυστήρια και οι Ακολουθίες καλλιεργούν την 
εκκλησιαστική συνείδηση και η θεολογική παιδεία αποτελεί την εγγύηση του 
κατ’ επίγνωση ζήλου και της διάκρισης, χαρίσματα βασικά κάθε κληρικού. 
Στο στάδιο  του βίου θα αντιπαλαίσετε με τον κοσμοκράτορα του αιώνος 
τούτου. Σήμερα η αμαρτία επαίρεται και περισσεύει. Σεις όμως μη πτοείσθε 
και μη δειλιάτε, γνωρίζοντας και πιστεύοντας ότι όπου «ἐπλεόνασεν  
ἡ ἁμαρτία ὑπερεπερίσσευσεν ἡ Χάρις» (Ρωμ. 5, 20). Γι’ αυτό και καλείσθε να 
οπλιστείτε με «τήν μάχαιραν τοῦ Πνεύματος, ὃ ἐστι ρῆμα Θεοῦ» (Εφ.6, 17) 
και θα εκπληρώσετε με επιτυχία την ιερή σας αποστολή.

Η πλέον τιμητική προσφώνηση θα είναι όταν οι πιστοί θα σας αποκαλούν 
«πάτερ μου», δηλαδή θα αναθέτουν σε σας την πνευματική πατρότητα και 
θα αναμένουν από σας την πνευματική καθοδήγηση και σωτηρία τους. 
Ο πνευματικός πατέρας αναγεννά τους ανθρώπους με τη διακονία του λόγου 
και του ποιμαντικού έργου του, στις πονεμένες ψυχές των ανθρώπων, γι’ αυτό 
και «οἱ καλῶς προεστῶτες πρεσβύτεροι διπλῆς τιμῆς ἀξιούσθωσαν, μάλιστα 
οἱ κοπιῶντες ἐν λόγῳ καί διδασκαλίᾳ» (Α  Τιμ. 5, 17).

Το καθήκον σας ως κληρικών αποβαίνει επιτακτικώτερον καθ’ ότι το 
βόρειο τμήμα της ελληνικής γης της Κύπρου παραμένει ακόμα κατεχόμενο. 
Η Ελευθερία και η Δικαιοσύνη είναι ευαγγελικές αρχές, για τις οποίες 
οφείλουμε να αγωνιζόμαστε. Έχοντας τέτοια παρακαταθήκη καλείσθε να 
στερεώσετε την πίστη στη δικαιοσύνη του Κυρίου και να φανήτε αντάξιοι 
των προσδοκιών του πονεμένου κυπριακού λαού.

Επικαλούμενος δαψιλείς τις ευλογίες του Θεού  τόσο προς εσάς τους 
αποφοίτους όσο και προς όλους τους ιεροσπουδαστές της Σχολής, εύχομαι 
πρόοδο και κάθε καρποφορία στον αμπελώνα τού Κυρίου.
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ΚΥΡΙΑΚΗ, 3 ΜΑΪΟΥ 2015

O
ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗ ΠΑΦΟΥ κ.  ΓΕΩΡΓΙΟΥ

Δυσχερέστατο, από κάθε άποψη, το έργο που ανέλαβα, να εγκωμιάσω, 
στο σημερινό μνημόσυνό τους, τους επτά ήρωες της ΟΧΕΝ 
Λευκωσίας, που έπεσαν κατά τον απελευθερωτικό μας αγώνα.

Οι δυσχέρειες δεν παρουσιάζονται μόνο για μένα, αλλά ισχύουν και 
για τους ευφραδέστερους των ρητόρων, ακόμα και για τους σοφότερους 
των ανθρώπων. Κι  η δικαιοσύνη επιβάλλει ο λόγος της αδυναμίας αυτής να 
αναζητηθεί όχι σ’ όσους θα επιχειρούσαν να σκιαγραφήσουν την προσφορά 
και να εγκωμιάσουν τη θυσία τους, αλλά σ’ αυτούς τους ίδιους τους ήρωες 
που με τον αγώνα και τη θυσία  τους δημιούργησαν τεράστια απόσταση 
μεταξύ μας και μεταξύ τους.

Και πράγματι! Ποιος κάλαμος θα μπορούσε επάξια να εγκωμιάσει και 
ποια γλώσσα θα μπορούσε επάξια να αναφερθεί σ’ έναν Ιάκωβο Πάτάτσο, 
σ’ ένα Μάρκο Δράκο, σ’ ένα Στυλιανό Λένα και σ’ ένα Μιχαήλ Γεωργάλλα, 
κορυφαίες μορφές του απελευθερωτικού μας αγώνα, πρότυπα Ελληνικής 
αρετής και χριστιανικής αγιότητας; Ή ποιος ύμνος θα εξαρκούσε προς ύμνον 
των κατορθωμάτων και της αυτοθυσίας του Πέτρου Ηλιάδη, του Νίκου 
Γεωργίου και του Παναγιώτη Γεωργιάδη που προσφέρθηκαν ως "ἁγνά καὶ 
ἂμωμα ἱερεῖα"  στον βωμό της ελευθερίας της Κύπρου;

Κατά την εκκλησιαστική μας γλώσσα είναι άξιον και τους επτά "ἐν πᾶσι 
καιροῖς ὑμνεῖσθαι", κι όχι μόνον την ημέρα της τέλεσης του μνημοσύνου τους.
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Η ακλόνητη πίστη τους  στον Θεό και η αφοσίωσή τους στην Ελληνική 
πατρίδα ήταν τα κοινά χαρακτηριστικά τους που τους οδήγησαν στους χώρους 
αυτού του ναού, τους έκαμαν μέλη της ΟΧΕΝ, της Ορθόδοξης Χριστιανικής 
Ένωσης Νέων, τους μύησαν στον αγώνα της ΕΟΚΑ, τους ανέβασαν στο ύψος 
της θυσίας και τους περιέβαλαν με τον "ἀμαράντινο τῆς δόξης στέφανον".

Είναι γεγονός πανθομολογούμενο ότι ο ιερός αυτός ναός, της 
Φανερωμένης, άρρηκτα συνδεδεμένος με όλη τη ζωή της πρωτεύουσας, 
ολόκληρο τον 20όν αιώνα, δεν κινεί μόνον τις θρησκευτικές χορδές της 
ψυχής μας. Ανακαλεί  στη μνήμη μας και εθνικές συγκινήσεις. Παρόλο 
που στον τόπο μας η δράση κάθε ναού, είτε μεγάλης ενορίας είτε μικρού 
χωριού, είναι συνυφασμένη με τον απελευθερωτικό μας αγώνα, αλλά και τις 
προηγούμενες  κινητοποιήσεις για αποτίναξη του δουλικού ζυγού, κάποιοι 
ναοί άφησαν μια ιδιαίτερη σφραγίδα στην ιστορία μας. Στο ψηφιδωτό του 
αγώνα της ΕΟΚΑ  κάθε ναός έχει τη θέση του˙στο κέντρο, όμως, δεσπόζει 
ο ναός της Φανερωμένης. Ήδη από το 1953, η συγκέντρωση του Κυπριακού 
λαού στον χώρο τούτο, ύστερα από πρόσκληση του Αρχιεπισκόπου Μακαρίου 
σηματοδότησε ένα ποιοτικό άλμα στο μέγεθος των λαϊκών κινητοποιήσεων 
εναντίον της βρετανικής κυριαρχίας. Και λίγους μήνες αργότερα, με τον 
«όρκο της Φανερωμένης», δόθηκε στην πραγματικότητα, από τον Εθνάρχη 
Μακάριο, το εναρκτήριο λάκτισμα για τον ασυμβίβαστο ιδεαλιστικό αγώνα 
ελευθερίας, τον αγώνα της ΕΟΚΑ. Μα και προηγουμένως, στα Οκτωβριανά 
του 1931, η Φανερωμένη ήταν κέντρο κινητοποιήσεων, με τον προϊστάμενό 
της να εξορίζεται και άλλους ενορίτες να συλλαμβάνονται. 

Σ’ αυτό το ιστορικό υπέδαφος, πλούσιο σε αξίες και ιδανικά, σε 
θρησκευτικές συγκινήσεις και εθνικές μεταρσιώσεις, έδρασε η ΟΧΕΝ 
Λευκωσίας και παρουσίασε τα μυρίπνοα άνθη της, ανάμεσα στα οποία οι 
επτά ανυπέρβλητοι ήρωες που τιμούμε σήμερα. Εδώ οι αθάνατοι ήρωές μας, 
αναπνέοντας Ιστορία και χνώτα προγόνων, αφουγκράζονταν φωνές του 
παρελθόντος. Εντείνοντας την ακοή τους άκουαν ευκρινώς τα βήματα των 
εθνομαρτύρων του 1821, τα λείψανα των οποίων αναπαύονται στο μαυσωλείο 
του αύλειου χώρου του ναού και εμπνέονταν από την όλη βιωτή και το 
παράδειγμά τους. Ενωτίζονταν συγκινημένοι το σάλπισμα του λυτρωμού από 
τη δουλεία αιώνων. Έβλεπαν να προβάλλουν ροδίζουσες ακτίνες μακρινής 
αυγής ελευθερίας. Προπάντων όμως, εντρυφούσαν στο παράδειγμα του 
Χριστού και εμψυχώνονταν στην γιγαντιαία προσπάθεια που ετοιμάζονταν 
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να αναλάβουν. Συνειδητοποιούσαν ότι η αρετή θωρακίζει˙η αφοσίωση 
σε ανώτερους σκοπούς χαλυβδώνει. Αλλά και ότι η θυσία είναι αναγκαίο 
συμπλήρωμα κάθε υψηλής ιδέας. Και ετοίμαζαν τους εαυτούς τους να 
βαδίσουν στα ίχνη του Κυρίου τους. Κατάφεραν έτσι να υλοποιήσουν τις 
επιδιώξεις  τους∙ να φτάσουν και να ξεπεράσουν τα ινδάλματά τους.

Μνημονεύοντάς τους σήμερα συνειδητοποιούμε ότι δεν βρίσκονται 
εύκολα στην Ιστορία παραδείγματα εικοσιδυάχρονων νέων, όπως ο Πατάτσος, 
που ν’ανέβηκαν συνειδητά στην αγχόνη, ψάλλοντας το "ὃτε κατῆλθες πρὸς 
τόν θάνατον..." και το " ἒκστηθι φρίττων οὐρανέ...". Συνειδητά πράγματι, 
όπως καταδεικνύεται αβίαστα από τη στάση και από τα κείμενά τους, μέσα 
από τα κελιά των μελλοθανάτων. Δεν εμφανίζονται συχνά περιπτώσεις, όπως 
αυτή του Μιχαήλ Γεωργάλλα που στα 21 του χρόνια, πεθαίνοντας στη μάχη, 
τίποτε άλλο δεν είπε στον Αυξεντίου, που μαχόταν μαζί του, παρά μόνον 
«Ζήτω η Ελλάς». Και δεν σιωπά κάποιος τόσο εύκολα, όπως ο Νίκος Γεωργίου, 
όταν του συνθλίβουν το κεφάλι με σιδερένια στεφάνη κατά τη διάρκεια των 
βασανιστηρίων. Ούτε και εύκολα μπορεί κάποιος να αψηφήσει κάθε κίνδυνο, 
όπως έκαμε ο Πέτρος Ηλιάδης, μέσα σε μιαν κατάμεστη από κόσμο πλατεία 
να ρίξει βόμβα στον Άγγλο δυνάστη. Ήταν πραγματικά η ηρωική θυσία και 
των επτά, καθώς και όλη η μεγαλειώδης εθνική εξόρμηση της γενιάς του ’55 
αποτέλεσμα της ακράδαντης πίστης στον «Θεόν των πατέρων ημών» καθώς 
και καρπός και καταστάλαγμα της μακραίωνης αντίστασης και της εθνικής 
αντοχής των προγόνων μας. 

Ιάκωβος Πατάτσος, Πέτρος Ηλιάδης, Μιχαήλ Γεωργάλλας, Μάρκος 
Δράκος, Νίκος Γεωργίου, Στυλιανός Λένας, Παναγιώτης Γεωργιάδης 
ένιωθαν βαριά την παρακαταθήκη 35 Ελληνικών Κυπριακών αιώνων και 
δεν μπορούσαν να παραγνωρίσουν τις οδύνες των πατέρων τους από τους 
διωγμούς αιώνων ολοκλήρων ούτε και να κωφεύσουν στη συνείδησή τους 
που επέβαλλε την απελευθέρωση του τόπου.

Ένα μνημόσυνο ανθρώπων, που βρίσκονται στο πάνθεον των αθανάτων, 
δεν εναρμονίζεται, ασφαλώς, με δάκρυα και θλίψη. Συνιστά αφορμή 
εντρύφησης στο παράδειγμά τους και άντλησης διδαγμάτων για το παρόν 
και το μέλλον. Είναι ένα μάθημα αγάπης προς την πατρίδα και μια προτροπή 
προς αυτογνωσία. Το παράδειγμά τους είναι για μας ολόκληρη αποκάλυψη. 
Η αυταπάρνησή τους συνιστά ανεπανάληπτο μάθημα υπέρβασης των γήινων. 
Η αγάπη τους προς την πατρίδα ήταν όντως απροσμέτρητη.
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Με την ευγονία, τη βιολογική και την ψυχοπνευματική, με την οποία 
τους προίκισαν εκατόν αδιάλειπτες ελληνικές γενεές των προγόνων τους και 
οι πνευματικοί καθοδηγητές τους, εδώ στην ΟΧΕΝ Λευκωσίας, οικοδόμησαν 
αδαμάντινο τον χαρακτήρα τους, καθαρή τη σκέψη τους, άτρωτο το ηθικό 
ανάστημα, ηρωική την ψυχή τους. Ανδρώθηκαν με το όραμα της ελευθερίας˙ 
με το όραμα της Ελλάδας. Με τη θυσία τους τίμησαν τον Ελληνισμό ολόκληρο, 
καταξίωσαν την ελληνική τους ταυτότητα και δικαίωσαν τη χριστιανική 
τους πίστη. Ήταν φορείς της ελληνικής αρετής που επιτάσσει ανάκτηση, 
ή προάσπιση της ελευθερίας, με κάθε θυσία. Κι όταν ακόμα η συμβατική λογική 
λέει πως η αντιπαράθεση προς τον κατακτητή ή η αντίσταση προς επίδοξους 
κατακτητές είναι άπελπις. Ήταν γνώστες και θαυμαστές πολλών διαχρονικών 
παραδειγμάτων της Ιστορίας μας: Του "μολών λαβέ" του Λεωνίδα, του 
"εγώ Γραικός γεννήθηκα, Γραικός θε να πεθάνω" του Αθανάσιου Διάκου, 
του δικού μας, του Σαλαμίνιου Ονήσιλου που τα’ βαλε πεζός με τα έφιππα 
στίφη των Περσών. Κι αποδείχτηκαν άξιοι μιμητές τους. Ποια στ’ αλήθεια 
η διαφορά του Μάρκου Δράκου από τον Ονήσιλο;  Πριν ακόμα υπάρξει 
δείγμα της δράσης της ΕΟΚΑ, το βράδυ της έναρξης του απελευθερωτικού 
μας αγώνα, πρωτοπόρος, ασυμβίβαστος, συμμετέσχε στην επίθεση κατά του 
Αγγλoκρατούμενου Κυπριακού Ραδιοσταθμού. Αυτός οργάνωσε τις άκρως 
ριψοκίνδυνες απόπειρες κατά του Χάρντιγκ. Αυτός σχεδίασε και διηύθυνε 
την ηρωική επίθεση κατά του Κεντρικού Αστυνομικού Σταθμού Λευκωσίας. 
Κι όλα αυτά παρόλο που ήξερε πως οι πιθανότητες να εξέλθει σώος από τις 
επιχειρήσεις αυτές ήταν μηδαμινές. Μα και οι άλλοι "εἰς οὐδέν ἐλογίσαντο" τη 
ζωή τους προκειμένου να πετύχουν τον στόχο τους, την απελευθέρωση της 
πατρίδας.

Δεν χρειάστηκαν να περιπλανηθούν ούτε και να δυσκολευθούν στην 
αναζήτηση αξιών και στόχων του αγώνα τους. Οι αξίες και τα ιδανικά που 
ενέπνευσαν τους αγώνες των Ελλήνων σ’ όλη την έκταση της Ελληνικής γης 
για ελευθερία, δικαιοσύνη και ανθρώπινη αξιοπρέπεια τούς ενέπνευσαν κι 
αυτούς. Η φλόγα που οιστρηλατούσε την ανήσυχη ψυχή τους φούντωσε με 
την εντρύφηση σ’ αυτές τις αξίες και δεν μπορούσε να τιθασευτεί. 

Ως συνειδητοί χριστιανοί ήσαν αντίθετοι προς κάθε μορφή βίας. 
Εν τούτοις ήξεραν πως η υλική βία αποτελεί σκληρή ανάγκη, που 
υπαγορευόταν όχι τόσο από την τακτική του αγώνα, όσο από το υψηλό 
αίσθημα της ανθρώπινης αξιοπρέπειας. Γράφει χαρακτηριστικά ο Διγενής 



323ΕΠΙΜΝΗΜΟΣΥΝΟΣ ΛΟΓΟΣ ΠΡΟΣ ΤΙΜΗ ΤΩΝ ΗΡΩΩΝ - ΜΕΛΩΝ ΤΗΣ ΟΧΕΝ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ

στο «Χρονικόν του Αγώνος» για τον Λένα: «Ήταν θεοφοβούμενος και καλός 
Χριστιανός. Όταν στας αρχάς του αγώνος τού έδωσα διαταγήν να εκτελέση 
ένα αστυνομικόν...εφάνη διστακτικός. «Πώς θα σκοτώσω άνθρωπον!» είπε. 
Κι όμως, αυτός έπειτα έσπειρε τον θάνατον εις τους Άγγλους..» Η ελευθερία 
είναι γνώρισμα του Θεού που δωρήθηκε και στον άνθρωπο, αφού αυτός 
δημιουργήθηκε «κατ’εικόνα» Του. Απεμπόλησή της, ή άρνηση του αγώνα για 
απόκτησή της, οδηγεί σε ακύρωση της ιδιότητας του ανθρώπου.

Κι οι επτά που τιμούμε σήμερα ήξεραν από τη μακραίωνη ιστορία μας 
ότι η ελευθερία αγοράζεται και ζυγίζεται με αίμα˙ και πως είναι πάντα «απ’ τα 
κόκκαλα βγαλμένη». Γι’ αυτό κι ήσαν αποφασισμένοι για κάθε θυσία. Είχαν, 
ακόμα, συναίσθηση και της αριθμητικής αλλά και της πολεμικής μειονεξίας 
μας απέναντι στον Άγγλο κατακτητή. Ήξεραν όμως ότι χωρίς πίστη σε σκοπό, 
τα όπλα και τα πυρομαχικά είναι τα πιο άχρηστα σιδερικά. Κι αποδείχτηκε 
στην περίπτωσή τους, στην περίπτωση του απελευθερωτικού μας αγώνα, για 
άλλη μια φορά, εκείνο που’ ναι γνωστό πάντα στην Ιστορία: Ότι το ψυχικό 
σθένος καταβάλλει τον αριθμό. Κάτω από αυτή τη θέαση των πραγμάτων, 
άνθρωποι όπως ο Παναγιώτης Γεωργιάδης, δεν δίστασαν να αντιπαρατάξουν 
τις δικές του αυτοσχέδιες βόμβες προς τη σύγχρονη πολεμική μηχανή των 
Άγγλων και να θυσιάσουν κι αυτή την ίδια τη ζωή τους στην επιτέλεση αυτού 
του έργου. Πόσο στ’ αλήθεια θα’ πρεπε να ντρεπόμαστε συγκρινόμενοι 
μ’ αυτούς, όταν μπροστά στην τάχατες υλική υπεροχή του εχθρού υποχωρούμε 
συνεχώς στις αξιώσεις του, φτάνοντας στο σημείο να ψηλαφούμε πια την 
Τουρκοποίηση του τόπου μας;

Οι ήρωές μας είχαν πιστέψει ακράδαντα ότι έσχατο περιεχόμενο 
και σκοπός της ζωής τους, όπως και κάθε Κυπρίου, ήταν η εθνική του 
αποκατάσταση. Προσέβλεπαν στην Ελλάδα ως προς έναν τρόπο ζωής με 
άξονες τον ελεύθερο άνθρωπο και την αρετή. Κι από την άλλη ήξεραν πως 
ο αγώνας ήταν όχι μόνο υπέρ πατρίδος αλλά και υπέρ πίστεως, προπάντων 
υπέρ πίστεως. Είχαν πλήρη συνείδηση του γεγονότος ότι από την πρώτη 
στιγμή του κηρύγματος του Ευαγγελίου στην ελληνική γη, χαλκεύτηκαν 
ακατάλυτοι δεσμοί μεταξύ Ελληνισμού και χριστιανισμού. Κι ότι έκτοτε είναι 
κοινοί οι αγώνες υπέρ των ιδεωδών τα οποία καθιέρωσε η διδασκαλία του 
Χριστού. Κοινοί οι κίνδυνοι, κοινές οι δοκιμασίες, κοινοί οι διωγμοί, κοινά 
τα παθήματα, αφού μετά της Εκκλησίας συνυφάνθη ολόκληρος ο βίος των 
Ελλήνων Χριστιανών. 
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Με το αίμα τους έγραψαν κατηγορία αδυσώπητη κατά των ισχυρών της 
γης: Την κατηγορία ότι στον 20ό αιώνα εξακολουθούσαν να αρνούνται στους 
άλλους το δικαίωμα που κήρυτταν ως ιερό και απαραβίαστο για τους εαυτούς 
τους. Κι ότι έπρεπε να χύνεται, ακόμα, αίμα για να δίδεται το φυσικότερο 
δικαίωμα του ανθρώπου, το δικαίωμα της ελευθερίας. Η μνήμη τους, και μόνο 
γι’ αυτό, θα’ ναι πάντα "μετ' ἐγκωμίων". Γιατί με τη θυσία τους μάς διέγραψαν 
πορεία ζωής και με τη δράση τους περιέγραψαν την αξιοπρέπεια που πρέπει 
να επιδεικνύουμε ως Έλληνες και ως Χριστιανοί.  

Ο απελευθερωτικός μας αγώνας, παρά τον ηρωισμό και τις θυσίες του 
λαού μας, δεν έληξε, δυστυχώς, με ολοκληρωμένη τη νίκη. Τους ήρωές μας 
αλλά και ολόκληρο τον Κυπριακό Ελληνισμό δεν τον δονούσε κανένας άλλος 
πόθος, παρά ο πόθος της ένωσης με την μητέρα Ελλάδα. Ούτε για κοινωνικές 
ελευθερίες, ούτε για βελτίωση τού κατά κεφαλήν εισοδήματος, ούτε και 
για το μοίρασμα θέσεων σ’ ένα νέο κράτος, έγιναν οι τόσες θυσίες. Η λύση 
της κολοβωμένης ανεξαρτησίας που μας δόθηκε ήταν προϊόν συνωμοσίας 
καταχθονίων ξένων δυνάμεων.

Ωστόσο, απαλλαγήκαμε από την αποικιοκρατία κι αποκτήσαμε βάθρο 
για συνέχιση του αγώνα, φτάνει να επιδεικνύαμε σύνεση και ωριμότητα, 
αρετές που, δυστυχώς, δεν παρουσιάσαμε. Και περιήλθαμε σήμερα σε 
κατάσταση πολύ χειρότερη από την Αγγλική κατοχή. Δεν ωφελεί σε τίποτα 
η επίρριψη σε οποιονδήποτε, αυτή τη στιγμή, ευθυνών. Σε καιρούς μόνιμα 
δύσκολους προέχει το χρέος. Και το χρέος επιτάσσει, χωρίς περισπασμούς, να 
συνεχίσουμε και να ολοκληρώσουμε τον αγώνα "τοῖς τῶν ἡρώων" καθώς και 
όλων των προγόνων μας «ρήμασι πειθόμενοι».

Η Κύπρος, στη μακραίωνη ιστορία της, βρέθηκε πολύ συχνά στο 
στόχαστρο κατακτητών που προέρχονταν άλλοτε από την Ανατολή και 
άλλοτε από την Δύση. Δοκιμάστηκε από αλλεπάλληλες εισβολές και 
πολυκύμαντες κατοχές, πληγώθηκε με τρομερές λεηλασίες, αλλά άντεξε. 
Άντεξε γιατί οι πρόγονοί μας δεν σαγηνεύτηκαν από τις υποσχέσεις 
των κατακτητών, ούτε και κάμφθηκαν από τις απειλές τους. Έμειναν 
προσηλωμένοι, παρά τις κακουχίες και τους εξανδραποδισμούς, στις αξίες 
και στα ιδανικά της πίστης και της πατρίδας μας. Κράτησαν αναλλοίωτη 
την πολιτιστική τους φυσιογνωμία. Γιατί είναι αξίωμα αναντίλεκτο ότι: λαοί 
που χάνουν την πολιτική τους ελευθερία είναι δυνατόν να απελευθερωθούν˙ 
λαοί που βυθίζονται στην οικονομική χρεωκοπία μπορούν να επανεύρουν 
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την οικονομική τους ικμάδα˙ λαοί, όμως, που χάνουν την πολιτιστική τους 
φυσιογνωμία μοιραία οδηγούνται στην εξαφάνιση.

Κι εμείς δεν απέχουμε, δυστυχώς, πολύ από τον όλεθρο. Το 
ενθουσιαστικό κλίμα, η πατριωτική έξαρση και η αξιολογική κορύφωση 
της περιόδου του αγώνα της ΕΟΚΑ φαίνονται σήμερα πράγματα ανέφικτα. 
Σήψη και διαφθορά φαίνονται να κυριαρχούν παντού, σ’ όλα  τα στρώματα 
της κοινωνίας, ιδιαίτερα τα ανώτερα. Κοντά, μάλιστα, στην ηθική πώρωση, 
τα αποτελέσματα της οποίας παρακολουθούμε καθημερινά στα Μέσα 
Μαζικής Ενημέρωσης και στα δικαστήρια, υπάρχει δυστυχώς ως νοσηρό 
κοινωνικό φαινόμενο και η εθνική πώρωση. Εκδηλώσεις αυτής της εθνικής 
πώρωσης πολλές και φοβερά επικίνδυνες: Νωχέλεια και πλήρης αδιαφορία 
για την πορεία του εθνικού θέματος, επιθυμία για μιαν οποιαδήποτε «λύση», 
συμβιβασμός με την κατοχή, και το χειρότερο˙ πώληση αντί πινακίου φακής 
στην κατοχική δύναμη των κατεχόμενων περιουσιών μας, και διευκόλυνση, 
με τον τρόπο αυτό, των άνομων σχεδίων της. Εξήντα μόλις χρόνια από την 
έναρξη του απελευθερωτικού μας αγώνα, και το ανεπανάληπτο εκείνο κλίμα, 
που επικράτησε καθ’ όλη τη διάρκειά του, κινούμαστε ανάμεσα στη ρηχότητα 
και στον ευτελισμό, ανάμεσα στην ψευτιά και στη φαυλότητα.

Το πιο επικίνδυνο είναι η έλλειψη ευκρινούς στόχου αγώνα που να 
συγκινεί και να διεγείρει τον λαό μας προς πραγμάτωσή του. Τον αγώνα 
της ΕΟΚΑ και τους ήρωές μας οιστρηλατούσε  ο στόχος της ένωσης της 
Κύπρου με την Ελλάδα. Ποια συγκίνηση μπορεί να προσφέρει και ποιον 
πόθο προς αγώνα μπορεί να διεγείρει ο στόχος της «διζωνικής δικοινοτικής 
ομοσπονδίας» ο οποίος συνοψίζει και περιέχει όλες τις διαχρονικές επιδιώξεις 
της Τουρκίας;

Ο Εθνάρχης Μακάριος όταν αντελήφθη ότι στόχος της Τουρκίας ήταν 
η εμπλοκή μας σε ατέρμονες συνομιλίες με σκοπό να ξεχάσει η διεθνής 
κοινότητα τη φύση του προβλήματός μας και να επέλθει κόπωση στο 
λαό μας, λίγες μέρες πριν τον αδόκητο θάνατό του, μάς έδωσε το πλαίσιο 
συνέχισης τού αγώνα. Ενός αγώνα που θα ήταν μακροχρόνιος προκειμένου 
να καμφθεί η Τουρκική αδιαλλαξία και που θα’ πρεπε να στηριζόταν 
στη διεθνοποίηση τού προβλήματός μας, το οποίο να ετίθετο στα ορθά 
πλαίσιά του, ως πρόβλημα εισβολής και κατοχής. Με τις διακοινοτικές 
συνομιλίες στις οποίες, από έλλειψη διορατικότητας αλλά και από έλλειψη 
διάθεσης για αγώνα, συρθήκαμε, ανατρέψαμε εμείς οι ίδιοι την πολιτική της 
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διεθνοποίησης. Την Κύπρο δεν την κατέχει η άλλη κοινότητα του νησιού, 
οι Τουρκοκύπριοι. Την κατέχει η Τουρκία. Με τις διακοινοτικές συνομιλίες 
ανατρέπεται ο διακρατικός χαρακτήρας του προβλήματος που επέβαλλε η 
διεθνοποίηση˙ και περιορίζεται η διαφορά στο επίπεδο των δύο κοινοτήτων. 
Με τον τρόπο αυτό απαλλάσσουμε, όχι μόνο την Τουρκία από την ενοχή 
της, αλλά και τη διεθνή κοινότητα και τις μεγάλες δυνάμεις από την ευθύνη 
τους για επικράτηση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και του διεθνούς δικαίου. 
Οι διακοινοτικές συνομιλίες είναι το καλύτερο άλλοθι για τους ξένους για 
αποποίηση των ευθυνών τους. Εφόσον συνομιλούν τα δύο μέρη, διατείνονται, 
θα καταλήξουν σε μια λύση μέσω υποχωρήσεων που αναμένονται, όπως είναι 
φυσικό, να γίνουν από την αδύναμη πλευρά. Οι μεγάλες δυνάμεις δεν είναι 
διεθνή δικαστήρια. Δεν ενδιαφέρονται για την επικράτηση του δικαίου αλλά 
για την ισορροπία στην περιοχή, εκτός κι αν θίγονται άμεσα τα δικά τους 
συμφέροντα.

Αποτελεί ζήτημα ζωής ή θανάτου ο απεγκλωβισμός μας από τη 
διαδικασία των διακοινοτικών συνομιλιών που, όπως γίνονται εδώ και 
τέσσερις δεκαετίες, εξυπηρετούν την Τουρκία και την βοηθούν προς επίτευξη 
του στόχου της. Και στόχος της δεν είναι κανένας άλλος παρά η κατάληψη 
ολόκληρης της Κύπρου. Θα πρέπει να επιστρέψουμε, χωρίς άλλο, στη βάση 
του προβλήματός μας, ως διεθνούς προβλήματος εισβολής και κατοχής.

Ο απελευθερωτικός μας αγώνας, τώρα που τον βλέπουμε από την 
άλλη όχθη, σφαδάζοντας κάτω από την πίεση της Τουρκικής κατοχής, έχει 
δύο πράγματα να μας διδάξει: Απομάκρυνση από προσωπικά συμφέροντα 
και επιστροφή σ’ ένα κλίμα ιδανικών και αξιών από τη μια, και ξεκάθαρη 
στοχοθέτηση και αταλάντευτη επιδίωξη του στόχου από την άλλη. Στόχου 
που δεν θα διαγράφει 35 αιώνες Ελληνικής παρουσίας στην Κύπρο και που 
θα εξασφαλίζει την παρουσία μας με ασφάλεια στη γη των πατέρων μας 
στο διηνεκές. Αυτά τα δύο επεδίωξαν οι ήρωές μας και μεγαλούργησαν. 
Αυτή την ανάνηψη κι αυτή τη στοχοθέτηση οφείλουμε να επιδιώξουμε και 
ως ελάχιστο φόρο τιμής προς αυτούς που τιμούμε σήμερα: Τον Ιάκωβο 
Πατάτσο, τον Πέτρο Ηλιάδη, τον Μιχαήλ Γεωργάλλα, τον Μάρκο Δράκο, 
τον Νίκο Γεωργίου, τον Στυλιανό Λένα και τον Παναγιώτη Γεωργιάδη. 
 Ας είναι αιωνία η μνήμη τους. 



327ΕΠΙΜΝΗΜΟΣΥΝΟΣ ΛΟΓΟΣ ΠΡΟΣ ΤΙΜΗ ΤΩΝ ΗΡΩΩΝ - ΜΕΛΩΝ ΤΗΣ ΟΧΕΝ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ

ΗΔΕ ΠΛΑΞ
ΜΗΝΥΕΙ ΟΝΟΜΑΤΑ ΗΡΩ͂Ω͂Ν

ΟΙΤΙΝΕΣ ΥΠΕΡ ΤΗΣ ΕΡΑΤΕΙΝΗΣ
 Ε  Λ  Ε  Υ  Θ  Ε  Ρ  Ι  Α  Σ

ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ ΕΘΑΝΟΝ ΜΑΧΟΜΕΝΟΙ
ΕΚΠΛΗΡΩ͂ΣΑΝΤΕΣ ΤΟ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΠΑΤΡΙΔΑ ΧΡΕΟΣ.



ΤΟ «ΤΑΞΙΔΙ» ΤΩ͂Ν ΑΠΟΣΤΟΛΩ͂Ν:
ΤΗΛΑΥΓΗΣ ΦΑΡΟΣ ΣΤΗ ΖΩ͂Η ΜΑΣ 

a
ΝΙΚΟΥ  ΓΡ.  ΖΑΧΑΡΟΠΟΥΛΟΥ
ΟΜΟΤ. ΚΑΘΗΓΗΤΗ ΤΟΥ ΑΠΘ 

ΚΑΙ ΑΝΤΙΠΡΥΤΑΝΗ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΝΕΑΠΟΛΙΣ ΠΑΦΟΥ

Πανιερώτατε πάτερ και δέσποτα1, εγκάρδια σας ευχαριστώ για την 
τιμή που μου κάνατε να με καλέσετε στην ιερατική σύναξη των 
κληρικών της θεοσώστου Μητροπόλεώς σας, προκειμένου να έχω 

μια πνευματική έντευξη με το σεβαστό ιερατείο  της.

Άγιε Έξαρχε, Θεοφιλέστατε, σεβαστοί πατέρες, δεν έχω να σας προσφέρω 
σήμερα ακαδημαϊκή τυχόν σοφία, αλλά απλώς να σας μεταφέρω κάποιες 
σκέψεις βασισμένες κυρίως σ’ έναν αξιόλογο ιεράρχη και καταξιωμένο 
θεολόγο τον Timothy Ware.

Αφορμή για τις σκέψεις αυτές μου δίνει αφενός το γεγονός που η 
Αγία Εκκλησία μας εόρτασε, πριν μερικές μέρες, την Αγία Πεντηκοστή, και 
αφετέρου ο σε λίγες μέρες εορτασμός στη μνήμη των αγίων κορυφαίων 
αποστόλων Πέτρου και Παύλου.

Ως βασικό επιδιωκόμενο σκοπό στην Ορθόδοξη Εκκλησία μας θέτουμε 
πάντοτε την επίκληση της έκχυσης επί των τέκνων της του Πανάγιου 
Πνεύματος. Η Εκκλησία, όπως είναι γνωστό, φωτοβολεί, και με την επίκληση 
του Πανάγιου Πνεύματος επιτυγχάνει να γεμίζει με φως τα τέκνα της, να τα 
καθιστά εσωτερικά φωτόμορφα. Η πορεία  της, με τον συνεχή αγώνα που 
καταβάλλει, αποβλέπει στη φωταγωγία όλου του κόσμου, μια που οφείλει 
να ακολουθεί την εντολή του Κυρίου «πορευθέντες μαθητεύσατε πάντα τὰ 
ἔθνη, βαπτίζοντες αὐτοὺς εἰς τὸ ὄνομα τοῦ Πατρὸς καὶ τοῦ Υἱοῦ καὶ τοῦ 
Ἁγίου Πνεύματος, διδάσκοντες αὐτοὺς τηρεῖν πάντα ὅσα ἐνετειλάμην 
ὑμῖν. καὶ ἰδοὺ ἐγὼ μεθ’ ὑμῶν εἰμί πάσας τάς ἡμέρας ἕως τῆς συντελείας τοῦ 
αἰῶνος» (Ματθ., 28.19-20).  

1  Η σύναξη έγινε στη Μητρόπολη Πάφου



329ΤΟ «ΤΑΞΙΔΙ» ΤΩΝ ΑΠΟΣΤΟΛΩΝ: ΤΗΛΑΥΓΗΣ ΦΑΡΟΣ ΣΤΗ ΖΩΗ ΜΑΣ

Την υπόσχεση της αποστολής του Πνεύματος στην Εκκλησία του 
ο Κύριος διαβεβαίωσε, λέγοντας «ὅταν δὲ ἔλθῃ ἐκεῖνος, τὸ Πνεῦμα τῆς 
ἀληθείας, ὁδηγήσει ὑμᾶς εἰς πᾶσαν τὴν ἀλήθειαν»  (Πράξ., 15.13).Φως και 
αλήθεια είναι έννοιες που στην πνευματική ζωή ταυτίζονται. 

Η έλευση του Πανάγιου και Αγιοποιού Πνεύματος στην Εκκλησία 
και η εγκαθίδρυσή του στον χώρο της έλαβε χώρα κατά την ημέρα της 
Πεντηκοστής με βίαια, μάλιστα, πνοή, προσφέροντας τη δυνατότητα της 
έναρξης της ιστορικής διαδρομής της Εκκλησίας αλλά και θέτοντας τη βάση 
του αγιασμού της ανθρώπινης ιστορίας και του πολιτισμού. Κατά την ημέρα 
αυτή, και υπό την καθοδήγηση του Πανάγιου Πνεύματος, αναλαμβάνεται και 
το σωτηριώδες έργο της διάδοσης του Ευαγγελίου, με πρώτο αποτέλεσμα 
να δεχθούν την πίστη και να βαπτιστούν τρεις χιλιάδες, ασφαλώς από τους 
Πάρθους και Μήδους και Ελαμίτες και τους κατοίκους της Μεσοποταμίας, 
Ιουδαίας και Καππαδοκίας, του Πόντου και της Ασίας, της Φρυγίας και 
Παμφυλίας, της Αιγύπτου και των μερών της Λιβύης της κατά Κυρήνη, 
τους Ρωμαίους και Ιουδαίους, αλλά και τους προσηλύτους, τους Κρήτες και 
Άραβες. 

Δείτε, παρακαλώ, τι δύναμη, τι ευλογία. Παρακολουθείστε την αλλαγή 
που επήλθε όχι απλώς στα Ιεροσόλυμα αλλά στον τότε γνωστό κόσμο, 
μια που όλοι αυτοί που είχαν μεταβεί εκεί για την εορτή της ιουδαϊκής 
Πεντηκοστής, της γεωργικής γιορτής των Εβραίων, έγιναν οι διαπρύσιοι 
κήρυκες του Ευαγγελίου.

Η Εκκλησία μας, πέρα από τη γιορτή της Πεντηκοστής και του Αγίου 
Πνεύματος, τιμά, καθ’ έκαστο έτος, σε ειδική εόρτιο μέρα, τους Αποστόλους, 
τονίζοντας ιδιαίτερα τη μνήμη των κορυφαίων Πέτρου και Παύλου, 
προσφέροντας όμως την ευκαιρία σ’  όλους εμάς, και ειδικότερα σ’ όσους 
έχουν αναλάβει υπεύθυνο έργο σ’ αυτήν, να αναλογιστούν το βαρύ και γλυκύ 
φορτίο το οποίο φέρουν, της συνέχισης, δηλαδή, του έργου εκείνων. 

Εκείνοι, οι αγιασμένοι, σφράγισαν τη ζωή τους με ορισμένα 
χαρακτηριστικά, κοντά σε τόσα άλλα, που καταστάθηκαν ιδιότητες του είναι 
τους, όπως η μετάνοια, η εγρήγορση, η διάκριση και η φρούρηση της καρδιάς. 
Ας επιχειρήσουμε τη σύντομη επισκόπησή τους. Για τον σκοπό, όμως, αυτό 
είναι απαραίτητο να γίνουν ορισμένες από μέρους μας σκέψεις, οπότε και 
προστρέχουμε στην εμβρίθεια του θεολόγου που πριν από λίγο σας ανέφερα. 
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Η εκκίνηση του «ταξιδιού» της σωτηρίας, όπως συνέβη με τους 
Αποστόλους αλλά και το πρώτο πλήθος των εις Χριστόν πιστευσάντων 
κατά την Πεντηκοστή, έγινε με τη μετάνοια, την αλλαγή, δηλαδή, του 
νου, την εγκατάλειψη του παλαιού ανθρώπου και την ένδυση του νέου. 
Η σωστή κατανόηση της μετάνοιας φαίνεται ξεκάθαρα πως δεν έχει 
χαρακτήρα αρνητικό, αλλά θετικό, με την έννοια να μη μείνουμε στον οίκτο 
για τον εαυτό μας ή στις τύψεις της συνείδησης, αλλά να προχωρήσουμε 
στη γεμάτη χάριτες μεταστροφή, την επαναφορά, δηλαδή, της υπόστασης 
και κάθε δράσης μας στο πλαίσιο που καθορίζει η πηγή της προέλευσής 
μας, ο ζωοδότης Τριαδικός Θεός μας. Δεν είναι επιτρεπτό να είμαστε 
προσκολλημένη στην ψυχοφθόρα  θλίψη και να στρέφουμε την προσοχή μας 
προς τα πάλαι ποτέ γενόμενα, αλλά προς τα μελλούμενα, με ελπίδα, όχι προς 
τα κάτω, αλλά προς τα άνω, όχι προς τις ατέλειές μας, αλλά προς την αγάπη 
του ελεήμονα Θεού. Τι κι αν πασχίζουμε για το τι δεν καταφέραμε να κάνουμε 
και να είμαστε, ενώ μπορούμε να στρέψουμε όλο το είναι μας προς τη θεία 
χάρη, ώστε να αποβούμε τώρα αυτό για το οποίο Εκείνος μας έχει προορίσει.

Μετάνοια σημαίνει κίνηση για άνοιγμα των ματιών προς το φως. 
Με την έννοια αυτή η μετάνοια δεν είναι μια εφάπαξ πράξη, αλλά απλά ένα 
πρώτο βήμα για μια συνεχιζόμενη ες αεί κατάσταση στην οποία πρέπει να 
βρισκόμαστε, μια στάση της διάνοιας και της καρδιάς και της βούλησης και 
της όλης υπόστασής μας, που είναι απαραίτητο να ανανεώνεται ασταμάτητα 
ως το τέλος της ζωής μας. Ο άγιος Ησαΐας της Σκήτης λέει «ο Θεός μας ζητάει 
να συνεχίζουμε να μετανοούμε ως την τελευταία μας αναπνοή» και ο άγιος 
Ισαάκ ο Σύρος τονίζει «μη σπαταλάς (τη ζωή σου) σε άλλα πράγματα. 

Στα Αποφθέγματα των Πατέρων της Ερήμου γίνεται λόγος για τον 
θάνατο του Αββά Σισώη, ενός ιδιαίτερα τιμώμενου και αγαπητού γέροντα. 
Γύρω-γύρω στην επιθανάτια κλίνη του στέκονταν πολλοί αδελφοί, που είδαν 
να κινούνται τα χείλη του γέροντα  σε μια, όπως μάντευαν, προσπάθεια 
εκφοράς συνεχώς ίδιου λόγου, οπότε τον ρώτησαν. Σε ποιον μιλάς πάτερ 
και τι του λες; Κοιτάξτε, απάντησε, οι άγγελοι έχουν έρθει να με πάρουν κι 
εγώ ζητάω περισσότερο ακόμη χρόνο για να μετανοήσω. Οι μαθητές του, 
τότε, του είπαν «μα εσύ δεν έχεις ανάγκη τώρα πια να μετανοήσεις, εφόσον 
αυτό το έχεις ήδη κάνει». Ξέρετε, τους ανταπάντησε, «στ’ αλήθεια, δεν είμαι 
σίγουρος αν άρχισα καλά-καλά να μετανοώ». Έτσι τελείωσε η επί γης ζωή του. 
Οι μαθητές του τον έβλεπαν να έχει ολοκληρώσει τη μετάνοιά του, μα εκείνος, 
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με τα μάτια τα δικά του, έβλεπε ότι αυτό που προσπαθούσε να κάνει ήταν 
μόνο η αρχή. 

Ό,τι προηγουμένως είπαμε, είναι απαραίτητο οι ίδιοι να το ζούμε, αλλά 
και στους λοιπούς πιστούς, ως έργο της αποστολής μας, μιμούμενοι τους 
Αποστόλους, να το εμπεδώνουμε. 

Έχοντας κάνει λόγο για τη μετάνοια, ως θεία και αποστολική εντολή, 
εύκολα αντιλαμβανόμαστε ότι αυτή φυσικά μας οδηγεί στην εγρήγορση. 
Για την εγρήγορση η πλούσια ελληνική γλώσσα προσφέρει και τον όρο 
νήψη, που δηλώνει νηφαλιότητα και επαγρύπνηση. Η μετάνοια του Ασώτου 
σηματοδότησε  εκείνο το «εις εαυτόν ελθών» (Λουκ.15.17). Νηπτικός, 
επομένως, είναι αυτός που έχει επανέλθει στον γνήσιο εαυτό του, που δεν 
βρίσκεται εκτός πραγματικότητας, που δεν ονειροπολεί, συνεπαρμένος 
από τις εφάμαρτες παρορμήσεις και τα πάθη του, αλλά έχει στραμμένη την 
προσοχή του στην κατεύθυνση και τον σκοπό που ο άγιος θεός του καθόρισε.

Η νήψη προϋποθέτει επαγρύπνηση. Ο απ. Παύλος στη Β΄ προς 
Κορινθίους Επιστολή του (11.16 κ.ε.), μέσα στον τάραχο της ζωής του, με όλες 
τις αντιξοότητες τις οποίες εύγλωττα παρουσιάζει στους Κορινθίους, δηλώνει 
τη σταθερή στάση στον αγώνα, τον οποίο έλαβε, με θεία κλήση, να επωμισθεί, 
όμοια κατά κάποιο τρόπο όπως, πατέρες, κι εσείς. Να, οι χαρακτηριστικοί 
λόγοι του: «ἐν κόποις περισσοτέρως, ἐν πληγαῖς ὑπερβαλλόντως, ἐν φυλακαῖς 
περισσοτέρως, ἐν θανάτοις πολλάκις. ὑπὸ Ἰουδαίων πεντάκις τεσσαράκοντα 
παρὰ μίαν ἔλαβον, τρὶς ἐραβδίσθην, ἅπαξ ἐλιθάσθην, τρὶς ἐναυάγησα, 
νυχθήμερον ἐν τῷ βυθῷ πεποίηκα∙ ὁδοιπορίαις πολλάκις, κινδύνοις ποταμῶν, 
κινδύνοις λῃστῶν, κινδύνοις ἐκ γένους, κινδύνοις ἐξ ἐθνῶν, κινδύνοις ἐν 
πόλει, κινδύνοις ἐν ἐρημίᾳ, κινδύνοις ἐν θαλάσσῃ, κινδύνοις ἐν ψευδαδέλφοις∙  
ἐν κόπῳ καὶ μόχθῳ, ἐν ἀγρυπνίαις πολλάκις, ἐν λιμῷ καὶ δίψει, ἐν νηστείαις 
πολλάκις, ἐν ψύχει καὶ γυμνότητι∙»,  (2 Κορ. 11, 23-28)  που καταλήγουν όμως 
στον τονισμό της μέριμνάς του υπέρ πασών των εκκλησιών.

Η επαγρύπνηση στο αποστολικό έργο δεν αφήνει τον εργάτη του να 
ορρωδήσει προ ουδενός. Είναι παρών σε κάθε στιγμή αλλά και σε κάθε 
τόπο και κακοτοπιά να δώσει τον αγώνα του. Η επαγρύπνηση απαιτεί να 
εκδηλώνεται στο εδώ και το τώρα. Καμιά ευκαιρία για την καλλιέργεια του 
αμπελώνα του Κυρίου δεν πρέπει να πάει χαμένη. Ας μη λησμονούμε ότι 
κάθε παρούσα στιγμή σηματοδοτεί, κατά κάποιο τρόπο, και τα μελλούμενα. 
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Ευφυώς λέχθηκε από τον νομπελίστα Κλάιβ Λιούις (C. Lewis) ότι το βλέμμα 
μας, συγχρόνως, πρέπει να είναι στραμμένο στην αιωνιότητα και στο παρόν, 
μια που μέσα απ’ αυτό μπορούμε όχι απλώς να την αντικρίζουμε, αλλά και 
να την διεκδικούμε. Κι ας λάβουμε υπόψη και αυτό που είπε ο Μάιστερ 
Εκαρτ  (Meister Eckhart) πως αυτός που μένει στο τώρα, στο παρόν, μέσα 
σ’ αυτόν ο Θεός γεννά τον Υιό του αδιάκοπα. Δεν λησμονώ κι εγώ, εξάλλου, 
αυτό που έλεγε ο δάσκαλός μου ο Πώλ Ευδοκίμωφ (Payl Evdokimov) 
«η ώρα που περνάς τώρα, τον άνθρωπο που συναντάς τώρα, εδώ, το έργο 
με το οποίο είσαι απασχολημένος  αυτή, εδωδά, τη στιγμή, όλα αυτά είναι 
πάντοτε τα πιο σημαντικά  σ’ ολόκληρη τη ζωή σου». Το μότο που προβάλλει 
το Πανεπιστήμιο Τζον Ράσκιν (John Ruskin) της Αγγλίας είναι «σήμερα, 
σήμερα, σήμερα», ενώ και στα Αποφθέγματα των Πατέρων της Ερήμου 
δίνεται η προτροπή «μεταστρέψου σήμερα».

Και ας έλθουμε τώρα σ’ ένα τρίτο στάδιο από το οποίο πέρασαν οι άγιοι 
Απόστολοι αλλά και όσοι γνήσια υπηρέτησαν το έργο της διακονίας και 
ιεραποστολής της Εκκλησίας. 

Η μετάνοια και η εγρήγορση οδηγούν στην απόκτηση της δύναμης 
της διάκρισης. Όπως η φυσική αίσθηση της γεύσης, όταν είσαι υγιής, σου 
παρέχει τη δυνατότητα να αντιλαμβάνεσαι κατά πόσο μια τροφή βρίσκεται 
σε καλή κατάσταση και είναι βρώσιμη και υγιεινή έτσι  και στην πνευματική 
ζωή ο άνθρωπος φθάνει στο σημείο να διακρίνει το καλό από το κακό, το 
περιττό και το ουσιαστικό, το φανταστικό που εμβάλλει μέσα μας ο διάβολος 
και την εικόνα που προέρχεται από εκείνα τα θεία αρχέτυπα που δίνουν 
μια δημιουργική στη ζωή μας κατεύθυνση. Αυτό το χάρισμα της διάκρισης 
ασκούσαν οι Απόστολοι, οι οποίοι και προσπαθούσαν να το μεταδώσουν και 
σ’ όσους αναλάμβαναν το έργο της διδασκαλίας, της διάδοσης και εδραίωσης 
της πίστης. Χαρακτηριστικό παράδειγμα ο απ. Παύλος, που απευθυνόμενος 
στους πιστούς, στην προς Εβραίους Επιστολή (5.11 κ.ε.), αλλά και σε όλους 
εμάς, λέγει: μα γιατί κωφεύετε, ύστερα από τόσο χρόνο που δεχθήκατε τη 
διδασκαλία, δεν έχετε ακόμη ωριμάσει κι έτσι παρουσιάζεται η ανάγκη να 
σας προσφέρουμε κάτι σαν γάλα, ενώ θα έπρεπε τώρα να δέχεσθε στερεά πια 
τροφή. Στην περίπτωσή σας, συνεχίζει,  λείπει η διάκριση του καλού από το 
κακό, μια που το απαραίτητο αισθητήριό σας δεν λειτουργεί.

Κι  εδώ πρέπει ο καθένας μας να αναλογισθεί το μέγεθος της ανταπό- 
κρισής του, κατά την εκτέλεση του αποστολικού έργου του, στην καταπολέμηση 
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του κακού μέσα του και στη συνέχεια στην ανάγκη προσφοράς βοήθειας 
απαραίτητης, ώστε αυτό να συμβεί και με τους ανθρώπους που «κρέμονται 
από το πετραχήλι» του.

 Η εκρίζωση του κακού μέσα από τον άνθρωπο αποτελούσε την κύρια 
μέριμνα των αγίων Αποστόλων, γιατί μέσω αυτής επιτυγχάνεται η εγκατοίκηση 
εντός της καρδίας μας της Θείας Δύναμης και επιτελείται η ποθούμενη 
ένωση με τον Χριστό. Είναι χαρακτηριστικός ο λόγος του αββά Παμβώ «εἰ 
ἔχεις καρδίαν, δύνασαι σωθῆναι»  (Γεροντικόν, έκδ. Παπαδημητρίου, σ.102). 
Η Χάρις του Αγίου Πνεύματος είναι απαραίτητο να καταστεί ενεργής στην 
καρδιά, γιατί όπως λέγει και ο όσιος Μάρκος, ο ασκητής, «χρὴ πρῶτον ἐν 
τῇ καρδίᾳ ἐνεργοῦσαν ἔχειν τὴν Χάριν τοῦ Ἁγίου Πνεύματος καὶ οὕτω κατ’ 
ἀναλογίαν εἰσελθεῖν εἰς τὴν βασιλείαν τῶν οὐρανῶν» (Φιλοκαλία  Α΄, σ. 
119).  Με αυτό το επίτευγμα αποκλείεται η εγκατάσταση του πειρασμού και η 
εδραίωση των παθών σ’ αυτήν. Γι’ αυτό και η προτροπή των Παροιμιών (4.23) 
«πάσῃ φυλακῇ τήρει σὴν καρδίαν» δίνει την κατεύθυνση του αγώνα που είναι 
απαραίτητο να αναληφθεί.

Η καρδιά φαίνεται ότι, όπως λέγει και ο Μάξιμος ο Ομολογητής, έχει 
άμεση σχέση ή και ταυτίζεται με τον νου : «τὸν νοῦν καθαίρειν σπευδόντων 
ἀπὸ μίσους καὶ ἀκρασίας, ὃν καρδίαν ὀνομάζει ὁ Κύριος»  (Φιλοκ. Β΄, σ. 48). 
Ο σύνδεσμος, λοιπόν, νου και καρδιάς φαίνεται πως γίνεται αποδεκτό ότι 
είναι στενός. Ο νους καθίσταται ο οφθαλμός της ψυχής, ενώ η καρδιά, όντας 
το κέντρο της ύπαρξης του ανθρώπου, είναι συγχρόνως και το κέντρο της 
πνευματικής ζωής του. Αυτό, αν ληφθεί υπόψη, δηλαδή ότι η καρδιά δεν είναι 
μόνο ένα φυσικό όργανο εγκατεστημένο στο στήθος του ανθρώπου, το οποίο 
παράγει τις λεγόμενες συγκινήσεις και τα αισθήματα, τότε αντιλαμβανόμαστε 
γιατί απ’ αρχής από τους Αποστόλους και όλους εκείνους που ανέλαβαν 
το έργο της συγκρότησης και εδραίωσης της Εκκλησίας δόθηκε  ιδιαίτερη 
σημασία στην προσπάθεια της διατήρησής της σε καθαρότητα. Εξαγνισμός, 
λοιπόν, της καρδιάς  είχε επιτευχθεί, σύμφωνα με τα αποτελέσματα που 
κατέγραψε η ιστορία, και πρέπει και σήμερα να αποτελέσει καίριο στόχο των 
ενεργειών των μελών της Εκκλησίας και ιδιαίτερα των ταγών της. 

Προκειμένου να υπάρξει ανταπόκριση σ’ αυτό, σήμερα, είναι πρακτικά 
αναγκαίο να προβούμε σε μια θεώρηση ιδιάζουσα του κόσμου, δηλαδή όλων 
εκείνων που μας περιβάλλουν αλλά και κυρίως των προσώπων. Πρέπει να 
ενστερνισθούμε την άποψη, και αυτό να χαρακτηρίζει κάθε ενέργειά μας, ότι  
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δηλαδή όλα τα πράγματα είναι ιερά, μέσα, φυσικά, στη γνήσια ύπαρξή τους, 
όταν βρίσκονται σε συμφωνία με την εσώτατη ουσία τους και όχι φυσικά όταν 
βρίσκονται σε κατάσταση διαστροφής και κάτω από τη επήρεια του κακού, 
που ήρθε στον κόσμο ύστερα από την παρακοή. Σ’ αυτή την περίπτωση θα 
βρίσκουμε τον Θεό πάντα μπροστά μας. 

Ιδιαίτερη εντύπωση μου έκανε πριν μερικά χρόνια το εξής γεγονός. 
Ήμουν σε αραβική χώρα της Μέσης Ανατολής και επισκεπτόμουν ορισμένους 
αρχαιολογικούς σημαντικούς χώρους. Ο κληρικός που με συνόδευε οδηγούσε 
το αυτοκίνητό του σε μια ερημική περιοχή που οι ρόδες των αυτοκινήτων 
είχαν χαράξει κάποιο δρόμο. Είχε χάσει τον προσανατολισμό του, οπότε σε 
κάποια στιγμή εμφανίστηκε ένα βεδουίνος, από τον οποίο ζητήσαμε σχετικές 
πληροφορίες για το ποια κατεύθυνση, δηλαδή, ποιο δρόμο, τέλος πάντων, 
έπρεπε να ακολουθήσουμε, κι εκείνος μας απάντησε  «ο θεός είναι μπροστά 
σας», υποδεικνύοντας μας έτσι ότι έπρεπε να κινηθούμε κατ’ ευθείαν. 

Αυτό νομίζω ότι είναι απαραίτητο στη ζωή μας, σ’ όλους και σ’ όλα να 
μπορούμε να βλέπουμε την παρουσία του Θεού και, επομένως, ανάλογα να 
κινούμαστε. Στο πλαίσιο της παρουσίας Του να βρίσκεται κάθε κίνησή μας, 
που απαραιτήτως πρέπει να προϋποθέτει την ένωση με τον Χριστό. Πρέπει 
καλά να αντιληφθούμε αυτό που οι άγιοι Απόστολοι είχαν ενστερνισθεί 
και δημιουργήσει έτσι την αδελφότητα των πιστών. Δεν είμαστε μόνοι. 
Πορευόμαστε μαζί μ’ Εκείνον, πράγμα όμως που μπορεί να συμβεί όταν 
συμπορευόμαστε με όλους τους άλλους, δεμένοι αδελφικά μαζί τους στον 
εκκλησιαστικό χώρο. Κανένας δεν σώζεται μόνος του και εκτός Εκκλησίας. 
Ο Αλεξέϊ Χομιακώφ χαρακτηριστικά έλεγε: αυτός που σώζεται, σώζεται μέσα 
στην Εκκλησία, ως μέλος δικό της  κι  ενωμένος με όλα τα άλλα μέλη της. 
Αν κάποιος πιστεύει είναι μέσα στην κοινωνία της πίστης, αν αγαπά είναι 
μέσα στην κοινωνία της αγάπης, αν προσεύχεται είναι μέσα στην κοινωνία 
της προσευχής, αν δέχεται -ας προσθέσουμε εμείς- τη Θεία Χάριν, αυτό 
συντελείται στο πλαίσιο της κοινωνίας  των αγίων μυστηρίων.

Ειδικά για το τελευταίο αυτό έκανε εκτενή λόγο ο άγιος Νικόλαος 
Καβάσιλας, ο οποίος είδε την κοινωνία αυτή όχι απλώς ως κοινωνία πιστών 
ή ως ένα σώμα Χριστιανών, αλλά ως σώμα Χριστού. Αυτή είναι η χαρισματική 
κοινωνία, η οποία συγκροτείται σε σταυρική διάσταση, οπότε και συνδέεται 
η οριζόντια με την κατακόρυφη κοινωνικότητα, αποτελώντας έτσι την 
τέλεια κοινωνία, αυτή που αγωνίστηκαν να στήσουν με τόσες θυσίες οι άγιοι 
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Απόστολοι, ύστερα από την επιφοίτηση σ’ αυτούς του Πανάγιου Πνεύματος.

Η αληθινή κοινωνία κατά τον άγιο Νικόλαο Καβάσιλα δεν συγκροτείται 
με κοσμικά δεδομένα και δεν βασίζεται σε θεσμικές απλώς αρχές, αλλά σε 
καθετί το οποίο έχει σχέση με το πνεύμα και το χάρισμα. Κι εδώ είναι, θα 
‘λεγε κανείς, το παράξενο, ενώ δηλαδή έχει αυτά τα βασικά χαρακτηριστικά, 
εντούτοις δεν λειτουργεί έξω από τον κόσμο και δεν βρίσκεται εκτός 
της ανθρώπινης ιστορικής πορείας, την οποία και ιδιαίτερα μάλιστα έχει 
επηρεάσει.

Εδώ, ίσως, πρέπει να επισημάνουμε ότι η απομάκρυνση της 
ανθρωπότητας, και κατά τις μέρες μας, από αυτή την αρχή, την οποία οι άγιοι 
Απόστολοι, και γενικά η Εκκλησία μας, θέλησε να θεμελιώσει στον μάταιο 
αυτόν, κατά τα άλλα, κόσμο, έφερε τα αποτελέσματα εκείνα, των οποίων την 
πικρία γεύεται, σήμερα, η ανθρωπότητα. 

Δέστε,  σε κάθε 7 άτομα, το ένα κοιμάται χωρίς να έχει φάει. Σήμερα 
γύρω στα 800 εκατομμύρια άνθρωποι μαστίζονται από τη φτώχεια και την 
πείνα. Κοντά σ’ αυτήν έχουμε τη μάστιγα των ασθενειών, των συρράξεων 
και των πολέμων, που τα κράτη και οι οργανωμένες κοινωνίες όχι απλώς δεν 
μπόρεσαν την ορμητική επέκτασή της να σταματήσουν, αλλ’ αντίθετα έγιναν 
το αίτιο παραγωγής και συνεχούς ενίσχυσής της.

Εργάτες εμείς, κατά τεκμήριο, μιας άλλης κοινωνίας μέσα όμως σ’ αυτήν, 
του κόσμου τούτου, την πεπλανημένη κοινωνία, καλούμαστε επιτακτικά, 
σήμερα, με βάση το παράδειγμα των αγίων Αποστόλων, αφού έχουμε 
καλλιεργήσει τα χαρακτηριστικά για τα οποία έγινε λόγος, να επιχειρούμε 
συνεπώς και αδιάκοπα το έργο Eκείνων, οι οποίοι έστησαν και εδραίωσαν 
την Εκκλησία, με θεμέλιο το χάρισμα, το οποίο γεννιέται και μεταδίδεται στο 
χώρο της ευχαριστιακής κοινωνίας, της οποίας ο καθένας μας, με τον τρόπο 
του, κλήθηκε να είναι σ’ αυτήν μέτοχος και λειτουργός. 

s
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ΣΤΗΝ ΕΠΙΔΟΣΗ ΤΩ͂Ν ΒΡΑΒΕΙΩ͂Ν 
ΤΟΥ Η΄ ΔΙΑΓΩ͂ΝΙΣΜΟΥ

 ΤΗΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩ͂Σ ΠΑΦΟΥ ΣΤΙΣ 4 ΜΑΪ́ΟΥ 2015

a
Χαίρω ιδιαίτερα που αξιωνόμαστε σήμερα από τον Θεό να επιδώσουμε 

τα βραβεία του 8ου διαγωνισμού έκθεσης δοκιμιακού τύπου της Ιεράς 
Μητροπόλεως Πάφου. Ο διαγωνισμός αυτός ήταν μια βαθιά επιθυμία 

μου, την οποία εξήγγειλα πριν εννέα χρόνια στον ενθρονιστήριό μου λόγο, κατά 
την εγκατάστασή μου στη Μητρόπολη Πάφου.

Ήταν πάντα πεποίθησή μου ότι η Εκκλησία και ο Ελληνισμός πορεύτηκαν 
μαζί από της πρώτης στιγμής που οι πρόγονοί μας αποδέχτηκαν το μήνυμα του 
Ευαγγελίου. Κι ήθελα αυτή τη σχέση να αναδείξω μέσα από τον διαγωνισμό αυτό.

Όταν λίγες μέρες πριν το Πάθος του, ζήτησαν να δουν τον Χριστό κάποιοι 
Έλληνες, πρόγονοί μας, οδηγημένοι από τους δυο αποστόλους που είχαν 
ελληνικά ονόματα, τον Φίλιππο και τον Ανδρέα, ο Χριστός έκαμε εκείνη την 
γνωστή εξαγγελία: «ἐλήλυθεν ἡ ὥρα ἵνα δοξασθῇ ὁ υἱὸς τοῦ ἀνθρώπου». 
Και πράγματι ο λόγος της νέας θρησκείας διατυπώθηκε στη γλώσσα των 
Ελλήνων. Όλα τα βιβλία της Καινής Διαθήκης γράφτηκαν στα Ελληνικά. Και η 
Παλαιά Διαθήκη μάς διασώθηκε με την ελληνική μετάφραση των εβδομήκοντα, 
αφού τα εβραϊκά κείμενα χάθηκαν. Μα και οι όροι έκφρασης της νέας πίστης 
ήσαν οι ελληνικοί φιλοσοφικοί όροι, που πήραν, ασφαλώς, νέο περιεχόμενο 
(πρόσωπον, ουσία , φύσις, υπόστασις). Το ίδιο και η τέχνη του Χριστιανισμού 
είναι Ελληνική. Οι Ιουδαίοι δεν εξεικόνιζαν το θείον, ο ελληνισμός το έπραττε, 
όμως. Από τότε και μέχρι σήμερα η Ελληνική γλώσσα ανεδείχθη μόνιμο όργανο 
παγχριστιανικής συνεννόησης, η κύρια γλώσσα των διορθόδοξων αλλά και των 
διαχριστιανικών διαλόγων.  
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Και δεν είναι αυτό παράξενο. Μόνον ο Ελληνισμός που προετοιμάστηκε 
κατάλληλα από τα μεγάλα και ασύγκριτα πνεύματα των φιλοσόφων και των 
τραγικών ήταν το κατάλληλο έδαφος για να γίνει η συνένωση του θείου και 
του ανθρώπινου στοιχείου που πραγματοποίησε ο Χριστιανισμός. Από του 
κηρύγματος των Αποστόλων στην Ελληνική γη, την Κύπρο, τη Μικρά Ασία και 
την κυρίως Ελλάδα οι δυο κόσμοι, Χριστιανισμός και Ελληνισμός, αναχωνεύονται 
σ’ έναν πολιτισμό. Είναι κοινοί, έκτοτε, οι αγώνες υπέρ των ιδεωδών τα οποία 
καθιέρωσε η διδασκαλία του Χριστού, κοινοί οι κίνδυνοι, κοινές οι δοκιμασίες, 
κοινοί οι διωγμοί, κοινά τα παθήματα.

Ο Χριστιανισμός συμπλήρωσε τον Ελληνισμό με τη διδασκαλία της 
πανανθρώπινης αγάπης διέσωσε την ελληνική γλώσσα και διαφύλαξε κατά 
τους χρόνους της σκλαβιάς τον ελληνικό λαό συσπειρωμένο γύρω από την 
Εκκλησία. Χωρίς τον Χριστιανισμό, και ιδιαίτερα την Ορθοδοξία, ίσως να μην 
υπήρχαμε σήμερα οι Έλληνες. Και στην Κύπρο, η Ορθοδοξία, λειτούργησε ως 
ασπίδα προστασίας και διαφύλαξε την εθνική και πολιτιστική ταυτότητα του 
Κυπριακού Ελληνισμού και δεν τον άφησε να αφομοιωθεί από τους κατακτητές 
του. Μαζί με την πίστη στον Θεό διατήρησε και τη γλώσσα μας και έσωσε την 
ελληνική μας συνείδηση.

Πολλές φορές καταφερόμαστε εναντίον της Εκκλησίας και την 
κατηγορούμε για τον πλούτο ή την κτημοσύνη που έχει. Ξεχνούμε, ή θέλουμε 
να παραγνωρίζουμε, ότι τα χρήματα των μητροπόλεων ή των μονών ήταν το 
κεφάλαιο του Γένους σε ώρες ανάγκης. Γύρω από τις μονές και τα μετόχιά τους, 
η υλική, τουλάχιστον, επιβίωση του Χριστιανικού πληθυσμού στους χρόνους της 
δουλείας ήταν εξασφαλισμένη˙ και αυτό δεν ήταν μικρό. Ήταν η πιεστικότερη 
προτεραιότητα της στιγμής. Εξάλλου τα έξοδα του αγώνα της ΕΟΚΑ, ποιος τα 
ανέλαβε; Δεν είναι η Εκκλησία;

Από την άλλη, η εκκλησιαστική γη, στους χρόνους της Τουρκοκρατίας, 
ήταν το κυριότερο αντίβαρο στην Τουρκική κτημοσύνη και η επέκτασή της 
εσήμαινε επέκταση της ελληνικής κατοχής και επίσχεση του εξισλαμισμού και 
του λινοβαμβακισμού. Η Λευκωσία διασώθηκε από την τουρκική περικύκλωση 
με την απόφαση του ηγουμένου Κύκκου Σωφρονίου, να αγοράσει, στη δεκαετία 
του 1880, όλα τα τουρκικά τσιφλίκια των χωριών Αγίου Δομετίου, Έγκωμης και 
Κανταρτζή. Χωρίς την επέκταση εκείνη η μοίρα της Ελληνικής κοινότητας της 
Λευκωσίας στον 20ό αιώνα θα ήταν η ασφυξία και ο μαρασμός.
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Μετά της Εκκλησίας, λοιπόν, είναι συνυφασμένος όλος ο βίος των Ελλήνων. 
Σε καιρούς δουλείας όταν η Εκκλησία αποτελούσε τον μόνον οργανωμένο 
θεσμό, αναλάμβανε και τη στήριξη της Παιδείας του τόπου. Έβλεπε, δίπλα στους 
Τούρκους και τους άλλους κατακτητές, και τον άλλο μεγάλο εχθρό της εθνικής 
ελευθερίας, την αγραμματοσύνη. Η Παιδεία μεταφέρει τα διαχρονικά ιδεώδη 
του λαού από γενεά σε γενεά. Και η στήριξή  της συνέβαλλε τα μέγιστα στη 
διατήρηση της εθνικής αυτοσυνειδησίας. Δεν είναι, εξάλλου, μυστικό, το ότι σε 
όλα τα χρόνια της δουλείας, σε κάθε πτυχή του ράσου κάθε έλληνα κληρικού 
φτερούγιζε η ψυχή της Εκκλησίας και της πατρίδας σε ισοδύναμο και ισόβαρο 
βαθμό.

Και σήμερα ακόμα, με την ύπαρξη συντεταγμένου κράτους, το οποίο έχει και 
την κύρια ευθύνη της Παιδείας του τόπου, η Εκκλησία δεν έπαψε να ενδιαφέρεται 
τόσο για τον εθνικό φρονηματισμό όσο και γενικότερα για την μόρφωση του 
λαού. Δεν είναι μόνον ιστορικοί λόγοι που επιβάλλουν τούτο. Είναι και λόγω της 
υφής της αποστολής της Εκκλησίας που συνίσταται στην επιδίωξη μόρφωσης 
ενάρετων πολιτών και γαλούχησής τους με τις αξίες της θρησκείας και της 
πατρίδος. 

Μέσα σ’ αυτά τα πλαίσια και με αυτό το θεωρητικό υπόβαθρο είναι που 
γίνεται ο ετήσιος διαγωνισμός της Μητροπόλεως Πάφου. Εγώ ευχαριστώ θερμά 
όσους και όσες αναμίχθηκαν στη διαδικασία θυσιάζοντας από τον χρόνο τους. Το 
Α΄ Λύκειο Πάφου, και τον τέως διευθυντή κ. Ομήρου, τη σημερινή διευθύνουσα, 
που είχαν τον συντονισμό της όλης προσπάθειας. Ιδιαιτέρως ευχαριστώ τον 
κ. Ξένιο Παναγή, ο οποίος υπήρξε η ψυχή του όλου έργου. Συγχαίρω τα παιδιά 
που πήραν μέρος στον διαγωνισμό και ιδιαίτερα αυτούς που βραβεύονται ή 
επαινούνται. Εύχομαι κάθε επιτυχία στη ζωή και κάθε ευλογία από τον Θεό.

Π
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a
ΕΠΙΣΚΟΠΟΥ ΝΕΑΠΟΛΕΩΣ κ. ΠΟΡΦΥΡΙΟΥ

Η οικονομική κρίση που ταλαιπωρεί τα τελευταία χρόνια πολλές χώρες 
του κόσμου είναι ιδιαίτερα αισθητή στις νότιες χώρες της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης (Κύπρος, Ελλάδα, Ισπανία, Πορτογαλία). Αυτή επηρεάζει με 

ιδιαίτερα αρνητικό τρόπο τη ζωή πολλών εκατομμυρίων ανθρώπων και τους 
οδηγεί σε κατάθλιψη και πολλές φορές σε απόγνωση ή και αυτοκτονία. Γίνεται 
σήμερα ευρέως παραδεκτό οτι η οικονομική κρίση είναι το αποτέλεσμα της 
πνευματικής κρίσης που χαρακτηρίζει τον σύγχρονο κόσμο. Είναι συνέπεια 
μιας θεωρητικής αντίληψης σχετικά με τον άνθρωπο και τη φύση, η οποία 
από την εποχή του ευδαιμονισμού, κινήθηκε σε αντίθετη κατεύθυνση από τη 
χριστιανική. Καταργεί από τη συνείδηση του ανθρώπου και της κοινωνίας την 
πίστη στον Τριαδικό Θεό με αποτέλεσμα την πεποίθηση, εφόσον δεν υπάρχει 
ο Θεός όλα επιτρέπονται. Ο σεβασμός προς το ανθρώπινο πρόσωπο 
καταργήθηκε από την κυριαρχία απρόσωπων θεσμών και δυνάμεων. 
Η προτεραιότητα της ελευθερίας του ανθρώπου αντικαταστάθηκε από την 
απόλυτη ελευθερία της αγοράς.

Η Κύπρος είναι μία από τις χώρες που πλήγηκε σοβαρά από την κρίση και 
εξακολουθεί ακόμα να βιώνει τις τραγικές συνέπειες της κατάστασης αυτής. 
Ως γνωστόν η κρίση ξεκίνησε από τις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής, 
πέρασε στην Ευρώπη και τον Μάρτιο του 2013 έπληξε καίρια και την Κύπρο. 
Το Eurogroup αποφάσισε το κούρεμα (bail in) των καταθέσεων άνω των 
100.000€ για τη διάσωση της κυπριακής οικονομίας. Έτσι από τότε η χώρα 
βρίσκεται ουσιαστικά υπό τον οικονομικό έλεγχο της Troika (IMF,European 
Commission, European Bank) και εφαρμόζει το Μνημόνιο (Memorandum) το 
οποίο υποχρεώθηκε να υπογράψει. Αυτό θα ολοκληρωθεί εφόσον όλα κυλήσουν 
ομαλά το 2016. Από τα μέχρι σήμερα αποτελέσματα η πορεία του αξιολογείται 
ως θετική, όμως η πεποίθηση του κυπριακού λαού είναι οτι έτυχε άνισης και 
άδικης μεταχείρισης από τα υπόλοιπα μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Κατά 
δημόσια δήλωση τού σημερινού Προέδρου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής κ. Junker  
συμπεριφερθήκαμε στους Κυπρίους σαν να ήταν γκάνγκστερς. Παρά τη θετική 
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όμως πορεία των αριθμών οι συνέπειες του προγράμματος στον κυπριακό λαό 
είναι βαρύτατες. Το 2013 η Κύπρος ήταν η πρώτη χώρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 
στη μετανάστευση των πολιτών της με ποσοστό του 32%. Οι μισθοί των 
υπαλλήλων στον δημόσιο και ιδιωτικό τομέα μειώθηκαν γύρω στο 11%. Οι τιμές 
των προϊόντων όμως συνεχίζουν την ανοδική τους πορεία. Μετά την επιβολή 
του Μνημονίου ακολούθησε κύμα κλεισίματος καταστημάτων και επιχειρήσεων. 
Στον κόσμο είναι διάχυτο το αίσθημα του άγχους, της μελαγχολίας, του 
φόβου, της ανασφάλειας λόγω της αβεβαιότητας του μέλλοντος. Οι άνθρωποι 
θυμωμένοι και αγανακτισμένοι για την απώλεια των αποταμιεύσεων τους και 
της εργασίας τους, απαιτούν και διεκδικούν την προσαγωγή και τιμωρία από τη 
δικαιοσύνη όλων όσων ευθύνονται για την οικονομική καταστροφή του τόπου. 
Η κατάσταση όπως έχει διαμορφωθεί απειλεί την κοινωνική συνοχή και ειρήνη.

Η Εκκλησία της Κύπρου ως ο σημαντικότερος φορέας άσκησης εθελοντικού 
έργου στην Κύπρο αντιμετωπίζει σοβαρές δυσχέρειες για την πραγματοποίηση 
του φιλανθρωπικού και προνοιακού  της έργου. Τούτο οφείλεται στην 
πτωχοποίηση μεγάλων στρωμάτων του πληθυσμού μετά την εκδήλωση της 
κρίσης. Σημειώνεται δραματική μείωση των εισφορών των πιστών, ως η 
κυριότερη πηγή στήριξης του κοινωνικού της έργου, ενώ παράλληλα αυξάνονται 
δραματικά οι άνθρωποι που αντιμετωπίζουν σοβαρά προβλήματα επιβίωσης και 
ζητούν την βοήθειά της.

Η Εκκλησία από την αρχή της κρίσης ανταποκρίθηκε στις επείγουσες 
ανάγκες του λαού καταβάλλοντας οτι ήταν δυνατόν να διαθέσει. Συνοπτικά 
αναφέρουμε τη δραστηριοποίηση της Εκκλησίας στον τομέα της κοινωνικής 
πρόνοιας και αλληλεγγύης με την παροχή συσσιτίων από ιερές μητροπόλεις και 
ενορίες. Παροχή ρουχισμού, φαρμάκων, οικονομικής βοήθειας για την πληρωμή 
λογαριασμών νερού, ηλεκτρισμού και βοήθεια για αποστολή άπορων ασθενών 
στο εξωτερικό. Στις ενορίες που συνιστούν αποτελεσματικό δίκτυο εθελοντικής 
προσφοράς και κοινωνικής προστασίας συστήθηκαν κοινωνικά παντοπωλεία 
που παρέχουν συσκευασμένες σε κουτιά ποσότητες τροφίμων σε άπορους σε 
εβδομαδιαία ή μηνιαία βάση. Συστήθηκαν κοινωνικά ιατρεία σε συνεργασία 
με τον οργανισμό «Γιατροί χωρίς σύνορα» για τη δωρεάν εξέταση άπορων 
ασθενών. Ενδεικτικά αναφέρουμε ότι στην Μητρόπολη Λεμεσού σε καθημερινή 
βάση αποστέλλονται σε σχολεία της Μέσης και στοιχειώδους εκπαίδευσης 
2500 σάντουιτς και χυμοί για άπορους μαθητές. Αυτά προετοιμάζονται από 
ομάδες εθελοντών σε χώρους της μητρόπολης. Σε καθημερινή βάση επίσης 
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χορηγούνται 1740 μερίδες φαγητού σε άπορες οικογένειες και φοιτητές. 
Το φαγητό ετοιμάζεται στη μητρόπολη και διανέμεται στους ανθρώπους από 
τέσσερα ενοριακά κέντρα της πόλης. Η οικονομική βοήθεια της Εκκλησίας 
της Κύπρου σε απόρους μόνον τα έτη 2012 και 2013 ανήλθε στα 10.800.000€. 
Σε αυτά δεν συνυπολογίζεται η βοήθεια σε τρόφιμα και άλλα είδη.

Η Εκκλησία καθ’ όλην την περίοδο της κρίσης δεν παραιτείται του 
προφητικού της λόγου αλλά με σθένος  τοποθετείται στο πρόβλημα και στους 
τρόπους της ορθής αντιμετώπισης του. Καταδεικνύει κενά και παραλείψεις 
και μαζί με τον λαό αξιώνει από τους θεσμούς (Γενική Εισαγγελία, Πρόεδρο 
Δημοκρατίας, Βουλή) τη διερεύνηση των σκανδάλων, τον εντοπισμό των 
υπευθύνων της κρίσης και την προσαγωγή τους ενώπιον της δικαιοσύνης. 
Γι’ αυτό και απολαμβάνει της εμπιστοσύνης της συντριπτικής πλειοψηφίας του 
λαού.

Η Εκκλησία κάνει όμως και τη δική της αυτοκριτική για τα κακώς κείμενα 
που υπάρχουν στο εκκλησιαστικό σώμα. Φαινόμενα όπως ο σκανδαλιστικός 
τρόπος πολυτελούς διαβίωσης, τάσεις εκκοσμίκευσης, επαγγελματικοποίησης 
μερίδας του κλήρου,  καταναλωτικός παραλογισμός, εντοπισμός λαθών 
και παραλείψεων της διοικούσας Εκκλησίας. Η ειλικρινής αυτοκριτική μας 
οδηγεί στη  μετάνοια, δηλαδή την αλλαγή νού και συμπεριφοράς. Μιά αρετή 
διαχρονικά επίκαιρη και επαναστατική. Αυτή θέτει τέρμα σε πάθη και συνήθειες 
που καταστρέφουν την ψυχή και την κοινωνία μας.

Η Εκκλησία αγωνίζεται να καταδείξει πως η ρίζα της κρίσης είναι η 
επιδίωξη του ανθρώπου για υλικό ευδαιμονισμό,  η φιλαυτία, ο εγωκεντρισμός, 
η επιδίωξη του ατομικού συμφέροντος. Η Εκκλησία τονίζει ότι η διέξοδος 
και λύση του προβλήματος είναι η θυσιαστική αυτοπροσφορά του ανθρώπου 
προς τον συνάνθρωπό του. Η αγάπη, η αλληλεγγύη, η ελεημοσύνη προς κάθε 
εμπερίστατο που έχει την ανάγκη μας γνωστό ή ξένο, ντόπιο ή μετανάστη. 
Η εν αγάπη αλληλοπεριχώρηση κατά το πρότυπο της Αγίας Τριάδος.

Παρά το πυκνό σκοτάδι και την οδύνη της κρίσης, η Εκκλησία προσπαθεί 
να εμπνεύσει στον δοκιμαζόμενο άνθρωπο το μήνυμα της αισιοδοξίας και της 
ελπίδας. Η κρίση μπορεί να αποτελέσει μια ιδιαίτερη ευκαιρία για αυτοκριτική 
και μετάνοια. Η κρίση μπορεί να μας βοηθήσει να επανατοποθετήσουμε στο 
κέντρο της ζωής μας τον Σωτήρα και  Αναστάντα Χριστό, που μέσα στη ζάλη 
της σύγχρονης εκκοσμικευμένης κοινωνίας μας  εγκαταλείψαμε.



ΚΑ΄ ΠΑΥΛΕΙΑ

«ΥΠΟΜΟΝΗ ΚΑΙ ΚΑΡΤΕΡΙΑ
ΣΤΗ ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΕΠΟΧΗ

ΚΑΤΑ ΤΟΝ ΑΠΟΣΤΟΛΟ ΠΑΥΛΟ»
ΒΕΡΟΙΑ,  25 - 29 ΙΟΥΝΙΟΥ 2015

a
ΜΑΡΙΑΣ Μ. ΜΙΧΑΗΛ,

ΠΤΥΧΙΟΥΧΟΥ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΚΥΠΡΟΥ

Για εικοσιένα έτη συνεχίζονται απρόσκοπτα, με τη βοήθεια του 
Θεού και τις πρεσβείες του Αποστόλου των Εθνών Παύλου, οι 
ετήσιες εκδηλώσεις, με την ονομασία «ΠΑΥΛΕΙΑ», προς τιμήν του  

πανευφήμου Αποστόλου Παύλου, στην Ιερά Μητρόπολη Βεροίας, Ναούσης 
και Καμπανίας. Εμπνευστής των Παυλείων, τα οποία περιλαμβάνουν ετήσιες 
πανηγυρικές εκδηλώσεις  με λατρευτικές συνάξεις, επιστημονικό συνέδριο 
και ποικίλες πολιτιστικές εκδηλώσεις, είναι ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης 
κ. Παντελεήμων με τους εκλεκτούς του συνεργάτες, κληρικούς και λαϊκούς.

Κατά τις εφετινές εκδηλώσεις των ΚΑ΄ Παυλείων, η Α. Μ. ο 
Αρχιεπίσκοπος Κύπρου και η Ιερά Σύνοδος της Αποστολικής Εκκλησίας 
της Κύπρου εκπροσωπήθηκαν από τον Θεοφιλέστατο Επίσκοπο Μεσαορίας 
κ. Γρηγόριο, ο οποίος το Σάββατο, 27 Ιουνίου 2015, το απόγευμα, κατά τη 
διάρκεια του Επιστημονικού Συνεδρίου, προσκλήθηκε στο βήμα και ανέγνωσε 
τον Χαιρετισμό του Μακαριωτάτου Αρχιεπισκόπου Κύπρου, ο οποίος έχει ως 
ακολούθως:

Με αισθήματα ιδιαίτερης ικανοποίησης και επιδοκιμασίας παρακολου-
θούμε  τα ΠΑΥΛΕΙΑ, τα οποία η ιερά  Μητρόπολη  Βεροίας δια μία 

εικοσαετία διοργανώνει συνεχώς, προκειμένου να τιμήσει και να γνωρίσει σε 
όλο του το μεγαλείο ο χριστιανικός κόσμος  τη μεγαλύτερη προσωπικότητα 
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που ανέδειξε ο Χριστιανισμός, τον Απόστολο Παύλο, αφού πολύ επιτυχώς η 
Εκκλησία μας τον ονόμασε «ὁ πρῶτος μετά τὸν  Ἓνα». 

 Η κατ’ έτος καθιέρωση ιδιαιτέρου θέματος συντελεί, ώστε να εξεταστούν  
οι ιδεολογικές θέσεις  των απόψεων τού Αποστόλου Παύλου για όλα τα 
θέματα τής ζωής.

 Επιθυμώ να εκφράσω την ιδιαίτερη επιδοκιμασία  μου για το καθορισθέν 
εφετινό θέμα του Συνεδρίου, «Υπομονή και καρτερία στην σύγχρονη 
εποχή, κατά τον Απόστολο Παύλο»,  το οποίο συνάδει απόλυτα με τους 
δυσχείμερους καιρούς που διέρχεται ο Ελληνισμός. Και ασφαλώς δεν εννοώ  
μόνο  την τραγική οικονομική κατάσταση στην οποία περιήλθε η πατρίδα 
μας. Γι’ αυτήν σοφότατα ελέχθη επιγραμματικώς από τον Οικουμενικό 
Πατριάρχη: η οικονομική κρίσις είναι το αποτέλεσμα τής προηγηθείσης 
κρίσεως των αξιών τής ζωής. Εννοώ κυρίως την ανατροπή των χριστιανικών 
αξιών, μέσω των οποίων ο Ελληνισμός έζησε και μεγαλούργησε δια μέσου 
των αιώνων.  Εννοώ όχι μόνο  τη νομιμοποίηση τής ανατροπής αυτής μέσω 
του κοινοβουλίου αλλά και την παθητική αδιαφορία  και αποδοχή  τής επί τα 
χείρω αυτής πορείας από το μεγαλύτερο μέρος τού Ελληνισμού. Εννοώ την 
απαξιωτική στάση των μειζόνων μαζών του λαού μας, έναντι των υπερουσιών 
αξιών τής ιστορίας μας, του πολιτισμού μας και των θεσμών μας.

Ο Απόστολος Παύλος, αφ’ ότου ανέλαβε την ιεραποστολική του δράση, 
ταύτισε τη ζωή του με τους κινδύνους, τις κακουχίες, τις φυλακίσεις, τους 
ραβδισμούς και τέλος τον θάνατο. «Ἐν κόποις περισσοτέρως, ἐν πληγαῖς 
ὑπερβαλλόντως, ἐν φυλακαῖς περισσοτέρως, ἐν θανάτοις πολλάκις· ὑπὸ  
Ἰουδαίων πεντάκις τεσσαράκοντα παρὰ μίαν ἔλαβον, τρὶς ἐρραβδίσθην, ἅπαξ 
ἐλιθάσθην, τρὶς ἐναυάγησα, νυχθημερὸν ἐν τῷ βυθῷ πεποίηκα· ὁδοιπορίαις 
πολλάκις, κινδύνοις ποταμῶν, κινδύνοις λῃστῶν, κινδύνοις ἐκ γένους, 
κινδύνοις ἐξ ἐθνῶν, κινδύνοις ἐν πόλει, κινδύνοις ἐν ἐρημίᾳ, κινδύνοις ἐν 
θαλάσσῃ, κινδύνοις ἐν ψευδαδέλφοις·  ἐν κόπῳ καὶ μόχθῳ, ἐν ἀγρυπνίαις 
πολλάκις, ἐν λιμῷ καὶ δίψει, ἐν νηστείαις πολλάκις, ἐν ψύχει καὶ γυμνότητι·  
χωρὶς τῶν παρεκτὸς ἡ ἐπισύστασίς μου ἡ καθ᾿ ἡμέραν, ἡ μέριμνα πασῶν τῶν 
ἐκκλησιῶν. (Κορ. Β΄ ΙΑ΄ 23-28)

Εκείνος βέβαια που μελετά τη Αγία Γραφή πολύ εύκολα διαπιστώνει ότι 
ποτέ δεν πτοήθηκε από κανένα κίνδυνο. Όχι μόνο επεδείκνυε υπομονή και 
εγκαρτέρηση σε όλες τις τρικυμίες τής ζωής του αλλά  και απόλυτη πίστη 
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στην Πρόνοια και την Αγάπη τού Κυρίου. Και αυτός ακόμη ο θάνατος δια 
τον Χριστό αποτελούσε κέρδος. «ἀλλ' ἐν πάσῃ παρρησίᾳ, ὡς πάντοτε, καὶ νῦν 
μεγαλυνθήσεται Χριστὸς ἐν τῷ σώματί μου εἴτε διὰ ζωῆς εἴτε διὰ θανάτου.  
Ἐμοὶ γὰρ τὸ ζῆν Χριστὸς καὶ τὸ ἀποθανεῖν κέρδος» (Φιλ. Α΄20-21).  

Όταν κανείς μελετά την τρικυμιώδη ζωή τού Παύλου μέσω των  
Πράξεων τού Λουκά ή την αναβιώνει,  μέσω των επιστολών τού ιδίου,  τού 
δημιουργείται η εντύπωση ότι η ζωή Του είναι μια μουσική πανδαισία και ένας 
ύμνος δοξαστικός και ευχαριστιακός για τον Ιησού Χριστό. Όσο περισσότεροι 
είναι οι κίνδυνοι και οι τρικυμίες όσο και αν η πορεία τής ζωής του είναι 
επώδυνα σταυρική τόσο και πιο έντονα  και πιο χαρούμενα ταυτίζει τη ζωή 
του με εκείνη του Ιησού Χριστού. Γι’ αυτό  και απολογούμενος, ούτως ειπείν, 
προς τους Γαλάτας και αισθανόμενος τη ζωή του πλήρως ταυτισμένη με τον 
Ιησού Χριστό, τους γράφει «Χριστῷ συνεσταύρωμαι· ζῶ δὲ οὐκέτι ἐγώ, ζῇ δὲ 
ἐν ἐμοὶ Χριστός» (Γαλ. Β΄ 20).

Ως εκ τούτου καμία θλίψη, καμία φυλάκιση,  και καμία απειλή μαχαίρας 
δεν μπορεί να τον ανακόψει από την υψηλή αποστολή του να κηρύξει το 
ευαγγέλιο τής σωτηρίας των ψυχών. 

«Τίς ἡμᾶς χωρίσει ἀπὸ τῆς ἀγάπης τοῦ Χριστοῦ; θλῖψις ἢ στενοχωρία 
ἢ διωγμὸς ἢ λιμὸς ἢ γυμνότης ἢ κίνδυνος ἢ μάχαιρα; καθὼς γέγραπται ὅτι 
ἕνεκά σου θανατούμεθα ὅλην τὴν ἡμέραν· ἐλογίσθημεν ὡς πρόβατα σφαγῆς. 
ἀλλ᾿ ἐν τούτοις πᾶσιν ὑπερνικῶμεν διὰ τοῦ ἀγαπήσαντος ἡμᾶς. πέπεισμαι 
γὰρ ὅτι οὔτε θάνατος οὔτε ζωὴ...   δυνήσεται ἡμᾶς χωρίσαι ἀπὸ τῆς ἀγάπης 
τοῦ Θεοῦ τῆς ἐν Χριστῷ  Ἰησοῦ τῷ Κυρίῳ ἡμῶν» ( Ρωμ. Η΄ 35-39).

Η βαθύτατη πίστη του προς τον Ιησού Χριστό δεν του χαρίζει απλώς 
εκείνη την εσωτερική ειρήνη που ο Κύριος κατέλιπε προς τους μαθητές του, 
ως αιώνιο δώρο, - εἰρήνην τήν ἐμήν δίδωμι ὑμῖν - λίγο πριν από τη σταύρωσή 
του αλλά και τον οδηγεί προς μία εσωτερική εγκαύχηση, γιατί γνωρίζει ότι 
μετά τις θλίψεις τής ζωής ακολουθεί η πληρότητα τής αγάπης του Θεού μέσω 
τού Αγίου Πνεύματος και «ὁ τῆς Δικαιοσύνης στέφανος» (Τιμ. Β΄ Δ΄, 8).

Γράφει συγκεκριμένα προς τους Ρωμαίους: «Δικαιωθέντες οὖν ἐκ πίστεως 
εἰρήνην ἔχομεν πρὸς τὸν Θεὸν διὰ τοῦ Κυρίου ἡμῶν  Ἰησοῦ Χριστοῦ,... 
οὐ μόνον δέ, ἀλλὰ καὶ καυχώμεθα ἐν ταῖς θλίψεσιν, εἰδότες ὅτι ἡ θλῖψις 
ὑπομονὴν κατεργάζεται,  ἡ δὲ ὑπομονὴ δοκιμήν, ἡ δὲ δοκιμὴ ἐλπίδα,  ἡ δὲ 
ἐλπὶς οὐ καταισχύνει, ὅτι ἡ ἀγάπη τοῦ Θεοῦ ἐκκέχυται ἐν ταῖς καρδίαις ἡμῶν 
διὰ Πνεύματος  Ἁγίου τοῦ δοθέντος ἡμῖν» (Ρωμ. Ε΄ 1-5).
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Αναμφίβολα, μέσα στην παγκόσμια ιστορία των λαών, καμία άλλη 
προσωπικότητα δεν αγωνίστηκε τόσο έντονα, τόσο αγνά, τόσο ιδεολογικά,   
για να μορφώσει Χριστό στις καρδιές των ανθρώπων και να τους οδηγήσει 
στην ουράνια βασιλεία τού Κυρίου όσο ο Απόστολος Παύλος. Και καμία 
άλλη προσωπικότητα δεν επέδειξε μπροστά στους κινδύνους και τον θάνατο, 
όχι απλώς υπομονή και καρτερία, αλλά παρρησία και ευψυχία, όσο ο Παύλος.

Οι σημερινές δυσκολίες και αντιξοότητες που αντιμετωπίζουμε πιστεύω 
ακράδαντα ότι είναι δυσκολίες που εμείς τις δημιουργήσαμε, λόγω τής 
υποδούλωσής μας στη νοοτροπία που μάς επέβαλε ο υλικός ευδαιμονισμός. 
Συνεπώς, ο ακολουθητέος δρόμος δεν είναι απλώς μία εξωτερική οικονομική 
περισυλλογή. Επιβάλλεται να αλλάξουμε νοοτροπία σκέψεως, δράσεως και 
ζωής. 

Να αναζητήσουμε τον Σωτήρα Χριστό και να τον ενθρονίσουμε στις 
καρδιές μας.  Και να τον καταστήσουμε πλοηγό τής ζωής μας. Τότε και μόνο 
τα υπέροχα εκείνα βιώματα του θείου Παύλου θα γίνουν και δικά μας. Και θα 
δυνάμεθα ανά πάσα στιγμή, στις δυσκολίες τής ζωής μας, να αναφωνούμε και 
εμείς μαζί του. «... εἰρήνην ἔχομεν πρὸς τὸν Θεὸν διὰ τοῦ Κυρίου ἡμῶν  Ἰησοῦ 
Χριστοῦ,... οὐ μόνον δέ, ἀλλὰ καὶ καυχώμεθα ἐν ταῖς θλίψεσιν, εἰδότες... ὅτι ἡ 
ἀγάπη τοῦ Θεοῦ ἐκκέχυται ἐν ταῖς καρδίαις ἡμῶν διὰ Πνεύματος  Ἁγίου τοῦ 
δοθέντος ἡμῖν» (Ρωμ.Ε΄ 1-5).

Αυτή η αγάπη και η ειρήνη τού Θεού, εύχομαι από κέντρου καρδίας, να 
ενοικεί πλουσίως στις καρδίες όλων των συνέδρων, εισηγητών και ακροατών, 
και να συντελεί εις πάσα πνευματική καρποφορία τού Ελληνισμού, τού 
οποίου η αγάπη τού Κυρίου μάς έταξε πνευματικούς ταγούς. 

Συγχαίρω επίσης από μέσης καρδίας τον εν Κυρίω περιπόθητο Αδελφό 
Μητροπολίτη Βεροίας και Ναούσης και Καμπανίας κύριο Παντελεήμονα δια 
τα ΚΑ΄ ΠΑΥΛΕΙΑ και τού εύχομαι ολοψύχως, όπως η αγάπη του Κυρίου, δια 
πρεσβειών του Αποστόλου Παύλου, τον κρατύνει εν παντί, επ’αγαθώ τού 
ποιμνίου του, τού Ελληνισμού και της Μητρός Εκκλησίας.

Ιερά Αρχιεπισκοπή Κύπρου
Πέμπτη 25 Ιουνίου 2015
                                                                        Μετ’ ευχών εγκαρδίων
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Τα ΚΑ΄ Παύλεια, εκτός από το επιστημονικό συνέδριο και τις άλλες 
πολιτιστικές εκδηλώσεις είχε ως επιστέγασμα και τις Λατρευτικές συνάξεις, 
οι οποίες αποτελούν ευκαιρίες συμμετοχής Ιεραρχών και άλλων κληρικών, 
εκπροσώπων των κατά τόπους Ορθοδόξων Εκκλησιών. 

Την Πέμπτη, 25 Ιουνίου 2015, οι πιστοί της Ημαθίας υποδέχθηκαν  την 
Τιμία Κάρα της Αγίας Υπομονής της Βασίλισσας, μητέρας του Κωνσταντίνου 
Παλαιολόγου, την οποία προσκόμισε από την Ι. Μονή του Οσίου Παταπίου  
Λουτρακἰου, ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Κορίνθου κ. Διονύσιος.

Η ανεπίσημη υποδοχή έγινε το μεσημέρι στην Ιερά Μονή Παναγίας 
Δοβρά στη Βέροια και το απόγευμα στον ιερό ναό της Κοιμήσεως Θεοτόκου  
στη Νάουσα, όπου τελέστηκε πανηγυρικός Εσπερινός και Θεία Λειτουργία 
την επομένη το πρωί. 

Την επομένη, Παρασκευή 26 Ιουνίου 2015, το πρωί, πραγματοποιήθηκε 
η επίσημη έναρξη του Επιστημονικού Συνεδρίου, με θέμα: «Υπομονή και 
καρτερία στην σύγχρονη εποχή, κατά τον Απόστολο Παύλο». Το Συνέδριο, 
στο οποίο παρουσιάστηκαν πρωτότυπες επιστημονικές ανακοινώσεις γύρω 
από το κεντρικό αυτό θέμα, ολοκληρώθηκε το μεσημέρι της Κυριακής, 
28 Ιουνίου. Με τη λήξη του Συνεδρίου, ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης 
Βέροιας εκφώνησε την καταληκτήρια ομιλία του και ανακοίνωσε το θέμα του 
επόμενου Συνεδρίου, το οποίο θα περιστραφεί γύρω από την ευρεία θεματική  
«Απόστολος Παύλος και Φιλοσοφία».

Σε συζήτηση για το θέμα του επόμενου Επιστημονικού συνεδρίου, μεταξύ 
των Ιεραρχών και της Επιτροπής του Συνεδρίου, ο Επίσκοπος Μεσαορίας 
πρότεινε το θέμα «Η συνάντηση του Αποστόλου Παύλου με τη θύραθεν 
σκέψη στα Ρωμαϊκά ανάκτορα της Πάφου και τον Άρειο Πάγο των Αθηνών. 
Αποτίμηση του λόγου του Αποστόλου Παύλου». 

Την Κυριακή, 28 Ιουνίου 2015, το πρωί πραγματοποιήθηκε στον ιερό 
ναό Αγίου Αντωνίου του Βεροιέως, Αρχιερατικό Συλλείτουργο, στο οποίο 
έλαβαν μέρος οι Ιεράρχες, εκπρόσωποι των κατά τόπους Εκκλησιών. Της 
Ιερής Συνάξεως προέστη ο εκπρόσωπος του Οικουμενικού Πατριαρχείου, 
Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Αδριανουπόλεως κ. Αμφιλόχιος.

Το εσπέρα πραγματοποιήθηκε μέγας πανηγυρικός Εσπερινός στον ναό 
των Αγίων Αποστόλων Πέτρου και Παύλου (παλαιός ναός του Ευαγγελισμού 
της Θεοτόκου) στον οποίο  προέστη ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης 
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Διδυμοτείχου, Ορεστιάδος και Σουφλίου κ. Δαμασκηνός. 

Ανήμερα της εορτής των Αγίων Αποστόλων, τη Δευτέρα, 29 Ιουνίου, 
πραγματοποιήθηκε Αρχιερατικό Συλλείτουργο στον ίδιο ιερό ναό. Στον 
όρθρο, με πρόσκληση του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Βεροίας, Ναούσης 
και Καμπανίας, χοροστάτησε ο Επίσκοπος Μεσαορίας κ. Γρηγόριος. Της 
Θείας Λειτουργίας προέστη ο Εκπρόσωπος του Οικουμενικού Πατριαρχείου, 
Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Αδριανουπόλεως κ. Αμφιλόχιος.

Το εσπέρας της Δευτέρας, 29 Ιουνίου, πραγματοποιήθηκε στην πόλη 
της Βέροιας Λιτανεία από τον ναό των Αγίων Αποστόλων προς το Βήμα, 
όπου κήρυξε ο Απόστολος Παύλος. Εκεί τελέστηκε πανηγυρικός Εσπερινός, 
στον οποίο συγχοροστάτησαν οι Ιεράρχες εκπρόσωποι των κατά τόπους 
Εκκλησιών και προέστη ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Βεροίας, Ναούσης 
και Καμπανίας κ. Παντελεήμων. Στην ομιλία του ο Μητροπολίτης Βεροίας 
ευχαρίστησε όλους τους Ιεράρχες και εν γένει όλους τους συμμετέχοντες της 
μεγάλης εορτής προς τιμή του Αποστόλου Παύλου. 

Πράγματι, οι εορτασμοί αυτοί αποτελούν ένα μεγάλο και πνευματικά 
καρποφόρο γεγονός για την ευρύτερη περιοχή του νομού Ημαθίας και για 
ολόκληρη την επικράτεια της Ελλάδας. 

Ας ευχηθούμε όπως ο Απόστολος των Εθνών Παύλος πρεσβεύει για 
ολόκληρο το πλήρωμα της Ορθόδοξης Εκκλησίας μας. Η αγάπη του Θεού ας 
μας αξιώνει  με υπομονή και καρτερία, με πίστη και προσευχή να αξιοποιούμε 
τα χαρίσματα του Αγίου Πνεύματος και  «ἐν καρδίᾳ καλῇ καὶ ἀγαθῇ... να 
καρποφορούμε  «ἐν ὑπομονῇ» (Λουκ. 8, 15).



Ο ΦΩ͂ΤΗΣ ΚΟΝΤΟΓΛΟΥ
ΚΑΙ Ο ΣΥΓΧΡΟΝΟΣ ΛΕΒΑΝΤΙΝΙΣΜΟΣ

Ζ
ΤΟΥ ΝΙΚΟΥ ΟΡΦΑΝΙΔΗ,

Πρώην Διευθυντή τού Παιδαγωγικού Ινστιτούτου Κύπρου,
πρώην Μέλους τής Επιτροπής Εκπαιδευτικής Υπηρεσίας

Μοῦ ἀρέσει νὰ  διαβάζω ξανά καὶ ξανὰ ἐκείνη τὴν «Πονεμένη Ρωμιοσύνη» 
τοῦ Φώτη Κόντογλου καὶ ἐπιστρέφω μαζί του, ὁδοιπορώντας μυστικῶς στὴ 
μαγεία τῆς ἱστορίας καὶ τῆς μνήμης καὶ τῆς παράδοσής μας, ἀλλὰ καὶ στὸν 
βαθύτατο καημό μας, ποὺ μᾶς συνοδεύει καὶ μᾶς παρακολουθεῖ αἰῶνες τώρα.

 Σ’ αὐτὰ ἐπιστρέφω, τὰ ἁγιασμένα καὶ μυροβλύζοντα, σ’ αὐτὸ τὸ ἄρωμα 
ἐπιστρέφω τῆς Ὀρθόδοξης ἱστορίας καὶ τῆς παράδοσής μας, 

σ’ ὅλα ἐκεῖνα ποὺ θά’ πρεπε νὰ ἀποτελοῦν τοὺς ἄξονες τῆς παιδείας 
μας, ἂν θέλουμε νὰ ἀντέξουμε καὶ νὰ ἐπιβιώσουμε σ’ αὐτοὺς τοὺς βάρβαρους 
καιροὺς τῆς ἀλλοτρίωσης, τῆς κενότητος καὶ τῆς ἀθλιότητος. Μὲ ὅλα ἐκεῖνα 
τὰ θλιβερὰ ἑνὸς ἀνόητου μοντερνισμοῦ ποὺ μᾶς ἔρχονται ἀπὸ τὴ Δύση. 
Ὅλα ἐκεῖνα ποὺ μᾶς κουβάλησαν οἱ νεοφανεῖς φωστῆρες, ποὺ θήτευσαν 
ὡς ἀνίδεοι καὶ ἀνυποψίαστοι στὶς σχολὲς τῶν Δυτικῶν καὶ ὑπέστησαν ὅλη 
τὴν ἀπονεύρωση καὶ τὸν μηδενισμὸ καὶ τὸν ἀφανισμὸ τῆς μνήμης καὶ τῆς 
ταυτότητός τους. 

Αὐτοὺς ἔχουμε, σκέφτομαι, νὰ διαχειρίζονται τὴν παιδεία μας, σ’ ἐκεῖνα 
τὰ Ἀνώτατα πνευματικά μας Ἱδρύματα, αὐτοὶ περιφέρονται καθημερινῶς 
μέχρι κορεσμοῦ καὶ ἀνίας στὰ ΜΜΕ, προβάλλοντας ἢ διαφημίζοντας τὴν 
ἀνοησία καὶ τὴν ἀσέβεια καὶ τήν ἀπρέπειά τους, ἀνευλαβεῖς οἱ περισσότεροι, 
ὑποκρινόμενοι τοὺς δεδιωγμένους καὶ κατατρεγμένους, ἐπικαλούμενοι τὰ 
δικαιώματά τους, ὅταν δὲν ἄφησαν κανένα ποὺ νὰ μὴν ἔχουν ἐκδιώξει καὶ 
κυνηγήσει ἕως θανάτου. 
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Στὴν ἐποχὴ τοῦ προοδευτισμοῦ, λοιπόν, ἢ τοῦ λεβαντινισμοῦ, τελοῦμε, 
ὅπως γράφει ὁ Κόντογλου. Πᾶνε πενῆντα τόσα χρόνια ἀπὸ τὴ δημοσίευση 
τῆς «Πονεμένης Ρωμιοσύνης». Πῶς νὰ μὴν εἶναι, σκέφτομαι, πονεμένη 
ἡ Ρωμιοσύνη, μὲ ὅσα ἄθλια καὶ θλιβερὰ μᾶς συμβαίνουν; «Ἡ Κύπρος καὶ ἡ 
παράδοσή της» εἶναι ἕνα ἀπὸ τὰ κείμενα τοῦ Κόντογλου, ποὺ συναντοῦμε 
στὸ βιβλίο, σ’ ἐκείνη τὴν ξεχασμένη πιὰ σειρὰ τοῦ «Ἀστέρος», κι ἐκεῖ εἶναι ὁ 
καημός του γιὰ τὴν ἀλλοτριωμένη παιδεία μας, γιὰ τὴν ἰσοπέδωση και τὸν 
ἀφανισμὸ τοῦ προσώπου μας.

«Ἡ Κύπρος ποὺ ἔχει τόση γερὴ παράδοση κι ἁγνὸν ἑλληνισμό, ἀρχίζει καὶ 
κείνη νὰ ἀρρωσταίνει. Νὰ ἀρρωσταίνει ἀπὸ τὴν πνευματικὴ ἀρρώστεια, ποὺ 
λέγεται κοσμοπολιτισμός καὶ νεωτερισμός, δηλαδὴ λεβαντινισμός».

Ὁ λεβαντινισμὸς εἶναι ὁ πιὸ σιχαμερὸς κι ὁ πιὸ ὕπουλος ὀχτρὸς τοῦ 
Ἑλληνισμοῦ. Γιατὶ δὲν ἔρχεται σὰν φανερὸς ὀχτρός, παρὰ χαϊδεύει σὰν φίλος 
καὶ παραπλανᾶ τὸν πολὺν κόσμον πὼς θὰ γίνει μοντέρνος, Εὐρωπαῖος, καὶ 
τὸν βγάζει ἀπὸ τὴν ἀληθινὴ ζωή του καὶ τὸν κάνει κούφιον καὶ πεθαμένον…» 

Καὶ πιὸ κάτω: 

«Γιατὶ πρέπει νὰ καταλάβουμε πὼς ὁ Ἑλληνισμὸς δὲν χάνεται μονάχα σὰν 
χάσει τὴν πολιτικὴ ἐλευθερία του, ἀλλὰ σὰν χάσει τὴν πνευματικὴ ἐλευθερία 
του. Στὰ χρόνια τῆς σκλαβιᾶς, ὅσοι ἀλλαξοπιστούσανε, τὸ ἔθνος τοὺς λογάριαζε 
γιὰ χαμένους». 

Γυρίζω λοιπόν, μαζὶ μὲ τὸν Κόντογλου, στὶς εὐθύνες τῶν δασκάλων, 
σ’ ὅλους ἐκείνους πού ’ναι φορεῖς ἀγωγῆς, ποὺ ὅμως παρακολουθοῦν 
ἀπαθῶς, ἂν δὲν πρωτοστατοῦν σ’ αὐτὴν τὴν ἐξαχρείωση καὶ ἐξαθλίωση τοῦ 
πνευματικοῦ μας βίου, τῆς παιδείας καὶ τῆς ἀγωγῆς μας. Καὶ σκέφτομαι ἐκείνη 
τὴν ἐπώδυνη ἐν πολλοῖς καταγγελία τοῦ Κόντογλου: 

«Καὶ κεῖνοι οἱ γραμματιζούμενοι ποὺ ἔχουνε χρέος νὰ φροντίζουνε νύχτα-
μέρα γιὰ τὴν πνευματικὴ ὑγεία του, (ἐνν. τοῦ ἑλληνισμοῦ), αὐτοὶ ἴσα-ἴσα 
συνεργοῦνε στὴν πνευματική του ἀρρώστεια…».

Ὅσοι ἀπομείναμε πιστοὶ στὴν παράδοση, ὅσοι δὲν ἀρνηθήκαμε τὸ γάλα 
ποὺ βυζάξαμε, ἀγωνιζόμαστε, ἄλλος ἐδῶ, ἄλλος ἐκεῖ, καταπάνω στὴ ψευτιά. 
Καταπάνω σ’ αὐτοὺς ποὺ θέλουνε τὴν Ἑλλάδα ἕνα κουφάρι χωρὶς ψυχή, ἕνα 
λουλούδι χωρὶς μυρουδιά. Κουράγιο! Ὁ καιρὸς θὰ δείξει ποιὸς ἔχει δίκιο, ἂν καὶ 
δὲν χρειάζεται ὁλότελα αὐτὴ ἡ ἀπόδειξη».
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Λόγος ἐπώδυνος καὶ σπαρακτικός, λόγος ἐξομολογητικὸς ἑνὸς 
κορυφαίου τοῦ νεότερου Ἑλληνισμοῦ, ἕνας λόγος αὐτοσυνειδησίας καὶ 
αὐτογνωσίας, διαχρονικὸς καὶ αὐθεντικός. Λόγος γιὰ ὅλους ἐμᾶς, ποὺ 
ἀφήσαμε τὴν παιδεία μας νὰ διαλυθεῖ καὶ νὰ καταρρεύσει, ὁδηγώντας 
συγχρόνως σὲ μιὰ πρὸ πολλοῦ καιροῦ ἀνιάτως νοσοῦσα κοινωνία, γυμνὴ καὶ 
ρακένδυτη. Παράλληλα, οἱ ὅποιοι σχεδιασμοὶ γιὰ τὴν παιδεία, ἐρήμην τῆς 
ἑλληνορθόδοξης παράδοσης τῆς καθ’ ἡμᾶς Ἀνατολῆς καὶ παγιδευμένης στὰ 
μέτρα τοῦ δυτικότροπου, ὠφελιμιστικοῦ προοδευτισμοῦ τῆς ἀλλοτρίωσης, 
εἶναι ἐκ τῶν προτέρων χαμένη καὶ καταδικασμένη.

A



EΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΑ ΧΡΟΝΙΚΑ
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΣΤΑΣΕΙΣ

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

ΚΑΤΑ ΤΟΥΣ ΜΗΝΕΣ ΜΑΙΟ - ΙΟΥΝΙΟ

ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΟΥ ΚΥΠΡΟΥ ΚΥΡΙΟΥ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΥ Β΄
ΧΡΟΝΙΚΑ  ΜΑΪΟΥ  2015

Ζ Ζ Ζ
ΚΥΡΙΑΚΗ

3 ΜΑΪΟΥ 2015

Ὁ Μακαριώτατος Ἀρχιεπίσκοπος Κύπρου κ.κ. Χρυσόστομος προέστη τῆς 
Θείας Λειτουργίας στόν  Ἱερό Ναό Ἁγίου Χαραλάμπους στον Συνοικισμό  
αὐτοστέγασης Γερίου.

ΤΡΙΤΗ  
5 ΜΑΪΟΥ 2015

Δέχθηκε τόν  Ὑπουργό Ἐμπορίου καί Βιομηχανίας κ. Γεώργιο Λακκοτρύπη. 
Τέλεσε ἁγιασμό στό νέο κτηριακό συγκρότημα τοῦ Λυκείου Μακαρίου Γ΄ 
στή Δασούπολη. 

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 
8 ΜΑΪΟΥ 2015

Ἔδωσε δημοσιογραφική συνέντευξη στήν πρωϊνή ἐκπομπή τοῦ ΡΙΚ 
«Ἐνημέρωση». 
Δέχθηκε τόν Ὑπουργό Ἐσωτερικῶν κ. Σωκράτη Χάσικο καί τόν πρώην 
Γενικό Εἰσαγγελέα τῆς Δημοκρατίας  κ. Ἀλέκο Μαρκίδη.
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ΣΑΒΒΑΤΟ 
9 ΜΑΪΟΥ 2015

Ὑποδέχθηκε στήν Ἱερά Ἀρχιεπισκοπή τόν Πατριάρχη Ἀντιοχείας κ. Ἰωάννη 
Ι΄ μέ τή Συνοδία του, ὁ ὁποῖος  πραγματοποίησε ἐπίσημη ἐπίσκεψη στήν 
Ἐκκλησία τῆς Κύπρου ἀπό τίς 9 μέχρι τίς 13 Μαΐου.
Τελέστηκε Δοξολογία στόν καθεδρικό Ναό Ἁγίου Ιωάννου, ὃπου 
ἀντηλλάγησαν καί οἱ δέουσες προσφωνήσεις. 
Στή συνέχεια προήδρευσε  ἔκτακτης συνεδρίας τῆς  Ἱερᾶς Σύνοδου τῆς 
Ἐκκλησίας τῆς Κύπρου, ἡ ὁποία συνῆλθε πρός τιμή τοῦ Πατριάρχου 
Ἀντοχείας κ. Ἰωάννη.
Ἀκολούθως παρέθεσε γεῦμα στόν Μακαριώτατο Πατριάρχη Ἀντιοχείας καί 
στή Συνοδία του στήν Ἱερά Ἀρχιεπισκοπή Κύπρου. 
Ὁ Μακαριώτατος συνόδευσε τόν Πατριάρχη Ἀντιοχείας, καθ΄ ὅλη τή 
διάρκεια τοῦ ἐπισήμου προγράμματος τῆς ἐπίσκεψής του στήν Κύπρο. 

ΚΥΡΙΑΚΗ
10 ΜΑΪΟΥ 2015

Συλλειτούργησε μέ τόν Μακαριώτατο Πατριάρχη Ἀντοχείας κ. Ἰωάννη 
καί ἄλλους Ἀρχιερεῖς στόν ἱερό Ναό τῆς τοῦ Θεοῦ Σοφίας στό Στρόβολο, 
τόν ὁποῖο καί παρασημοφόρησε μέ τό χρυσοῦν παράσημο τοῦ Ἀποστόλου 
Βαρνάβα, κατόπι Συνοδικῆς ἀποφάσεως.
Τό μεσημέρι παρέθεσε ἐπίσημο γεῦμα προς τιμή τοῦ  Πατριάρχη Ἀντοχείας 
καί τῆς Συνοδίας του στήν Ἱερά Ἀρχιεπισκοπή Κύπρου.

ΠΕΜΠΤΗ 
14 ΜΑΪΟΥ 2015

Δέχθηκε τόν νέο Πρέσβη τῆς Ἑλλάδος στήν Κύπρο κ. Ἠλία Φωτόπουλο, 
στόν ὁποῖο καί παρέθεσε γεῦμα.

ΚΥΡΙΑΚΗ 
17 ΜΑΪΟΥ 2015

Προέστη τής Θείας Λειτουργίας στόν ἱερό Ναό Ἁγίου Βασιλείου στό 
Στρόβολο.

ΔΕΥΤΕΡΑ 
18 ΜΑΪΟΥ 2015

Δέχθηκε τόν νέο Πρέσβη τῆς Κούβας στήν Κύπρο κ. Aramis Fuente 
Hernández.

ΤΕΤΑΡΤΗ 
20 ΜΑΪΟΥ 2015

Δέχθηκε τόν Μητροπολίτη Βόστρων κ. Τιμόθεο, ὁ ὁποῖος συνοδευόταν 
ἀπό δύο ἀρχιερεῖς τοῦ Παναγίου Τάφου. 
Ἀκολούθως δέχθηκε τόν Μητροπολίτη Κορίνθου κ. Διονύσιο.

ΠΕΜΠΤΗ 
21 ΜΑΪΟΥ 2015

Προέστη τῆς Θείας Λειτουργίας καί συλλειτούργησε μέ τον Μητροπολίτη 
Ταμασοῦ κ. Ἡσαΐα στόν ἱερό Ναό Ἁγίων Κωνσταντίνου καί Ἑλένης στό 
Τσέρι.

ΚΥΡΙΑΚΗ 
24 ΜΑΪΟΥ 2015

Προέστη τῆς Θείας Λειτουργίας στόν ἱερό Ναό Παναγίας Χρυσελεούσας 
τῆς κοινότητας Γιόλου Πάφου καί τέλεσε τὸ μνημόσυνο τῶν μαρτύρων 
πού σφαγιάστηκαν τό 1821 ἀπό τούς Τούρκους.

ΚΥΡΙΑΚΗ
31 ΜΑΪΟΥ 2015

Προέστη τῆς Θείας Λειτουργίας στόν ἱερό Ναό Ἁγίου Κασσιανοῦ 
Λευκωσίας. 
Ἀκολούθως, προέστη τῆς ἀκολουθίας τοῦ ἑσπερινοῦ τοῦ Ἁγίου Πνεύματος 
καί ἀνέγνωσε τίς εὐχές τῆς Γονυκλισίας.
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ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΟΥ ΚΥΠΡΟΥ ΚΥΡΙΟΥ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΥ Β΄
ΧΡΟΝΙΚΑ IOYNIΟΥ  2015

Ζ Ζ Ζ
ΤΡΙΤΗ

2 ΙΟΥΝΙΟΥ 2015

Ὁ Μακαριώτατος Ἀρχιεπίσκοπος Κύπρου κ.κ. Χρυσόστομος δέχθηκε τόν 
Πρόεδρο καί τά Μέλη τῆς Ἐπιτροπῆς Ἄμυνας καί Ἐξωτερικῶν Ὑποθέσεων 
τῆς Βουλῆς τῶν Ἀντιπροσώπων. 

ΤΕΤΑΡΤΗ
3 ΙΟΥΝΙΟΥ 2015

Ἔδωσε συνέντευξη στήν ἐφημερίδα «Σημερινή». 
Ἀκολούθως δέχθηκε ὁμάδα προσκυνητῶν ἀπό τό Γαλάτσι τῆς Ἀθήνας.

ΠΕΜΠΤΗ
4 ΙΟΥΝΙΟΥ 2015

Δέχθηκε τόν Ἐπίσκοπο Λήδρας κ. Ἐπιφάνιο καί τόν πρόξενο τῆς Συρίας 
στήν Κύπρο.

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
5 ΙΟΥΝΙΟΥ 2015 Δέχθηκε τόν Μουφτή τῶν τουρκοκυπρίων κ. Ταλίπ Ἀταλάϊ.  

ΚΥΡΙΑΚΗ
7 ΙΟΥΝΙΟΥ 2015

Προέστη τῆς Θείας Λειτουργίας στόν ἱερό Ναό τῆς τοῦ Χριστοῦ 
Γεννήσεως στήν Τάλα.

ΔΕΥΤΕΡΑ
8 ΙΟΥΝΙΟΥ 2015 Προήδρευσε  συνεδρίας τῆς Θρονικῆς Ἐπιτροπῆς.

ΤΡΙΤΗ
9 ΙΟΥΝΙΟΥ 2015

Δέχθηκε τόν Διοικητή Στρατονομίας κ. Ἀνδρέα Χαραλάμπους, τόν 
Δήμαρχο Λευκωσίας κ. Κωνσταντῖνο Γιωρκάτζη καί τήν Ἐπιτροπή 
Συγγενῶν Πεσόντων Καταδρομέων, οἱ ὁποῖοι ἔπεσαν κατά τό προδοτικό 
πραξικόπημα τοῦ 1974.

ΤΕΤΑΡΤΗ
10 ΙΟΥΝΙΟΥ 2015 Δέχθηκε τόν Ἐπίτροπο Ἐθελοντισμοῦ κ. Γιάννη Γιαννάκη.

ΠΕΜΠΤΗ
11 ΙΟΥΝΙΟΥ 2015

Προέστη Ἀρχιερατικοῦ Συλλείτουργου, μέ τήν εὐκαιρία τῆς ἑορτῆς 
τοῦ ἱδρυτοῦ καί προστάτου τῆς Ἐκκλησίας τῆς Κύπρου «Ἀποστόλου 
Βαρνάβα», στόν ἱερό Ναό Ἀποστόλου Βαρνάβα καί Ἁγίου Μακαρίου 
Δασουπόλεως. Σ’αὐτό συμμετεῖχαν Μέλη τῆς Ἱερᾶς Συνόδου, καὶ οἱ 
Μητροπολίτες: Ἀρκαλοχωρίου, Καστελλίου καί Βιάννου κ. Ἀνδρέας, 
ὡς ἐκπρόσωπος τῆς Α.Θ.Π. τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριάρχου 
κ.κ. Βαρθολομαίου, Θεουπόλεως κ. Παντελεήμων καί Κορωνείας κ. Παντελεήμων, 
ὁ ὁποῖος  παρέστη  συμπροσευχόμενος στό ἱερό βῆμα.

ΚΥΡΙΑΚΗ
14 ΙΟΥΝΙΟΥ 2015

Προέστη τῆς Θείας Λειτουργίας στόν ἱερό Ναό Ἁγίου Γεωργίου στόν Ἅγιο 
Δομέτιο Λευκωσίας.

ΤΡΙΤΗ
16 ΙΟΥΝΙΟΥ 2015

Δέχθηκε τόν Πρόεδρο τῆς Ρυθμιστικῆς Ἀρχῆς Ἐνέργειας Κύπρου (ΡΑΕΚ) 
κ. Γιῶργο Σιαμμᾶ καί τόν Πρέσβη τῆς Ὁμοσπονδιακῆς Δημοκρατίας τῆς 
Βραζιλίας στήν Κύπρο κ. A. Claudio Acquarone τόν ὁποῖο συνόδευε ἡ 
σύζυγός του κα Regina Acquarone, στούς ὁποίους καί παρέθεσε γεῦμα.
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ΤΕΤΑΡΤΗ
17 ΙΟΥΝΙΟΥ 2015

Δέχθηκε τήν νέα Πρέσβειρα τῆς Τσεχίας στήν Κύπρο κα Helena 
Bambasová.

ΠΕΜΠΤΗ  
18 ΙΟΥΝΙΟΥ 2015

Παρέστη στό γεῦμα πού παρέθεσε ὁ Θεοφιλέστατος Ἐπίσκοπος Χύτρων 
κ. Λεόντιος, στήν ἱερά Μονή Ἁγίου Νεοφύτου στήν Πάφο, μέ τήν εὐκαιρία 
τῶν ὀνομαστηρίων του καί εὐχήθηκε σ’ αὐτόν πᾶσα ἐν Κυρίῳ καρποφορία.

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 
19 ΙΟΥΝΙΟΥ 2015

Δέχθηκε τόν πρώην Ἐκτελεστικό Διευθυντή τῆς Ἑλληνικῆς Τράπεζας 
κ. Μάκη Κεραυνό.

ΚΥΡΙΑΚΗ 
21 ΙΟΥΝΙΟΥ 2015

Προέστη τῆς Θείας Λειτουργίας στόν ἱερό Ναό Ἁγίου Ἀντωνίου 
Λευκωσίας, Μετόχιον τῆς Ἱερᾶς Μονῆς Ἀποστόλου Βαρνάβα. 

ΔΕΥΤΕΡΑ 
22 ΙΟΥΝΙΟΥ 2015 Προήδρευσε τῆς τακτικῆς Συνεδρίας τῆς Ἱερᾶς Συνόδου.

ΤΕΤΑΡΤΗ  
24 ΙΟΥΝΙΟΥ 2015 Δέχθηκε τόν Ὑπουργό Ἄμυνας κ. Χριστόφορο Φωκαΐδη.

ΠΕΜΠΤΗ  
26 ΙΟΥΝΙΟΥ 2015 Προήδρευσε ἔκτακτης Συνεδρίας τῆς Ἱερᾶς Συνόδου.

ΔΕΥΤΕΡΑ
29 ΙΟΥΝΙΟΥ 2015

Παρέστη συμπροσευχόμενος στή Θεία Λειτουργία, στό ἱερό βῆμα τοῦ 
Καθεδρικοῦ ἱεροῦ Ναοῦ Ἁγίου Ἰωάννου Λευκωσίας.
Τό ἀπόγευμα χοροστάτησε κατά τήν ἀκολουθία τοῦ πανηγυρικοῦ 
ἑσπερινοῦ στό Βήμα τοῦ Ἀποστόλου Παύλου στήν Κάτω Πάφο,  μέ τήν 
εὐκαιρία τῆς ἑορτῆς τοῦ Ἀποστόλου Παύλου.

ΤΡΙΤΗ
30 ΙΟΥΝΙΟΥ 2015

Δέχθηκε τήν Ἡγουμένη τῆς Ἱερᾶς Μονῆς Παναγίας Τρικουκιώτισσας, 
μοναχή Χριστονύμφη.
Τό ἀπόγευμα προήδρευσε τῆς Συνεδρίας τοῦ Ἱδρύματος Ἀρχιεπισκόπου 
Μακαρίου τοῦ Γ΄.

ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗ ΠΑΦΟΥ ΚΥΡΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ 
 ΧΡΟΝΙΚΑ ΜΑΪΟΥ 2015

Ζ Ζ Ζ
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 
1 ΜΑΪΟΥ 2015

Ο Πανιερώτατος Μητροπολίτης Πάφου κύριος Γεώργιος  λειτούργησε 
και κήρυξε τον θείο λόγο στον πανηγυρίζοντα ιερό ναό Αγίου Παναρέτου 
Κολώνης.

ΚΥΡΙΑΚΗ
3  ΜΑΪΟΥ  2015

Λειτούργησε στον ιερό ναό Φανερωμένης Λευκωσίας, προέστη του 
μνημοσύνου των ηρώων της ΕΟΚΑ, μελών της ΟΧΕΝ Λευκωσίας, και 
εκφώνησε επιμνημόσυνο λόγο. 

ΔΕΥΤΕΡΑ
4 ΜΑΪΟΥ 2015

Απένειμε τα βραβεία και τα διπλώματα στους νικητές και συμμετασχόντες 
στον 8ο Διαγωνισμό της Μητρόπολης Πάφου για τα Λύκεια, κατά τη 
διάρκεια τελετής στο Συνοδικό της Μητροπόλεως.
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ΤΡΙΤΗ
5 ΜΑΪΟΥ 2015

Λειτούργησε και κήρυξε τον θείο λόγο στον πανηγυρίζοντα ιερό ναό 
Αγίου Εφραίμ στον Άγιο Αμβρόσιο.
Το μεσημέρι τέλεσε τον αγιασμό στην Αστυνομική Διεύθυνση Πάφου με 
την ευκαιρία της εορτής της Αστυνομίας.

ΠΕΜΠΤΗ
7 ΜΑΪΟΥ 2015

Προσφώνησε τελετή για τους κατεχόμενους ναούς της μητροπολιτικής 
περιφέρειας Κερύνειας που έγινε στο Λύκειο Αγ.Νεοφύτου Πάφου.

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
8 ΜΑΪΟΥ 2015

Μίλησε σε εκδήλωση για την επέτειο του Δημοψηφίσματος της 24ης 
Απριλίου 2004.

ΚΥΡΙΑΚΗ
10 ΜΑΪΟΥ 2015

Λειτούργησε και κήρυξε τον θείο λόγο στον ιερό ναό Αγίας Μαρίνας Μέσα 
Χωρίου.
Το απόγευμα μίλησε στην τελετή λήξης των κατηχητικών της ενορίας 
Αποστόλου Παύλου και Βαρνάβα Πάφου.  

ΤΕΤΑΡΤΗ
13 ΜΑΪΟΥ 2015 Μίλησε στη συγκέντρωση νέων της Ιεράς Μητροπόλεως Πάφου.

ΚΥΡΙΑΚΗ
17 ΜΑΪΟΥ 2015

Λειτούργησε και κήρυξε τον θείο λόγο στον ιερό ναό Αγίων Αναργύρων 
Κάτω Πάφου και προέστη του μνημοσύνου για τη γενοκτονία του 
Ποντιακού Ελληνισμού.

ΤΕΤΑΡΤΗ
20 ΜΑΪΟΥ 2015

Προέστη της ακολουθίας του εσπερινού και κήρυξε τον θείο λόγο στον 
πανηγυρίζοντα ιερό ναό Αγίων Κωνσταντίνου και Ελένης Ακουρσού.

ΚΥΡΙΑΚΗ 
24  ΜΑΪΟΥ  2015

Λειτούργησε και κήρυξε τον θείο λόγο στον ιερό ναό Αγίας Παρασκευής 
Γεροσκήπου.

ΤΡΙΤΗ
26 ΜΑΪΟΥ 2015

Δέχθηκε  επίσκεψη και παρέθεσε γεύμα στους μαθητές και τους καθηγητές 
της Ιερατικής Σχολής.

ΚΥΡΙΑΚΗ
31 ΜΑΪΟΥ 2015

Λειτούργησε και κήρυξε τον θείο λόγο στον ιερό ναό Αποστόλου Ανδρέου 
Έμπας όπου και προέστη του μνημοσύνου των ηρώων της κοινότητας.

ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗ ΠΑΦΟΥ ΚΥΡΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ 
 ΧΡΟΝΙΚΑ IOYNIOY 2015

Ζ Ζ Ζ
ΚΥΡΙΑΚΗ

7 ΙΟΥΝΙΟΥ 2015
Ο Πανιερώτατος Μητροπολίτης Πάφου κύριος Γεώργιος  λειτούργησε και 
κήρυξε τον θείο λόγο στον ιερό ναό Αγίου Επιφανίου Δρούσιας.

ΤΕΤΑΡΤΗ
10  ΙΟΥΝΙΟΥ  2015

Προέστη της ακολουθίας του εσπερινού και κήρυξε τον θείο λόγο στον 
πανηγυρίζοντα ιερό ναό Αποστόλου Βαρνάβα Μεσόγης.

ΠΕΜΠΤΗ
11 ΙΟΥΝΙΟΥ 2015

Συλλειτούργησε με τον Αρχιεπίσκοπο Κύπρου και άλλα μέλη της Ιεράς 
Συνόδου στον πανηγυρίζοντα ιερό ναό Αποστόλου Βαρνάβα Λευκωσίας.

ΚΥΡΙΑΚΗ
14 ΙΟΥΝΙΟΥ 2015

Λειτούργησε και κήρυξε τον θείο λόγο στον ιερό ναό Παναγίας 
Χρυσοαιματούσης Χλώρακας.
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ΔΕΥΤΕΡΑ
15 ΙΟΥΝΙΟΥ 2015

Προήδρευσε συνεδρίας Θρονικής Επιτροπής στην Ιερά Μητρόπολη 
Πάφου.

ΣΑΒΒΑΤΟ
20 ΙΟΥΝΙΟΥ 2015

Προήδρευσε συνεδρίου των ιερέων της Ιεράς Μητροπόλεως Πάφου, στο 
οποίο μίλησε ο καθηγητής του Πανεπιστημίου "Νεάπολις" Πάφου κ.Νίκος 
Ζαχαρόπουλος.

ΚΥΡΙΑΚΗ
21 ΙΟΥΝΙΟΥ 2015

Λειτούργησε και κήρυξε τον θείο λόγο στον ιερό ναό Αγίας Μαρίνας Μέσα 
Χωρίου όπου και προέστη του μνημοσύνου των ηρώων της κοινότητας.
Κατόπιν προσφώνησε το συνέδριο του Συνδέσμου Πενταμελούς 
Οικογένειας.  

ΤΕΤΑΡΤΗ
      24 ΙΟΥΝΙΟΥ 2015

Παρέστη σε μουσική εκδήλωση του Α΄Λυκείου Πάφου και του Κέντρου 
Νεότητος Ιεράς Μητροπόλεως Πάφου που ήταν αφιερωμένη στον Μίκη 
Θεοδωράκη.

ΚΥΡΙΑΚΗ
28 ΙΟΥΝΙΟΥ 2015

Λειτούργησε και κήρυξε τον θείο λόγο στον ιερό ναό Τιμίου Σταυρού 
Ομόδους, όπου χειροτόνησε εις πρεσβύτερο τον διάκονο Μάριο Νικολάου 
και προέστη του μνημοσύνου του εθνομάρτυρος οικονόμου Δοσιθέου.
Το εσπέρας προέστη του εσπερινού και κήρυξε τον θείο λόγο στον 
πανηγυρίζοντα ιερό ναό Αποστόλων Παύλου και Βαρνάβα Πάφου.

ΔΕΥΤΕΡΑ
     29 ΙΟΥΝΙΟΥ 2015

Λειτούργησε και κήρυξε τον θείο λόγο στον πανηγυρίζοντα ιερό ναό 
Αποστόλου Παύλου Κάτω Πάχνας.
Το εσπέρας συγχοροστάτησε με τον Αρχιεπίσκοπο Κύπρου και άλλους 
αρχιερείς στον πανηγυρικό εσπερινό στο χώρο της στήλης του Αποστόλου 
Παύλου στην Κάτω Πάφο. Tον πρέποντα λόγο εκφώνησε ο καθηγητής 
της θεολογίας του πανεπιστημίου "Νεάπολις" αρχιμανδρίτης κ. Θεολόγος 
Αλεξανδράκης.

ΤΡΙΤΗ 
30  ΙΟΥΝΙΟΥ  2015

Προέστη του εσπερινού και κήρυξε τον θείο λόγο στον πανηγυρίζοντα 
ιερό ναό Αγίων Αναργύρων Κάτω Πάφου.

ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗ ΚΙΤΙΟΥ ΚΥΡΙΟΥ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΥ 
 ΧΡΟΝΙΚΑ ΜΑΪΟΥ 2015

Ζ Ζ Ζ
ΣΑΒΒΑΤΟ

2 ΜΑΪΟΥ 2015
Ο Πανιερώτατος Μητροπολίτης Κιτίου κύριος Χρυσόστομος τέλεσε τα εγκαίνια 
του ιερού ναού Αποστόλου Βαρνάβα και αγίου Λουκά του ιατρού   Συν. ΑΗΚ.

ΚΥΡΙΑΚΗ
3 ΜΑΪΟΥ 2015 Λειτούργησε και κήρυξε στον ιερό ναό Τιμίου Προδρόμου Λάρνακας.

ΠΕΜΠΤΗ
7 ΜΑΪΟΥ 2015

Προέστη της εξοδίου ακολουθίας του μακαριστού αδελφού του Μιχαήλ 
Χατζηγεωργίου, που τελέστηκε στον ιερό ναό Παναγίας Παλιομετόχου.

ΣΑΒΒΑΤΟ
9 ΜΑΪΟΥ 2015

Παρέστη στην επίσημη υποδοχή του Πατριάρχη Αντιοχείας κ.κ. Ιωάννη 
στην Ιερά Αρχιεπισκοπή Κύπρου. 
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ΚΥΡΙΑΚΗ
10 ΜΑΪΟΥ 2015

Συλλειτούργησε με τον Μητροπολίτη Κωνσταντίας κ. Βασίλειο και τον 
Μητροπολίτη Βεροίας κ. Παντελεήμονα στον Μητροπολιτικό ναό αγίου 
Γεωργίου Παραλιμνίου, με την ευκαιρία της υποδοχής της ιεράς εικόνας 
Παναγίας Σουμελά από το Βέρμιο Βεροίας.

ΤΕΤΑΡΤΗ
13 ΜΑΪΟΥ 2015

Ο Πανιερώτατος υποδέχτηκε τον Μακαριώτατο Πατριάρχη Αντιοχείας 
κ.κ. Ιωάννη στην Ιερά Μητρόπολη Κιτίου. Τελέστηκε Δοξολογία στον 
Μητροπολιτικό ναό Σωτήρος και στη συνέχεια   οι αρχές τής πόλεως και 
το ποίμνιο τής Μητροπόλεως καλωσόρισαν τον Πατριάρχη και πήραν τις 
ευχές Του στο Συνοδικό της Μητροπόλεως.  Το βράδυ ο Πανιερώτατος 
παρέθεσε δείπνο προς τιμή του Πατριάρχη και της Συνοδίας του στο 
Πολιτιστικό Κέντρο της Ιεράς Μονής Αγίου Γεωργίου Κοντού.

ΚΥΡΙΑΚΗ
17 ΜΑΪΟΥ 2015

Λειτούργησε στον ιερό ναό Παναγίας Παλιομετόχου και προέστη του 
μνημοσύνου των μακαριστών γονέων του.

ΤΕΤΑΡΤΗ 
20 ΜΑΪΟΥ 2015

Χοροστάτησε στον πανηγυρίζοντα ιερό ναό αγίων Κωνσταντίνου και 
Ελένης Τόχνης.

ΠΕΜΠΤΗ
21 ΜΑΪΟΥ 2015 Λειτούργησε και κήρυξε στον Μητροπολιτικό ναό Σωτήρος.

ΚΥΡΙΑΚΗ
24 ΜΑΪΟΥ 2015

Συλλειτούργησε με τον Μητροπολίτη Σάμου και Ικαρίας κ. Ευσέβιο στον 
ιερό ναό αγίου Λαζάρου.

ΤΡΙΤΗ
26 ΜΑΪΟΥ 2015

Παρέστη και μίλησε στο Δείπνο του Παγκύπριου Συνδέσμου για την 
Καταπολέμηση της Μάστιγας της Πείνας στο ξενοδοχείο ΧΙΛΤΟΝ στη Λευκωσία.

ΚΥΡΙΑΚΗ
31  ΜΑΪΟΥ 2015

Κατά τη γενέθλια ημέρα τής Εκκλησίας μας συλλειτούργησε με τον 
Θεοφιλέστατο Επίσκοπο Μεσαορίας κύριο Γρηγόριο στον ιερό ναό του 
Αγίου Λαζάρου.

ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗ ΚΙΤΙΟΥ ΚΥΡΙΟΥ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΥ 
 ΧΡΟΝΙΚΑ ΙΟΥΝΙΟΥ 2015

Ζ Ζ Ζ
ΚΥΡΙΑΚΗ

7 ΙΟΥΝΙΟΥ 2015

Ο Πανιερώτατος Μητροπολίτης Κιτίου κύριος Χρυσόστομος λειτούργησε 
και κήρυξε στον ιερό ναό αγίας Θέκλης στο Συνοικισμό αγίων Αναργύρων 
στη Λάρνακα.

ΤΕΤΑΡΤΗ
10 ΙΟΥΝΙΟΥ 2015

Χοροστάτησε στον πανηγυρίζοντα ιερό ναό Αποστόλου Βαρνάβα στο 
Συνοικισμό Καμάρων στη Λάρνακα.

ΠΕΜΠΤΗ 
11 ΙΟΥΝΙΟΥ 2015

Συλλειτούργησε με μέλη της Ιεράς Συνόδου, χοροστατούντος του 
Μακαριωτάτου Αρχιεπισκόπου Κύπρου κ.κ. Χρυσοστόμου, στον ιερό 
ναό Αποστόλου Βαρνάβα Δασουπόλεως, με την ευκαιρία της εορτής του 
Ιδρυτού και Προστάτου της Εκκλησίας της Κύπρου Αποστόλου Βαρνάβα.
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ΚΥΡΙΑΚΗ
14 ΙΟΥΝΙΟΥ 2015

Λειτούργησε και κήρυξε στον ιερό ναό Παναγίας Παλιομετόχου και 
προέστη του 40ήμερου μνημοσύνου του μακαριστού αδελφού του Μιχαήλ.

ΚΥΡΙΑΚΗ
21 ΙΟΥΝΙΟΥ 2015

Λειτούργησε και κήρυξε στον ιερό ναό αγίων Μαρίνης και Νεκταρίου στην 
κοινότητα Τερσεφάνου.

ΠΕΜΠΤΗ 
25 ΙΟΥΝΙΟΥ 2015

Παρέστη στην εορτή λήξης των μαθημάτων της Ιερατικής Σχολής 
«Απόστολος Βαρνάβας» στη Λευκωσία.

ΚΥΡΙΑΚΗ
28 ΙΟΥΝΙΟΥ 2015

 Λειτούργησε και κήρυξε στον ιερό ναό αγίων Αναργύρων Κοσμά και 
Δαμιανού στο Συνοικισμό αγίων Αναργύρων στη Λάρνακα.

ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗ ΚΥΡΗΝΕΙΑΣ ΚΥΡΙΟΥ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΥ 
 ΧΡΟΝΙΚΑ MAΪΟΥ 2015

Ζ Ζ Ζ
ΣΑΒΒΑΤΟ

2 ΜΑΪΟΥ 2015
Ὁ Πανιερώτατος Μητροπολίτης Κυρηνείας  κ. Χρυσόστομος  δέχθηκε στό 
γραφεῖο του τόν ἔντιμο Δήμαρχο Καραβᾶ κ. Ἰωάννη Παπαϊωάννου.

ΚΥΡΙΑΚΗ
3 ΜΑΪΟΥ 2015

Λειτούργησε καί κήρυξε στόν ἱερό ναό Ἀποστόλου Φιλίππου στόν 
προσφυγικό Συνοικισμό  «Ἅγιος Ἀνδρέας» στά Λατσιά, ὅπου ἀνέπεμψε 
δέηση καί προέστη μνημοσύνου τῶν κατοίκων  τῆς κατεχόμενης 
Κοινότητας Θέρμιας, πού ἔπεσαν  κατά τήν Τουρκική εἰσβολή καί ὅσων 
πέθαναν  στήν προσφυγιά.

ΔΕΥΤΕΡΑ                                   
4  ΜΑΪΟΥ 2015

Χοροστάτησε  καί κήρυξε κατά τήν ἀκολουθία τοῦ ἑσπερινοῦ τῆς Ἁγίας 
μεγαλομάρτυρος Εἰρήνης στό ἱερό παρεκκλήσιο Ἁγίου Φανουρίου 
(Ἁγιωρκίτη), παρά  τό νέο Γ.Σ.Π., ὅπου καί ἀνέπεμψε δέηση καί προέστη 
μνημοσύνου τῶν κατοίκων τῆς κατεχόμενης Κωμοπόλεως Καραβᾶ καί τῆς 
κατεχόμενης  Κοινότητας  Ἁγίας Εἰρήνης (Κυρηνείας), πού ἔπεσαν κατά 
τήν Τουρκική εἰσβολή καί ὅσων πέθαναν στήν προσφυγιά. Στή συνέχεια 
παρέστη στήν τελετή λήξης τῶν διαλέξεων τοῦ Ἐλεύθερου Πανεπιστημίου 
τῶν κατεχομένων Δήμων ἐπαρχίας Κυρηνείας, ὅπου   μίλησε μέ θέμα: 
«Ἡ Ἁγιοπνευματική Ζωή ὡς προϋπόθεση ἐπιστροφῆς».

ΤΡΙΤΗ
5 ΜΑΪΟΥ 2015

Λειτούργησε καί κήρυξε στόν ἱερό ναό Ἁγίου Μάμαντος στόν Συνοικισμό 
Α΄ Κοκκινοτριμιθιᾶς, ὅπου καί ἀνέπεμψε δέηση καί προέστη μνημοσύνου 
τῶν κατοίκων τῆς κατεχόμενης Κοινότητας Ἁγίας Εἰρήνης (Κυρηνείας) 
πού ἔπεσαν κατά τήν Τουρκική εἰσβολή καί ὅσων πέθαναν στήν 
προσφυγιά.

ΤΕΤΑΡΤΗ                                  
6 ΜΑΪΟΥ 2015

Παρέστη καί ἀπηύθυνε χαιρετισμό στήν παρουσίαση βιβλίου γιά τήν 
κ. Χαρίτα Μάντολες, πού πραγματοποιήθηκε στήν αἴθουσα ἐκδηλώσεων 
τοῦ Εὐρωπαϊκοῦ Πανεπιστημίου Κύπρου στή Λευκωσία.

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ                            
8 ΜΑΪΟΥ 2015

Χοροστάτησε καί κήρυξε κατά τήν ἀκολουθία τῆς Θείας Λειτουργίας τῆς 
ἑορτῆς τοῦ Ἁγίου Ἰωάννου τοῦ Θεολόγου, στόν ἱερό Μητροπολιτικό ναό 
Ἀποστόλου Βαρνάβα στήν Κοκκινοτριμιθιά.
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ΣΑΒΒΑΤΟ
9 ΜΑΪΟΥ 2015

Παρέστη στήν ἐπίσημη ὑποδοχή τῆς Α. Θ. Μακαριότητος τοῦ Πατριάρχου 
Ἀντιοχείας κ. Ἰωάννου Γ΄ στήν Ἱερά Ἀρχιεπισκοπή καί στήν πρός τοῦτο 
Συνεδρία τῆς Ἱερᾶς Συνόδου.

ΚΥΡΙΑΚΗ
10 ΜΑΪΟΥ 2015

Συμμετέσχε σέ  Ἀρχιερατικό Συλλείτουργο στόν ἱερό ναό Ἁγίας τοῦ 
Θεοῦ Σοφίας στό Στρόβολο, προϊσταμένων τῆς Α.Θ. Μακαριότητος 
τοῦ Πατριάρχου Ἀντιοχείας κ. Ἰωάννου Γ΄ καί τῆς Α. Μακαριότητος τοῦ 
Ἀρχιεπισκόπου Κύπρου κ. Χρυσοστόμου Β΄. Στή συνέχεια παρέστη σέ 
ἐκδήλωση τῶν κατοίκων τῆς κατεχόμενης  Κοινότητας  Μύρτου καί  τοῦ  
Συνδέσμου  Μυρτιωτῶν καί ἀπηύθυνε   χαιρετισμό.

ΠΕΜΠΤΗ
14  ΜΑΪΟΥ 2015

Τό ἀπόγευμα παρέστη σέ Συνέδριο τοῦ Γυμνασίου Μακεδονίτισσας πού 
πραγματοποιήθηκε στό Πανεπιστήμιο Λευκωσίας μέ θέμα: «Παιδεία 
καί κρίση ἤ κρίση στήν Παιδεία;» καί προέβη σέ εἰσήγηση μέ τίτλο: 
«Πνευματική κρίση στήν Παιδεία».

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ                         
15  ΜΑΪΟΥ 2015

Τό πρωί τέλεσε Ἁγιασμό στό Ἀρχηγεῖο τῆς Πυροσβεστικῆς καί τό 
ἀπόγευμα παρέστη στήν ἔναρξη τῶν ἀγώνων  «54α ΜΑΤΣΕΙΑ», πού 
ὀργάνωσε ὁ Γυμναστικός Σύλλογος Κερύνειας «ΠΡΑΞΑΝΔΡΟΣ», στό 
Ἐθνικό  Ὁμοσπονδιακό Στάδιο Στίβου Γ.Σ.Π. στή Λευκωσία.

ΣΑΒΒΑΤΟ
16 ΜΑΪΟΥ 2015

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

ΚΥΡΙΑΚΗ
17 MΑΪΟΥ 2015

Λειτούργησε καί κήρυξε στόν ἱερό ναό Ἁγίου Ἀντωνίου στή Λεμεσό, μέ 
τήν εὐκαιρία τῶν ἐκδηλώσεων γιά τή συμπλήρωση 100 χρόνων ἀπό τά 
ἐγκαίνια τοῦ ναοῦ αὐτοῦ.

ΣΑΒΒΑΤΟ
23 ΜΑΪΟΥ 2015

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

ΚΥΡΙΑΚΗ
24 ΜΑΪΟΥ 2015

Λειτούργησε καί κήρυξε στόν ἱερό ναό Ἁγίου Γεωργίου στόν Ἅγιο Δομέτιο, 
ὅπου προέστη τοῦ ἐτησίου μνημοσύνου τοῦ εὐσεβεστάτου βασιλέως 
Κωνσταντίνου τοῦ Παλαιολόγου καί πάντων τῶν ὑπό τῶν Ὀθωμανῶν 
Τούρκων ἀναιρεθέντων κατά τήν ἅλωση τῆς Κωνσταντινουπόλεως 
τήν 29η Μαΐου 1453. Στή συνέχεια παρέστη σέ ἐκδήλωση μνήμης τῶν 
θανόντων μέχρι σήμερα, Πολιτικῶν Κρατουμένων τῆς περιόδου 1955-
1959, πού πραγματοποιήθηκε στό Στρατόπεδο Πολιτικῶν Κρατουμένων 
Κοκκινοτριμιθιᾶς. Ἀκολούθως παρέστη σέ ἐκδήλωση τῶν κατοίκων τῆς 
κατεχόμενης Κοινότητας Ὄρκας καί ἀπηύθυνε χαιρετισμό. 

TΡΙΤΗ                                             
26 ΜΑΪΟΥ 2015

Χοροστάτησε καί κήρυξε κατά τήν ἀκολουθία τοῦ ἑσπερινοῦ στόν 
πανηγυρίζοντα ἱερό ναό Ἁγίου Ἰωάννου τοῦ Ρώσου στόν προσφυγικό 
Συνοικισμό  «Κόκκινες» στή Λάρνακα.   

ΤΕΤΑΡΤΗ                                
27 ΜΑΪΟΥ 2015

Τό πρωί λειτούργησε καί κήρυξε κατά τήν ἀκολουθία τῆς Θείας 
Λειτουργίας τῆς ἑορτῆς τοῦ Ἁγίου Ἰωάννου τοῦ Ρώσου, στόν ἱερό 
Μητροπολιτικό ναό Ἀποστόλου Βαρνάβα στήν Κοκκινοτριμιθιά. 
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ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
29 ΜΑΪΟΥ 2015

Χοροστάτησε καί κήρυξε κατά τήν ἀκολουθία τοῦ ἑσπερινοῦ  τοῦ 
Ψυχοσάββατου στόν ἱερό ναό Ἁγίου Γεωργίου στό Μάμμαρη. Ἀκολούθως 
παρέστη στήν ἐκδήλωση «Μνήμη Κωνσταντινουπόλεως», πού ὀργάνωσαν 
ἡ Διακονία Νέων, Ἀνδρῶν καί Γυναικῶν Μάμμαρη στό προαύλιο τοῦ ναοῦ 
καί ἀπηύθυνε χαιρετισμό.

ΣΑΒΒΑΤΟ
30 ΜΑΪΟΥ 2015

Τό πρωί λειτούργησε καί κήρυξε στό ἱερό Θρονικό παρεκκλήσιο Ἁγίας 
Παρασκευῆς στόν Ἀμίαντο καί τό ἑσπέρας, κατά τήν ἀκολουθία τοῦ 
Ἑσπερινοῦ τῆς Πεντηκοστῆς χοροστάτησε καί κήρυξε στόν ἱερό ναό Ἁγίου 
Ἀντωνίου  στή Λεμεσό, ὅπου ἀνέπεμψε δέηση καί προέστη μνημοσύνου 
τῶν κατοίκων τῆς κατεχόμενης Κοινότητας Βασίλειας - Βαβυλᾶ πού 
ἔπεσαν κατά τήν Τουρκική εἰσβολή καί ὅσων πέθαναν στήν προσφυγιά. 
Ἀκολούθως παρέστη σέ ἐκδήλωση τῆς πιό πάνω Κοινότητας καί ἀπηύθυνε 
χαιρετισμό.

ΚΥΡΙΑΚΗ
31 ΜΑΪΟΥ 2015

Λειτούργησε, κήρυξε καί προέστη τοῦ Μεγάλου ἑσπερινοῦ τοῦ Ἁγίου 
Πνεύματος (Γονυκλισίας), στόν ἱερό  Μητροπολιτικό ναό Ἀποστόλου 
Βαρνάβα στήν Κοκκινοτριμιθιά.

ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗ ΚΥΡΗΝΕΙΑΣ ΚΥΡΙΟΥ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΥ 
 ΧΡΟΝΙΚΑ ΙΟΥΝΙΟΥ 2015

Ζ Ζ Ζ
ΔΕΥΤΕΡΑ                                   

1 ΙΟΥΝΙΟΥ 2015

Ὁ Πανιερώτατος Μητροπολίτης Κυρηνείας  κ. Χρυσόστομος  τό πρωί  
λειτούργησε καί  κήρυξε στόν ἱερό Μητροπολιτικό ναό Ἀποστόλου 
Βαρνάβα στήν Κοκκινοτριμιθιά καί τό ἀπόγευμα παρέστη σέ ἐκδήλωση 
τοῦ Ναυτικοῦ  Ὁμίλου Κερύνειας στή Λεμεσό, τέλεσε Ἁγιασμό καί 
ἀπηύθυνε χαιρετισμό.

ΤΡΙΤΗ
2 ΙΟΥΝΙΟΥ 2015

Μετέβη στήν Πρεσβεία τῆς Ἰταλίας  καί  συγχάρηκε τόν Πρέσβη  κ. Guidio 
Cebroni  γιά τήν ἐθνική ἡμέρα τῆς χώρας του.

ΤΕΤΑΡΤΗ
3 ΙΟΥΝΙΟΥ 2015 Προήδρευσε συνεδρίας τῆς Π.Ο.Σ.Ε.Η. στή Λεμεσό.

KYΡΙΑΚΗ
7 IOYNIOY 2015 Λειτούργησε καί κήρυξε στόν ἱερό ναό Ἁγίου  Μηνᾶ  στό Γέρι.

ΤΡΙΤΗ                                         
9 ΙΟΥΝΙΟΥ 2015

Ὑποδέχθηκε  τμῆμα τοῦ τιμίου Λειψάνου τοῦ Ἁγιου Ἀποστόλου Βαρνάβα, 
στήν ἀρχή τῆς ὁδοῦ  πρός τόν ἱερό Μητροπολιτικό ναό Ἀποστόλου Βαρνάβα 
στήν Κοκκινοτριμιθιά, ὅπου  ἀκολούθως προέστη τῶν  ἀκολουθιῶν  τοῦ 
Μυστηρίου τοῦ ἱερού Εὐχελαίο καί   ἀγρυπνίας  καί  κήρυξε.

ΤΕΤΑΡΤΗ
10 ΙΟΥΝΙΟΥ 2015

Χοροστάτησε καί κήρυξε κατά τήν ἀκολουθία τοῦ ἑσπερινοῦ στόν 
πανηγυρίζοντα ἱερό Μητροπολιτικό ναό Ἀποστόλου Βαρνάβα  στήν 
Κοκκινοτριμιθιά καί ἀκολούθως χοροστάτησε κατά  τήν ἀκολουθία τοῦ 
Ἀποδείπνου καί τῶν Χαιρετισμῶν τῆς Θεοτόκου.
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ΠΕΜΠΤΗ
11  ΙΟΥΝΙΟΥ 2015

Τό πρωί συμμετέσχε σέ Συνοδικό Ἀρχιερατικό Συλλείτουργο στόν  
πανηγυρίζοντα ἱερό ναό Ἀποστόλου Βαρνάβα στή Δασούπολη, 
προεξάρχοντος τῆς Α.Μ. τοῦ Ἀρχιεπισκόπου Κύπρου κ. Χρυσοστόμου 
καί τό ἀπόγευμα  προέστη παρακλήσεως πρός τόν Ἅγιο Λουκᾶ τόν ἰατρό, 
Ἐπίσκοπο Συμφερουπόλεως  Ρωσίας καί ἀκολουθίας τοῦ Μυστηρίου τοῦ 
ἱεροῦ Εὐχελαίου στόν ἱερό Μητροπολιτικό ναό Ἀποστόλου Βαρνάβα στήν  
Κοκκινοτριμιθιά.

ΣΑΒΒΑΤΟ                                                                        
13  ΙΟΥΝΙΟΥ 2015

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

ΚΥΡΙΑΚΗ
14  ΙΟΥΝΙΟΥ  2015

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

ΔΕΥΤΕΡΑ                                 
15 ΙΟΥΝΙΟΥ 2015

Δέχθηκε στό Γραφεῖο του τόν ἐξοχώτατο Πρέσβη τῆς Ρωσίας κ. Stanislav  
V. Osadchiy. Παρέστη  σέ τελετή  ἀποφοίτων μαθητῶν Λυκείων, Τεχνικῶν 
καί Ἰδιωτικῶν  Σχολῶν Μέσης Παιδείας,που ἔχουν τήν καταγωγή τους ἀπό 
τήν περιοχή τῆς κατεχόμενης Κωμόπολης Καραβᾶ, πού πραγματοποιήθηκε 
στό Πολιτιστικό Ἵδρυμα Καραβιωτῶν στό Στρόβολο,  ἀπηύθυνε  
χαιρετισμό καί διένειμε ἀντίτυπα τῆς Καινῆς Διαθήκης στούς ἀποφοίτους.

ΚΥΡΙΑΚΗ
21  ΙΟΥΝΙΟΥ  2015

Συλλειτούργησε μέ τόν  Πανιερώτατο  Μητροπολίτη Ταμασοῦ καί Ὀρεινῆς 
κ. Ἠσαΐα στόν Καθεδρικό ἱερό ναό Ἁγίου Νικολάου στό Ἐπισκοπειό. 
Ἀκολούθως  παρέστη  στήν ἀκολουθία τῆς κατέθεσης τοῦ θεμελίου λίθου 
τοῦ ἱεροῦ ναοῦ πάντων τῶν ἐν  ἀπάσῃ τῇ Ρωσίᾳ διαλαμψάντων  Ἁγίων, γιά 
τίς θρησκευτικές ἀνάγκες  τῶν Ρωσοφώνων τῆς περιοχῆς.  Στή συνέχεια 
παρέστη καί ἀπηύθυνε χαιρετισμό στά ἐγκαίνια τοῦ νέου οἰκήματος 
τοῦ προσφυγικοῦ Σωματείου « Ἐθνική Ἕνωσης Στέλιος Μαυρομμάτης 
καί Θ.Ο.Ι. Ἅγιος Δημητριανός», τῆς κατεχόμενης Κοινότητας Λάρνακα 
Λαπήθου στήν Πάνω Λακατάμεια.

ΔΕΥΤΕΡΑ
22  ΙΟΥΝΙΟΥ 2015

Παρέστη σέ ἐκδήλωση ἀποφοίτων Σχολῶν Μέσης Παιδείας τῆς σχολικῆς  
περιφερείας τῆς κατεχόμενης  πόλεως Κυρηνείας πού πραγματοποιήθηκε στήν  
προσωρινή ἕδρα τοῦ Δήμου Κερύνειας, παρά τό Λήδρα Πάλας, ἀπηύθυνε  
χαιρετισμό καί διένειμε ἀντίτυπα τῆς Καινῆς Διαθήκης στούς  ἀποφοίτους.

ΤΡΙΤΗ
23 ΙΟΥΝΙΟΥ 2015

Χοροστάτησε καί κήρυξε κατά τήν ἀκολουθία τοῦ ἑσπερινοῦ   τοῡ Τιμίου 
Προδρόμου καί Βαπτιστοῦ Ἰωάννου στόν ἱερό Μητροπολιτικό ναό 
Ἀποστόλου Βαρνάβα στήν Κοκκινοτριμιθιά.  Ἀκολούθως παρέστη  στήν 
ἐκδήλωση ἀποφοίτησης τελειοφοίτων μαθητῶν  τοῦ Περιφερειακοῦ 
Γυμνασίου Κοκκινοτριμιθιᾶς, άνέπεμψε δέηση, ἀπηύθυνε χαιρετισμό καί 
διένειμε βραβεῖα στούς ἀριστεύσαντες ἀποφοίτους.

ΤΕΤΑΡΤΗ                                
24 ΙΟΥΝΙΟΥ 2015

Τό πρωί  λειτούργησε  καί κήρυξε στόν ἱερό  Μητροπολιτικό  ναό  
Ἀποστόλου  Βαρνάβα στήν Κοκκινοτριμιθιά. Τό ἑσπέρας παρέστη στήν  
ἐκδήλωση λήξης τῆς   ἀθλητικῆς χρονιᾶς τοῦ προσφυγικοῦ Σωματείου 
«Πενταδάκτυλος», πού πραγματοποιήθηκε στό πολυπροπονητήριο 
«Εὐάγγελος Φλωράκης» στή  Λευκωσία καί ἀπηύθυνε χαιρετισμό.



362 ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗ  ΛΕΜΕΣΟΥ  ΧΡΟΝΙΚΑ  ΜΑΪΟΥ

ΠΕΜΠΤΗ
25 ΙΟΥΝΙΟΥ 2015

Παρέστη στήν τελετή λήξης τῶν μαθημάτων τῆς Ἱερατικῆς Σχολῆς 
«Ἀπόστολος Βαρνάβας» στή Λευκωσία.

ΣΑΒΒΑΤΟ                              
27 ΙΟΥΝΙΟΥ 2015

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

ΚΥΡΙΑΚΗ                               
28 ΙΟΥΝΙΟΥ 2015

Τό πρωί λειτούργησε καί κήρυξε στόν ἱερό  Μητροπολιτικό ναό 
Ἀποστόλου Βαρνάβα στήν Κοκκινοτριμιθιά καί προέστη τοῦ ἐτησίου 
μνημοσύνου τοῦ ἀοιδίμου Ἀρχιεπισκόπου  καί Ἐθνάρχου Μακαρίου 
Β΄ τοῦ ἀπό Κυρηνείας. Τό ἑσπέρας, κατά τήν ἀκολουθία τοῦ ἑσπερινοῦ 
χοροστάτησε καί κήρυξε στόν πανηγυρίζοντα ἱερό ναό τῶν Ἁγίων 
Πρωτοκορυφαίων Ἀποστόλων Πέτρου καί Παύλου στή Λεμεσό.

ΔΕΥΤΕΡΑ
29  ΙΟΥΝΙΟΥ 2015

Τό πρωί λειτούργησε καί κήρυξε στόν ἱερό ναό Ἁγίου Γεωργίου στό 
Μάμμαρι καί τό ἑσπέρας, κατά τήν ἀκολουθία τοῦ ἑσπερινοῦ τῆς ἑορτῆς 
τῆς σύναξης τῶν Δώδεκα Ἀποστόλων χοροστάτησε καί κήρυξε στόν ἱερό 
ναό τῶν Εἰσοδίων τῆς Θεοτόκου στήν Κοκκινοτριμιθιά.

ΤΡΙΤΗ                                     
30 ΙΟΥΝΙΟΥ 2015

Λειτούργησε καί κήρυξε στόν ἱερό ναό τῶν Εἰσοδίων τῆς Θεοτόκου στήν 
Κοκκινοτριμιθιά.

ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗ ΛΕΜΕΣΟΥ ΚΥΡΙΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ
 ΧΡΟΝΙΚΑ ΜΑΪΟΥ 2015

Ζ Ζ Ζ
ΣΑΒΒΑΤΟ

2 ΜΑΪΟΥ 2015

Ὁ Πανιερώτατος Μητροπολίτης Λεμεσοῦ κύριος Ἀθανάσιος τέλεσε 
τή Θεία Λειτουργία στόν μητροπολιτικό ναό Παναγίας Παντανάσσης 
Καθολικῆς, εἰδικά γιά τούς τελειόφοιτους μαθητές τῶν Λυκείων καί 
Τεχνικῶν Σχολῶν τῆς ἐπαρχίας Λεμεσοῦ.

ΚΥΡΙΑΚΗ
3 ΜΑΪΟΥ 2015

Τέλεσε τή Θεία Λειτουργία στόν ἱερό ναό Ἀρχαγγέλου Γαβριήλ στόν 
κατασκηνωτικό χῶρο τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως στόν Σαϊττά.

ΤΡΙΤΗ
5 ΜΑΪΟΥ 2015

Τέλεσε τή Θεία Λειτουργία κατά τή διάρκεια ἀγρυπνίας στήν ἱερά μονή 
Συμβούλου Χριστοῦ Ἐπισκοπῆς.

ΚΥΡΙΑΚΗ
10 ΜΑΪΟΥ 2015

Συμμετέσχε σέ Πατριαρχικό καί Ἀρχιεπισκοπικό Συλλείτουργο στόν ἱερό 
ναό τῆς τοῦ Θεοῦ Σοφίας στή Λευκωσία, προεξάρχοντος τοῦ Μακαριωτάτου 
Πατριάρχου Ἀντιοχείας κ.κ. Ἰωάννου καί συλλειτουργούντων τοῦ 
Μακαριωτάτου Ἀρχιεπισκόπου Κύπρου κ.κ.Χρυσοστόμου, τῶν Σεβασμιωτάτων 
Μητροπολιτῶν Ἐδέσσης, Πέλλης καί Ἀλμωπίας κ.κ.Ἰωήλ, Βαγδάτης καί 
Κουβέιτ κ.κ.Ἐπιφανίου, Κυρηνείας κ.κ.Χρυσοστόμου καί τοῦ Θεοφιλεστάτου 
Ἐπισκόπου Σελευκείας κ.Ἐφραίμ. 

ΤΡΙΤΗ
12 ΜΑΪΟΥ 2015

Τέλεσε τή Θεία Λειτουργία στόν πανηγυρίζοντα ἱερό ναό Ἁγίου Ἐπιφανίου 
τῆς κοινότητας Ἀψιού.



363ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗ  ΛΕΜΕΣΟΥ  ΧΡΟΝΙΚΑ  ΙΟΥΝΙΟΥ

ΤΕΤΑΡΤΗ
13 ΜΑΪΟΥ 2015

Τέλεσε τή Θεία Λειτουργία στό παρεκκλήσιο τοῦ Ἁγίου Ἀθανασίου τοῦ 
Ἀθωνίτου στήν ἱερά μονή Παναγίας τοῦ Μαχαιρᾶ.

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
15 ΜΑΪΟΥ 2015

Τέλεσε τή Θεία Λειτουργία κατά τή διάρκεια ἀγρυπνίας στόν ἱερό ναό 
Ἁγίου Ἀντωνίου, μέ τήν εὐκαιρία τῆς συμπλήρωσης 100 χρόνων ἀπό τά 
ἐγκαίνιά του.

ΚΥΡΙΑΚΗ
17 ΜΑΪΟΥ 2015

Συμμετέσχε σέ Ἀρχιερατικό Συλλείτουργο στόν ἱερό ναό Ἁγίου Γεωργίου 
Δευτερᾶς μετά τοῦ Πανιερωτάτου Μητροπολίτου Ταμασοῦ καί Ὀρεινῆς 
κ.κ.Ἡσαΐα

ΔΕΥΤΕΡΑ
18 ΜΑΪΟΥ 2015

Τέλεσε τή Θεία Λειτουργία στήν ἱερά μονή Τιμίου Προδρόμου Μέσα 
Ποταμοῦ.

ΠΕΜΠΤΗ
21 ΜΑΪΟΥ 2015

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

ΚΥΡΙΑΚΗ
24 ΜΑΪΟΥ 2015

Τέλεσε τή Θεία Λειτουργία στόν ἱερό ναό Παναγίας Χρυσελεούσης τῆς 
κοινότητας Φασούλας.

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
29 ΜΑΪΟΥ 2015

Τέλεσε τή Θεία Λειτουργία στό παρεκκλήσιο τοῦ Ἁγίου Παντελεήμονος 
στήν ἱερά μεγίστη μονή Βατοπαιδίου, Ἁγίου Ὄρους.

ΣΑΒΒΑΤΟ
30 ΜΑΪΟΥ 2015

Τέλεσε τή Θεία Λειτουργία κατά τή διάρκεια ἀγρυπνίας στήν ἱερά μεγίστη 
μονή Βατοπαιδίου, Ἁγίου Ὄρους.

ΚΥΡΙΑΚΗ
31 ΜΑΪΟΥ 2015

Τέλεσε τή Θεία Λειτουργία στό καθολικό τῆς ἱερᾶς μεγίστης μονῆς 
Βατοπαιδίου, Ἁγίου Ὄρους.
Χοροστάτησε κατά τήν ἀκολουθία τοῦ ἑσπερινοῦ τῆς γονυκλισίας στήν 
ἴδια ἱερή Μονή. 

 
ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗ ΛΕΜΕΣΟΥ ΚΥΡΙΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ

 ΧΡΟΝΙΚΑ  ΙΟΥΝΙΟΥ 2015

 Ζ Ζ Ζ

ΔΕΥΤΕΡΑ
1 ΙΟΥΝΙΟΥ 2015

Ὁ Πανιερώτατος Μητροπολίτης Λεμεσοῦ κύριος Ἀθανάσιος τέλεσε τή 
Θεία Λειτουργία στό Καθολικό τῆς ἱερᾶς μεγίστης μονῆς Βατοπαιδίου, 
Ἁγίου Ὄρους.
Τέλεσε τή Θεία Λειτουργία κατά τή διάρκεια ἀγρυπνίας ἐπί τῇ μνήμῃ τῆς 
ἀνακομιδῆς τῶν ἱερῶν λειψάνων τοῦ Ἁγίου Νικολάου στό ἱερόν κελλίον 
Μπουραζέρη στίς Καρυές, Ἁγίου Ὅρους.

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
5 ΙΟΥΝΙΟΥ 2015

Τέλεσε τή Θεία Λειτουργία στό παρεκκλήσιο τοῦ Ἁγίου Δημητρίου τῆς 
ἱερᾶς μεγίστης μονῆς Βατοπαιδίου, Ἁγίου Ὄρους.

ΚΥΡΙΑΚΗ
7 ΙΟΥΝΙΟΥ 2015

Τέλεσε τή Θεία Λειτουργία κατά τή διάρκεια ἀγρυπνίας  ἐπί τῇ ἑορτῇ τῶν 
Ἁγίων Πάντων στήν ἱερά μονή Γρηγορίου, Ἁγίου Ὅρους.



364 ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗ  ΜΟΡΦΟΥ  ΧΡΟΝΙΚΑ  ΜΑΪΟΥ

ΤΡΙΤΗ
9 ΙΟΥΝΙΟΥ 2015

Τέλεσε τή Θεία Λειτουργία στόν ἱερό ναό Ἁγίου Σπυρίδωνος στήν 
Κέρκυρα, Ἑλλάδος.

ΚΥΡΙΑΚΗ
21 ΙΟΥΝΙΟΥ 2015

Τέλεσε τή Θεία Λειτουργία στόν ἱερό ναό Μονογενοῦς τῆς κοινότητας 
Κοιλανίου.

ΔΕΥΤΕΡΑ
22 ΙΟΥΝΙΟΥ 2015

Παρέστη στήν ἐνθρόνιση τοῦ Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτη Νέας Κρήνης 
καί Καλαμαριᾶς κ.κ.Ἰουστίνου στήν Ἱερά Μητρόπολη Νέας Κρήνης καί 
Καλαμαριᾶς στήν Ἑλλάδα.

ΤΡΙΤΗ
23 ΙΟΥΝΙΟΥ 2015

Τέλεσε τή Θεία Λειτουργία κατά τή διάρκεια ἀγρυπνίας στήν ἱερά μονή 
Ἁγίου Ἡρακλειδίου.

ΣΑΒΒΑΤΟ
27 ΙΟΥΝΙΟΥ 2015

Τέλεσε τή Θεία Λειτουργία στόν ἱερό ναό Ἁγίου Ἀρσενίου τοῦ 
Καππαδόκου Λεμεσοῦ, κατά τή διάρκεια τῆς ὁποίας χειροτόνησε διάκονο 
τόν εὐλαβέστατο κ. Χρῆστο Ἡρακλέους.

ΚΥΡΙΑΚΗ
28 ΙΟΥΝΙΟΥ 2015

Τέλεσε τή Θεία Λειτουργία στόν ἱερό ναό Ἀρχαγγέλου Γαβριήλ στόν 
κατασκηνωτικό χῶρο τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως στόν Σαϊττά.
Χοροστάτησε κατά τήν ἀκολουθία τοῦ ἑσπερινοῦ στόν πανηγυρίζοντα 
ἱερό ναό Ἀποστόλων Πέτρου καί Παύλου τῆς κοινότητας Ἁγίου Παύλου.

ΔΕΥΤΕΡΑ
29 ΙΟΥΝΙΟΥ 2015

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

ΤΡΙΤΗ
30 ΙΟΥΝΙΟΥ 2015

Χοροστάτησε κατά τήν ἀκολουθία τοῦ ἑσπερινοῦ στόν ἱερό ναό Ἁγίων 
Ἀναργύρων Κοσμᾶ καί Δαμιανοῦ στό Μέλαθρο Ἀγωνιστῶν τῆς ΕΟΚΑ.

 
ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗ ΜΟΡΦΟΥ ΚΥΡΙΟΥ ΝΕΟΦΥΤΟΥ

 ΧΡΟΝΙΚΑ ΜΑΪΟΥ 2015

Ζ Ζ Ζ
ΚΥΡΙΑΚΗ

3 ΜΑΪΟΥ 2015

Ὁ Πανιερώτατος Μητροπολίτης Μόρφου κ. Νεόφυτος τέλεσε τὴ Θεία 
Λειτουργία καὶ κήρυξε τὸν θεῖο λόγο στὸ ἄρτι ἀνοικοδομηθὲν ἱερὸ 
ἐξωκκλήσιο τῶν Ἁγίων Τιμοθέου καὶ Μαύρας τῆς κοινότητας Καλλιάνων. 

ΔΕΥΤΕΡΑ
4 ΜΑΪΟΥ 2015

Χοροστάτησε κατὰ τὴν Ἀκολουθία τοῦ Ἑσπερινοῦ στὸν πανηγυρίζοντα 
ἱερὸν ναὸν τῆς Ἁγίας Εἰρήνης τῆς κοινότητας  Ἁγίας Εἰρήνης (Κανναβιῶν).

ΤΡΙΤΗ
5 ΜΑΪΟΥ 2015

Τέλεσε τὴ Θεία Λειτουργία καὶ κήρυξε τὸν θεῖο λόγο στὸν πανηγυρίζοντα 
ἱερὸν ναὸν τῆς Ἁγίας Εἰρήνης τῆς κοινότητας  Ἁγίας Εἰρήνης (Κανναβιῶν).

6 -27 ΜΑΪΟΥ 2015 Μετέβη στὴν Ἑλλάδα χάριν προσκυνήσεως καὶ ἰατρικῶν ἐξετάσεων. 



365ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗ  ΜΟΡΦΟΥ  ΧΡΟΝΙΚΑ  ΙΟΥΝΙΟΥ

ΠΕΜΠΤΗ
28 ΜΑΪΟΥ 2015

Συμμετέσχε στὴν 9η Συνάντηση (γιὰ τὸ ἀκαδημαϊκὸ ἔτος 2014-2015) τοῦ 
Ἐπιμορφωτικοῦ Σεμιναρίου Κλήρου τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Μόρφου, 
μὲ εἰσηγητὴ τὸν  Πανοσιολογιώτατο Ἀρχιμανδρίτη π. Φώτιο Ἰωακείμ, 
ὁ ὁποῖος ἀνέπτυξε τὸ θέμα, «Ὁ ἐν ἁγίοις πατὴρ ἡμῶν Αὐξίβιος Α΄, 
Ἐπίσκοπος Σόλων, καὶ ἡ θεμελίωση τῆς πρωτοχριστιανικῆς  Ἐπισκοπῆς 
τῶν Σόλων».

ΚΥΡΙΑΚΗ
31 ΜΑΪΟΥ 2015

Τέλεσε τὴ Θεία Λειτουργία τῆς Πεντηκοστῆς καὶ προέστη τοῦ 
Πανηγυρικοῦ Ἑσπερινοῦ τῆς ἑορτῆς τοῦ Ἁγίου Πνεύματος στὴν Ἱερὰ 
Μονὴ Ἁγίου Γεωργίου  Μαυροβουνίου, παρὰ τοὺς Τρούλλους  Λάρνακος.

ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗ ΜΟΡΦΟΥ ΚΥΡΙΟΥ ΝΕΟΦΥΤΟΥ
 ΧΡΟΝΙΚΑ ΙΟΥΝΙΟΥ 2015

                 Ζ Ζ Ζ 
ΔΕΥΤΕΡΑ

  1 ΙΟΥΝΙΟΥ 2015 

Ὁ Πανιερώτατος Μητροπολίτης Μόρφου κ. Νεόφυτος τέλεσε τὴ Θεία 
Λειτουργία καὶ κήρυξε τὸν θεῖο λόγο στὴν πανηγυρίζουσα ἱερὰ μονὴ Ἁγίου 
Νικολάου παρὰ τὴν Ὀρούντα.  

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
5 ΙΟΥΝΙΟΥ 2015 Μίλησε στοὺς μαθητὲς τοῦ Δημοτικοῦ Σχολείου Ὀρούντας.

ΣΑΒΒΑΤΟ
6 ΙΟΥΝΙΟΥ 2015

Τέλεσε τὴ Θεία Λειτουργία καὶ προέστη τοῦ ἐννεαμήνου μνημοσύνου 
τῆς μακαριστῆς Μηλιᾶς Μασούρα στὴν ἱερὰ μονὴ Ἁγίου Γεωργίου 
Μαυροβουνίου, παρὰ τοὺς Τρούλλους  Λάρνακος.

ΚΥΡΙΑΚΗ
7 ΙΟΥΝΙΟΥ 2015

Τέλεσε τὴ Θεία Λειτουργία καὶ κήρυξε τὸν θεῖο λόγο στὸν ἱερὸ ναὸ Ἁγίου 
Θεράποντος τῆς κοινότητας Ἁγίου Θεράποντος Λεμεσοῦ.

ΔΕΥΤΕΡΑ
 8 ΙΟΥΝΙΟΥ 2015

Παρέστη στὴν παρουσίαση τῶν ‘‘ὁδηγῶν’’ τῶν προσκυνημάτων τῶν 
κοινοτήτων Μουτουλλᾶ καὶ Πεδουλᾶ τῆς καθ᾽ ἡμᾶς ἱερᾶς Μητροπόλεως, 
καὶ ἀπηύθυνε σχετικὸ χαιρετισμό.

ΠΕΜΠΤΗ
11 ΙΟΥΝΙΟΥ 2015

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

ΚΥΡΙΑΚΗ
14 ΙΟΥΝΙΟΥ 2015

Τέλεσε τὴ Θεία Λειτουργία, κήρυξε τὸν θεῖο λόγο καὶ χειροτόνησε σὲ 
διάκονο τὸν κ. Χρῆστο Νικολάου στὸν ἱερὸ ναὸ τοῦ Ἁγίου Γεωργίου τῆς 
κοινότητας Ἅλωνας. 

ΤΕΤΑΡΤΗ
17 ΙΟΥΝΙΟΥ 2015

Προέστη τῆς Ἐξοδίου Ἀκολουθίας τοῦ πολιοῦ ἐφημερίου τῆς κοινότητας 
Ὀρούντας, αἰδεσιμωτάτου οἰκονόμου κυροῦ  Μιχαὴλ Παπασυμεών, 
ἐκ Γαληνῆς ὁρμωμένου. 

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
19 ΙΟΥΝΙΟΥ 2015

Παρέστη στὴν παρουσίαση τοῦ βιβλίου τοῦ κ. Παναγιώτη Χάμπα, 
«Ἀντίσταση τώρα… ἀλλιῶς!», ἡ ὁποία ἔλαβε χώρα στὸν Ἀστρομερίτη, καί 
ἀπηύθυνε σχετικὸ χαιρετισμό.



366 ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗ  ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΑΣ ΚΑΙ ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΥ  ΧΡΟΝΙΚΑ  ΜΑΪΟΥ

ΚΥΡΙΑΚΗ
21 ΙΟΥΝΙΟΥ 2015

Τέλεσε τὴ Θεία Λειτουργία καὶ κήρυξε τὸν θεῖο λόγο στὸν ἱερὸ ναὸ τοῦ 
Τιμίου Προδρόμου τῆς κοινότητας Πρόδρομος (Μαραθάσας), καὶ προέστη 
στὴ συνέχεια τοῦ ἐτησίου μνημοσύνου τῶν ἀειμνήστων Ἀρχιερέων, οἱ 
ὁποῖοι ἕλκουν τὴν καταγωγή τους  ἀπὸ τὸν Πρόδρομο.

22 ΙΟΥΝΙΟΥ ΜΕΧΡΙ
3 ΙΟΥΛΙΟΥ 2015

Μετέβη στὴν Ἑλλάδα χάριν ἰατρικῶν ἐξετάσεων, ὅπου καὶ ἔλαβε μέρος 
στὴν Ἐξόδιο Ἀκολουθία τοῦ μακαριστοῦ Μητροπολίτου Κεφαλληνίας, 
κυροῦ Γερασίμου Φωκᾶ. 

ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΑΣ ΚΑΙ ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΥ ΚΥΡΙΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ
ΧΡΟΝΙΚΑ  ΜΑΪΟΥ  2015

      Ζ Ζ Ζ
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ

01 ΜΑΪΟΥ 2015

Ο Πανιερώτατος Μητροπολίτης Κωνσταντίας και Αμμοχώστου 
κ. Βασίλειος τέλεσε Τρισάγιο στην προτομή του Υποστρατήγου Τάσου 
Μάρκου στα πλαίσια  εκδήλωσης  για την εργατική Πρωτομαγιά από τη 
ΣΕΚ Παραλιμνίου.

ΚΥΡΙΑΚΗ
03 ΜΑΪΟΥ 2015

Τέλεσε τη Θεία Λειτουργία στον  Μητροπολιτικό Ναό Αγίου Γεωργίου 
Παραλιμνίου και προέστη του μνημοσύνου των αειμνήστων Ιερέων, 
Νεωκόρων και Επιτρόπων του Ναού.

ΔΕΥΤΕΡΑ
04 ΜΑΪΟΥ 2015

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

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
08 ΜΑΪΟΥ 2015

Υποδέχτηκε τη θαυματουργή εικόνα της Παναγίας Σουμελά, την οποία 
μετέφερε ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Βεροίας κ. Παντελεήμων.

ΣΑΒΒΑΤΟ   
09 ΜΑΪΟΥ 2015

Παρέστη στην επίσημη υποδοχή Μακαριωτάτου Πατριάρχη Αντιοχείας 
κ.κ. Ιωάννη στην Ιερά Αρχιεπισκοπή Κύπρου.

ΚΥΡΙΑΚΗ
10 ΜΑΪΟΥ 2015

Συλλειτούργησε με τους Σεβασμιώτατο Μητροπολίτη Βεροίας 
κ. Παντελεήμονα και Πανιερότατο  Μητροπολίτη Κιτίου κ. Χρυσόστομο 
στον Μητροπολιτικό Ναό Αγίου Γεωργίου Παραλιμνίου.
Παρακάθησε στο επίσημο γεύμα στην Ιερά Αρχιεπισκοπή Κύπρου προς 
τιμήν του Πατριάρχη  Αντιοχείας.
Προήδρευσε της Ε΄ Κληρικολαϊκή Συνέλευση της Ιεράς Μητροπόλεως 
Κωνσταντίας-Αμμοχώστου.

ΔΕΥΤΕΡΑ
11 ΜΑΪΟΥ 2015

Χοροστάτησε κατά την ακολουθία του Εσπερινού στο πανηγυρίζον 
Παρεκκλήσιο του Αγίου Επιφανίου στο Λιοπέτρι .

ΤΡΙΤΗ
12 ΜΑΪΟΥ 2015

Τέλεσε τη Θεία Λειτουργία στο πανηγυρίζον Παρεκκλήσιο  του Αγίου 
Επιφανίου στην Αγία Νάπα.
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ΤΕΤΑΡΤΗ
13 ΜΑΪΟΥ 2015

Επίσημη υποδοχή Μακαριωτάτου Πατριάρχη Αντιοχείας κ.κ. Ιωάννη στην 
Ιερά Μητρόπολη Κωνσταντίας.

ΠΕΜΠΤΗ
14 ΜΑΪΟΥ 2015

Παρέστη στην τελευταία διάλεξη του Σαλαμίνιου Ελεύθερου  
Πανεπιστημίου Αμμοχώστου.

ΚΥΡΙΑΚΗ
17 ΜΑΪΟΥ 2015 Τέλεσε τη Θεία Λειτουργία   στον Ι.Ν.   Αγίας Βαρβάρας στο Παραλίμνι. 

ΤΕΤΑΡΤΗ
20 ΜΑΪΟΥ 2015

Χοροστάτησε κατά την ακολουθία του Εσπερινού στο πανηγυρίζον 
παρεκκλήσιο Αγίου Κωνσταντίνου και Ελένης στο Παραλίμνι.

ΠΕΜΠΤΗ
21 ΜΑΪΟΥ 2015

Τέλεσε τη Θεία Λειτουργία για την εορτή της Αναλήψεως στον Ι.Ν. Αγίου 
Δημητρίου Βρυσούλες.

ΚΥΡΙΑΚΗ
24 ΜΑΪΟΥ 2015 Τέλεσε τη Θεία Λειτουργία στον  Ι.Ν Αγίου Γεωργίου Αβίων στο Αυγόρου. 

ΤΡΙΤΗ-ΣΑΒΒΑΤΟ
26-30 ΜΑΪΟΥ 2015

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

ΚΥΡΙΑΚΗ
31 ΜΑΪΟΥ 2015

Τέλεσε τη Θεία Λειτουργία στον  Μητροπολιτικό Ναό Αγίου Γεωργίου 
Παραλιμνίου.

ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΑΣ ΚΑΙ ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΥ ΚΥΡΙΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ
ΧΡΟΝΙΚΑ  ΙΟΥΝΙΟΥ  2015

      Ζ Ζ Ζ
ΔΕΥΤΕΡΑ

01 ΙΟΥΝΙΟΥ

Ο Πανιερώτατος Μητροπολίτης Κωνσταντίας και Αμμοχώστου 
κ. Βασίλειος τέλεσε τη Θεία Λειτουργία στο πανηγυρίζον παρεκκλήσιο της 
Αγίας Τριάδας στο Παραλίμνι για την εορτή του Αγίου Πνεύματος.

ΚΥΡΙΑΚΗ
07 ΙΟΥΝΙΟΥ

Τέλεσε τη Θεία Λειτουργία στον  πανηγυρίζοντα  ιερό Ναό  Αγίων Πάντων 
Δερύνειας .

ΤΕΤΑΡΤΗ
10 ΙΟΥΝΙΟΥ

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

ΠΕΜΠΤΗ
11 ΙΟΥΝΙΟΥ

Έλαβε μέρος στο αρχιερατικό συλλείτουργο στο ναό του Αποστόλου 
Βαρνάβα Λευκωσίας, στο οποίο προεξήρχε ο Μακαριώτατος και συλ-
λειτούργησαν τα Μέλη της Ιεράς Συνόδου.

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
12 ΙΟΥΝΙΟΥ μέχρι

ΤΕΤΑΡΤΗ
24 ΙΟΥΝΙΟΥ

Μετέβη στο Βουκουρέστι –Ρουμανία   για να συμμετάσχει σε συνεδρία 
της Επιτροπής Πίστις και Τάξις του Παγκοσμίου Συμβουλίου Εκκλησιών 
(ΠΣΕ).

ΠΕΜΠΤΗ
25 ΙΟΥΝΙΟΥ μέχρι 

ΚΥΡΙΑΚΗ
28 ΙΟΥΝΙΟΥ

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



368 ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗ  ΚΥΚΚΟΥ ΚΑΙ ΤΗΛΛΥΡΙΑΣ ΧΡΟΝΙΚΑ  IOYNIOY

ΔΕΥΤΕΡΑ
29 ΙΟΥΝΙΟΥ

Τέλεσε τη Θεία Λειτουργία στον  Πανηγυρίζοντα Ι.Ν Αποστόλων Πέτρου 
και Παύλου στο Αυγόρου.

ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗ ΚΥΚΚΟΥ ΚΑΙ ΤΗΛΛΥΡΙΑΣ ΚΥΡΙΟΥ ΝΙΚΗΦΟΡΟΥ
ΧΡΟΝΙΚΑ ΙΟΥΝΙΟΥ 2015

 Ζ Ζ Ζ
ΤΡΙΤΗ

2 ΙΟΥΝΙΟΥ 2015

Ὁ Πανιερώτατος Μητροπολίτης Κύκκου τέλεσε τή Θεία Λειτουργία στήν 
ἱερά Μονή τῆς Παναγίας τοῦ Κύκκου ἐπ’ εὐκαιρία τῆς ὀνομαστικῆς του 
ἑορτῆς.

ΤΕΤΑΡΤΗ
3 ΙΟΥΝΙΟΥ 2015

Τέλεσε ἁγιασμό στά ἰδιόκτητα γραφεῖα τοῦ Ἀσφαλιστικοῦ Ὁμίλου CNP 
Cyprus Insurance Holdings Ltd.

ΤΡΙΤΗ
16 ΙΟΥΝΙΟΥ 2015 Παρέστη στή συνεδρία τοῦ ΚΕΤ στήν Ἱερά Ἀρχιεπισκοπή Κύπρου.

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
19 ΙΟΥΝΙΟΥ 2015

Συναντήθηκε μέ τόν Δήμαρχο Λευκωσίας κ. Κωνσταντίνο Γιωργκάτζη καί 
μέ τόν Αἰδεσιμολογιώτατο Πρωτ. Ἰωάννη Κ. Διώτη.

ΔΕΥΤΕΡΑ
22 ΙΟΥΝΙΟΥ 2015

Παρέστη στή συνεδρία τῆς Ἱερᾶς Συνόδου στήν Ἱερά Ἀρχιεπισκοπή 
Κύπρου.

ΠΕΜΠΤΗ
25 ΙΟΥΝΙΟΥ 2015

Παρέστη στήν τελετή ἀποφοίτησης τῶν τελειοφοίτων τῆς Ἱερατικῆς 
Σχολῆς «Ἀπόστολος Βαρνάβας».

ΚΥΡΙΑΚΗ
28 ΙΟΥΝΙΟΥ 2015

Τέλεσε τή Θεία Λειτουργία στόν ἱερό ναό τοῦ ἁγίου Γεωργίου 
στά Κελοκέδαρα τῆς Πάφου καί τέλεσε τό ἐτήσιο μνημόσυνο τῶν 
φονευθέντων καί πεσόντων τῆς Κοινότητας.

ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗ ΤΑΜΑΣΟΥ ΚΑΙ ΟΡΕΙΝΗΣ ΚΥΡΙΟΥ ΗΣΑΪΟΥ
ΧΡΟΝΙΚΑ ΜΑΪΟΥ 2015

       Ζ Ζ Ζ
ΚΥΡΙΑΚΗ

3 ΜΑΪΟΥ 2015

Ο Πανιερώτατος Μητροπολίτης Ταμασού και Ορεινής κ. Ησαΐας 
λειτούργησε στον ιερό μητροπολιτικό ναό του Ευαγγελισμού της 
Θεοτόκου στη Ρόδο και κήρυξε τον θείο λόγο.

ΔΕΥΤΕΡΑ 
4 ΜΑΪΟΥ 2015

Χοροστάτησε κατά την ακολουθία του Εσπερινού στον πανηγυρίζοντα 
ιερό ναό της Αγίας Ειρήνης στη Ρόδο και κήρυξε τον θείο λόγο.

ΠΕΜΠΤΗ
7 ΜΑΪΟΥ 2015

Παρέστη στη Συναυλία της Φιλαρμονικής Ορχήστρας της Μητροπόλεως 
Ταμασού, που έγινε σε συνεργασία με τη Δημοτική Χορωδία Στροβόλου 
στο Δημοτικό Θέατρο Στροβόλου και ανέγνωσε χαιρετισμό. 
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ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
8 ΜΑΪΟΥ 2015

Παρέστη στα εγκαίνια της Κοινοτικής Βιβλιοθήκης Δευτεράς και τέλεσε 
τον Αγιασμό.

ΣΑΒΒΑΤΟ 
9 ΜΑΪΟΥ 2015

Το εσπέρας υποδέχθηκε μαζί με τον ιερό κλήρο, τους τοπικούς άρχοντες 
και το λαό της Μητροπολιτικής Περιφέρειας Ταμασού και Ορεινής την 
Α.Μ. τον Πατριάρχη Αντιοχείας κ.κ. Ιωάννη και τη Συνοδία Του.

ΚΥΡΙΑΚΗ
10 ΜΑΪΟΥ 2015

Λειτούργησε στον ιερό ναό της Παναγίας στο Κοτσιάτη και κήρυξε τον 
θείο λόγο.
Παρέστη στο επίσημο γεύμα που παρέθεσε η Α.Μ. ο Αρχιεπίσκοπος 
Κύπρου κ.κ. Χρυσόστομος προς τιμήν της Α.Μ. του Πατριάρχη Αντιοχείας 
κ.κ. Ιωάννου και της Συνοδίας Του. 

ΔΕΥΤΕΡΑ 
11 ΜΑΪΟΥ 2015

Χοροστάτησε κατά την ακολουθία του Πανηγυρικού Εσπερινού στον 
πανηγυρίζοντα ιερό ναό του Αγίου Επιφανίου στον Άγιο Επιφάνιο Ορεινής 
και κήρυξε τον θείο λόγο.  

ΠΕΜΠΤΗ
14 ΜΑΪΟΥ 2015

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

ΣΑΒΒΑΤΟ
16 ΜΑΪΟΥ 2015

Δέχθηκε επίσκεψη του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Κορίνθου 
κ. Διονυσίου. 

ΚΥΡΙΑΚΗ
17 ΜΑΪΟΥ 2015

Παρέστη στο Συνέδριο που συνδιοργάνωσε η Ιερά Μητρόπολις Ταμασού 
και Ορεινής και η Χ.Ε.Κ.Ε. με θέμα: «Μηνύματα από τη ζωή και τη 
διδασκαλία των Αγίων Παϊσίου του Αγιορείτου και Πορφυρίου του 
Καυσοκαλυβίτου», ανέγνωσε χαιρετισμό και συντόνισε τις εργασίες του 
Συνεδρίου.

ΤΡΙΤΗ
19 ΜΑΪΟΥ 2015

Παρέστη σε Εκδήλωση για την παρουσίαση του βιβλίου του 
Πρωτοπρεσβυτέρου Χαραλάμπους Νικολαΐδη με τίτλο «ΠΑΝΑΓΙΑ 
ΧΡΥΣΟΣΠΗΛΙΩΤΙΣΣΑ» και ανέγνωσε χαιρετισμό.  

ΤΕΤΑΡΤΗ
20 ΜΑΪΟΥ 2015 

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

ΠΕΜΠΤΗ
21 ΜΑΪΟΥ 2015

Συλλειτούργησε με τον Μακαριώτατο Αρχιεπίσκοπο Κύπρου κ.κ. Χρυσόστομο 
στον πανηγυρίζοντα ιερό ναό των Αγίων Κωνσταντίνου και Ελένης στο 
Τσέρι. 

ΚΥΡΙΑΚΗ 
24 ΜΑΪΟΥ 2015

Λειτούργησε στον ιερό ναό του Αγίου Θεράποντος στον Λυθροδόντα, 
κήρυξε τον θείο λόγο και τέλεσε το ετήσιο μνημόσυνο του αειμνήστου 
Οικονόμου Μιχαήλ Καλλονά.
Παρέστη στους αγώνες ποδηλασίας που διοργάνωσε ο Ποδηλατικός 
Όμιλος της Ιεράς Μητροπόλεως Ταμασού «Άγιος Μνάσων» στον 
Λυθροδόντα.
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ΤΕΑΡΤΗ
27 ΜΑΪΟΥ 2015

Λειτούργησε στον πανηγυρίζοντα ιερό ναό του Αγίου Ιωάννου του Ρώσου 
του Προσφυγικού Συνοικισμού Κοκκίνων Λάρνακος και κήρυξε τον θείο 
λόγο.

ΚΥΡΙΑΚΗ 
31 ΜΑΪΟΥ 2015

Λειτούργησε στον ιερό ναό της Παναγίας Οδηγήτριας στο Παλαιομέτοχο 
και κήρυξε τον θείο λόγο. Στη συνέχεια τέλεσε στον ίδιο ιερό ναό τον 
Εσπερινό του Αγίου Πνεύματος.

ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗ ΤΑΜΑΣΟΥ ΚΑΙ ΟΡΕΙΝΗΣ ΚΥΡΙΟΥ ΗΣΑΪΟΥ
ΧΡΟΝΙΚΑ ΙΟΥΝΙΟΥ 2015

       Ζ Ζ Ζ
ΔΕΥΤΕΡΑ 

1 ΙΟΥΝΙΟΥ 2015

Ο Πανιερώτατος Μητροπολίτης Ταμασού και Ορεινής κ. Ησαΐας 
συλλειτούργησε με τον Μακαριώτατο Αρχιεπίσκοπο Αθηνών και πάσης 
Ελλάδος κ.κ. Ιερώνυμο και άλλους Αρχιερείς σε συλλείτουργο στον ιερό 
ναό του Αγίου Διονυσίου του Αρεοπαγίτου στην Αθήνα, κατά τη διάρκεια 
του οποίου τελέστηκε η χειροτονία του Εψηφισμένου Μητροπολίτου Νέας 
Κρήνης και Καλαμαριάς κ. Ιουστίνου. 

ΤΡΙΤΗ
2 ΙΟΥΝΙΟΥ 2015 Επισκέφθηκε την Ιερά Μονή του Αγίου Νεκταρίου στην Αίγινα. 

ΣΑΒΒΑΤΟ
6 ΙΟΥΝΙΟΥ 2015 Προήδρευσε Συνεδρίας της Θρονικής Επιτροπής της Μητροπόλεως. 

ΚΥΡΙΑΚΗ
7 ΙΟΥΝΙΟΥ 2015

Λειτούργησε στον ιερό ναό του Αγίου Γεωργίου στο Γούρρι και κήρυξε 
τον θείο λόγο. Στη συνέχεια παρέστη στα Εγκαίνια του Μουσείου Λαϊκής 
Τέχνης της Κοινότητας και τέλεσε τον Αγιασμό. 

ΔΕΥΤΕΡΑ
8 ΙΟΥΝΙΟΥ 2015

Δέχθηκε Επίσκεψη του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Νέας Κρήνης και 
Καλαμαριάς κ. Ιουστίνου.
Το βράδυ παρέστη σε Εκδήλωση του ΚΕΝΘΕΑ που διοργανώθηκε στο 
Προεδρικό Μέγαρο.

ΤΕΤΑΡΤΗ
10 ΙΟΥΝΙΟΥ 2015

Το εσπέρας χοροστάτησε κατά την ακολουθία του πανηγυρικού εσπερινού 
στον πανηγυρίζοντα ιερό ναό του Αποστόλου Βαρνάβα στον Μαθιάτη 
και κήρυξε τον θείο λόγο. Κατά τη διάρκεια του Εσπερινού προχείρισε τον 
Οικονόμο Γεώργιο Μακρή σε Πρωτοπρεσβύτερο.  

ΠΕΜΠΤΗ
11 ΙΟΥΝΙΟΥ 2015

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

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
12 ΙΟΥΝΙΟΥ 2015 Είχε συνάντηση με τον Θεοφιλέστατο Επίσκοπο Αμαθούντος κ. Νικόλαο. 
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ΚΥΡΙΑΚΗ
14 ΙΟΥΝΙΟΥ 2015

Λειτούργησε στον ιερό ναό της Παναγίας στην Αγροκηπιά, κήρυξε τον 
θείο λόγο και τέλεσε το μνημόσυνο του αειμνήστου Οικονόμου Γεωργίου 
Κίτσιου.

ΚΥΡΙΑΚΗ
21 ΙΟΥΝΙΟΥ 2015

Συλλειτούργησε με τον Πανιερώτατο Μητροπολίτη Κυρηνείας κ. Χρυσόστομο 
στον καθεδρικό ναό του Αγίου Νικολάου στο Επισκοπειό. Στη συνέχεια 
κατέθεσε το θεμέλιο λίθο του νέου ιερού ναού Πάντων των εν τῇ Ρωσικῇ 
Γῇ Διαλαμψάντων Αγίων, ο οποίος θα ανεγερθεί στον περίβολο της 
Μητροπόλεως Ταμασού και θα εξυπηρετεί τις λειτουργικές ανάγκες των 
Ρωσοφώνων Ορθοδόξων.

ΠΕΜΠΤΗ
25 ΙΟΥΝΙΟΥ 2015

Παρέστη στην τελετή λήξης των μαθημάτων της Ιερατικής Σχολής 
«Απόστολος Βαρνάβας». 

ΚΥΡΙΑΚΗ
28 ΙΟΥΝΙΟΥ 2015

Λειτούργησε στην Ιερά Μονή του Αγίου Ιωάννου του Θεολόγου παρά το 
Φικάρδου και κήρυξε τον θείο λόγο.
Το εσπέρας χοροστάτησε κατά την ακολουθία του πανηγυρικού εσπερινού 
στον πανηγυρίζοντα ιερό ναό των Αποστόλων Πέτρου και Παύλου στο 
Φικάρδου και κήρυξε τον θείο λόγο.

ΔΕΥΤΕΡΑ
29 ΙΟΥΝΙΟΥ 2015

Χοροστάτησε κατά την ακολουθία του Εσπερινού στον ιερό ναό του Αγίου 
Νικολάου στη Λακατάμεια και κήρυξε τον θείο λόγο. Κατά τη διάρκεια 
του Εσπερινού απένειμε στον Πρωτοψάλτη του Ναού κ. Γεώργιο Σπανό το 
Οφφίκιο του Άρχοντος Πρωτοψάλτου της Ιεράς Μητροπόλεως Ταμασού 
και Ορεινής. 

ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤH ΤΡΙΜΥΘΟΥΝΤΟΣ  ΚΥΡΙΟΥ  ΒΑΡΝΑΒΑ
ΧΡΟΝΙΚΑ ΜΑΪΟΥ 2015 

      Ζ Ζ Ζ
ΚΥΡΙΑΚΗ

3 ΜΑΪΟΥ 2015
Ὁ Πανιερώτατος Μητροπολίτης Τριμυθοῦντος  κύριος Βαρνάβας λειτού-
ργησε στήν Ἱερά Μονή Ἁγίου Μηνᾶ Βάβλας.

ΠΕΜΠΤΗ
7 ΜΑΪΟΥ 2015

Ὑποδέχθηκε μέρος τῶν ἱερῶν Λειψάνων τῶν Ἁγίων Βαρνάβα καί 
Ἐπιφανίου στόν Ἱερό Ναό Ἁγίου Ἐπιφανίου Ὀλυμπίων καί ἀκολούθως 
χοροστάτησε κατά τήν ἀκολουθία τοῦ Ἑσπερινοῦ στόν ὡς ἄνω Ἱερό Ναό.

ΣΑΒΒΑΤΟ
9 ΜΑΪΟΥ 2015

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

ΚΥΡΙΑΚΗ
10 ΜΑΪΟΥ 2015 Λειτούργησε στόν Ἱερό Ναό Ἁγίας Μαρίνης Μοσφιλωτῆς.

ΔΕΥΤΕΡΑ
11 ΜΑΪΟΥ 2015

Χοροστάτησε κατά τήν ἀκολουθία τοῦ Ἑσπερινοῦ στόν πανηγυρίζοντα 
Ἱερό Ναό Ἁγίου Ἐπιφανίου Ἀλεθρικοῦ. 
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ΤΡΙΤΗ
12 ΜΑΪΟΥ 2015

Συλλειτούργησε μέ τόν Σεβασμιώτατο Μητροπολίτη Ἐδέσσης, Πέλλης 
καί Ἀλμωπίας κ. Ἰωήλ στόν πανηγυρίζοντα Ἱερό Ναό Ἁγίου Ἐπιφανίου 
Ὀλυμπίων. 

ΠΕΜΠΤΗ
14 ΜΑΪΟΥ 2015

Λειτούργησε στόν πανηγυρίζοντα Ἱερό Ναό Ἁγίου Θεράποντος 
Ἀγγλισίδων καί κήρυξε τόν θεῖο λόγο. 

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
15 ΜΑΪΟΥ 2015

Ὑποδέχθηκε τήν τιμία Κάρα τῆς Ἁγίας Ὑπομονῆς στόν Ἱερό Ναό Ἁγίων 
Κωνσταντίνου καί Ἑλένης Ἰδαλίου. 

ΣΑΒΒΑΤΟ
16 ΜΑΪΟΥ 2015

Χοροστάτησε κατά τήν ἀκολουθία τοῦ Ἑσπερινοῦ στόν Ἱερό Ναό Ἁγίου 
Ἐπιφανίου Ὀλυμπίων.

ΚΥΡΙΑΚΗ
17 ΜΑΪΟΥ 2015

Συλλειτούργησε μέ τούς Σεβασμιώτατους Μητροπολίτες Κορίνθου 
κ. Διονύσιο καί Βόστρων κ. Τιμόθεο στόν Ἱερό Ναό Ἁγίων Κωνσταντίνου 
καί Ἑλένης Ἰδαλίου.

ΤΡΙΤΗ
19 ΜΑΪΟΥ 2015

Λειτούργησε στό πανηγυρίζον παρεκκλήσιο τοῦ Ἁγίου Φανουρίου καί τῶν 
13 Ὁσιομαρτύρων μοναχῶν τῆς Μονῆς Παναγίας Καντάρας, τῆς Ἱερᾶς 
Μονῆς Σταυροβουνίου.

ΤΕΤΑΡΤΗ
20 ΜΑΪΟΥ 2015

Λειτούργησε στό πανηγυρίζον παρεκκλήσιο τοῦ Ἁγίου Νικολάου 
Μαρωνίου.
Χοροστάτησε κατά τήν ἀκολουθία τοῦ Ἑσπερινοῦ στόν πανηγυρίζοντα 
Ἱερό Ναό Ἁγίων Κωνσταντίνου καί Ἑλένης Ἰδαλίου.

ΠΕΜΠΤΗ
21 ΜΑΪΟΥ 2015

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

ΚΥΡΙΑΚΗ
24 ΜΑΪΟΥ 2015

Λειτούργησε στόν Ἱερό Ναό Παναγίας Καλαβασοῦ καί κήρυξε τόν θεῖο 
λόγο.

ΚΥΡΙΑΚΗ
31 ΜΑΪΟΥ 2015

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

ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤH ΤΡΙΜΥΘΟΥΝΤΟΣ  ΚΥΡΙΟΥ  ΒΑΡΝΑΒΑ
ΧΡΟΝΙΚΑ ΙΟΥΝΙΟΥ 2015 

      Ζ Ζ Ζ
ΣΑΒΒΑΤΟ

6 ΙΟΥΝΙΟΥ 2015

Ὁ Πανιερώτατος Μητροπολίτης Τριμυθοῦντος  κύριος Βαρνάβας 
χοροστάτησε κατά τήν ἀκολουθία τοῦ Ἑσπερινοῦ στόν πανηγυρίζοντα 
Ἱερό Ναό Ἁγίων Πάντων καί Ἁγίου Ἀρτεμίου, παρά τή Βιομηχανική 
Περιοχή Ἰδαλίου.

ΚΥΡΙΑΚΗ
7 ΙΟΥΝΙΟΥ 2015

Λειτούργησε στόν Ἱερό Ναό Παναγίας Λάγιας καί κήρυξε τόν θεῖο λόγο.
Κατέθεσε τόν θεμέλιο λίθο τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ Ἁγίας Φωτεινῆς τῆς Κυπρίας 
Κοφίνου.
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ΤΕΤΑΡΤΗ-ΠΕΜΠΤΗ
10-11 ΙΟΥΝΙΟΥ 2015

Ὀνομαστήρια Μητροπολίτου. Προέστη ἀγρυπνίας, συλλειτουργοῦντος 
τοῦ Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Βόστρων κ. Τιμοθέου, μέ τήν εὐκαιρία 
τῆς ἑορτῆς τοῦ Ἀποστόλου Βαρνάβα, στό παρεκκλήσιο τῆς Ἁγίας 
Παρασκευῆς στή Μοσφιλωτή.

ΚΥΡΙΑΚΗ
14 ΙΟΥΝΙΟΥ 2015 Λειτούργησε στό παρεκκλήσιο τῆς Ἁγίας Παρασκευῆς στή Μοσφιλωτή.

ΚΥΡΙΑΚΗ
21 ΙΟΥΝΙΟΥ 2015

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

ΤΡΙΤΗ-ΤΕΤΑΡΤΗ
23-24 ΙΟΥΝΙΟΥ 2015

Προέστη ἀγρυπνίας, μέ τήν εὐκαιρία τῆς ἑορτῆς τοῦ Γενεσίου τοῦ 
Προδρόμου καί Βαπτιστοῦ Ἰωάννου, στόν Ἱερό Ναό Τιμίου Προδρόμου 
Κόρνου.

ΚΥΡΙΑΚΗ
28 ΙΟΥΝΙΟΥ 2015

Λειτούργησε στόν Ἱερό Ναό Ἀναστάσεως τοῦ Χριστοῦ Ἀλάμπρας καί 
κήρυξε τόν θεῖο λόγο. 

ΔΕΥΤΕΡΑ
29 ΙΟΥΝΙΟΥ 2015

Χοροστάτησε κατά τήν ἀκολουθία τοῦ Ἑσπερινοῦ στόν πανηγυρίζοντα 
Ἱερό Ναό Ἁγίων Ἀποστόλων Ἀθηαίνου. 

ΕΠΙΣΚΟΠΟΥ ΚΑΡΠΑΣΙΑΣ ΚΥΡΙΟΥ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΥ 
ΧΡΟΝΙΚΑ ΜΑΪΟΥ 2015

     Ζ Ζ Ζ
ΚΥΡΙΑΚΗ 

   3 ΜΑΙΟΥ 2015

Ὁ Θεοφιλέστατος Ἐπίσκοπος Καρπασίας κ. Χριστοφόρος συλλειτούργησε 
μέ τόν Μητροπολίτη Ζάγκρεπ καί Λιουμπλιάνας κ. Πορφύριο στόν 
μητροπολιτικό ναό τῆς Μεταμορφώσεως τοῦ Σωτῆρος στό Ζάγκρεπ 
Κροατίας.    

ΤΕΤΑΡΤΗ
 6 ΜΑΙΟΥ 2015

Λειτούργησε στόν πανηγυρίζοντα ἱερό ναό τῆς τοῦ Θεοῦ Σοφίας στόν 
Στρόβολο καί κήρυξε τόν θεῖο λόγο. 

ΠΕΜΠΤΗ
7 ΜΑΙΟΥ 2015

Χοροστάτησε στόν πανηγυρίζοντα καθεδρικό ναό Ἁγίου Ἰωάννου τοῦ 
Θεολόγου Λευκωσίας καί κήρυξε τόν θεῖο λόγο.

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
8 ΜΑΙΟΥ 2015

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

ΣΑΒΒΑΤΟ
9 ΜΑΙΟΥ 2015

Μέ τήν εὐκαιρία τῶν ὀνομαστηρίων του λειτούργησε στόν ἱερό ναό Ἁγίου 
Νεκταρίου Ἀγλαντζιᾶς καί κήρυξε τόν θεῖο λόγο.

ΚΥΡΙΑΚΗ
10 ΜΑΙΟΥ 2015

Συλλειτούργησε μέ τόν Πατριάρχη Ἀντιοχείας κ. Ἰωάννη, τόν Μακαριώτατο 
Ἀρχιεπίσκοπο Κύπρου κ. Χρυσόστομο καί ἄλλους Ἀρχιερεῖς  στόν ἱερό 
ναό τῆς τοῦ Θεοῦ Σοφίας.
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ΚΥΡΙΑΚΗ
17 ΜΑΙΟΥ 2015

Λειτούργησε στόν ἱερό ναό Ἁγίου Ἰωάννου τοῦ Ρώσου στή Λάρνακα καί 
κήρυξε τόν θεῖο λόγο.   

ΚΥΡΙΑΚΗ 
24 ΜΑΙΟΥ 2015

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

ΤΕΤΑΡΤΗ
27 ΜΑΙΟΥ 2015                         

Λειτούργησε στόν ἱερό ναό Ἁγίου Γεωργίου στόν  Ὕψωνα Λεμεσοῦ καί 
κήρυξε τόν θεῖο λόγο. 

ΚΥΡΙΑΚΗ
31 ΜΑΙΟΥ 2015                         

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

ΕΠΙΣΚΟΠΟΥ ΚΑΡΠΑΣΙΑΣ ΚΥΡΙΟΥ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΥ 
ΧΡΟΝΙΚΑ ΙΟΥΝΙΟΥ 2015

     Ζ Ζ Ζ
ΔΕΥΤΕΡΑ

1 ΙΟΥΝΙΟΥ 2015

Ὁ Θεοφιλέστατος Ἐπίσκοπος Καρπασίας κύριος Χριστοφόρος 
λειτούργησε στόν πανηγυρίζοντα  ἱερό ναό Ἁγίας Τριάδος Αἰγιαλούσης 
καί κήρυξε τόν θεῖο λόγο.   

7 ΙΟΥΝΙΟΥ 2015 Λειτούργησε στόν πανηγυρίζοντα ἱερό ναό Ἁγίων Πάντων 
Μακεδονιτίσσης καί κήρυξε τόν θεῖο λόγο.  

ΤΕΤΑΡΤΗ
10 ΙΟΥΝΙΟΥ 2015

Χοροστάτησε στόν πανηγυρίζοντα ἱερό ναό Ἀποστόλου Βαρνάβα 
Στροβόλου καί κήρυξε τόν θεῖο λόγο.

ΠΕΜΠΤΗ 
 11 ΙΟΥΝΙΟΥ 2015

Συλλειτούργησε μέ τόν Μακαριώτατο Ἀρχιεπίσκοπο Κύπρου κ.κ. 
Χρυσόστομο Β΄ καί ἄλλους ἀρχιερεῖς στόν πανηγυρίζοντα ἱερό ναό 
Ἀποστόλου Βαρνάβα στό Στρόβολο.

ΚΥΡΙΑΚΗ
 14 ΙΟΥΝΙΟΥ 2015

Λειτούργησε στόν ἱερό ναό Ἁγίου Πολυδώρου στό Καϊμακλί καί κήρυξε 
τόν θεῖο λόγο.

 ΚΥΡΙΑΚΗ
  21 ΙΟΥΝΙΟΥ 2015

Λειτούργησε στόν ἱερό ναό Ἁγίου Σπυρίδωνα στό Στρόβολο καί κήρυξε 
τόν θεῖο λόγο.  

ΚΥΡΙΑΚΗ
28 ΙΟΥΝΙΟΥ 2015

Λειτούργησε στόν ἱερό ναό Ἁγίου Αὐξεντίου καί Ἁγίου Εὐσταθίου στή 
Λάρνακα καί κήρυξε τόν θεῖο λόγο. Τό ἑσπέρας χοροστάτησε στόν 
πανηγυρίζοντα ἱερό ναό Ἁγίου Παύλου στόν Ἅγιο Δομέτιο καί κήρυξε τόν 
θεῖο λόγο.   
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ΕΠΙΣΚΟΠΟΥ ΑΡΣΙΝΟΗΣ ΚΥΡΙΟΥ ΝΕΚΤΑΡΙΟΥ
ΧΡΟΝΙΚΑ MAΪΟΥ 2015

     Ζ Ζ Ζ
ΣΑΒΒΑΤΟ

2 ΜΑΙΟΥ 2015

Ο Θεοφιλέστατος Επίσκοπος Αρσινόης κ. Νεκτάριος συλλειτούργησε 
με τον πατριάρχη Βουλγαρίας κ. Νεόφυτο και άλλους αρχιερείς, 
εκπροσώπους ορθοδόξων Εκκλησιών, στην αρχαία πόλη της Πλίσκας 
στη Βουλγαρία, επ’ ευκαιρία της συμπλήρωσης 1150 ετών από τον 
εκχριστιανισμό των Βουλγάρων.

ΚΥΡΙΑΚΗ
3 ΜΑΙΟΥ 2015

Συλλειτούργησε με τον μητροπολίτη Βάρνας κ. Ιωάννη και άλλους 
αρχιερείς στον καθεδρικό Ναό της Κοιμήσεως της Θεοτόκου στη Βάρνα.

ΚΥΡΙΑΚΗ
10 ΜΑΙΟΥ 2015

Λειτούργησε στην ιερά Μονή του Αγίου Γεωργίου Κοντού στη Λάρνακα 
και κήρυξε τον θείο λόγο.

ΤΡΙΤΗ
12 ΜΑΙΟΥ 2015

Λειτούργησε στον πανηγυρίζοντα ιερό Ναό του Αγίου Επιφανίου στη 
Δρούσια και κήρυξε τον θείο λόγο.

ΚΥΡΙΑΚΗ
17 ΜΑΙΟΥ 2015

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

ΠΕΜΠΤΗ
21 ΜΑΙΟΥ 2015

Λειτούργησε στον ιερό Ναό του Αγίου Γεωργίου στο Γουδί και κήρυξε τον 
θείο λόγο.

ΚΥΡΙΑΚΗ 
24 ΜΑΙΟΥ 2015

Λειτούργησε στον ιερό Ναό του Αποστόλου Λουκά στα Κούκλια και 
προέστη του μνημοσύνου των ηρώων της Κοινότητας.

ΚΥΡΙΑΚΗ
31 ΜΑΙΟΥ 2015

Λειτούργησε στην ιερά Μονή του Αγίου Γεωργίου Μαυροβουνίου στη 
Λάρνακα.

ΕΠΙΣΚΟΠΟΥ ΑΡΣΙΝΟΗΣ ΚΥΡΙΟΥ ΝΕΚΤΑΡΙΟΥ
ΧΡΟΝΙΚΑ ΙΟΥΝΙΟΥ 2015

     Ζ Ζ Ζ
ΔΕΥΤΕΡΑ

1 ΙΟΥΝΙΟΥ 2015
Ο Θεοφιλέστατος Επίσκοπος Αρσινόης κ. Νεκτάριος λειτούργησε στον 
ιερό Ναό της Του Θεού Σοφίας στο Στρουμπί.

ΚΥΡΙΑΚΗ
7 ΙΟΥΝΙΟΥ 2015

Λειτούργησε στον ιερό Ναό του Αγίου Γεωργίου στην Παναγιά και 
προέστη του μνημοσύνου των ηρώων της Κοινότητας.

ΠΕΜΠΤΗ
11 ΙΟΥΝΙΟΥ 2015

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

ΚΥΡΙΑΚΗ
14 ΙΟΥΝΙΟΥ 2015

Λειτούργησε στον ιερό Ναό του Αποστόλου Ανδρέα στην Πόλη 
Χρυσοχούς και κήρυξε τον θείο λόγο.

ΚΥΡΙΑΚΗ
21 ΙΟΥΝΙΟΥ 2015

Λειτούργησε στον ιερό Ναό της Παναγίας Γαλατούσης στη Γαλαταριά και 
κήρυξε τον θείο λόγο.
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ΚΥΡΙΑΚΗ
28 ΙΟΥΝΙΟΥ 2015

Λειτούργησε στον ιερό Ναό της Παναγίας Χρυσοαιματούσης στη 
Χλώρακα και προέστη του μνημοσύνου των ηρώων της Κοινότητας.
Το εσπέρας χοροστάτησε κατά την ακολουθία του εσπερινού στον 
πανηγυρίζοντα ιερό Ναό των Αποστόλων Πέτρου και Παύλου στην 
Αργάκα και κήρυξε τον θείο λόγο.

ΔΕΥΤΕΡΑ
29 ΙΟΥΝΙΟΥ 2015

Λειτούργησε στον 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.

ΕΠΙΣΚΟΠΟΥ ΑΜΑΘΟΥΝΤΟΣ  ΚΥΡΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ 
ΧΡΟΝΙΚΑ  ΜΑΪΟΥ 2015

    Ζ Ζ Ζ
ΚΥΡΙΑΚΗ

3 ΜΑΪΟΥ 2015

Ὁ Θεοφιλέστατος Ἐπίσκοπος Ἀμαθοῦντος κύριος Νικόλαος τέλεσε τή 
Θεία Λειτουργία στόν ἱερό ναό Παναγίας Πυργωτίσσης τῆς κοινότητας 
Πύργου.

ΚΥΡΙΑΚΗ 
10 ΜΑΪΟΥ 2015

Παρέστη συμπροσευχόμενος στό Ἀρχιερατικό Συλλείτουργο στόν ἱερό 
ναό τῆς τοῦ Θεοῦ Σοφίας, προϊσταμένου τοῦ Μακαριωτάτου Πατριάρχου 
Ἀντιοχείας κ.κ.Ἰωάννου καί συλλειτουργοῦντος τοῦ Μακαριωτάτου 
Ἀρχιεπισκόπου Κύπρου κ.κ.Χρυσοστόμου.

ΔΕΥΤΕΡΑ
11 ΜΑΪΟΥ 2015

Χοροστάτησε κατά τήν ἀκολουθία τοῦ ἑσπερινοῦ στόν ἱερό ναό Ἁγίου 
Ἐπιφανίου τῆς κοινότητας Ἀψιού.

ΤΡΙΤΗ
12 ΜΑΪΟΥ 2015

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

ΚΥΡΙΑΚΗ
17 ΜΑΪΟΥ 2015

Τέλεσε τή Θεία Λειτουργία στόν ἱερό ναό Παναγίας Χρυσελεούσης τῆς 
κοινότητας Φοινικαριῶν.

ΤΕΤΑΡΤΗ
20 ΜΑΪΟΥ 2015

Προέστη ἀγρυπνίας μέ τήν εὐκαιρία τῆς ἑορτῆς τῆς Ἀποδόσεως τοῦ 
Πάσχα στόν ἱερό ναό Ἁγίου Ἰωάννου τοῦ Ἐλεήμονος Λεμεσοῦ.
Χοροστάτησε κατά τήν ἀκολουθία τοῦ ἑσπερινοῦ στόν πανηγυρίζοντα 
ἱερό ναό Ἁγίων Κωνσταντίνου καί Ἑλένης τῆς κοινότητας Ἁγίου 
Κωνσταντίνου.

ΠΕΜΠΤΗ
21 ΜΑΪΟΥ 2015

Τέλεσε τή Θεία Λειτουργία στόν πανηγυρίζοντα ἱερό ναό Ἁγίων 
Κωνσταντίνου καί Ἑλένης τῆς κοινότητας Καντοῦ.

ΚΥΡΙΑΚΗ
24 ΜΑΪΟΥ 2015 Τέλεσε τή Θεία Λειτουργία στόν ἱερό ναό Ἁγίου Νικολάου Λεμεσοῦ.
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ΤΕΤΑΡΤΗ
27 ΜΑΪΟΥ 2015

Τέλεσε τή Θεία Λειτουργία στό ἱερό παρεκκλήσιο τοῦ Ἁγίου Ἰωάννου τοῦ 
Ρώσου τῆς κοινότητας Βουνίου.

ΚΥΡΙΑΚΗ
31 ΜΑΪΟΥ 2015

Τέλεσε τή Θεία Λειτουργία καί τόν ἑσπερινό τῆς γονυκλισίας στόν ἱερό 
ναό Ἁγίας Παρασκευῆς Γερμασόγειας. 

ΕΠΙΣΚΟΠΟΥ ΑΜΑΘΟΥΝΤΟΣ  ΚΥΡΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ 
ΧΡΟΝΙΚΑ  IOYNIOY 2015

    Ζ Ζ Ζ
ΔΕΥΤΕΡΑ

1 ΙΟΥΝΙΟΥ 2015

Ὁ Θεοφιλέστατος Ἐπίσκοπος Ἀμαθοῦντος κύριος Νικόλαος συμμετέσχε 
σέ ἀρχιερατικό συλλείτουργο στόν ἱερό ναό Ἁγίου Διονυσίου Ἀθηνῶν 
προϊσταμένου τοῦ Ἀρχιεπισκόπου Ἀθηνῶν καί πάσης Ἑλλάδος 
κ.κ.Ἱερωνύμου, κατά τή διάρκεια τοῦ ὁποίου χειροτονήθηκε ὁ νέος   
Μητροπολίτης Νέας Κρήνης καί Καλαμαριᾶς κ.κ.Ἰουστῖνος.

ΚΥΡΙΑΚΗ
7 ΙΟΥΝΙΟΥ 2015

Συμμετέσχε σέ ἀρχιερατικό συλλείτουργο στόν ἱερό ναό Ἁγίας Νάπας, 
προϊσταμένου τοῦ Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Νέας Κρήνης καί 
Καλαμαριᾶς κ.κ.Ἰουστίνου.

ΤΕΤΑΡΤΗ
10 ΙΟΥΝΙΟΥ 2015

Χοροστάτησε κατά τήν ἀκολουθία τοῦ ἑσπερινοῦ στόν πανηγυρίζοντα 
ἱερό ναό Ἀποστόλου Βαρνάβα Κάτω Πολεμιδιῶν.

ΠΕΜΠΤΗ
11 ΙΟΥΝΙΟΥ 2015

Συμμετέσχε σέ πολυαρχιερατικό  συλλείτουργο στόν ἱερό ναό Ἁποστόλου 
Βαρνάβα στή Λευκωσία, προϊσταμένου τοῦ Μακαριωτάτου Ἀρχιεπισκόπου 
Κύπρου κ.κ.Χρυσοστόμου, μέ τήν εὐκαιρία τῆς μνήμης τοῦ Ἀποστόλου 
Βαρνάβα, ἱδρυτή καί προστάτη τῆς Ἁγιωτάτης Ἐκκλησίας τῆς Κύπρου.

ΚΥΡΙΑΚΗ
14 ΙΟΥΝΙΟΥ 2015

Τέλεσε τή Θεία Λειτουργία στόν ἱερό ναό Ἁγίου Μάμαντος τῆς κοινότητας 
Τραχωνίου.

ΔΕΥΤΕΡΑ
15 ΙΟΥΝΙΟΥ 2015

Χοροστάτησε κατά τήν ἀκολουθία τοῦ ἑσπερινοῦ στόν πανηγυρίζοντα 
ἱερό ναό Ἁγίου Τύχωνα τῆς ὁμώνυμης κοινότητας.

ΤΡΙΤΗ
16 ΙΟΥΝΙΟΥ 2015

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

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 
19 ΙΟΥΝΙΟΥ 2015

Τέλεσε τή Θεία Λειτουργία κατά τή διάρκεια ἀγρυπνίας στά ἐρείπια τῆς 
Βασιλικῆς τοῦ Ἁγίου Τύχωνα στήν ἀρχαία Ἀμαθούντα.

ΚΥΡΙΑΚΗ
21 ΙΟΥΝΙΟΥ 2015

Τέλεσε τή Θεία Λειτουργία στόν ἱερό ναό Ἀποστόλου Ἀνδρέα τῆς 
κοινότητας Κάτω Ἀμιάντου. 

ΤΡΙΤΗ 
23 ΙΟΥΝΙΟΥ 2015

Τέλεσε τή Θεία Λειτουργία κατά τή διάρκεια ἀγρυπνίας στήν 
πανηγυρίζουσα  ἱερά μονή Τιμίου Προδρόμου Μέσα Ποταμοῦ.

ΚΥΡΙΑΚΗ
28 ΙΟΥΝΙΟΥ 2015

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



378 ΕΠΙΣΚΟΠΩΝ ΛΗΔΡΑΣ  ΚΑΙ  ΧΥΤΡΩΝ  ΧΡΟΝΙΚΑ ΜΑΪΟΥ - ΙΟΥΝΙΟΥ

ΕΠΙΣΚΟΠΟΥ ΛΗΔΡΑΣ ΚΑΙ ΗΓΟΥΜΕΝΟΥ ΤΗΣ ΙΕΡΑΣ ΜΟΝΗΣ
ΠΑΝΑΓΙΑΣ ΜΑΧΑΙΡΑ ΚΥΡΙΟΥ ΕΠΙΦΑΝΙΟΥ

ΧΡΟΝΙΚΑ ΜΑΪΟΥ – ΙΟΥΝΙΟΥ 2015

        Ζ Ζ Ζ
Ὁ Ἐπίσκοπος Λήδρας καὶ Ἡγούμενος τῆς Ἱερᾶς Βασιλικῆς καὶ Σταυροπηγιακὴς Μονῆς 
Μαχαιρᾶ κύριος Ἐπιφάνιος λειτούργησε ἢ καὶ χοροστάτησε σ’ ὅλες τις ἱερὲς ἀκολουθίες 
Μαΐου- Ἰουνίου στο καθολικὸ τῆς Ἱερᾶς Μονῆς Μαχαιρᾶ.

ΕΠΙΣΚΟΠΟΥ ΧΥΤΡΩΝ ΚΥΡΙΟΥ ΛΕΟΝΤΙΟΥ
ΧΡΟΝΙΚΑ ΜΑΪΟΥ – ΙΟΥΝΙΟΥ 2015

     Ζ Ζ Ζ
ΚΥΡΙΑΚΗ

3 ΜΑΙΟΥ 2015
Ο Επίσκοπος Χύτρων κ. Λεόντιος τέλεσε τη Θεία Λειτουργία στο 
καθολικό της Ιεράς Μονής Αγ. Νεοφύτου.

ΔΕΥΤΕΡΑ 
11 ΜΑΙΟΥ 2015

Είχε συνάντηση με τον Μακαριώτατο Πατριάρχη Αντιοχείας κ.κ. Ιωάννη Ι΄ και 
τα Μέλη της Συνοδίας του, οι οποίοι στα πλαίσια της ειρηνικής επίσκεψής 
τους στην Εκκλησία της Κύπρου, επισκέφθηκαν και την Ιερά Μονή 
Αγίου Νεοφύτου και αφού ξεναγήθηκαν σ' αυτήν παρακάθησαν σε δείπνο 
που παρέθεσε σ’ αυτούς ο καθηγούμενος της Μονής Θεοφιλέστατος 
Επίσκοπος Χύτρων κ. Λεόντιος.  Τους εκλεκτούς επισκέπτες συνόδευε ο 
Μακαριώτατος Αρχιεπίσκοπος Κύπρου κ.κ. Χρυσόστομος Β΄.

ΤΕΤΑΡΤΗ
17 ΙΟΥΝΙΟΥ 2015

Χοροστάτησε κατά τον πανηγυρικό εσπερινό στον Ιερό Ναό Αγίου 
Λεοντίου στο Μετόχιο της Ιεράς Μονής Αγίου Νεοφύτου «Ανατολικό».

ΠΕΜΠΤΗ
18 ΙΟΥΝΙΟΥ 2015

Συλλειτούργησε με τον Θεοφιλέστατο Επίσκοπο Μεσαορίας κ. Γρηγόριο 
στον Ιερό Ναό Αγίου Λεοντίου στο Μετόχιο του Ανατολικού.

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



379ΕΠΙΣΚΟΠΟΥ ΝΕΑΠΟΛΕΩΣ  ΧΡΟΝΙΚΑ ΜΑΪΟΥ - ΙΟΥΝΙΟΥ

ΕΠΙΣΚΟΠΟΥ ΝΕΑΠΟΛΕΩΣ ΚΥΡΙΟΥ ΠΟΡΦΥΡΙΟΥ 
ΧΡΟΝΙΚΑ ΜΑΪΟΥ 2015

       Ζ Ζ Ζ
ΚΥΡΙΑΚΗ

3 ΜΑΪΟΥ 2015

Ο Θεοφιλέστατος Επίσκοπος Νεαπόλεως κ. Πορφύριος συμμετέσχε 
σε αρχιερατικό Συλλείτουργο, μαζί με τον Μητροπολίτη Βελεστίνου κ. 
Δαμασκηνό, στον ιερό ναό Κοιμήσεως της Θεοτόκου στην Ηλιούπολη 
στην Αθήνα.

ΚΥΡΙΑΚΗ
10 ΜΑΪΟΥ 2015

Ο Θεοφιλέστατος τέλεσε τη   Θεία  Λειτουργία και κήρυξε τον θείο λόγο 
στον Μητροπολιτικό ναό Βρυξελλών.

ΚΥΡΙΑΚΗ
17 ΜΑΪΟΥ 2015

Ο Θεοφιλέστατος συμμετέσχε σε αρχιερατικό Συλλείτουργο, μαζί με τον 
Μητροπολίτη Δυτικής και Νοτίου Ευρώπης κ. Ιωσήφ στην Ρουμανική 
ενορία Αγίου Νικολάου Βρυξελλών.

ΚΥΡΙΑΚΗ
24 ΜΑΪΟΥ 2015

Ο Θεοφιλέστατος τέλεσε τη Θεία Λειτουργία και κήρυξε τον θείο λόγο 
στον ιερό ναό Αγίου Ιωάννη στο Molenbeek στις Βρυξέλλες.

ΚΥΡΙΑΚΗ
31 ΜΑΪΟΥ 2015

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

ΕΠΙΣΚΟΠΟΥ ΝΕΑΠΟΛΕΩΣ ΚΥΡΙΟΥ ΠΟΡΦΥΡΙΟΥ 
ΧΡΟΝΙΚΑ IOYNIOY 2015

     Ζ Ζ Ζ 

ΚΥΡΙΑΚΗ
7 ΙΟΥΝΙΟΥ 2015

Ο Θεοφιλέστατος Επίσκοπος Νεαπόλεως κ. Πορφύριος τέλεσε τη Θεία 
Λειτουργία και κήρυξε τον θείο λόγο στον ιερό ναό Αγίων Ραφαήλ και 
Ειρήνης στο Houthalen στο Βέλγιο.

ΚΥΡΙΑΚΗ
14 ΙΟΥΝΙΟΥ 2015

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

ΚΥΡΙΑΚΗ
21 ΙΟΥΝΙΟΥ 2015

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

ΤΕΤΑΡΤΗ
24 ΙΟΥΝΙΟΥ 2015

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

ΣΑΒΒΑΤΟ
27 ΙΟΥΝΙΟΥ 2015

Ο Θεοφιλέστατος τέλεσε τη Θεία Λειτουργία στον ιερό ναό Αγίας 
Μαρίνας Πέρα Χωριού Νήσου στη Λευκωσία.

ΚΥΡΙΑΚΗ
28 ΙΟΥΝΙΟΥ 2015

Ο Θεοφιλέστατος Επίσκοπος Νεαπόλεως κ. Πορφύριος τέλεσε τη Θεία 
Λειτουργία στον ιερό ναό Παναγίας Γλυκιώτισσας Πάνω Πολεμιδιών στη 
Λεμεσό.



380 ΕΠΙΣΚΟΠΟΥ ΜΕΣΑΟΡΙΑΣ  ΧΡΟΝΙΚΑ ΜΑΪΟΥ - ΙΟΥΝΙΟΥ

ΕΠΙΣΚΟΠΟΥ ΜΕΣΑΟΡΙΑΣ ΚΥΡΙΟΥ ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ
ΧΡΟΝΙΚΑ ΜΑΪΟΥ  ΚΑΙ  ΙΟΥΝΙΟΥ 2015

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

Δέχθηκε ἐπισκέπτες, κληρικούς καὶ λαϊκούς, μὲ τοὺς ὁποίους εἶχε συνεργασία. 
Ὡς Ἐπίσκοπος τῆς Ἱερᾶς Ἀρχιεπισκοπῆς ἐκπροσώπησε τήν Α.Μ. τὸν Ἀρχιεπίσκοπο Κύπρου 
σὲ διάφορες ἐκδηλώσεις, ἐκκλησιαστικές, ἐκπαιδευτικές και πολιτιστικές, ὅπου ἀναλόγως, 
μίλησε ἤ ἀνέγνωσε Χαιρετισμό τοῦ Μακαριωτάτου Ἀρχιεπισκόπου. 

Στὶς 2 Μαΐου 2015 ἐπέστρεψε ἀπό τὸ Ἰνστιτούτο τοῦ Παγκοσμίου Συμβουλίου Ἐκκλησιῶν 
στὸ Bossey τῆς Γενεύης, ὅπου συμμετέσχε στὶς ἐργασίες τῆς Συνάντησης τῶν Ὑπευθύνων 
τῶν Γραφείων Διεκκλησιαστικῶν Σχέσεων.

Στὶς 5 Μαΐου, ὡς Πρόεδρος τοῦ Συνοδικοῦ Γραφείου Προσκυνηματικῶν Περιηγήσεων, 
συνδιοργάνωσε Ἡμερίδα, μαζί μὲ τὸν Σύνδεσμο Τουριστικῶν Ἐπιχειρήσεων Κύπρου 
(ΣΤΕΚ), στὴν Ἱερά Μητρόπολη Λεμεσοῦ, μὲ θέμα: «Ἐνημερώνομαι καὶ γίνομαι ὁδοδείκτης 
στὰ μονοπάτια τῶν ἱερῶν τόπων τῆς πατρίδας μου».

Ἀπό τὶς 6 ἕως τὶς 8 Μαΐου συμμετέσχε, ὡς Διευθυντής τοῦ Συνοδικοῦ Γραφείου Ἐνημε-
ρώσεως καὶ Ἐπικοινωνίας, στὸ 1ο Διεθνές Συνέδριο Ψηφιακῶν Μέσων καὶ Ὀρθόδοξης 
Ποιμαντικῆς, ποὺ πραγματοποιήθηκε στὴν Ἀθήνα. 

Ἀπό τὶς 8 ἕως τὶς 13 Μαΐου συμμετέσχε στὴν ἐπίσημη Συνοδία, κατά τὴν Εἰρηνική Ἐπίσκεψη 
τῆς Α.Θ.Μ. τοῦ Πατριάρχου Ἀντιοχείας κ. Ἰωάννου στὴ νήσο μας.

Ἀπό τὶς 25 ἕως τὶς 30 Ἰουνίου συμμετέσχε, ὡς ἐκπρόσωπος τῆς Ἁγιωτάτης Ἐκκλησίας τῆς 
Κύπρου, στὰ ΚΑ΄ Παύλεια, στὴν Ἱερὰ Μητρόπολη Βεροίας, Ναούσης καὶ Καμπανίας.


