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Α Φ Ι Ε Ρ Ω Σ H

Συμπληρώνονται φέτος δέκα χρόνια ἀπὸ τῆς ἀνόδου στὸν Ἀρχιεπισκο-
πικὸ θρόνο τοῦ Μακαριωτάτου Ἀρχιεπισκόπου κ.κ. Χρυσοστόμου Β΄. 
Μιὰ δεκαετία πλήρης ἔργων, τὰ ὁποῖα συνιστοῦν τήν πραγμάτωση 

τῶν ὑψηλῶν ἐκκλησιαστικῶν του ὁραματισμῶν.

Λέγεται ὅτι «τὸ ἐξαιρετικὸν τῆς κλήσεως ἐπιβάλλει καὶ ἐξαιρετικάς τὰς 
ὑποχρεώσεις». Καὶ ὁ Μακαριώτατος ἐξεπλήρωσε πλήρως τὶς ὑποχρεώσεις 
του. Φάνηκε ἀντάξιος τῶν προσδοκιῶν τοῦ Κυπριακοῦ λαοῦ καὶ ἄξιος 
συνεχιστὴς τῶν μεγάλων προκατόχων του, τῶν Κυρίλλων, τοῦ Λεοντίου 
καὶ τῶν Μακαρίων. Πολυπλασίασε «τὸ δοθὲν αὐτῷ τάλαντον» καὶ σὲ μίαν 
ἐποχὴ ἄκρατου ἐγωκεντρισμοῦ ἡ παρουσία του στὸ πηδάλιον τῆς Ἐκκλησίας 
ἐξελίχθη σὲ πνευματικὸ ἀντικυκλώνα, ποὺ δημιούργησε νέα δομὴ στὴν 
Ἐκκλησία καὶ ἔθεσε τὶς βάσεις γιὰ νέο δημιουργικὸ ἐκκλησιαστικὸ ἦθος 
σ’αὐτή.

Ἡ δημιουργία τριῶν νέων Μητροπόλεων (Κωνσταντίας, Ταμασοῦ καὶ 
Τριμυθοῦντος) καὶ μίας Ἐπισκοπῆς (Καρπασίας) στὰ παλαιὰ διοικητικὰ ὅρια 
τῆς Ἀρχιεπισκοπῆς ἦταν ἔργο ποὺ δὲν τολμήθηκε ἀπὸ κανένα προηγουμένως. 
Ἡ παραχώρηση κοινοτήτων τῆς Ἀρχιεπισκοπῆς πρὸς τὸν ἐμπερίστατο, 
λόγῳ τῆς Τουρκικῆς κατοχῆς, Μητροπολίτη Κυρηνείας, ἔργο πάλι δικό του, 
δείχνει τὴν ἐκκλησιολογικὴ του εὐαισθησία καὶ εὐθύνη. Ἡ θεσμοθέτηση 
διὰ τοῦ νέου Καταστατικοῦ Χάρτου τῆς Ἐκκλησίας, ὁ ὁποῖος ψηφίστηκε μὲ 
δική του μέριμνα, τοῦ ἀριθμοῦ τῶν ἐπισκόπων τῆς Κυπριακῆς Ἐκκλησίας 
εἰς περισσοτέρους τῶν δεκατριῶν, ὅπως ἀπαιτεῖται γιὰ κάθε Αὐτοκέφαλη 
Ἐκκλησία, τονίζει καὶ τὴν ἱστορικὴ εὐθύνη του ἀπέναντι στὴν Ἐκκλησία μας.

Ἡ μέριμνά του γιὰ τὴν Ἐκκλησία ἐκδηλώθηκε καὶ μὲ τὴν ἵδρυση τῆς 
Θεολογικῆς Σχολῆς, ἡ ὁποία «χρησταῖς ταῖς ἐλπίσι» ξεκίνησε τὶς ἐργασίες 
της ἀπὸ τὸν περασμένο Σεπτέμβριο. Πέραν τοῦ ἤθους τῆς Ἐκκλησίας τοῦ Ἀπ. 
Βαρνάβα ποὺ αὐτὴ θὰ καλλιεργήσει, θὰ δώσει καὶ ὤθηση στὴ θεολογικὴ ἔρευνα 
καὶ θὰ συμβάλει στὴν ἀνάπτυξη τῶν θεολογικῶν συζητήσεων στὸν τόπο μας.

Ἡ ἀγάπη του πρὸς τὸν κλῆρο φανερώθηκε μὲ τὴ δημιουργία τοῦ 
«Ἑνιαίου Φορέα Μισθοδοσίας», ὁ ὁποῖος μὲ τεράστια ἐτήσια εἰσφορὰ τῆς 



Ἀρχιεπισκοπῆς καταβάλλει τοὺς μισθοὺς τῶν ἱερέων παγκύπρια, βοηθώντας 
ἔτσι μικρὲς καὶ χωρὶς οἰκονομικοὺς πόρους κοινότητες νὰ ἔχουν ἐφημέριο.

Ὅλα τὰ πιὸ πάνω, καὶ πολλὰ ἄλλα, δηλώνουν ὅτι ὁ Μακαριώτατος εἶναι 
εἰλικρινὴς καὶ ἀκάματος ἐργάτης τοῦ ἀμπελῶνος τοῦ Κυρίου, μὲ βαθύτα- 
τη συναίσθηση τῶν ὑποχρεώσεων καὶ τῶν καθηκόντων του ὡς Πρωθιεράρχου.

Δὲν ἐζήτησε οὔτε καὶ ἔχει, ἀσφαλῶς, ἀνάγκη ἐπαίνων ὁ Μακαριώτατος. 
Τὸ πέρασμά του ἀπὸ τὸν θρόνο τοῦ Ἀποστόλου Βαρνάβα θὰ ἐξαγγέλλουν τὰ 
ἔργα του. Οἱ τομὲς ποὺ ἐπέφερε στὰ Ἐκκλησιαστικὰ μας πράγματα εἶναι ἀπὸ 
τὴ φύση τους καὶ θὰ μείνουν, ὄντως, ἀνεξίτηλες. Θεωροῦμε, ὅμως, ὑποχρέωσή 
μας νὰ ἐπισημάνουμε ὡς σημαντικὸ σταθμὸ τῆς ζωῆς τοῦ Μακαριωτάτου τὴν 
δεκαετὴ γόνιμη παρουσία του στὸ Πηδάλιο τῆς Κυπριακῆς Ἐκκλησίας μὲ 
τὴν ἀφιέρωση σ’ Αὐτὸν τοῦ ΕΠΙΣΗΜΟΥ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟΥ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ 
ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ "ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΒΑΡΝΑΒΑΣ".

Διάπυρες ανεβαίνουν πρὸς τὸν οὐρανό οἱ προσευχές μας, ὅπως ὁ Θεὸς 
τὸν ἐνισχύει καὶ τοῦ χαρίζει ὑγεία, δύναμη και φωτισμό γιὰ νὰ μπορεῖ ἐπὶ ἔτη 
πολλὰ νὰ καθοδηγεῖ τὸ ποίμνιό του «εἰς νομὰς σωτηρίους».

Ἡ Κοινωνία τῶν Ἀποστόλων, τέλος 15ου αἰώνα.
Εἰκόνα τοῦ ἱεροῦ ναοῦ τῆς Παναγίας τῆς Χρυσαλινιώτισσας, ἡ ὁποία τώρα ἐκτίθεται

στὸ Βυζαντινὸ Μουσεῖο τοῦ Ἱδρύματος Ἀρχιεπισκόπου Μακαρίου Γ΄ 



  Η ΣΥΝΑΞΙΣ ΤΩΝ ΠΡΟΚΑΘΗΜΕΝΩΝ
ΤΩΝ ΟΡΘΟΔΟΞΩΝ ΕΚΚΛΗΣΙΩΝ

ΣΤΟ ΣΑΜΠΕΖΥ ΤΗΣ ΓΕΝΕΥΗΣ
21 ΕΩΣ 28 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2016

a
ΤΟΥ  ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΟΥ  ΠΑΦΟΥ  κ.  ΓΕΩΡΓΙΟΥ

Κατά τη σύσκεψη των Προκαθημένων, που έγινε στην Κωνσταντι- 
νούπολη τον Μάρτιο του 2014, υπό την προεδρία της Α.Θ.Π. του 
Οικουμενικού Πατριάρχου κ. Βαρθολομαίου, αποφασίστηκε ομόφωνα 

η σύγκληση τής από ετών προετοιμαζομένης Αγίας και Μεγάλης Συνόδου 
της Ορθοδόξου Εκκλησίας, κατά την Πεντηκοστή του έτους 2016. Ως 
επακόλουθο της απόφασης αυτής θεωρήθηκε αναγκαίο,  όπως επισπευσθούν 
οι προπαρασκευαστικές εργασίες για τη σύγκληση της Μεγάλης Συνόδου.



8 ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΟΥ ΠΑΦΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ

Οι Προκαθήμενοι συνέστησαν προς τούτο Ειδική Διορθόδοξο Επιτροπή 
για την αναθεώρηση κάποιων αποφάσεων που λήφθηκαν παλαιότερα από 
Προσυνοδικές διασκέψεις και την ελαφρά τροποποίηση άλλων. Η Ειδική 
Επιτροπή, που θα απoτελείτο από έναν επίσκοπο και ένα σύμβουλο από 
κάθε Εκκλησία, θα ετοίμαζε σε τρεις εβδομαδιαίες συναντήσεις της τα 
τελικά κείμενα, τα οποία θα ενεκρίνοντο από μιαν τελευταία, Προσυνοδική 
Διάσκεψη (την Ε΄στη σειρά) και θα απεστέλλοντο προς τελική έγκριση σε 
μιαν τελευταία, πριν την Μεγάλη Σύνοδο, Σύσκεψη των Προκαθημένων των 
κατά τόπους   Ορθοδόξων Αυτοκεφάλων Εκκλησιών.

Μετά την ολοκλήρωση των Προπαρασκευαστικών εργασιών, σύμφωνα 
με την πιο πάνω απόφαση, η Α.Θ.Π. ο Οικουμενικός Πατριάρχης συγκάλεσε, 
από τις 21-28 Ιανουαρίου 2016, στη Γενεύη, στο εκεί Ορθόδοξο Κέντρο του 
Οικουμενικού Πατριαρχείου τη Σύσκεψη των Προκαθημένων, προς τελική 
έγκριση των θεμάτων και των σχετικών με αυτά αποφάσεων, που εγκρίθηκαν 
από τις Προσυνοδικές Διασκέψεις, καθώς και τη λήψη αποφάσεως για τους 
όρους και τις λεπτομέρειες λειτουργίας της Αγίας και Μεγάλης Συνόδου. 
Σύμφωνα με το Πατριαρχικό γράμμα τον κάθε Προκαθήμενο θα συνόδευαν 
δύο αρχιερείς και ένας ιερεύς ή διάκονος. Τον Μακαριώτατο Αρχιεπίσκοπο 
Κύπρου κ.κ. Χρυσόστομο θα συνόδευαν ο Μητροπολίτης Πάφου Γεώργιος 
και ο Επίσκοπος Καρπασίας Χριστοφόρος, καθώς και ο διάκονος Κυπριανός 
Κουντούρης. Ο Μητροπολίτης Πάφου δεν μπόρεσε την τελευταία στιγμή να 
συνοδεύσει τον Μακαριώτατο, λόγω θλιβερού, απρόσμενου, οικογενειακού 
συμβάντος.

Από τους Προκαθημένους απουσίασαν ο Πατριάρχης Αντιοχείας Ιωάννης 
και ο Μητροπολίτης Βαρσοβίας και πάσης Πολωνίας Σάββας λόγω ασθενείας, 
καθώς και ο Αρχιεπίσκοπος Αθηνών Ιερώνυμος, για προσωπικούς, όπως 
ανακοινώθηκε, λόγους. Οι ανωτέρω εκπροσωπήθηκαν δια αρχιερέων των 
Εκκλησιών τους.

Την Πέμπτη 21 Ιανουαρίου η Α.Μ. ο Αρχιεπίσκοπος Χρυσόστομος 
μαζί με τους συνοδούς του συναντήθηκε με τον Παναγιώτατο, με τον οποίο 
αντάλλαξαν σκέψεις τόσο για τις εργασίες της Συσκέψεως των Προκαθημένων 
όσο και για τη μέλλουσα να συνέλθει Αγία και Μεγάλη Σύνοδο. Παρόμοιες 
συναντήσεις είχε ο Παναγιώτατος και με τους άλλους Προκαθημένους ή τους 
Αντιπροσώπους των Προκαθημένων που δεν μπόρεσαν να μετάσχουν της 
Συσκέψεως.



9Η ΣΥΝΑΞΙΣ ΤΩΝ ΠΡΟΚΑΘΗΜΕΝΩΝ ΣΤΟ ΣΑΜΠΕΖΥ ΤΗΣ ΓΕΝΕΥΗΣ

Οι εργασίες της Συσκέψεως των Προκαθημένων έγιναν στον Σταυροπη- 
γιακό Ναό του Αποστόλου Παύλου, στο εν Σαμπεζύ της Γενεύης Ορθόδοξο 
Κέντρο του Οικουμενικού Πατριαρχείου∙ άρχισαν δε με ιεροτελεστία, που 
τέλεσε ο Οικουμενικός Πατριάρχης. Στη συνέχεια η Α.Θ.Π. προσφώνησε τη 
Σύναξη, θέτοντας αναλυτικά τα θέματα, τα οποία θα έπρεπε να αντιμε-
τωπιστούν και να λυθούν από αυτήν. Η προσφώνηση-εισήγηση του 
Παναγιωτάτου έχει ως εξής: 

 

Μακαριώτατοι καὶ πεφιλημένοι ἐν Κυρίῳ Ἀδελφοί, Προκαθήμενοι 
τῶν κατὰ τόπους Ἁγιωτάτων Ὀρθοδόξων Ἐκκλησιῶν καὶ σεβάσμιοι 

ἐκπρόσωποι τῶν κωλυθέντων μετασχεῖν εἰς τὴν παροῦσαν Σύναξιν ἀδελφῶν 
Προκαθημένων, μετὰ τῶν τιμίων Συνοδιῶν Ὑμῶν.

Ὡς εὖ παρέστητε ἐν τῷ ἱερῷ τούτῳ χώρῳ τῆς καθ’ ἡμᾶς Ἁγιωτάτης 
Ἐκκλησίας Κωνσταντινουπόλεως, τῷ Κέντρῳ τούτῳ τῷ ἀφιερωμένῳ εἰς τὴν 
διακονίαν τῆς πανορθοδόξου ἑνότητος, τὸ ὁποῖον ἐφιλοξένησε καὶ φιλοξενεῖ 
ἤδη ἐπὶ δεκαετίας πληθὺν διορθοδόξων καὶ πανορθοδόξων συναντήσεων, 
δι’ ὧν σφυρηλατεῖται καὶ προάγεται ἡ ἑνότης τῆς Ἁγιωτάτης Ὀρθοδόξου 
Ἐκκλησίας. Ἀπὸ καρδίας εὐχόμεθα ὅπως ἡ διαμονὴ Ὑμῶν ἐνταῦθα εἶναι 
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δι’ ἕκαστον ἐξ Ὑμῶν κατὰ πάντα ἱκανοποιητικὴ καὶ εὐχάριστος, τὸ δὲ ἔργον 
ἡμῶν καθοδηγούμενον ἀπὸ τὴν πνοὴν τοῦ Παρακλήτου ἀποφέρῃ καρποὺς 
πλουσίους εἰς ἀγάπην καὶ οἰκοδομὴν τοῦ σώματος τῆς Ἐκκλησίας εἰς δόξαν 
Θεοῦ.

Ὡς γνωστόν, ἡ παροῦσα Σύναξις ἡμῶν ἐπρόκειτο νὰ πραγματοποιηθῇ 
ἐν τῇ ἕδρᾳ ἡμῶν, ἀλλ’ ἔκτακτοι ἀντικειμενικαὶ περιστάσεις, ἐμποδίζουσαί 
τινας ἐκ τῶν ἀδελφῶν ὅπως μεταβῶσιν ἐκεῖ, ἐπέβαλον τὴν μετάθεσιν τοῦ 
τόπου τῆς συναντήσεως ἡμῶν ἐνταῦθα. Εὐχαριστοῦμεν πάντας Ὑμᾶς διὰ τὴν 
κατανόησιν τῆς ἀνάγκης τῆς ἀλλαγῆς ταύτης, καὶ διὰ τὴν πρόθυμον ἔλευσιν 
Ὑμῶν ἐνταῦθα πρὸς πραγμάτωσιν τοῦ ἱεροῦ σκοποῦ τῆς παρούσης Συνάξεως.

Ὄντως, πᾶσα Σύναξις ἐπὶ τὸ αὐτὸ ἡμῶν τῶν ἐμπεπιστευμένων ὑπὸ τῆς 
χάριτος καὶ τοῦ ἐλέους τοῦ Θεοῦ τὴν ἡγεσίαν τῆς Ἁγιωτάτης Ἐκκλησίας 
Αὐτοῦ εἶναι ἱερά. Ἡ παροῦσα ὅμως Σύναξις κέκτηται ὅλως ἰδιαζόντως τὸν 
χαρακτῆρα τοῦτον, διότι συνδέεται πρὸς τὴν θεμελιώδη ἐκκλησιολογικὴν 
ἀρχὴν τῆς συνοδικότητος τῆς Ἐκκλησίας, ἔχουσα ὡς κύριον ἀντικείμενον 
αὐτῆς τὴν προετοιμασίαν τῆς μελλούσης ἵνα συνέλθῃ, σύν Θεῷ, Ἁγίας καὶ 
Μεγάλης Συνόδου τῆς Ἁγιωτάτης Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας ἡμῶν. Συνήχθημεν, 
ὅθεν, ἐδῶ, διὰ νὰ ἐπιτελέσωμεν καθῆκον ὄντως ἱερόν, καὶ διὰ τοῦτο ἔχομεν 
ὅλως ἰδιαιτέρως ἀνάγκην τῆς ἐνισχύσεως καὶ τοῦ φωτισμοῦ τοῦ Παρακλήτου, 
ἀλλὰ καὶ τῆς ἐκ μέρους ἑνὸς ἑκάστου ἐξ ἡμῶν ἀγαθῆς προαιρέσεως, μακρὰν 
οἱωνδήποτε ἄλλων σκοπιμοτήτων, ὅπως συντελέσωμεν διὰ τῶν ἀποφάσεων 
ἡμῶν εἰς τὴν πραγμάτωσιν τῆς ἤδη ἐξαγγελθείσης ὑφ’ ἡμῶν Ἁγίας καὶ 
Μεγάλης Συνόδου. Διότι εἰς ἡμᾶς ἀνέθηκεν ἡ Θεία Πρόνοια τὸ μέγα χρέος 
καὶ προνόμιον ὅπως δώσωμεν σάρκα καὶ ὀστᾶ εἰς τὸ ὅραμα τῶν μακαριστῶν 
προκατόχων ἡμῶν, οἱ ὁποῖοι πρὸ πεντήκοντα καὶ πλέον ἐτῶν συνέλαβον τὴν 
ἰδέαν τῆς συγκλήσεως τῆς Συνόδου ταύτης. Εἰς ἡμᾶς ἀνήκει πλέον ἡ μεγάλη 
εὐθύνη ὅπως συντάμωμεν τὸν χρόνον, τὸν ἤδη κατὰ πολὺ συνεσταλμένον, καὶ 
ἄνευ περαιτέρω χρονοτριβῆς μετατρέψωμεν τὸ ὅραμα εἰς πραγματικότητα. 
Τοῦτο ἤδη, ἐκτὸς τῶν ἀοιδίμων προκατόχων ἡμῶν, ἀναμένει καὶ ὁ πιστὸς 
λαὸς τοῦ Θεοῦ, ἀλλὰ καὶ αὐτοὶ οὗτοι οἱ ἔξω τῶν κανονικῶν τειχῶν τῆς 
ἡμετέρας Ἐκκλησίας χριστιανοί, διὸ καὶ πᾶσα περαιτέρω τυχὸν ἀναβολὴ τῆς 
πραγματώσεως τῆς Συνόδου μόνον τοὺς ἐχθροὺς τῆς Ἐκκλησίας ἡμῶν καὶ 
τὸν χαιρέκακον Ἀντικείμενον θέλει ἱκανοποιήσει.

Ἡ Σύναξις ἡμῶν αὕτη κέκτηται ὅλως ἰδιαιτέραν σπουδαιότητα διὰ τὸν 
λόγον ὅτι καλεῖται νὰ διευθετήσῃ ζητήματα καὶ πτυχὰς τῆς τε ὑπολειπομένης 
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προετοιμασίας καὶ τῆς ὅλης λειτουργίας τῆς Ἁγίας καὶ Μεγάλης Συνόδου. 
Πρὸς τοῦτο ἐπιθυμοῦμεν νὰ ὑπομνήσωμεν εἰς τὴν Ὑμετέραν ἀγάπην 
ὡρισμένας ἐκ τῶν βασικῶν ἀρχῶν, τὰς ὁποίας ἡμεῖς αὐτοὶ δι’ ἐπισήμων 
ἀποφάσεων ἡμῶν ἀπεδέχθημεν καὶ ἐθεσπίσαμεν, καὶ τὰς ὁποίας, ὡς εἶναι 
φυσικόν, ὑποχρεούμεθα νὰ σεβασθῶμεν καὶ τηρήσωμεν μέχρι τέλους. 

1. Ἐπὶ τῆς θεματολογίας

Ὡς γνωστόν, ἡ θεματολογία τῆς Συνόδου καθωρίσθη διὰ πανορθοδόξου 
ἀποφάσεως τῆς Α΄ Προσυνοδικῆς Πανορθοδόξου Διασκέψεως (1976), 
περιλαμβάνει δὲ τὰ ἑξῆς δέκα θέματα κατὰ τὴν εἰς τὰ Πρακτικὰ τῆς 
Διασκέψεως σειράν:

α)  Ὀρθόδοξος Διασπορά.

β)  Τὸ Αὐτοκέφαλον καὶ ὁ τρόπος ἀνακηρύξεως αὐτοῦ.

γ)  Τὸ Αὐτόνομον καὶ ὁ τρόπος ἀνακηρύξεως αὐτοῦ.

δ)  Τὰ Δίπτυχα.

ε)  Τὸ ζήτημα κοινοῦ ἡμερολογίου.

ς)  Κωλύματα γάμου.

ζ)  Ἀναπροσαρμογή τῶν περὶ νηστείας ἐκκλησιαστικῶν διατάξεων.

η)  Σχέσεις Ὀρθοδόξων Ἐκκλησιῶν πρὸς τὸν λοιπὸν χριστιανικὸν κόσμον.

θ)  Ὀρθοδοξία καὶ Οἰκουμενικὴ Κίνησις.

ι)  Συμβολὴ τῶν κατὰ τόπους Ὀρθοδόξων Ἐκκλησιῶν εἰς τὴν ἐπικράτησιν 
τῶν χριστιανικῶν ἰδεωδῶν τῆς εἰρήνης, τῆς ἐλευθερίας, τῆς ἀδελφοσύνης καὶ 
τῆς ἀγάπης μεταξὺ τῶν λαῶν καὶ ἄρσιν τῶν φυλετικῶν καὶ λοιπῶν διακρίσεων.

Κατὰ τὸν ἰσχύοντα Κανονισμόν, ἕκαστον τῶν ὡς ἄνω θεμάτων, θὰ 
ἔδει νὰ διέλθῃ τὸ στάδιον τῆς προπαρασκευῆς διὰ τῆς ἐξετάσεως αὐτοῦ 
ὑπὸ Διορθοδόξου Προπαρασκευαστικῆς Ἐπιτροπῆς, ἥτις θὰ συνέλθῃ κατ’ 
ἐπανάληψιν ἕως ὅτου ἐπιτύχει τὴν ὁμόφωνον διατύπωσιν τοῦ σχετικοῦ 
κειμένου, τὸ ὁποῖον ἐν συνεχείᾳ θὰ ἔδει νὰ τύχῃ τῆς ἐγκρίσεως Προσυνοδικῆς 
Πανορθοδόξου Διασκέψεως διὰ νὰ παραπεμφθῇ τελικῶς ἄνευ ἑτέρου εἰς τὴν 
Ἁγίαν καὶ Μεγάλην Σύνοδον.

Ἐκ τῶν ὡς ἄνω θεμάτων τὰ ὀκτὼ διῆλθον ἤδη τὸ στάδιον τῆς προ- 
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παρασκευῆς καὶ ἐγκρίσεως αὐτῶν ὑπὸ Προσυνοδικῶν Πανορθοδόξων 
Διασκέψεων, ἐνῷ τὰ δύο ἐξ αὐτῶν, τὰ ἀφορῶντα εἰς τὸ Αὐτοκέφαλον καὶ 
τὰ Δίπτυχα δὲν ἔτυχον ὁμοφώνου ἀποδοχῆς κατὰ τὰς ἐπανειλημμένας 
συναντήσεις τῆς Προπαρασκευαστικῆς Ἐπιτροπῆς, ὥστε νὰ τύχουν τελικῶς 
ἐγκρίσεως ὑπό τινος Προσυνοδικῆς Διασκέψεως καὶ ἀποτελέσουν οὕτω 
θέματα τῆς Ἁγίας καὶ Μεγάλης Συνόδου.

Ἐν ὄψει τῆς οὑτωσὶ διαμορφωθείσης καταστάσεως εὑρέθημεν πρὸ τοῦ 
διλήμματος ἢ νὰ ἀναβάλωμεν τὴν πραγματοποίησιν τῆς Ἁγίας καὶ Μεγάλης 
Συνόδου ἕως οὗ ἐπέλθῃ συμφωνία καὶ ἐπὶ τῶν δύο τούτων θεμάτων ἢ νὰ 
χωρήσωμεν εἰς τὴν σύγκλησιν αὐτῆς ἀρκούμενοι εἰς τὰ ὀκτὼ θέματα.

Ἐπὶ τοῦ ἐρωτήματος τούτου ὑπῆρξε πανορθόδοξος ἀπόφασις, ὅπως 
χωρήσωμεν εἰς τὴν σύγκλησιν τῆς Συνόδου ἀρκούμενοι εἰς τὰ ὀκτὼ θέματα 
ἅτινα ἔτυχον ὁμοφώνου ἐγκρίσεως ὑπὸ Προσυνοδικῶν Διασκέψεων.

Κατόπιν τούτου, ἡ Σύναξις ἡμῶν κατὰ Μάρτιον τοῦ ἔτους 2014 
ὁμοφώνως ἀπεφάσισεν ὅπως συγκληθῇ ἡ Ἁγία καὶ Μεγάλη Σύνοδος ἐντὸς 
τοῦ ἔτους 2016 ἀφοῦ προηγουμένως Εἰδικὴ Διορθόδοξος Ἐπιτροπὴ προβῆ 
μέχρι τοῦ Πάσχα τοῦ ἔτους 2015 εἰς τὰς ἀκολούθους ἐνεργείας:

α) ἀναθεωρήσῃ (revise) τὰ ὑπὸ τῆς Γ΄ Προσυνοδικῆς Διασκέψεως 
συμφωνηθέντα Κείμενα περὶ τῶν θεμάτων: Ὀρθοδοξία καὶ Οἰκουμενικὴ 
Κίνησις. Σχέσεις Ὀρθοδόξων Ἐκκλησιῶν πρὸς τὸν λοιπὸν χριστιανικὸν 
κόσμον˙ καί, Συμβολὴ τῶν κατὰ τόπους Ὀρθοδόξων Ἐκκλησιῶν εἰς 
ἐπικράτησιν τῆς εἰρήνης κ.λπ. 

β) ἐπιμεληθῇ (edit) τῶν κειμένων τῆς Β΄ Προσυνοδικῆς Διασκέψεως περί: 
Προσαρμογῆς τῶν περὶ νηστείας ἐκκλησιαστικῶν Διατάξεων˙ Κωλυμάτων 
γάμου˙ καί  Κοινοῦ ἡμερολογίου.

γ) Εἰ δυνατόν («τυγχάνει εὐκταῖον») συζητηθοῦν καὶ τὰ θέματα τοῦ 
Αὐτοκεφάλου καὶ τῶν Διπτύχων ὑπὸ τῆς Προπαρασκευαστικῆς Ἐπιτροπῆς 
πρὸς ἐπίτευξιν ἐπ’ αὐτῶν ὁμοφωνίας.

Ἡ ἐν λόγῳ Εἰδικὴ Ἐπιτροπὴ ἐπετέλεσε τὸ ἔργον αὐτῆς ἐντὸς τῆς δοθείσης 
εἰς αὐτὴν προθεσμίας ὡς πρὸς τὰ σημεῖα (α) καί (β), ἐργασθεῖσα μέχρι τῆς 
προτεραίας τῆς Ἁγίας καὶ Μεγάλης Ἑβδομάδος τοῦ 2015, μὴ δυνηθεῖσα λόγῳ 
ἐλλείψεως χρόνου νὰ ἐκπληρώσῃ τὴν ἐκφρασθεῖσαν εὐχὴν τῆς Συνάξεως 
περὶ τοῦ σημείου (γ). 



13Η ΣΥΝΑΞΙΣ ΤΩΝ ΠΡΟΚΑΘΗΜΕΝΩΝ ΣΤΟ ΣΑΜΠΕΖΥ ΤΗΣ ΓΕΝΕΥΗΣ

Κατόπιν τούτου, παρέμειναν ὡς θέματα τῆς Ἁγίας καὶ Μεγάλης Συνόδου 
τὰ ἀρχικῶς συμφωνηθέντα ὀκτὼ τοιαῦτα, τὰ ὁποῖα ἔτυχον τῆς ὑπὸ τοῦ 
Κανονισμοῦ προβλεπομένης ἐγκρίσεως ὑπὸ Προσυνοδικῆς Πανορθοδόξου 
Διασκέψεως.

Ἐν τῷ μεταξὺ χρόνῳ καὶ παρὰ τὰ ὁμοφώνως ἀποφασισθέντα, Ἐκκλησίαι 
τινές ἐξέφρασαν τὴν ἐπιθυμίαν ἢ καὶ ἀξίωσιν ὅπως ἡ Ἁγία καὶ Μεγάλη 
Σύνοδος ἀναβληθῇ μέχρις ὅτου συζητηθοῦν καὶ τύχουν ὁμοφώνου ἀποδοχῆς 
τόσον τὰ θέματα τοῦ Αὐτοκεφάλου καὶ τῶν Διπτύχων, ὅσον καὶ τὰ μὴ τυχόντα 
ὁμοφώνου τροποποιήσεως ὑπὸ τῆς ἀνωτέρω μνημονευθείσης Εἰδικῆς 
Ἐπιτροπῆς Κείμενα τῆς Β΄ Προσυνοδικῆς Πανορθοδόξου Διασκέψεως (1982) 
περὶ Κωλυμάτων γάμου καὶ Κοινοῦ ἡμερολογίου. Ὡς πρὸς τὰ τελευταῖα δύο 
θέματα δὲν δυνάμεθα εἰμὴ νὰ ἐκφράσωμεν τὴν ἔκπληξιν ἡμῶν ἐκ τῆς ὡς 
ἄνω ἀξιώσεως, δοθέντος ὅτι ἡ ἀπόφασις τῆς Συνάξεως ἡμῶν τοῦ ἔτους 2014 
οὐδόλως προέβλεπε ριζικὴν ἀναθεώρησιν (revision) τῶν κειμένων τούτων, 
ἀλλ’ ἁπλῆν «ἐπιμέλειαν» (editing) αὐτῶν ὑπὸ τῆς Εἰδικῆς Ἐπιτροπῆς, διὸ καὶ 
ὀρθῶς ὁ προεδρεύων αὐτῆς δὲν ἐπέτρεψε ριζικήν τινα ἀναθεώρησιν αὐτῶν, 
διότι τοῦτο θὰ ἀπετέλει παράβασιν ἢ ὑπέρβασιν τῆς δοθείσης τῇ Ἐπιτροπῇ 
ὑπὸ τῆς Συνάξεως ἡμῶν ἐντολῆς. Ἡ περὶ ἀναθεωρήσεως τῶν ἐν λόγῳ 
κειμένων ἀξίωσις ὡρισμένων Ἐκκλησιῶν θὰ ἀπῄτει σαφῶς νέαν ὁμόφωνον 
ἀπόφασιν τῆς Συνάξεως τῶν Προκαθημένων, διάφορον τῆς ληφθείσης ἐν ἔτει 
2014 τοιαύτης περὶ ἁπλῆς ἐπιμελείας τῶν ἐν λόγῳ κειμένων, ἥτις ἐπιμέλεια, ὡς 
ἐκ τῆς φύσεως αὐτῆς, δὲν θὰ ἠδύνατο νὰ θίξῃ τὸν πυρῆνα τοῦ περιεχομένου 
τῶν κειμένων τούτων. 

Εὑρισκόμεθα, λοιπόν, ἀδελφοί, πρὸ τοῦ διλήμματος, τὸ ὁποῖον θέτουν 
ἐνώπιον ἡμῶν Ἐκκλησίαι τινές, ἢ νὰ ἐμμείνωμεν εἰς τὴν ληφθεῖσαν ἐν ἔτει 
2014 κοινὴν ἀπόφασιν ἡμῶν περὶ συγκλήσεως τῆς Ἁγίας καὶ Μεγάλης 
Συνόδου μετὰ τῶν ὀκτὼ θεμάτων, τὰ ὁποῖα ἔτυχον ἤδη ὁμοφώνου 
πανορθοδόξου ἐγκρίσεως, ἢ νὰ ἀναβάλωμεν τὴν σύγκλησιν τῆς Συνόδου 
μέχρις ὅτου ἐπέλθῃ πανορθόδοξος συμφωνία καὶ ἐπὶ τῶν θεμάτων τοῦ 
Αὐτοκεφάλου, τῶν Διπτύχων καὶ τῶν περὶ Γάμου καὶ Ἡμερολογίου κειμένων. 
Ἐὰν ἐπιλέξωμεν τὸ τελευταῖον, θὰ χρειασθῶμεν σειρὰν ὅλην συναντήσεων 
τῆς Προπαρασκευαστικῆς Ἐπιτροπῆς, ἡ ὁποία κατὰ τὸν ἰσχύοντα Κανονισμὸν 
προετοιμασίας τῆς Συνόδου δέον νὰ καταλήξῃ εἰς τὴν ὁμόφωνον ἔγκρισιν 
τῶν σχετικῶν κειμένων, τὰ ὁποῖα θὰ ὑποβληθοῦν εἰς νέαν Προσυνοδικὴν 
Διάσκεψιν πρὸς τελικὴν ἔγκρισιν. Τούτων δοθέντων θὰ παραμένῃ ἄγνωστον 
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ἐὰν καὶ πότε θὰ συγκληθῇ ἡ Ἁγία καὶ Μεγάλη Σύνοδος, μὴ ἀποκλειομένης 
ἐν τέλει τῆς ματαιώσεως αὐτῆς. Ἡ εὐθύνη ἡμῶν εἶναι ὄντως μεγίστη δι’ ὅ,τι 
ἤθελε συμβῆ καὶ ὀφείλομεν νὰ τὴν ἀναλογισθῶμεν πρὶν ἢ προτιμήσωμεν 
τὸ καλλίτερον ἔναντι τοῦ καλοῦ καὶ τὸ μεῖζον ἔναντι τοῦ ἀναγκαίου, 
ὑπαναχωροῦντες ἐκ τῆς ἀρχικῆς κοινῆς ἡμῶν ἀποφάσεως. Ἡ καθ’ ἡμᾶς 
Ἁγιωτάτη Ἐκκλησία δηλοῖ ὅτι ἀδυνατεῖ νὰ ἀναλάβῃ τὴν ἱστορικὴν εὐθύνην 
τῆς ἀναβολῆς τῆς συγκλήσεως τῆς Ἁγίας καὶ Μεγάλης Συνόδου καὶ τὸν ὡς ἐκ 
ταύτης κίνδυνον ματαιώσεως αὐτῆς.

2. Ἐπὶ τῶν ὑπολοίπων θεμάτων 

α) Τὸ Σχέδιον τοῦ Κανονισμοῦ λειτουργίας τῆς Ἁγίας καὶ Μεγάλης 
Συνόδου

Ὡς γνωστόν, ἡ συνελθοῦσα προσφάτως ἐν Ἀθήναις Εἰδικὴ Ἐπιτροπὴ 
πρὸς σύνταξιν σχεδίου Κανονισμοῦ λειτουργίας τῆς Ἁγίας καὶ Μεγάλης 
Συνόδου δὲν κατώρθωσε νὰ ὁλοκληρώσῃ τὸ ἔργον αὐτῆς ἐγκρίνασα τελικῶς 
μόλις τέσσαρα ἐκ τῶν δεκαὲξ προταθέντων ἄρθρων, ὅπερ σημαίνει ὅτι δέον 
νὰ ἐξευρεθῇ τρόπος ὁλοκληρώσεως τοῦ ἔργου τούτου, εἰ δυνατὸν κατὰ τὴν 
διάρκειαν τῆς παρούσης Συνάξεως, δι’ εἰδικῆς ἐπιτροπῆς, ἐκ τῶν σπλάγχνων 
ἡμῶν, μετὰ τῆς σαφοῦς ἐντολῆς πρὸς αὐτὴν, ὅπως ὁλοκληρώσῃ τὸ ἔργον της 
ἐντὸς τῶν ἡμερῶν καὶ ὑποβάλῃ αὐτὸ εἰς τὴν ὁλομέλειάν μας ἐνταῦθα πρὸς 
ἔγκρισιν, ὥστε νὰ μὴ χρειασθῇ νέα Σύναξις Προκαθημένων πρὸς ἔγκρισιν τοῦ 
Κανονισμοῦ.

β) Τὸ θέμα τῆς προσκλήσεως παρατηρητῶν εἰς τὴν Ἁγίαν καὶ Μεγάλην 
Σύνοδον

Τὸ θέμα τοῦτο πρόκειται ἡμῖν πρὸς ἀπόφασιν κατὰ τὴν παροῦσαν Σύναξιν 
ἡμῶν ὑπὸ τὴν διττὴν αὐτοῦ μορφήν, ἤτοι τῆς προσκλήσεως παρατηρητῶν 
τόσον ἐκ τῶν ἐντὸς τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας κληρικῶν, μοναχῶν καὶ 
λαϊκῶν, ὅσον καὶ ἐξ ἄλλων χριστιανικῶν Ἐκκλησιῶν καὶ Ὁμολογιῶν, ἰδίᾳ 
ἐξ ἐκείνων ἐξ αὐτῶν, μετὰ τῶν ὁποίων εὑρισκόμεθα ἐν θεολογικῷ διαλόγῳ. 
Κατὰ τὴν γνώμην ἡμῶν, ἀμφότεραι αἱ κατηγορίαι αὗται δέον νὰ κληθοῦν 
ὅπως παραστοῦν εἰς τὰς ἐργασίας τῆς Συνόδου, βεβαίως ἄνευ δικαιώματος 
λόγου ἢ ψήφου, δοθέντος ὅτι ἡ Ἁγία καὶ Μεγάλη Σύνοδος ἐνδιαφέρει κατὰ 
τρόπον ἄμεσον καὶ ζωτικὸν τόσον τοὺς Ὀρθοδόξους λαϊκούς, κληρικοὺς καὶ 
μοναχούς, ὅσον καὶ τὸν λοιπὸν χριστιανικὸν κόσμον. Σημειωτέον, ὅτι καὶ κατὰ 
τὰς ἐργασίας τῆς Β’ Συνόδου τοῦ Βατικανοῦ ἡ ἡμετέρα Ἐκκλησία ἐκλήθη νὰ 
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ἀποστείλῃ καὶ ἀπέστειλε παρατηρητάς.

Ἐφ’ ὅσον ὑπάρξει συμφωνία ἐπὶ τῆς ἀρχῆς τῆς προσκλήσεως τοιούτων 
παρατηρητῶν, δέον ὅπως προβῶμεν εἰς τὸν καθορισμὸν τοῦ τρόπου 
ἐκπροσωπήσεως αὐτῶν, τοῦ ἀριθμοῦ καὶ τῆς τοποθετήσεως αὐτῶν ἐν τῷ 
χώρῳ τῆς Συνόδου, ὡς καὶ ἐπὶ παντὸς ἄλλου σχετικοῦ πρὸς τὸ θέμα αὐτὸ 
ζητήματος.

γ) Τὸ θέμα τῆς αὐθεντίας τῆς Συνόδου δέον ἐπίσης νὰ ἀπασχολήσῃ 
τὴν παροῦσαν Σύναξιν. Ἡ Ἁγία καὶ Μεγάλη Σύνοδος θέλει πραγματοποιηθῆ 
εἰς μίαν ἐποχήν, κατὰ τὴν ὁποίαν οἱ θεσμοὶ γενικῶς διέρχονται κρίσιν 
αὐθεντίας, ἀμφισβητούμενοι ὑπὸ τοῦ συγχρόνου ἀνθρώπου, τοῦτο δὲ 
τείνει νὰ ἐπηρεάσῃ, δυστυχῶς, καὶ τὸν χῶρον τῆς Ἐκκλησίας. Συνοδικαὶ 
ἀποφάσεις, αἱ ὁποῖαι ἄλλοτε ἐγένοντο σεβασταὶ ὑπὸ τοῦ κλήρου καὶ τοῦ 
λαοῦ ὡς φωνὴ Θεοῦ («ἔδοξε γὰρ τῷ Ἁγίῳ Πνεύματι καὶ ἡμῖν» {Πράξ. ιε’, 28}), 
σήμερον ἀμφισβητοῦνται ὑπὸ μερίδος πιστῶν, ἐνίοτε πρὶν ἢ ληφθοῦν καὶ 
ἀνακοινωθοῦν. Εἶναι γνωστὸν ὅτι καὶ ἡ ἀποφασισθεῖσα, ἵνα συνέλθῃ Ἁγία 
καὶ Μεγάλη Σύνοδος ἀμφισβητεῖται ὑπό τινων «ἀγωνιστῶν τῆς Ὀρθοδοξίας», 
ἀποκαλουμένη ὑπ’ αὐτῶν «ληστρική» πρὶν ἢ ἀκόμη συνέλθῃ. Ποῖον κανονικὸν 
κῦρος θὰ ἔχουν αἱ ἀποφάσεις τῆς Ἁγίας καὶ Μεγάλης Συνόδου καὶ ποίας 
κανονικὰς συνεπείας θὰ ἔχῃ ἡ τυχὸν ἀνυπακοὴ πρὸς αὐτάς; Φρονοῦμεν ὅτι 
τοῦτο δέον νὰ διευκρινηθῇ ὑφ’ ἡμῶν πρὸς ἀποφυγὴν συγχύσεως παρὰ τῷ λαῷ 
τοῦ Θεοῦ καὶ ἄλλων δυσαρέστων συνεπειῶν ἐν τῷ σώματι τῆς Ἐκκλησίας.

δ) Τέλος, καθίσταται ἀναγκαῖον ὅπως διευκρινηθῇ ἓν ζήτημα, τὸ ὁποῖον 
προέκυψε, καθ’ ἡμᾶς ἀπροσδοκήτως, ἤτοι τὸ ἐρώτημα περὶ τοῦ ἀκριβοῦς 
νοήματος τοῦ ὅρου ὁμοφωνία (consensus), τὴν ὁποίαν ἀπεδέχθημεν ὡς 
τρόπον λήψεως ἀποφάσεων τόσον κατὰ τὴν προετοιμασίαν ὅσον καὶ κατὰ 
τὰς ἐργασίας τῆς Ἁγίας καὶ Μεγάλης Συνόδου. Ἐπὶ τοῦ θέματος τούτου δέον 
νὰ διευκρινηθῶσι τὰ ἀκόλουθα ζητήματα: 

Πρῶτον, ἡ ἔννοια τῆς ὁμοφωνίας ὡς consensus, καὶ ὄχι ὡς unanimity, ἔχει 
διεθνῶς τὴν ἔννοιαν ὅτι ἐὰν μία ἢ περισσότεραι ἀντιπροσωπίαι διαφωνήσουν 
πρὸς μίαν συγκεκριμένην πρότασιν καὶ διατυπώσουν ἰδίαν τοιαύτην, δέον 
νὰ καταβληθῇ προσπάθεια ἀποδοχῆς τῆς ὑπὸ τῶν ἀντιπροσωπιῶν τούτων 
γνώμης ἢ προτάσεως, εἰς περίπτωσιν ὅμως κατὰ τὴν ὁποίαν δὲν ἐπιτευχθῇ 
συναίνεσις (consensus) ἐπὶ τῆς ἀντιπροτάσεως, τότε ἡ διαφωνία αὕτη, ἐφ’ 
ὅσον οἱ διαφωνοῦντες ἐπιμένουν, καταγράφεται ἀλλὰ δὲν ἀκυρώνει τὴν 
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πρὸς ἣν ὑπῆρξεν ἡ διαφωνία ἀρχικὴν θέσιν, καὶ οἱ διαφωνοῦντες ὑπογράφουν 
τὸ ἀρχικὸν κείμενον, καταγράφοντες, ἐὰν θέλουν, τὴν διαφωνίαν των. Ἐὰν 
ὑπάρξῃ ἄρνησις ὑπογραφῆς τοῦ κειμένου, τοῦτο θὰ ἐσήμαινεν ἀρνησικυρίαν 
(veto), πρᾶγμα τὸ ὁποῖον θὰ ὡδήγει εἰς ἀδιέξοδον. 

Δεύτερον ζήτημα, τὸ ὁποῖον δέον νὰ διευκρινηθῇ, εἶναι ἐὰν ἡ ὁμοφωνία 
ἀναφέρεται εἰς τοὺς παρόντας κατὰ τὰς ἐργασίας «ἑνὸς σώματος ἢ ἀπαιτῇ 
τὴν φυσικὴν παρουσίαν ὅλων τῶν μελῶν τοῦ σώματος». Ἐὰν ἀποδεχθῶμεν 
τὸ δεύτερον, τότε ἡ τυχὸν ἀπουσία ἢ ἠθελημένη καὶ σκόπιμος ἀπουσία τινῶν 
ἐκ τῶν μελῶν θὰ ὡδήγει εἰς διάλυσιν τὰς ἐργασίας τοῦ σώματος ἐπὶ ἐπικλήσει 
τῆς ἐλλείψεως ὁμοφωνίας.

Τὸ πρῶτον ἐκ τῶν ὡς ἄνω ζητημάτων προέκυψε κατὰ τὰς ἐργασίας 
τῆς Ε’ Προσυνοδικῆς Διασκέψεως, καθ’ ἣν δύο ἀντιπροσωπίαι ἠρνήθησαν 
νὰ ὑπογράψουν κοινὸν κείμενον, ἐπὶ τῷ λόγῳ ὅτι αἱ θέσεις τῶν Ἐκκλησιῶν 
των δὲν ἔγιναν δεκταὶ ὑπὸ πάντων τῶν μελῶν τῆς Διασκέψεως, καὶ οὕτως 
εὑρισκόμεθα πρὸ ἀδιεξόδου ὡς πρὸς τὴν προετοιμασίαν τῆς Συνόδου, ἐφ’ 
ὅσον ἓν ἐκ τῶν βασικῶν κειμένων αὐτῆς παραμένει ἀνυπόγραφον ὑπό τινων 
ἐκ τῶν ἀντιπροσώπων.

Τὸ δεύτερον ζήτημα ἠγέρθη κατὰ τὴν πρόσφατον συνάντησιν ἐν Ἀθήναις 
τῆς Εἰδικῆς Ἐπιτροπῆς πρὸς σύνταξιν σχεδίου Κανονισμοῦ λειτουργίας 
τῆς Συνόδου. Κατὰ τὴν συνάντησιν ταύτην ἐζητήθη ἐπιμόνως ὑπό τινων 
ἀντιπροσώπων, ὅπως περιληφθῇ εἰς τὸν Κανονισμὸν πρόβλεψις, καθ’ ἥν, 
ἐὰν μία Ἐκκλησία δι’ οἱονδήποτε λόγον ἀποχωρήσῃ ἐκ τῶν ἐργασιῶν τῆς 
Συνόδου, τότε ὁ Πρόεδρος αὐτῆς ὀφείλει νὰ ἐξασφαλίσῃ τὴν παρουσίαν 
αὐτῆς, διότι ἄλλως ἡ Σύνοδος ἀδυνατεῖ νὰ συνεχίσῃ τὰς ἐργασίας αὐτῆς 
(δηλαδὴ διαλύεται) λόγῳ μὴ ὑπάρξεως ὁμοφωνίας. Ἐκεῖ ὁδηγούμεθα ὄντως 
ἐὰν θεωρήσωμεν τὴν ὁμοφωνίαν ὡς ἐφαρμοζομένην ὄχι μόνον ἐπὶ τῶν 
παρόντων ἀλλὰ καὶ ἐπὶ τῶν ἀπόντων.

Ἐπιθυμοῦμεν νὰ δηλώσωμεν εὐθέως ὅτι ἡ καθ’ ἡμᾶς Ἁγιωτάτη Ἐκκλησία 
καὶ ἡμεῖς προσωπικῶς ἀδυνατοῦμεν νὰ ἐννοήσωμεν καὶ ἀποδεχθῶμεν τὴν 
πραγματοποίησιν μιᾶς Συνόδου, ἡ ὁποία θὰ τελῇ ὑπὸ τὴν δαμόκλειον σπάθην 
τῆς διαλύσεως αὐτῆς, ἐὰν μία ἢ περισσότεραι Ἐκκλησίαι ἀπεφάσιζον νὰ 
ἀποχωρήσουν ἐξ αὐτῆς. Μία τοιαύτη Σύνοδος, τελοῦσα ὑπὸ τὴν ἀπειλὴν τῆς 
διαλύσεως, εἶναι προτιμότερον νὰ μὴ γίνῃ ποτέ.

Ἡ παράδοσις τῆς Ἐκκλησίας γνωρίζει ἐν τῇ ἐφαρμογῇ τῆς συνοδικότητος 
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πλεῖστα ὅσα παραδείγματα Συνόδων, καὶ μάλιστα Οἰκουμενικῶν, κατὰ τὰς 
ὁποίας Ἐκκλησίαι τινὲς ἀπουσίαζον, ἄλλοτε ἀκουσίως καὶ ἄλλοτε ἠθελημένως, 
ἐκ τῶν ἐργασιῶν τῆς Συνόδου, χωρὶς τοῦτο νὰ ἐμποδίσῃ τὸ παράπαν τὴν 
λειτουργίαν αὐτῶν. Πολλῶν Συνόδων αἱ ἀποφάσεις ἀνεγνωρίσθησαν ἐκ τῶν 
ὑστέρων ὑπὸ τῶν μὴ μετασχόντων εἰς αὐτάς. Ἡ ἐξάρτησις τῆς ὁμοφωνίας 
ἐκ τῆς φυσικῆς παρουσίας δὲν ἔχει, καθ’ ὅσον γνωρίζομεν, ἱστορικὸν 
προηγούμενον. 

Καὶ ἐπὶ τοῦ θέματος τούτου καλούμεθα ἀδελφικῶς καὶ ἐν ἀγάπῃ νὰ 
διασκεφθῶμεν.

Ταῦτα τὰ θέματα εἰσηγούμεθα εἰς τὴν ἀγάπην Σας, ἀδελφοί, ὡς 
ἀναμένοντα τὴν διαβούλευσιν καὶ ἀπόφασιν ἡμῶν, ὥστε νὰ φθάσωμεν εἰς τὴν 
Ἁγίαν καὶ Μεγάλην Σύνοδον ἐν ὁμογνωμίᾳ. Ἐκτὸς τούτων ὑπάρχουν καί τινα 
πρακτικῆς φύσεως ζητήματα, τὰ ὁποῖα καλούμεθα νὰ διευθετήσωμεν ἐν ὄψει 
τῆς Συνόδου. Ἀναφέρομεν ἐνδεικτικῶς τινα ἐξ αὐτῶν.

α) Ἡ διάρκεια τῆς Συνόδου. Δὲν γνωρίζομεν τί φρονεῖτε περὶ αὐτοῦ, 
ἀλλὰ κατὰ τὴν γνώμην ἡμῶν, ὁ ἀριθμός, ἡ ἔκτασις καὶ ἡ σπουδαιότης τῶν 
θεμάτων θὰ καταστήσουν ἀναγκαίαν τὴν διάρκειαν τῆς Συνόδου ἐπὶ δύο, 
τοὐλάχιστον, ἑβδομάδας, λαμβανομένων ὑπ’ ὄψιν καὶ τῶν λατρευτικῶν καὶ 
ἄλλων ἐκδηλώσεων, αἱ ὁποῖαι θὰ προστεθοῦν εἰς τὰς ἐργασίας αὐτῆς.

β) Ἡ ἀποφασισθεῖσα κατὰ τὴν προηγουμένην Σύναξιν ἡμῶν διάταξις 
καὶ ταξιθέτησις τοῦ Προέδρου καὶ τῶν Προκαθημένων θέλει δημιουργήσει 
τοπικὴν ἀπόστασιν μεταξὺ αὐτῶν καὶ τῶν μελῶν τῶν ἀντιπροσωπιῶν αὐτῶν, 
ὅπερ θὰ δυσχεραίνῃ τὴν ἐπικοινωνίαν μεταξὺ τῶν Προκαθημένων καὶ τῶν ὑπ’ 
αὐτοὺς ἀντιπροσωπιῶν. Τὸ πρακτικὸν τοῦτο πρόβλημα χρῄζει διευθετήσεως.

γ) Εἶναι ἀνάγκη συντόμως νὰ δημιουργηθῇ ἡ κοινὴ διορθόδοξος 
Γραμματεία τῆς Συνόδου, ἡ ὁποία, πλαισιώνουσα τὴν ἤδη ὑπάρχουσαν 
Γραμματείαν ἐπὶ τῆς Προπαρασκευῆς τῆς Συνόδου, θὰ ἀναλάβῃ τὸ δυσχερές, 
ἀλλὰ σημαντικώτατον ἔργον τῆς προβολῆς τῆς Συνόδου πρός τε τὸ πλήρωμα 
τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας καὶ πρὸς τὸν ἐκτὸς αὐτῆς κόσμον, δημοσιεύουσα 
καὶ κυκλοφοροῦσα τὰ συμφωνηθέντα κείμενα, ὥστε νὰ ἐνωτισθῇ ἡ Σύνοδος 
τὰς ἀντιδράσεις τῶν πιστῶν καὶ τοῦ κόσμου, καὶ νὰ λάβῃ αὐτάς, κατὰ τὸ 
δυνατόν, ὑπ’ ὄψιν εἰς τὸ ἔργον αὐτῆς. Tέλος, 

δ) θὰ καταστῇ συντόμως ἀναγκαῖον νὰ ἀντιμετωπίσωμεν τὸ πρακτικὸν 
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θέμα τῆς οἰκονομικῆς δαπάνης τῆς Συνόδου, ἡ ὁποία ὡς ἐκ τοῦ μεγέθους 
αὐτῆς θὰ ὑπερβῇ τὰς δυνατότητας τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριαρχείου. Ὡς 
γνωρίζετε ἤδη, καθ’ ὅλην τὴν ἐπὶ δεκαετίας προετοιμασίαν τῆς Ἁγίας καὶ 
Μεγάλης Συνόδου τὸ Οἰκουμενικὸν Πατριαρχεῖον ἐπωμίζετο τὸ βάρος 
τῆς οἰκονομικῆς δαπάνης τῶν πολλῶν καὶ ἐπανειλημμένων συνεδριῶν τῶν 
Προπαρασκευαστικῶν Ἐπιτροπῶν καὶ τῶν Προσυνοδικῶν Διασκέψεων, ὡς 
καὶ τῶν Συνάξεων τῶν Προκαθημένων. Τὸ ἔπραξε καὶ πράττει τοῦτο ἐκ τοῦ 
ὑστερήματος αὐτοῦ λίαν εὐχαρίστως. Ἤδη ὅμως θὰ χρειασθῇ ἡ κατὰ τὴν 
δύναμιν ἑκάστης Ἐκκλησίας συνεισφορὰ εἰς κοινὸν Ταμεῖον ὑπὸ διορθόδοξον 
ἔλεγχον πρὸς ἀντιμετώπισιν τῶν μεγάλων δαπανῶν, αἱ ὁποῖαι θὰ ἀπαιτηθοῦν 
δι’ ἓν τόσον μέγα ἐγχείρημα, ὡς ἡ, σὺν Θεῷ, συγκληθησομένη Ἁγία καὶ 
Μεγάλη Σύνοδος. Εἴμεθα βέβαιοι ὅτι κατανοοῦν τοῦτο πᾶσαι αἱ ἀδελφαὶ 
Ἐκκλησίαι, καὶ θὰ συντρέξουν ἅπασαι κατὰ τὴν ἑκάστης δύναμιν.

Προσφιλέστατοι καὶ τιμιώτατοι ἐν Χριστῷ ἀδελφοί, 

Διεγράψαμεν ἐν συντομίᾳ τὰ κατὰ τὴν ἡμετέραν γνώμην ἐκκρεμῆ 
ζητήματα, τὰ ὁποῖα ἀναμένουν τὴν λύσιν αὐτῶν ὑφ’ ἡμῶν τῶν Προκαθημένων 
τῶν ἀδελφῶν Ἐκκλησιῶν. Ὑμεῖς θὰ κρίνητε, ἐὰν καὶ ποῖα ἐξ αὐτῶν τυγχάνουν 
ἀμέσου προτεραιότητος ἢ ἐὰν ὑπάρχουν καὶ ἄλλα θέματα, τὰ ὁποῖα θὰ ἔδει 
νὰ ἀπασχολήσουν τὴν παροῦσαν Σύναξιν ἡμῶν. Ἀναμένομεν πρὸς τοῦτο τὰς 
Ὑμετέρας παρατηρήσεις. 

Ὄπισθεν τῶν προτάσεων ἡμῶν ὑπάρχει ἡ βεβαιότης ὅτι ἅπαντες 
μετὰ τοῦ αὐτοῦ ζήλου ἐπιποθοῦμεν τὴν σύγκλησιν τῆς Ἁγίας καὶ Μεγάλης 
Συνόδου τῆς Ἁγιωτάτης Ἐκκλησίας ἡμῶν ἄνευ, ἐπαναλαμβάνομεν, περαιτέρω 
χρονοτριβῆς, δοθέντος ὅτι «ὁ καιρὸς συνεσταλμένος ἐστί»   (Α’ Κορ. ζ’, 29), 
καθότι πεντήκοντα καὶ πλέον ἔτη καθυστερήσεως καὶ ἀναβολῆς ἔχουν 
ἐκθέσει σοβαρῶς τὴν Ἐκκλησίαν ἡμῶν εἰς τὰ ὄμματα ἐχθρῶν καὶ φίλων, ἵνα 
μὴ εἴπωμεν καὶ ἐνώπιον τοῦ Θεοῦ καὶ τῆς Ἱστορίας. Χωρήσωμεν, λοιπόν, ταχὺ 
ἐπὶ τὸ προκείμενον ἡμῖν ἔργον «ἀφορῶντες εἰς τὸν τῆς πίστεως ἀρχηγὸν καὶ 
τελειωτὴν Ἰησοῦν» (Ἑβρ. ιβ’,  2), Ὅστις, πρεσβείαις τῆς Παναχράντου Αὐτοῦ 
Μητρὸς καὶ πάντων τῶν Ἁγίων, «οὐκ ἀφήσει ἡμᾶς ὀρφανούς» (πρβλ. Ἰωάν. 
ιδ’,  18), ἀλλὰ διὰ τοῦ Παρακλήτου θὰ ἑνώσῃ ἡμᾶς ἐπὶ τὸ αὐτὸ ἐν Συνόδῳ, 
ὡς ἑνώνει ἤδη ἡμᾶς ἐν τῷ Σώματι καὶ τῷ Αἵματι Αὐτοῦ. «Τὰ ἀδύνατα παρὰ 
ἀνθρώποις δυνατά παρὰ τῷ Θεῷ ἐστιν» (Λουκ. ιη’, 27).

«Χαίρετε, λοιπόν, ἀδελφοί, ἐν Κυρίῳ καὶ ὁ Θεὸς τῆς ἀγάπης καὶ τῆς 
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εἰρήνης ἔσται μεθ’ ἡμῶν» (πρβλ. Β’ Κορ. ιγ’, 11). Ἀμήν!

Στη συνέχεια προσφώνησαν τη Σύσκεψη οι Προκαθήμενοι ή Αντιπρό-
σωποι των άλλων Εκκλησιών, κατά τα δίπτυχα του Οικουμενικού 
Πατριαρχείου, δηλαδή κατά σειράν ο Πατριάρχης Αλεξανδρείας, ο εκπρό-
σωπος του Πατριάρχου Αντιοχείας, οι Πατριάρχες Ιεροσολύμων, Μόσχας, 
Σερβίας, Ρουμανίας, Βουλγαρίας και Γεωργίας, ο Αρχιεπίσκοπος Κύπρου, οι 
εκπρόσωποι του Αρχιεπισκόπου Αθηνών και του Μητροπολίτη Βαρσοβίας, ο 
Αρχιεπίσκοπος Αλβανίας και ο Μητροπολίτης Τσεχίας και Σλοβακίας.

Μετά από κάθε προσφώνηση ο Παναγιώτατος ευχαριστούσε τον 
προσφωνήσαντα και επεσήμαινε τα κύρια σημεία της εισήγησης, με μικρά 
σχόλια.

Η προσφώνηση της Α.Μ. του Αρχιεπισκόπου Κύπρου κ.κ. Χρυσοστόμου 
έχει ως εξής:

                                                                                

Παναγιώτατε,

Άγιοι Αδελφοί,

Νωπές είναι ακόμη στη μνήμη μας οι εμπειρίες τής, πριν από λιγότερο 
από δυο χρόνια, προηγούμενης σύναξής μας στον πάνσεπτο πατριαρχικό ναό 
και βαθιά η συγκίνηση που κατακλύζει εισέτι την ψυχή μας από αυτή. Και ιδού 
πάλιν «συνήχθημεν» στους χώρους αυτούς του Οικουμενικού Πατριαρχείου 
για μελέτη και απόφαση επί των λεπτομερειών της επικείμενης Μεγάλης 
Συνόδου της Ορθοδοξίας. Αφού ανταλλάξαμε τον επί τω νέω έτει αδελφικό 
ασπασμό, ευχαριστούμε την Υμετέρα Παναγιότητα για την ευκαιρία που 
μας δίνεται τής, πρόσωπο προς πρόσωπον, επικοινωνίας με τους αδελφούς 
Προκαθημένους των κατά τόπους Αυτοκεφάλων Εκκλησιών.

Παρόλο που η Κωνσταντινούπολη με το ένδοξο παρελθόν αλλά και το 
χριστομίμητο, εν τοις παθήμασι, παρόν της, συγκινούσε ανέκαθεν όλους τους 
Ορθοδόξους, εν τούτοις δεν είναι λιγότερη η συγκίνηση που νιώθουμε και στο 
ιερό αυτό Σταυροπήγιο του Οικουμενικού Πατριαρχείου, που καθιερώθηκε 
στη συνείδησή μας, από τις αλλεπάλληλες πανορθόδοξες συναντήσεις και τις 
προσυνοδικές διασκέψεις που έγιναν σ’ αυτό. Εξωτερικεύοντας τη συγκίνησή 
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μας, και παραφράζοντας τον Φίλωνα, λέμε και εμείς ότι «ὅπερ ἐν ὀφθαλμῷ 
κόρη, ἢ ἐν ψυχῇ λογισμός, τοῦτ’ ἐν Ὀρθοδοξίᾳ Οἰκουμενικὸν Πατριαρχεῖον».

Συγκίνηση μάς διακατέχει και για τον σκοπό της Σύναξής μας. 
Οσονούπω πραγματοποιείται η Μεγάλη Σύνοδος της Ορθοδόξου Εκκλησίας, 
εκπληρώνοντας το όνειρο μέσα στο οποίο ελικνίζετο για χρόνια πολλά 
ο Ορθόδοξος λαός του Θεού και συντηρούσε τις ελπίδες του για μιαν 
εμφαντική δήλωση της παρουσίας της Ορθοδόξου Εκκλησίας στα δρώμενα 
του σημερινού κόσμου.

Δοξάζουμε τον Θεό που ευδόκησε μια μακρόχρονη πορεία να φτάνει 
προς το τέλος της. Πολλοί προκάτοχοί μας, ιδίως από το 1961 και εξής, 
οραματιζονταν τις ημέρες αυτές και θα επιθυμούσαν να βρίσκονται σήμερα 
ανάμεσά μας.

Ασφαλέστατα θα συνάντησαν και εκείνοι δυσκολίες και θα αντιμετώπισαν 
διαφωνίες μεταξύ τους στα 55 τόσα χρόνια των πανορθοδόξων διασκέψεων 
για την προετοιμασία της Μεγάλης Συνόδου της Ορθοδοξίας. Το γεγονός 
ότι μια ιδεολογία άθεη και αντίχριστη, που επεσκίαζε και κατεπίεζε την 
πλειοψηφία των Ορθοδόξων λαών κατέρρευσε, και δημιουργήθηκαν νέες 
συνθήκες σε πολλές Ορθόδοξες Εκκλησίες, που έθεταν νέα προβλήματα προς 
άμεση αντιμετώπιση, δείχνει τις συμπληγάδες μέσα από τις οποίες πέρασε 
η προετοιμασία της Μεγάλης Συνόδου. Μήπως αρκετές από τις διαφωνίες, 
που υποβόσκουν και σήμερα, δεν οφείλονται σ’αυτές τις κοσμογονικές 
αλλαγές σε πολλές Ορθόδοξες χώρες; Οπωσδήποτε υπάρχουν δυσκολίες, 
και το αντιλαμβανόμαστε όλοι, που προέρχονται από το μεγάλο χρονικό 
διάστημα της προετοιμασίας, που έθεσε κάποια θέματα στο περιθώριο, ενώ 
ανεδείχθησαν στην επιφάνεια άλλα, ζωτικά θέματα για τους πιστούς.

Κατανοούμε, ως εκ τούτου, και τους δισταγμούς και τους φόβους που 
εκφράστηκαν από ορισμένους αδελφούς Προκαθημένους. Πορευόμαστε 
σε καιρούς μόνιμα δύσκολους. Η πείρα των 20 αιώνων της Εκκλησίας 
διδάσκει ότι η πορεία της ήταν πάντα μέσα από δυσκολίες, διωγμούς, αίματα. 
Ουσιαστικά η ίδια η πίστη μας είναι, όπως λέει και ο ύμνος των Ελλήνων 
για την ελευθερία, «απ’τα κόκκαλα βγαλμένη». Οι μακαριστοί προκάτοχοί 
μας, τόσο στην πρώτη χιλιετία των Οικουμενικών Συνόδων, όσο και στη 
δεύτερη των πολλών τοπικών Συνόδων, με τη σοφία τους, παρά το πνεύμα 
της συνδιαλλαγής που τους διέκρινε, δεν δίστασαν, όταν οι περιστάσεις το 
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απαιτούσαν, να δείξουν την τόλμη τους, να ξεπεράσουν φόβους και δυσκολίες. 
«Ἔφραξαν στόματα λεόντων, ἔσβεσαν δύναμιν πυρός».  Οι πράοι και ταπεινοί 
ανεδείχθησαν «ἰσχυροὶ ἐν πολέμῳ»!

Η αποδοχή και η υιοθέτηση των θεμάτων που όρισαν οι πατέρες και 
προκάτοχοί μας για τη Μεγάλη Σύνοδο, συνιστά και στοιχειώδη σεβασμό 
προς αυτούς. Στο ιστορικό υπέδαφος εκείνων είναι που βλάστησε η ιδέα και 
η αναγκαιότητα της σύγκλησης της Μεγάλης Συνόδου. Σ’αυτά τα πλαίσια 
καλούμαστε και εμείς να ενεργήσουμε, ώστε αυτή να παρουσιάσει τα 
μυρίπνοα άνθη της.

Δεν θα πρέπει, εξάλλου, να διαφεύγει της προσοχής μας ότι ο άνθρωπος 
ως πνευματικό ον παραμένει σχεδόν αναλλοίωτος, από την αυγή της Ιστορίας 
του. Ίδιες οι αναζητήσεις του, ίδια και τα πάθη του. Τα ερωτήματα που 
απασχόλησαν τον Σωκράτη, τον Πλάτωνα και τον Αριστοτέλη απασχολούν 
και τους σημερινούς ανθρώπους: Τι είναι στην πραγματικότητα  ο άνθρωπος, 
από πού έρχεται, πού πηγαίνει, γιατί υπάρχει ο πόνος, ο θάνατος, το κακό. 
Σ’αυτά έδωσε απάντηση ο Χριστιανισμός. Αυτά ερμήνευσε η Εκκλησία στο 
παρελθόν, αυτά ερμηνεύει και στο παρόν, αυτά θα την απασχολήσουν, στον 
ευαγγελισμό των πιστών της, και στο μέλλον.

Ασφαλέστατα η Επιστήμη και η Τεχνολογία με την ανάπτυξή τους 
έφεραν τους ανθρώπους μπροστά σε νέα διλήμματα. Οι απαντήσεις σ’αυτά 
τα διλήμματα, όμως, δεν μπορούν να αφίστανται των βασικών αρχών της 
αποκεκαλυμμένης Θείας αλήθειας που κατείχε ανέκαθεν η Εκκλησία. Η ισχύς 
τού «οὐ φονεύσεις» π.χ., είναι η ίδια είτε ο φόνος γίνει διά μαχαίρας είτε 
δι’ατομικής βόμβας, είτε διενεργηθεί με τους διάφορους πειραματισμούς στα 
έμβρυα, στο εργαστήριο. Και η καταπάτηση της ελευθερίας της βουλήσεως 
είναι καταδικαστέα είτε αυτή γίνεται με τους σύγχρονους τρόπους της 
επέμβασης στα ανθρώπινα γονίδια, είτε με άλλους συμβατικούς τρόπους.

Έχω την γνώμη, με άλλα λόγια, ότι δεν βρισκόμαστε μπροστά σε νέα 
προβλήματα. Βρισκόμαστε μπροστά στην ανάγκη επιλογής νέας γλώσσας 
και νέας μεθόδου αντιμετώπισης των προβλημάτων του ανθρώπου, όπως 
αυτά παρουσιάζονται σήμερα. Και είναι ανάγκη, να εκσυγχρονίσουμε τα 
όπλα μας. Θα πρέπει να καταφύγουμε σε νέα γλώσσα, σε νέα επιχειρήματα 
συγχρονισμένα, προσιτά, καταληπτά, προσγειωμένα.

Εξάλλου η κύρια πλάνη που απειλεί σήμερα την κοινωνία μας είναι 
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η πλάνη ότι ο κόσμος μπορεί να ζήσει χωρίς Θεό, χωρίς μεταφυσικά 
ενδιαφέροντα, χωρίς εξάρτηση από την Εκκλησία. Μα ανέκαθεν δεν υπήρχαν 
αγνωστικιστές, υλιστές, οπαδοί του ηδονισμού; Το να προβάλλουμε, λοιπόν, 
ως δικαιολογία τα νέα προβλήματα για την μη σύγκληση της Μεγάλης 
Συνόδου δεν γινόμαστε και τόσο πειστικοί. Χρειαζόμαστε νέες μεθόδους 
αντιμετώπισης των παντοτινών προβλημάτων του ανθρώπου. Θεωρώ 
την άποψη που εξέφρασε ο Παναγιώτατος, στα γράμματα προς διάφορες 
Εκκλησίες και που μας κοινοποιήθηκαν, ότι μπορεί με το θέμα αυτό να 
ασχοληθεί εκτεταμένως μια διακήρυξη της Συνόδου και να αντιμετωπιστεί 
αναλυτικότερα σε μια δεύτερη Μεγάλη Σύνοδο, που εμείς να αποφασίσουμε 
να πραγματοποιηθεί όσον το δυνατόν πιο σύντομα, ως οδηγούσαν στη λύση 
του θέματος.

Έχω την άποψη ότι η Μεγάλη Σύνοδος πρέπει να πραγματοποιηθεί στον 
χρόνο που αποφασίσαμε για να καταδείξουμε την ενότητά μας, τη θέλησή 
μας να ξεπερνούμε τις δυσκολίες των καιρών και κυρίως να αποδείξουμε ότι η 
Ορθόδοξη Εκκλησία είναι ζώσα με μηνύματα ζωής προς τον σύγχρονο κόσμο.

Η παρούσα σύσκεψή μας συμπίπτει με τον συνεχιζόμενο και εντεινόμενο 
διωγμό των Χριστιανών στις αρχαίες Εκκλησίες της Αλεξάνδρειας, της 
Αντιόχειας και των Ιεροσολύμων. Συνεχίζεται με αμείωτη σφοδρότητα και 
με ιδιαίτερο προγραμματισμό και ο διωγμός του Χριστιανικού στοιχείου 
στη δική μου Εκκλησία, την Κύπρο, με απώτερο στόχο τον πλήρη αφανισμό 
του Χριστιανικού στοιχείου και την επικράτηση του Ισλάμ και εκεί. Για το 
Οικουμενικό Πατριαρχείο οι διωγμοί ουδέποτε έπαυσαν τους τελευταίους 
αιώνες.

Όσοι συνειδητοποιούμε τον φοβερό κίνδυνο για τις Εκκλησίες και τους 
πιστούς μας από την επέλαση του Ισλάμ, νιώθουμε άβολα ακούοντας να 
προβάλλονται θέσεις που είναι δυνατόν να έχουν ως συνέπεια τη ματαίωση 
της σύγκλησης της Μεγάλης Συνόδου στον χρόνο που έχει ορισθεί. Χωρίς 
ασφαλώς να αποδεχόμαστε ότι «χωρεῖ συγκατάβασις εἰς τὰ τῆς πίστεως» και 
χωρίς να παραβλέπουμε την υπόδειξη «μὴ μέταιρε ὅρια ἅ ἔθεντο οἱ πατέρες 
σου», δεν μπορούμε και να μη διακρίνουμε το επείγον από το μη επείγον, 
το ουσιώδες της στιγμής από το επουσιώδες, το θέλημα του Θεού από τα 
διανοήματα των ανθρώπων. Γι’αυτό η Εκκλησία της Κύπρου κάνει έκκληση 
προς όλους όπως, αιρόμενοι στο ύψος των περιστάσεων, διαφυλάσσοντας 
την ενότητα της Ορθοδοξίας και αποφεύγοντας τον διασυρμό ανάμεσα σε 
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ετεροδόξους και αλλοθρήσκους συγκατανεύσουν, με την μη εμμονή τους 
σε νέα θέματα, ή άλλες επουσιώδεις εισηγήσεις, στην πραγματοποίηση της 
εξαγγελθείσης ήδη μεγάλης Συνόδου της Ορθοδοξίας, στα χρονικά πλαίσια 
που έχουν τεθεί. Εάν ο καθένας μας, η κάθε Εκκλησία, επιμείνει στις δικές 
της και μόνο θέσεις το μόνο που θα επιτύχουμε είναι να προσδώσουμε χαρά 
στους ξένους και να κατακερματίσουμε την Ορθοδοξία.

Επαναλαμβάνω ότι οι πραγματικές δυσκολίες και η συνειδητοποίηση του 
άμεσου κινδύνου που διατρέχουμε από το Ισλάμ  θα πρέπει να μάς πλατύνουν 
τους ορίζοντες και να μας οδηγούν σε ορθή ιεράρχηση των πραγμάτων.

Ευχαριστώντας Σας και πάλιν, Παναγιώτατε, για τη σύγκληση της 
παρούσης Συνάξεως και τη φιλοξενία, καθώς και για την όλη μέριμνά Σας 
για τη σύγκληση της Μεγάλης Συνόδου της Ορθοδόξου Εκκλησίας, εύχομαι 
ευόδωση των εργασιών μας.

Ζ
Μετά την ολοκλήρωση των προσφωνήσεων, άρχισε η συζήτηση επί 

των θεμάτων, τα οποία ετέθησαν από τον Παναγιώτατο αλλά και τους 
Προκαθημένους ή εκπροσώπους των Προκαθημένων των άλλων Εκκλησιών. 
Οι εργασίες της Συσκέψεως συνεχίσθηκαν μέχρι το βράδυ της Τετάρτης 27ης 
Ιανουαρίου. 

Την Κυριακή 24 Ιανουαρίου έγινε Συλλείτουργο στον Σταυροπηγιακό 
ναό του Αποστόλου Παύλου προεξάρχοντος του Οικουμενικού Πατριάρχου 
και συλλειτουργούντων των άλλων Προκαθημένων καθώς και των αρχηγών 
των αντιπροσωπειών της Εκκλησίας της Ελλάδος και της Εκκλησίας της 
Πολωνίας. Ο επί κεφαλής της αντιπροσωπείας της Εκκλησίας Αντιοχείας δεν 
μετέσχε στο Συλλείτουργο.

Κατά τη Σύναξη απεφασίσθη όπως η Αγία και Μεγάλη Σύνοδος 
πραγματοποιηθεί στην Ορθόδοξη Ακαδημία της Κρήτης από  
16 - 27 Ιουνίου 2016. Η Κρήτη, ως γνωστόν, είναι εκκλησιαστικό έδαφος 
του Οικουμενικού Πατριαρχείου. Η Μεγάλη Σύνοδος θα αρχίσει επισήμως 
τις εργασίες της με συλλείτουργο των Προκαθημένων και τέλεση του 
μνημοσύνου των αοιδίμων Προκαθημένων και ιεραρχών που συμμετείχαν 
στη μακρά προπαρασκευή της Συνόδου, το Ψυχοσάββατο της Πεντηκοστής 
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18 Ιουνίου, και θα λήξει, επίσης με συλλείτουργο των Προκαθημένων, 
την Κυριακή των Αγίων Πάντων, 26 Ιουνίου 2016. Οι αποφάσεις των 
Προκαθημένων καταγράφονται στο Ανακοινωθέν της Σύναξης, το οποίον 
παρατίθεται πιο κάτω.

 Κατά τη διάρκεια των εργασιών της Σύναξης των Προκαθημένων η 
Α.Μ. ο Αρχιεπίσκοπος Κύπρου κ.κ. Χρυσόστομος συναντήθηκε ξεχωριστά 
με όλους τους Προκαθημένους και τις Αντιπροσωπείες των Ορθοδόξων 
Εκκλησιών και ανέλαβε πρωτοβουλία για επίλυση του προβλήματος που 
ταλανίζει τις Εκκλησίες Αντιοχείας και Ιεροσολύμων και θέτει σε δεινή 
δοκιμασία τις μεταξύ τους σχέσεις. Προς τούτο ανέλαβε την υποχρέωση 
όπως καλέσει στην Κύπρο τους δύο Πατριάρχες και έχει μαζί τους συνεχείς 
διαβουλεύσεις μέχρι την εξεύρεση λύσης στο πρόβλημα.

 Ο Μακαριώτατος και η συνοδεία του επέστρεψαν στην Κύπρο το 
βράδυ της Πέμπτης 28ης Ιανουαρίου. Σε δηλώσεις του στα Μ.Μ.Ε. στο 
αεροδρόμιο Λάρνακος εξέφρασε την ευχή όπως ο Θεός ευλογήσει, ώστε η 
μακροχρόνια πορεία προς την Αγία και Μεγάλη Σύνοδο της Ορθοδόξου 
Εκκλησίας στεφθεί με επιτυχία για να δηλωθεί έτσι η ενότητα των Ορθοδόξων 
και να διακηρυχθεί η θέλησή τους για δυναμική παρουσία στον σύγχρονο 
κόσμο.

 Το Ανακοινωθέν που εκδόθηκε για τη Σύναξη των Προκαθημένων 
έχει ως εξής: 

ΙΕΡΑ ΣΥΝΑΞΙΣ

ΤΩΝ ΠΡΟΚΑΘΗΜΕΝΩΝ ΤΩΝ ΟΡΘΟΔΟΞΩΝ ΕΚΚΛΗΣΙΩΝ

Σαμπεζύ, 21-28 Ἰανουαρίου 2016

ΑΝΑΚΟΙΝΩΘΕΝ

Προσκλήσει τοῦ Παναγιωτάτου Οἰκουμενικοῦ Πατριάρχου 
κ. Βαρθολομαίου, ἐπραγματοποιήθη ἡ Σύναξις τῶν Προκαθημένων τῶν 
Ὀρθοδόξων Αὐτοκεφάλων Ἐκκλησιῶν εἰς τό Ὀρθόδοξον Κέντρον τοῦ 
Οἰκουμενικοῦ Πατριαρχείου εἰς Σαμπεζύ – Γενεύης ἀπό 21ης – 28ης 
Ἰανουαρίου 2016. 
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Παρέστησαν οἱ Προκαθήμενοι: 

Κωνσταντινουπόλεως Βαρθολομαῖος, 

Ἀλεξανδρείας Θεόδωρος, 

Ἱεροσολύμων Θεόφιλος, 

Μόσχας Κύριλλος, 

Σερβίας Εἰρηναῖος, 

Ρουμανίας Δανιήλ, 

Βουλγαρίας Νεόφυτος, 

Γεωργίας Ἠλίας, 

Κύπρου Χρυσόστομος, 

Ἀλβανίας Ἀναστάσιος 

καί Τσεχίας καί Σλοβακίας Ραστισλάβος, 

ἐνῷ ἐκωλύθησαν νά παραστοῦν οἱ Μακαριώτατοι, Πατριάρχης 
Ἀντιοχείας Ἰωάννης καί Μητροπολίτης Βαρσοβίας καί πάσης Πολωνίας 
Σάββας, ἐκ λόγων ὑγιείας, καί ὁ Ἀρχιεπισκόπος Ἀθηνῶν καί πάσης Ἑλλάδος 
Ἱερώνυμος, διά προσωπικούς λόγους, ἐκπροσωπηθέντες ὅμως δι› ἐπισήμων 
ἀντιπροσωπειῶν τῶν Ἐκκλησιῶν αὐτῶν.

Οἱ Προκαθήμενοι τῶν Ὀρθοδόξων Ἐκκλησιῶν συνῆλθον διά νά 
ὁλοκληρώσουν τά θέματα τῆς Ἁγίας καί Μεγάλης Συνόδου. Εἰς τό πλαίσιον 
τῆς Συνάξεως, τήν Κυριακήν, 24ην Ἰανουαρίου, ἐτελέσθη Συλλείτουργον εἰς 
τόν Σταυροπηγιακόν Ναόν τοῦ Ἀπ. Παύλου, προεξάρχοντος τοῦ Οἰκουμενικοῦ 
Πατριάρχου καί συλλειτουργούντων τῶν Μακαριωτάτων Προκαθημένων 
καί ἀρχηγῶν τῶν ἀντιπροσωπειῶν τῶν Ὀρθοδόξων Ἐκκλησιῶν πλήν τοῦ ἐπί 
κεφαλῆς τῆς ἀντιπροσωπίας τῆς Ἐκκλησίας Ἀντιοχείας.

Κατά τήν Σύναξιν, τά μέλη αὐτῆς, «ἀληθεύοντες ἐν ἀγάπῃ» κατά το 
ἀποστολικόν (Ἐφεσ. 4, 15), διεξήγαγον τάς ἐργασίας των ἐν πνεύματι 
ὁμονοίας καί κατανοήσεως. Οἱ Προκαθήμενοι ἐπεβεβαίωσαν τήν ἀπόφασιν 
αὐτῶν νά συγκληθῇ ἡ Ἁγία καί Μεγάλη Σύνοδος. Αὕτη θά πραγματοποιηθῇ 
εἰς τήν Ὀρθόδοξον Ἀκαδημίαν τῆς Κρήτης ἀπό 16ης ἕως 27ης Ἰουνίου 2016.  
Ἐπί τῷ σκοπῷ τούτῳ οἱ Προκαθήμενοι ταπεινῶς ἐπικαλοῦνται τήν χάριν 
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καί εὐλογίαν τοῦ Τριαδικοῦ Θεοῦ καί ἐκζητοῦν τάς θερμάς προσευχάς τοῦ 
πληρώματος τῆς Ἐκκλησίας, κληρικῶν καί λαϊκῶν, κατά τήν περίοδον τήν 
ὁδηγοῦσαν πρός τήν Ἁγίαν καί Μεγάλην Σύνοδον καί κατά τήν διάρκειαν 
τῶν ἐργασιῶν αὐτῆς.

Τά ἐπισήμως ἐγκριθέντα θέματα πρός ὑποβολήν εἰς τήν Ἁγίαν καί 
Μεγάλην Σύνοδον καί υἱοθέτησιν ὑπ’ αὐτῆς, εἶναι: ἡ ἀποστολή τῆς Ὀρθοδόξου 
Ἐκκλησίας εἰς τόν σύγχρονον κόσμον, ἡ Ὀρθόδοξος Διασπορά, τό Αὐτόνομον 
καί ὁ τρόπος ἀνακηρύξεως αὐτοῦ, τό μυστήριον τοῦ γάμου καί τά κωλύματα 
αὐτοῦ, ἡ σπουδαιότης τῆς νηστείας καί ἡ τήρησις αὐτῆς σήμερον, σχέσεις τῆς 
Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας πρός τόν λοιπόν χριστιανικόν κόσμον. Ἀποφάσει τῶν 
Προκαθημένων ὅλα τά ἐγκριθέντα κείμενα θά δημοσιευθοῦν.

Οἱ Προκαθήμενοι ἀπεφάσισαν ἐπίσης τήν σύστασιν Πανορθοδόξου 
Γραμματείας, τόν κανονισμόν λειτουργίας τῆς Συνόδου, τήν συμμετοχήν 
ἑτεροδόξων Παρατηρητῶν κατά τήν ἔναρξιν καί λῆξιν τῶν ἐργασιῶν, καί τήν 
κάλυψιν τῶν δαπανῶν τῆς Συνόδου.

Προσέτι, οἱ Προκαθήμενοι ἐξέφρασαν τήν στήριξιν αὐτῶν πρός τούς 
διωκομένους Χριστιανούς τῆς Μέσης Ἀνατολῆς καί τήν συνεχιζομένην 
ἀγωνίαν των διά τήν ἀπαγωγήν τῶν δύο  Μητροπολιτῶν, Παύλου Yazigi 
τοῦ Πατριαρχείου Ἀντιοχείας καί Γρηγορίου Yohanna Ibrahim τῆς 
Συροϊακωβιτικῆς Ἐκκλησίας.

Αἱ ἐργασίαι τῆς Συνάξεως ἔληξαν τό ἑσπέρας τῆς Τετάρτης, 27ης 
Ἰανουαρίου 2016, μέ τόν καταληκτήριον χαιρετισμόν τοῦ Προέδρου αὐτῆς 
Παναγιωτάτου Οἰκουμενικοῦ Πατριάρχου Βαρθολομαίου.

Ἐν τῷ Ὀρθοδόξῳ Κέντρῳ τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριαρχείου ἐν Σαμπεζύ 
Γενεύης, τῇ 27ῃ Ἰανουαρίου 2016

Ἐκ τῆς Γραμματείας τῆς Ἱερᾶς Συνάξεως

 



Η ΑΝΑΓΚΑΙΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΑΓΙΑΣ ΚΑΙ 
ΜΕΓΑΛΗΣ ΣΥΝΟΔΟΥ ΤΗΣ ΟΡΘΟΔΟΞΙΑΣ

ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ
ΤΩΝ ΣΥΓΧΡΟΝΩΝ ΠΡΟΚΛΗΣΕΩΝ

Εισήγηση που έγινε στα πλαίσια του Συνεδρίου που διοργάνωσε η Ιερά Βασιλική 
και Πατριαρχική Μονή Βλατάδων σε συνεργασία με το Πατριαρχικό Ίδρυμα 

Πατερικών Μελετών και τη Θεολογική Σχολή Α.Π.Θ. μεταξύ 3-5 Δεκεμβρίου 2015 
στη Θεσσαλονίκη με θέμα «Προς την Αγία και Μεγάλη Σύνοδο».

O
ΤΟΥ  κ. ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΜΑΡΤΖΕΛΟΥ

ΟΜΟΤΙΜΟΥ ΚΑΘΗΓΗΤΟΥ ΤΗΣ ΘΕΟΛΟΓΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ 
ΤΟΥ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ

Εισαγωγή

Ως γνωστό, στην Ε΄ κατά σειρά από το 1992 Σύναξη των 
Προκαθημένων των Ορθοδόξων Αυτοκεφάλων Εκκλησιών, 
που συνήλθε υπό την προεδρία του Οικουμενικού Πατριάρχη κ. 

Βαρθολομαίου, από τις 6 έως τις 9 Μαρτίου 2014 στον ιερό Ναό του Αγ. 
Γεωργίου στο Φανάρι της Κωνσταντινούπολης, πάρθηκε μια κοσμοϊστορική 
απόφαση για ολόκληρη την Ορθοδοξία: Αποφασίστηκε να λάβει σάρκα 
και οστά το από πολλών ετών κυοφορούμενο όραμα της συγκλήσεως 
της Αγίας και Μεγάλης Συνόδου της Ορθοδόξου Εκκλησίας κατά την 
ημέρα της Πεντηκοστής του έτους 2016, εκτός βεβαίως απροόπτου. Ως 
χώρος συγκλήσεως της Αγίας και Μεγάλης Συνόδου προτάθηκε μάλιστα, 
εφόσον το επιτρέψει το Υπουργείο Πολιτισμού της Τουρκίας, ο παλαιός 
Καθεδρικός Ναός της Αγίας Ειρήνης, στον οποίο έλαβε χώρα το 381 
 η Β΄ Οικουμενική Σύνοδος.

Η κοσμοϊστορική σημασία της Συνόδου αυτής για ολόκληρη την 
Ορθοδοξία είναι προφανής: για πρώτη φορά ύστερα από μία χιλιετία και πλέον 
εκπρόσωποι όλων των κατά τόπους Ορθοδόξων Εκκλησιών θα συνέλθουν να 
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συζητήσουν και να λάβουν από κοινού αποφάσεις για σημαντικότατα θέματα 
που απασχολούν εδώ και δεκαετίες το Ορθόδοξο πλήρωμα, αλλά και τη 
σημερινή ανθρωπότητα, λόγω των πρωτόγνωρων και πιεστικών προκλήσεων 
που αντιμετωπίζει μέσα στο ραγδαίως μεταβαλλόμενο σύγχρονο κόσμο. Από 
την άποψη αυτή η σύγκληση της Αγίας και Μεγάλης Συνόδου είναι απολύτως 
αναγκαία, για να μπορέσει η Ορθοδοξία να ανταποκριθεί στα αιτήματα των 
καιρών, δίνοντας μια δυναμική μαρτυρία της θεανθρώπινης παρουσίας της 
μέσα στον παραπαίοντα πνευματικά, ηθικά και κοινωνικά σύγχρονο κόσμο. 

α. Η Αγία και Μεγάλη Σύνοδος μπροστά στις προκλήσεις και τα 
προβλήματα του σύγχρονου κόσμου

Οι προκλήσεις και τα προβλήματα που καλείται επιτακτικά να 
αντιμετωπίσει η Ορθόδοξη Εκκλησία με την Αγία και Μεγάλη Σύνοδο και να 
δώσει έτσι μια δυναμική μαρτυρία της παρουσίας της στο σύγχρονο κόσμο, 
περιγράφηκαν με πολύ σαφή και γλαφυρό τρόπο από τον Παναγιώτατο 
Οικουμενικό Πατριάρχη κ. Βαρθολομαίο στην εναρκτήρια Ομιλία του κατά 
την ανωτέρω Σύναξη των Προκαθημένων των Ορθοδόξων Αυτοκεφάλων 
Εκκλησιών. Κατ’ αρχάς, όπως επισημαίνει ο Οικουμενικός Πατριάρχης, η βία 
πού ασκείται πολλές φορές εν ονόματι της θρησκείας συνιστά απειλητικό 
φαινόμενο για όλους ανεξαιρέτως τους Χριστιανούς και ιδιαίτερα τους 
Ορθοδόξους που τη βιώνουν με προσωπικές διώξεις, καταστροφές και 
βεβηλώσεις ιερών ναών, απαγωγές ή και φόνους κληρικών και μοναχών, 
ακόμη δε και αρχιερέων. Μπροστά σ’ αυτό το απειλητικό φαινόμενο για την 
υπόσταση των Ορθοδόξων Εκκλησιών καλούμεθα, όπως σημειώνει, «νά 
ὑψώσωμεν τήν φωνήν τῆς διαμαρτυρίας ἡμῶν, ὄχι ὡς μεμονωμένα πρόσωπα 
ἤ Ἐκκλησίαι, ἀλλ᾿ ὡς ἡ ἡνωμένη μία ἀνά τήν οἰκουμένην Ὀρθόδοξος 
Ἐκκλησία»1. 

Εξάλλου ο κίνδυνος που αντιμετωπίζει η Ορθόδοξη Εκκλησία, όπως 
βέβαια και οι άλλες Εκκλησίες, από τη ραγδαία εκκοσμίκευση των χριστιανικών 
κοινωνιών είναι τεράστιος. Ως γνωστόν η Εκκλησία στις εκκοσμικευμένες 
χριστιανικές κοινωνίες τίθεται δυστυχώς όλο και περισσότερο στο περιθώριο 
της δημόσιας ζωής, ενώ οι θεμελιώδεις πνευματικές και ηθικές αρχές του 
Ευαγγελίου βαθμιαία εξοβελίζονται από τη ζωή των ανθρώπων. Ως εκ τούτου 
οφείλει η Ορθόδοξη Εκκλησία ανταποκρινόμενη στη φύση της και την 

1  Βλ. www.amen.gr/article17136#sthash.Rmz056Eq.dpuf.
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αποστολή της να προβάλλει με μια φωνή τις θεμελιώδεις αυτές αρχές του 
Ευαγγελίου στο σύγχρονο κόσμο, ανεξάρτητα αν αυτές έρχονται ή όχι σε 
αντίθεση με συμφέροντα ή με κρατούσες αντιλήψεις. 

Επίσης η Ορθόδοξη Εκκλησία, καίτοι, όπως τονίζει ο Οικουμενικός 
Πατριάρχης, χαρακτηρίζεται από την προσήλωσή της στην παράδοση του 
παρελθόντος, δεν σημαίνει ότι είναι απολιθωμένη Εκκλησία και αδιάφορη 
στις εκάστοτε προκλήσεις της ιστορίας που είναι ιδιαίτερα έντονες στις 
μέρες μας. Μία δε από τις προκλήσεις αυτές προέρχεται από τη ραγδαία 
ανάπτυξη της τεχνολογίας και της στηριζόμενης σ’ αυτήν παγκοσμιοποίησης. 
Παρά τις ευεργετικές της συνέπειες ως προς τη διάδοση της γνώσης και της 
πληροφορίας, η τεχνολογία συνιστά σοβαρό κίνδυνο, γιατί αποτελεί δίαυλο 
μετάδοσης και επιβολής ξένων πολιτισμικών προτύπων που απειλούν να 
αλλοιώσουν την πολιτισμική ταυτότητα ενός λαού. Και την απειλή αυτή 
οφείλει επίσης να την αντιμετωπίσει η Εκκλησία. Πέρα όμως από την απειλή 
αυτή με την τεχνολογία συνδέεται και η ραγδαία ανάπτυξη της βιοτεχνολογίας 
που συνεπάγεται την εμφάνιση σοβαρών βιοηθικών προβλημάτων 
που σχετίζονται με τις τεχνολογίες υποβοηθούμενης αναπαραγωγής, 
τις μεταμοσχεύσεις ιστών και οργάνων, την ευθανασία, τα γενετικά 
τροποποιημένα τρόφιμα κ.ά., έναντι των οποίων οφείλει να λάβει υπεύθυνη 
θέση η Ορθόδοξη Εκκλησία. Αν μάλιστα προσθέσει κανείς σ’ αυτά και τη 
συνεχιζόμενη μέρα με τη μέρα, λόγω της πλεονεξίας και του ευδαιμονισμού 
του σύγχρονου ανθρώπου, καταστροφή του φυσικού περιβάλλοντος, παρά 
τις όποιες αποτρεπτικές διακηρύξεις και εξαγγελίες διεθνών οργανισμών 
ή ακόμη και των ισχυρών της γης, η διαφύλαξη και προστασία της «καλώς 
λίαν» δημιουργίας του Θεού για τον άνθρωπο αποτελεί πρώτιστο καθήκον 
της Εκκλησίας. Μάλιστα η Ορθοδοξία έχοντας πλούσια λειτουργική και 
ασκητική παράδοση είναι η μόνη αρμόδια σε σχέση με τις λοιπές Εκκλησίες 
και Ομολογίες να συμβάλει στην αντιμετώπιση του τόσο ζωτικού αυτού 
προβλήματος2. Γι’ αυτό άλλωστε το Οικουμενικό Πατριαρχείο, όπως 
γνωρίζουμε, πρώτο σ’ ολόκληρο το χριστιανικό κόσμο ανέδειξε και προέβαλε 
από το 1989 και εξής την κρισιμότητα του θέματος αυτού με σειρά σημαντικών 
ενεργειών, όπως η καθιέρωση της αρχής της Ινδίκτου (1η Σεπτεμβρίου) ως 
ημέρας προστασίας του φυσικού περιβάλλοντος, η ανάθεση στον μακαριστό 
Υμνογράφο Γεράσιμο Μικραγιαννανίτη να συντάξει σχετική Ακολουθία που 

2  Βλ. όπ. παρ.
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ψάλλεται κατά την ημέρα αυτή, καθώς και η διοργάνωση πλήθους διεθνών 
οικολογικών συνεδρίων με διεθνούς κύρους εισηγητές. Αυτό σημαίνει ότι 
η Ορθοδοξία οφείλει και μπορεί να διαδραματίσει σημαντικό ρόλο στη 
διαφύλαξη του φυσικού περιβάλλοντος. 

Εκτός όμως των παραπάνω προβλημάτων η Ορθόδοξη Εκκλησία 
οφείλει επίσης να αντιμετωπίσει με ιδιαίτερη ευαισθησία και τα προβλήματα 
που ανακύπτουν για το σύγχρονο άνθρωπο από την οικονομική κρίση και 
την κοινωνική αδικία, οι οποίες, όπως φαίνεται ιδιαίτερα στην εποχή μας, 
μαστίζουν ακόμη και ανεπτυγμένες οικονομικά κοινωνίες. Και δυστυχώς 
τα προβλήματα αυτά δεν είναι μόνο οικονομικά και κοινωνικά. είναι και 
ψυχολογικά και βαθύτατα, θα έλεγα, υπαρξιακά, γιατί θίγουν την αξιοπρέπεια 
και αυτοεκτίμηση των ανθρώπων που γίνονται θύματα του παγκόσμιου 
οικονομικού κατεστημένου. Όπως σημειώνει χαρακτηριστικά και πάλι ο 
Οικουμενικός Πατριάρχης, «Ἡ Ἁγιωτάτη ἡμῶν Ἐκκλησία ὀφείλει νά ἐνωτισθῇ 
μετά προσοχῆς καί συμπαθείας τά προβλήματα, τά ὁποῖα δημιουργεῖ διά τόν 
ἄνθρωπον ἡ οἰκονομική δομή τοῦ συγχρόνου κόσμου. Όλοι παριστάμεθα 
μάρτυρες, τῶν ἀρνητικῶν συνεπειῶν διά τήν ἀξιοπρέπειαν καί τήν ἐπιβίωσιν 
τοῦ ἀνθρωπίνου προσώπου ὡς ἐκ τῶν οἰκονομικῶν κρίσεων, αἱ ὁποῖαι 
συνθλίβουν τόν ἄνθρωπον εἰς πολλάς περιοχάς τῆς γῆς καί μάλιστα εἰς 
χώρας ἐκ τῶν θεωρουμένων ὡς οἰκονομικῶς «ἀνεπτυγμένων». Ἀνεργία 
τῶν νέων, αὔξησις τοῦ ἀριθμοῦ τῶν πτωχῶν, ἀβεβαιότης διά τήν αὔριον, 
πάντα ταῦτα μαρτυροῦν ὅτι πολύ ἀπέχει ἡ σύγχρονος ἀνθρωπότης ἐκ τῆς 
ἐφαρμογῆς τῶν ἀρχῶν τοῦ Εὐαγγελίου, τοῦτο δέ οὐχί ἄνευ εὐθύνης καί 
ἡμῶν, οἵτινες ἐξαντλοῦντες πολλάκις τήν ποιμαντικήν μέριμναν ἡμῶν περί 
τά «πνευματικά» λησμονοῦμεν ὅτι ὁ ἄνθρωπος ἔχει ἀνάγκην τροφῆς καί 
στοιχειωδῶν ὑλικῶν μέσων, διά νά ζήσῃ ἐν ἀξιοπρεπείᾳ, ὡς πρόσωπον - εἰκών 
Θεοῦ»3. Για τους λόγους αυτούς οφείλει η Ορθόδοξη Εκκλησία, πιστή στις 
αρχές του Ευαγγελίου, χωρίς να δίνει την εντύπωση ότι αδιαφορεί για τα 
πνευματικά ζητήματα, να διακηρύξει το ενδιαφέρον της για την απάλειψη της 
κοινωνικής αδικίας και την επικράτηση της κοινωνικής δικαιοσύνης ανά τον 
κόσμο. Άλλωστε το ενδιαφέρον της αυτό δεν είναι ξένο προς τη φύση και 
την πνευματική αποστολή της στον κόσμο, γιατί είναι στην ουσία του ζήτημα 
πνευματικό. Όπως πολύ χαρακτηριστικά υπογράμμισε ο Μπερντιάγιεφ, 
δίνοντας την ορθόδοξη διάσταση στο ενδιαφέρον για την επίλυση των 

3  Βλ. όπ. παρ.
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οικονομικών και κοινωνικών προβλημάτων, «Ἡ φροντίδα γιὰ τὴ ζωὴ τοῦ 
πλησίον, ἀκόμα καὶ ἡ ὑλικὴ ἢ σωματική, στὴν οὐσία ἔχει κάτι τὸ πνευματικό. 
Ἡ ἀγωνία γιὰ τὴν ἐξασφάλιση τοῦ ψωμιοῦ μου εἶναι ἕνα πρόβλημα ὑλικό. 
Ἡ ἀγωνία ὅμως γιὰ τὸ ψωμὶ τοῦ ἄλλου εἶναι ἕνα πρόβλημα πνευματικό»4. 
Μάλιστα πρέπει να επισημάνουμε ότι η θέση αυτή υπογραμμίζεται  σχεδόν 
αυτολεξεί και στην Απόφαση της Ε΄ Προσυνοδικής Πανορθοδόξου 
Διασκέψεως (Σαμπεζύ-Γενεύη, 10-17 Οκτωβρίου 2015) που αναφέρεται στην 
αποστολή της Ορθοδόξου Εκκλησίας στο σύγχρονο κόσμο5.

β. Η Αγία και Μεγάλη Σύνοδος και η ενότητα της Ορθοδοξίας

Ωστόσο, για να μπορέσει η Ορθοδοξία να ανταποκριθεί επιτυχώς στις 
προκλήσεις αυτές και να έχει ο λόγος της απήχηση στο σύγχρονο κόσμο, 
πρέπει να παρουσιαστεί ενωμένη και με μια φωνή, υπερβαίνοντας τα 
προβλήματα που σχετίζονται με τις εθνικές ιδιαιτερότητες των κατά τόπους 
Αυτοκεφάλων Ορθοδόξων Εκκλησιών και την κάνουν να φαίνεται προς τα 
έξω κατακερματισμένη και αδύναμη. Το σύστημα της αυτοκεφαλίας που είναι 
βαθειά ριζωμένο μέσα στην εκκλησιολογική και κανονική παράδοση της 
Ορθοδόξου Εκκλησίας δεν πρέπει να αποβαίνει εις βάρος της εν τη πράξει 
κοινωνίας και συνεργασίας των κατά τόπους Αυτοκεφάλων Ορθοδόξων 
Εκκλησιών ή πολύ περισσότερο να αποτελεί αιτία ανταγωνισμού μεταξύ 
τους, ιδιαίτερα μάλιστα όταν πρόκειται για θέματα που αφορούν ολόκληρη 
την Ορθοδοξία. 

Από την άποψη αυτή η Αγία και Μεγάλη Σύνοδος αποτελεί εν προκειμένω 
μοναδική ευκαιρία, αλλά και το πιο ενδεδειγμένο εξ επόψεως κανονικής μέσο, 
προκειμένου η Ορθόδοξη Εκκλησία να διατρανώσει την ενότητά της και να 
εκφραστεί με ενιαίο λόγο στο σύγχρονο κόσμο. Ταυτόχρονα όμως συνιστά το 
μοναδικό και αναγκαίο όργανο εξίσου ριζωμένο μέσα στην εκκλησιολογική και 

4  Βλ. Το πεπρωμένο του ανθρώπου στο σύγχρονο κόσμο, μτφρ. Ευτ. Γιούλτση, εκδ. 
Π. Πουρναράς, Θεσ/νίκη, 1980, σ. 13). Βλ. και Στ. Χ. Τσομπανίδη, Εκκλησιολογία 
και Παγκοσμιοποίηση. Οι Εκκλησίες στην οικουμενική πορεία για μια εναλλακτική 
παγκοσμιοποίηση στην υπηρεσία των ανθρώπων και της γης, Εκδ. Π. Πουρναρά, 
Θεσσαλονίκη 2008, σ. 96. 
5  Βλ. «Η αποστολή της Ορθοδόξου Εκκλησίας εν τω συγχρόνω κόσμω. Η συμβολή της 
Ορθοδόξου Εκκλησίας εις επικράτησιν της ειρήνης, της δικαιοσύνης, της ελευθερίας, 
της αδελφοσύνης και της αγάπης μεταξύ των λαών, και άρσιν των φυλετικών και λοιπών 
διακρίσεων» (Κεφ. Στ΄, § 5): «… αν η μέριμνα δια την ιδικήν μας τροφήν είναι θέμα υλικόν, η 
μέριμνα διά την τροφήν του συνανθρώπου μας είναι θέμα πνευματικόν (Ιακ. 2, 14-18)».
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κανονική της παράδοση, προκειμένου να αποτρέπονται διαλυτικά φαινόμενα 
που μαρτυρούν έλλειψη ορθοδόξου εκκλησιολογικής συνειδήσεως, όπως λ.χ. 
της μη ενεργού συμμετοχής ορισμένων αυτοκεφάλων Εκκλησιών σε ενέργειες 
που απορρέουν από πανορθόδοξα ληφθείσες αποφάσεις ή της μη τήρησης εκ 
μέρους τους πανορθοδόξων αποφάσεων, τις οποίες μάλιστα συνυπέγραψαν 
ή ακόμη και της αμφισβήτησης των κανονικών ορίων μεταξύ διαφόρων 
αυτοκεφάλων Εκκλησιών. Όλα αυτά τα προβλήματα, προκειμένου να 
διασφαλιστεί η ενότητα της Ορθοδοξίας,  μπορούν να αντιμετωπιστούν και 
να επιλυθούν μόνο από ένα μείζον εξ επόψεως κανονικής συνοδικό όργανο, 
όπως αυτό της Αγίας και Μεγάλης Συνόδου της Ορθοδόξου Εκκλησίας. 
Βεβαίως το συνοδικό σύστημα είναι άρρηκτα συνδεδεμένο με τη φύση και 
τη ζωή της Ορθοδόξου Εκκλησίας. Αλλά, όπως παρατήρησε προσφυώς και 
πάλι ο Οικουμενικός Πατριάρχης, αν και το σύστημα αυτό τηρήθηκε και 
τηρείται και σήμερα κατά το μάλλον και ήττον πιστά εντός των αυτοκεφάλων 
Ορθοδόξων Εκκλησιών, απουσιάζει ωστόσο εξολοκλήρου στις μεταξύ τους 
σχέσεις, με αποτέλεσμα να δημιουργεί την εικόνα μιας Ορθοδοξίας πολλών 
Εκκλησιών και όχι μιας Εκκλησίας, πράγμα που είναι τελείως απαράδεκτο 
εξ επόψεως Ορθοδόξου Εκκλησιολογίας6. Για το λόγο αυτό ακριβώς 
απευθυνόμενος στους Προκαθημένους των Αυτοκεφάλων Ορθοδόξων 
Εκκλησιών τονίζει την ανάγκη να ενισχυθεί ο συνοδικός θεσμός και πέρα από 
τα όρια των κατά τόπους αυτοκεφάλων Εκκλησιών, ώστε να καλλιεργηθεί η 
συνείδηση της μιας Ορθοδόξου Εκκλησίας, πράγμα στο οποίο θα μπορούσε 
ασφαλώς να συντελέσει αποφασιστικά η Αγία και Μεγάλη Σύνοδος7. 

γ. Η θεματολογία της Αγίας και Μεγάλης Συνόδου

Για όλους λοιπόν τους παραπάνω λόγους, είτε σχετίζονται με τις 
προκλήσεις και τα προβλήματα που αντιμετωπίζει ο σύγχρονος άνθρωπος 
είτε σχετίζονται με καθαρά ενδοορθόδοξα προβλήματα που θίγουν την 
ενότητα της Ορθοδοξίας, η αναγκαιότητα της Αγίας και Μεγάλης Συνόδου 
είναι προφανής. Γι’ αυτό και η θεματολογία της Συνόδου, που απασχόλησε 
ήδη περισσότερο από μια πεντηκονταετία το σύνολο των αυτοκεφάλων 
Ορθοδόξων Εκκλησιών κατά τις προηγηθείσες πέντε Πανορθόδοξες 
Προσυνοδικές Διασκέψεις (1976-2015), ανταποκρίνεται πλήρως στα 
ανωτέρω προβλήματα και τις προκλήσεις της εποχής μας.

6  Βλ. όπ. παρ.
7  Βλ. όπ. παρ.
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Συγκεκριμένα η θεματολογία της Συνόδου μέχρι και την Δ΄ 
Πανορθόδοξη Προσυνοδική Διάσκεψη (2009) απαρτιζόταν από τα εξής 
δέκα θέματα: α) Το ζήτημα της Ορθοδόξου Διασποράς, β) Το Αυτοκέφαλο 
και ο τρόπος ανακηρύξεώς του, γ) Το Αυτόνομο και ο τρόπος ανακηρύξεώς 
του, δ) Τα Δίπτυχα, ε) Το Ημερολογιακό ζήτημα, στ) Κωλύματα γάμου, 
ζ) Η σπουδαιότητα της Νηστείας και η τήρησή της σήμερα, η) Σχέσεις της 
Ορθοδόξου Εκκλησίας προς τον λοιπό χριστιανικό κόσμο, θ) Ορθόδοξος 
Εκκλησία και Οικουμενική Κίνηση και ι) Η αποστολή της Ορθοδόξου 
Εκκλησίας στο σύγχρονο κόσμο. Η συμβολή της Ορθοδόξου Εκκλησίας στην 
επικράτηση της ειρήνης, της δικαιοσύνης της ελευθερίας, της αδελφοσύνης 
και της αγάπης μεταξύ των λαών και στην άρση των φυλετικών και άλλων 
διακρίσεων. Τελικά όμως τα ανωτέρω δέκα θέματα περιορίστηκαν σε εννέα, 
επειδή η Ειδική Διορθόδοξη Επιτροπή που συνήλθε τον Απρίλιο 2015 
αποφάσισε το 9ο θέμα (Ορθόδοξος Εκκλησία και Οικουμενική Κίνηση) να 
συμπτυχθεί μέσα στο 8ο (Σχέσεις της Ορθοδόξου Εκκλησίας προς τον λοιπό 
χριστιανικό κόσμο), λόγω της επιμονής των Εκκλησιών της Ρωσίας, της 
Βουλγαρίας και της Γεωργίας, οι οποίες για ποιμαντικούς κυρίως λόγους 
δεν ήθελαν να υπάρχει ξεχωριστό θέμα που να αναφέρεται στις σχέσεις της 
Ορθοδόξου Εκκλησίας με την Οικουμενική Κίνηση. 

Όπως είναι φανερό, όλα τα θέματα της Αγίας και Μεγάλης Συνόδου 
αναφέρονται σε σύγχρονα ζητήματα σχετιζόμενα είτε με την οργάνωση και 
τη θεσμική έκφραση της ενότητας της Ορθοδοξίας (Διασπορά, Αυτοκέφαλο, 
Αυτόνομο, Δίπτυχα), είτε με τη διασφάλιση της ορθόδοξης πνευματικότητας 
σε συνδυασμό με τις σύγχρονες ανάγκες του ορθοδόξου πληρώματος (Ημερο- 
λόγιο, Κωλύματα γάμου, Νηστεία), είτε με τις διαχριστιανικές σχέσεις (διμερείς 
και πολυμερείς) είτε με την αξιόπιστη μαρτυρία της Ορθοδοξίας στο σύγχρονο 
κόσμο (με βάση βέβαια τα χριστιανικά ιδεώδη της ειρήνης, της δικαιοσύνης 
της ελευθερίας, της αδελφοσύνης και της αγάπης μεταξύ των λαών)8. 

Ήδη επτά από τα εννέα αυτά θέματα έχουν συζητηθεί και ολοκληρωθεί 
κατά τις προηγηθείσες Πανορθόδοξες Προσυνοδικές Διασκέψεις, κατά 
τις οποίες εγκρίθηκαν και τα σχετικά κείμενα που θα παραπεμφθούν προς 

8  Βλ. Σεβ. Μητροπολίτου Ελβετίας Δαμασκηνού, «Η αγία και μεγάλη σύνοδος της 
Ορθοδοξίας», στο Ορθοδοξία 2000: Παρελθόν – Παρόν – Μέλλον (Πρακτικά Διεθνούς 
Θεολογικού Συνεδρίου, Αθήναι 4-8 Μαΐου 2000), Εκδ. «Αποστολική Διακονία», Αθήναι 2002, 
σ. 385. 
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κρίση και τελική επικύρωση στην Αγία και Μεγάλη Σύνοδο. Μόνο δύο από 
τα παραπάνω εννέα θέματα, το θέμα του τρόπου ανακηρύξεως μιας τοπικής 
Εκκλησίας ως Αυτοκεφάλου και το θέμα της σειράς μνημονεύσεως των 
Αυτοκεφάλων Εκκλησιών στα Δίπτυχα, συνάντησαν σοβαρές δυσκολίες 
κατά τη συζήτησή τους, χωρίς ωστόσο κατά την κρίση των περισσοτέρων 
Αυτοκεφάλων Εκκλησιών να αποτελούν εμπόδιο για τη σύγκληση της Αγίας 
και Μεγάλης Συνόδου. 

Υπήρξαν επίσης κάποια από τα ανωτέρω επτά θέματα, όπως αυτά που 
αφορούν στις προκλήσεις και τα προβλήματα του σύγχρονου κόσμου (λ.χ. 
Κωλύματα Γάμου, Διατάξεις περί Νηστείας) ή αυτά που αναφέρονται στις 
σχέσεις της Ορθοδόξου Εκκλησίας με τους ετεροδόξους και την Οικουμενική 
Κίνηση, των οποίων τα σχετικά κείμενα που εγκρίθηκαν κατά τη Β΄ και την Γ΄ 
Πανορθόδοξη Προσυνοδική Διάσκεψη (1982 και 1986 αντίστοιχα)9 θα έπρεπε 
να επικαιροποιηθούν και να εκσυγχρονισθούν, δεδομένου ότι οι αποφάσεις 
σχετικά με τα θέματα αυτά λήφθηκαν σε παλιότερη εποχή που επικρατούσαν 
διαφορετικές συνθήκες10. Προς το σκοπό αυτό συγκροτήθηκε μια Ειδική 
Διορθόδοξη Επιτροπή, η οποία σε τρεις αλλεπάλληλες συσκέψεις της (2014-
2015) ασχολήθηκε με την επικαιροποίηση και τον εκσυγχρονισμό των εν 
λόγω κειμένων, τα οποία εν όψει της παραπομπής τους στην Αγία και Μεγάλη 
Σύνοδο εγκρίθηκαν κατά την Ε΄ Πανορθόδοξη Προσυνοδική Διάσκεψη που 
συνήλθε στο Σαμπεζύ της Γενεύης από 10-17 Οκτωβρίου 201511. 

Έτσι εξ επόψεως προετοιμασίας έχουν γίνει όλα τα αναγκαία βήματα 
σχετικά με το περιεχόμενο και τις αποφάσεις των υπό συζήτηση θεμάτων, 
προκειμένου η Αγία και Μεγάλη Σύνοδος να αρχίσει συν Θεώ το έργο της 
κατά την Πεντηκοστή του 2016, με σκοπό όχι μόνο να διασφαλίσει και 

9  Σχετικά με το ιστορικό πλαίσιο και τις αποφάσεις της Β΄ και της Γ΄ Πανορθόδοξης 
Προσυνοδικής Διάσκεψης βλ. V. Ioniţă, Towards the Holy and Great Synod of the Orthodox 
Church. The Decisions of the Pan-Orthodox Meetings since 1923 until 2009, Studia Oecumenica 
Friburgensia (= New Series of Ökumenische Beihefte) 62, Fr. Reinhardt Verlag, Basel 2014, σ. 
79 κ.ε., 154 κ.ε. 
10  Βλ. σχετικά Th. A. Meimaris, The Holy and Great Council of the Orthodox Church and the 
Ecumenical Movement, Ant. Stamoulis Publications, Thessaloniki 2013, σ. 123 κ.ε., 173 κ.ε.
11  Βλ. Ανακοινωθέν Ε’ Προσυνοδικής Πανορθοδόξου Διασκέψεως εν Σαμπεζύ Γενεύης, 
Εν Σαμπεζύ Γενεύης, τη 16η Οκτωβρίου 2015, στο http:// www.churchofcyprus.org.cy/print. 
php?type=article&id=5629.  
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να εκφράσει θεσμικά την ενότητα της Ορθοδοξίας, αλλά και να δώσει μια 
αξιόπιστη και δυναμική μαρτυρία «περί της εν ημίν ελπίδος» στο σύγχρονο 
κόσμο.  

 Συμπέρασμα

Μετά από όσα είπαμε, έγινε, πιστεύουμε, αντιληπτό ότι ύστερα από 
τη συσσώρευση εσωτερικών προβλημάτων δεκαετιών που άπτονται 
της ενότητας της Ορθοδοξίας και πιεστικών εξωτερικών προκλήσεων 
που αντιμετωπίζει ο σύγχρονος άνθρωπος και ύστερα από την τεράστια 
προετοιμασία πενήντα και πλέον ετών για την πραγματοποίηση αυτού του 
κοσμοϊστορικού γεγονότος η φωνή της Ορθοδοξίας μέσω της Αγίας και 
Μεγάλης Συνόδου είναι άκρως επίκαιρη και αναγκαία. Κι’ αυτό γιατί, όπως 
σημειώνει στην κατακλείδα σχετικού άρθρου του ο αείμνηστος Μητροπολίτης 
Αδριανουπόλεως, πρώην Ελβετίας,  Δαμασκηνός, με την οποία θα ήθελα κι’ 
εγώ να κλείσω την παρούσα εισήγησή μου, «Η Αγία και Μεγάλη Σύνοδος 
τόσο με τη σύγκλησή της όσο και με το έργο της θα συμβάλη στην ανανέωση 
και στην ακτινοβολία του μηνύματος της Ορθοδοξίας όχι μόνο στο ορθόδοξο 
πλήρωμα, αλλά και σε ολόκληρο τον χριστιανικό κόσμο. Είναι πράγματι η 
ώρα της Ορθοδοξίας»12.

12  Βλ. όπ. παρ., σ. 391.



ΤΟ ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΟ ΦΩΣ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΗ
ΤΟΥ  ΑΡΧΙΜ.  ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΥ  Κ.  ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ

ΙΕΡΟΚΗΡΥΚΟΣ  TOY  ΚΑΘΕΔΡΙΚΟΥ ΝΑΟΥ ΤΩΝ ΑΘΗΝΩΝ

 a

Ἄραγε τὸ χριστιανικὸ φῶς στὸ εὐρωπαϊκὸ γίγνεσθαι ἔσβησε ἢ 
τρεμοσβύνει;   Ἤδη γίνεται λόγος γιὰ μιὰ μεταχριστιανικὴ Εὐρώπη, γιὰ 
ἀποβαπτίσεις, γιὰ πωλήσεις ἢ μισθώσεις τῶν ναῶν, γιὰ κεκλεισμένο 

τὸ Εὐαγγέλιο τοῦ Χριστοῦ. Ὁ Χριστὸς ὡς νὰ ἔχει ἐξορισθεῖ ἀπὸ τὰ κράτη τῆς 
Εὐρώπης. Ἡ Εὐρώπη ξέχασε τὸν Χριστό, καὶ τὴ θεία διδασκαλία Του. Ὡστόσο 
ἀκούγεται καὶ χριστιανικὸς λόγος γιὰ εἰρήνη, καταλλαγή, ἀλληλεγγύη, 
μὴ χρήση βίας καὶ δειλὰ - δειλὰ γιὰ κάποια ἠθικὴ δεοντολογία. Ἀλλὰ ὁ 
λόγος αὐτὸς εἶναι ἐξασθενημένος καὶ συχνὰ δὲν εἰσακούεται. Κατὰ γενικὲς 
γραμμὲς ἐπικρατεῖ ἡ χριστιανικὴ ἀφωνία καὶ ἀπραξία. Ἡ ἀποϊεροποίηση καὶ ἡ 
περιθωριοποίηση τοῦ Χριστιανισμοῦ. Καὶ αὐτὸ ἐπίσημα καὶ ἀνεπίσημα. Ἀπὸ 
τὴν ἄλλη βλέπουμε, τέλος πάντων, νὰ γίνεται θύμηση τοῦ θείου παράγοντα 
σὲ ἐπιμνημόσυνες δεήσεις καὶ τελετές.

Βέβαια, γι’ αὐτὸ τὸ φαινόμενο καὶ τὶς συνέπειες ποὺ ἔχει φέρει στοὺς 
εὐρωπαϊκοὺς λαοὺς, ὑπάρχουν πολλὲς αἰτίες ποὺ βρίσκονται μάλιστα 
στὰ ἐνδότερα τῆς χριστιανοσύνης τῆς Δύσεως καὶ στοὺς ἐκπροσώπους 
αὐτῆς ἤδη ἀπὸ τὸν Μεσαίωνα, τοὺς θρησκευτικοὺς πολέμους, τὶς αἱρετικὲς 
δοξασίες, τὶς πλάνες καὶ τὶς ἐκτροπὲς τοῦ ἀληθοῦς χριστιανικοῦ μηνύματος. 
Φέρουν μεγάλη εὐθύνη οἱ διαστρεβλωτὲς τοῦ Εὐαγγελίου τοῦ Χριστοῦ 
καὶ τῆς χριστιανικῆς διδασκαλίας. Προσέτι οἱ μεθοδεῖες τοῦ Πονηροῦ, τοῦ 
ἀλάστορος τῶν ψυχῶν, ἡ ἀλαζονεία καὶ ἡ αἴσθηση αὐτάρκειας τοῦ ἀνθρώπου 
καὶ τὰ συγκρητιστικὰ σχήματα ὁδήγησαν μιὰ Εὐρώπη σήμερα νὰ νοιώθει τὸ 
ἐσωτερικὸ κενό, νὰ ἔχει χάσει τὸ ἀληθινὸ νόημα τῆς ζωῆς, νὰ κλαίει, νὰ θρηνεῖ 
καὶ νὰ ἔχει φθάσει νὰ μὴν αἰσθάνεται ἠρεμία καὶ ἀσφάλεια. Βλέπει ἡ σημερινὴ 
Εὐρώπη τὸ πνευματικὸ αὐτὸ κενὸ καὶ καμία ἰδεολογία δὲν μπορεῖ νὰ τὸ 
πληρώσει. Κάμνει συνεχεῖς ὑποχωρήσεις σὲ ἀκατάλυτες βασικὲς εὐαγγελικὲς 
ἀρχές, μὲ νομοθετήματα, διατάξεις, κανονισμούς, ὁδηγίες, μὲ συμβιβασμοὺς 
ἀκόμη καὶ μὲ νέο λεξιλόγιο, ἀλλὰ αὐτὸ τὸ κενὸ δὲν πληροῦται ἀλλά συνεχῶς 
μεγεθύνεται. Ἀδιέξοδα σὲ πολλαπλὰ ἐπίπεδα. Φτιάχνονται τοιουτοτρόπως, 
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μεθοδικὰ λαοὶ χωρὶς τίποτα ἀπὸ τὴ ζωή τους νὰ  θυμίζει Θεό.

Ἔτσι ὁ σημερινὸς πνευματικὸς τρανταγμὸς στὴν Εὐρώπη, γιατὶ περὶ 
αὐτοῦ πρόκειται μ’ ὅσα συμβαίνουν, βρίσκει τοὺς περισσοτέρους σὲ μία 
σύγχυση. Ἡ ρίζα τοῦ κακοῦ δὲν εἶναι ἡ ἀπουσία δημοκρατικῶν ἰδεωδῶν ἀλλὰ 
ἡ περιφρόνηση τῶν ἐντολῶν τοῦ Εὐαγγελίου καὶ ἡ μὴ ἐφαρμογή τους μὲ 
διάφορα προσχήματα. Ἡ ὑπέρμετρη ἐμπιστοσύνη στὴ μηχανή, ποὺ οὕτως ἢ 
ἄλλως δὲν καταλαβαίνει ἀπὸ αἰσθήματα ἀγάπης καὶ ἀλληλεγγύης, ἡ στόχευση 
στὸν ὑλικὸ εὐδαιμονισμὸ μὲ λησμοσύνη ὅτι ὁ εὐδαιμονισμὸς δὲν εἶναι 
ἀναγκαστικῶς καὶ εὐδαιμονία καὶ ὁ ἀμοραλισμὸς στὸ ὄνομα τοῦ διαφωτισμοῦ, 
τῆς λογικοκρατίας καὶ τοῦ ἀγνωστικισμοῦ ποὺ δὲν προσθέτουν οὔτε ἕνα πόντο 
ἠθικοῦ μεγαλείου στὴν Εὐρώπη ἔχουν φθάσει τελικὰ τὸν εὐρωπαῖο ἄνθρωπο 
νἆναι ἄτομο καὶ ἀριθμὸς καὶ ὄχι πρόσωπο καὶ προσωπικότητα ἀξία σεβασμοῦ 
καὶ ὑψίστης τιμῆς ὡς σῶμα καὶ ψυχὴ μὲ θεῖο σπινθῆρα, πνεῦμα Θεοῦ μέσα 
στὸ βάθος τῆς ὕπαρξής του. Ὁ Ζάκ ντε Λακρετέλ τῆς Γαλλικῆς Ἀκαδημίας 
εἶχε πεῖ: «Ἐδῶ καὶ μισὸν αἰῶνα ζοῦμε μιὰ ἐποχή, ὅπου σ’ ὅλα τὰ σημεῖα τοῦ 
πλανήτη θὰ φαινώμεθα στὰ μάτια μιᾶς ἀνωτέρας συνειδήσεως σὰν δήμιοι ἢ 
σὰν νευρόσπαστα». Καὶ ὁ δόκιμος συγγραφέας Ἐμμανουὲλ Μπέρλ ἔγραψε 
ὅτι «ὁ πολιτισμός μας ὑποφέρει ἀπὸ μιὰ θρησκευτικὴ ἔλλειψη. Ἡ ἐπιτυχία τῆς 
τεχνικῆς μᾶς ἔκανε νὰ ξεχάσουμε τὸ θεῖο».

Πρὸ ὀλίγων μόλις ἐτῶν ἔγινε τόση συζήτηση γιὰ τὴν ἀναφορὰ τοῦ 
χριστιανισμοῦ στὴ Συνταγματικὴ Συνθήκη ποὺ ἑτοίμαζε ἡ Εὐρωπαϊκὴ 
Συνέλευση, σημεῖο ἐξόχως σημαντικὸ καὶ καθοριστικὸ γιὰ τὸ μέλλον τῆς 
Εὐρώπης καὶ ὅμως δὲν ἀνεφέρθη, δὲν ἀνεγράφη οὐδόλως ἡ χριστιανικὴ 
πίστη∙ καὶ ἀγνόησε ὁ εὐρωπαίος συνταγματικὸς νομοθέτης τὴ χριστιανικὴ 
κληρονομιά του. Ἰσχύει ἐν προκειμένῳ ὁ λόγος: «Αὕτη δε ἐστιν ἡ κρίσις ὅτι τὸ 
φῶς ἐλήλυθεν εἰς τὸν κόσμον καὶ ἠγάπησαν οἱ ἄνθρωποι μᾶλλον τὸ σκότος ἢ 
τὸ φῶς» ( Ἰω. 3, 19).

Ὅμως ἐπέστη ὁ καιρὸς τὸ φῶς τοῦ Χριστιανισμοῦ νὰ ἀνέλθει «ἐπὶ 
τὴν λυχνίαν». Ἡ Εὐρώπη χρειάζεται σήμερα τὸ ἦθος τῆς χριστιανικῆς 
διδασκαλίας ὅσο ποτὲ ἄλλοτε. Ὁ πολιτισμὸς τῆς Εὐρώπης οἰκοδομήθηκε στὰ 
θεμέλια τοῦ Χριστιανισμοῦ καὶ ἡ εὐρωπαϊκὴ ἰδιοπροσωπία ἔχει τὶς ρίζες της 
στὴ χριστιανικὴ παράδοση. Αὐτὲς οἱ ρίζες δὲν πρέπει νὰ κοποῦν καὶ αὐτὸ 
βέβαια δὲν σημαίνει ὑποτίμηση τοῦ ἄλλου, τοῦ μὴ χριστιανοῦ. ῎Επειτα τὰ 
κριτήρια τῶν εὐρωπαϊκῶν κρατῶν γιὰ τὶς κοινωνίες τῶν πολιτῶν δὲν μπορεῖ 
νὰ εἶναι μόνο στεγνὰ οἰκονομικὰ συμφέροντα. Εἶναι ἀνάγκη νὰ ὑπάρξει 
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μία ἀνώτερη ἠθικὴ πνευματικὴ στοχοθεσία ποὺ ἀπορρέει ἀπὸ τὸ Εὐαγγέλιο 
τοῦ Χριστοῦ. Ἐκεῖ ἄλλωστε δὲν ἔχουν τὰ θεμέλιά τους ὅλα τὰ λεγόμενα 
ἀτομικὰ καὶ ἀνθρώπινα δικαιώματα; Ἐπιτέλους ἔχουμε σκεφθεῖ τί θἆταν 
ἡ εὐρωπαϊκὴ ἤπειρος χωρὶς τὸ χριστιανικὸ πνεῦμα;  Μὴ λησμονοῦμε   ὅτι ἡ 
φοβερώτερη τραγωδία γιὰ τὴν ὅλη ζωὴ τοῦ ἀνθρώπου, ἡ ἀπανθρωπία μ’ ὅλες 
τὶς συνέπειές της γεννᾶται ἐκεῖ ὅπου ἐξαλείφεται ἡ πίστη στὴν ἀνωτερότητα 
τοῦ χριστιανισμοῦ, ἐκεῖ ὅπου δὲν ἀκούγεται ὁ ἦχος τῆς καμπάνας, ἐκεῖ ὅπου 
ἡ αἰσχύνη καὶ ἡ ἀφροσύνη τῆς ἀθεΐας γίνεται καθεστώς. Ὡς ἔλεγε ὁ Γκαῖτε 
«ὅπου χάθηκε ὁ χριστιανισμός, ἐκεῖ ὑπῆρξαν   μόνο δάκρυα πίκρας». Ἀλλὰ 
σημαντικὸ εἶναι καὶ τὸ τοῦ Μπερντιάεφ: «Ἀπὸ τὴν ἰδέα ποὺ ἔχουμε περὶ 
Χριστοῦ θὰ ἐξαρτηθεῖ καὶ ἡ ἰδέα περὶ τοῦ ἀνθρώπου».

Ὀφείλει, λοιπόν, ἡ Εὐρώπη ν’ ἀνακαλύψει ἐκ νέου τὴν, ἐξ ἀποκαλύψεως 
σώζουσα τὴν κοινωνία της, ἀλήθεια. Τὸν χριστιανισμό. Καὶ μακάρι νὰ βρεῖ τὸν  
αὐθεντικὸ χριστιανισμό. Εἶναι καιρὸς πλέον. Δὲν ἐπιτρέπεται ἡ Εὐρώπη 
ν’ αὐτοκτονήσει πνευματικῶς. Ἐν προκειμένῳ ἠχοῦν ἐξ ἀντιθέτου ἐξόχως 
ἀφυπνιστικὰ τὰ λόγια τοῦ Ποῦτιν: «Θέλω μία Ρωσία ποὺ νὰ κρατᾶ τὴν ἱστορία 
της, τὴ θρησκεία της καὶ ὄχι μία πίστη γιὰ τὴν ὁποία οἱ Εὐρωπαῖοι ντρέπονται 
καὶ ἀπεμπολοῦν». 

Ὁ κάθε εὐρωπαῖος διὰ τοῦ ἰδιαιτέρου ἐπαγγέλματός του καὶ τῆς θέσεώς 
του καλεῖται σήμερα, στοὺς δύσκολους αὐτοὺς καιροὺς νὰ ἐγκολπωθεῖ 
ἐκ νέου τὸν χαμένο ἢ λησμονημένο χριστιανισμὸ καὶ νὰ τὸν ζήσει στὸν 
καθ’ ἡμέρα βίο του. Ὀφείλει νὰ γίνει τὸ φῶς τοῦ κόσμου καὶ τὸ ἅλας τῆς γῆς, 
τὸ φῶς τὸ μὴ σβεννυμενον καὶ τὸ ἅλας τὸ μὴ ἔξω βαλλόμενον, «φῶς τὸ πᾶσιν 
γλυκύτατον καὶ ἅλας τὸ πᾶσιν ἐράσμιον».

Στὰ ἀκραῖα ὅρια μεταξὺ ζωῆς καὶ καταστροφῆς τοῦ πολιτισμοῦ καὶ τοῦ 
παλιβαρβαρισμοῦ ποὺ ὑφιστάμεθα, στὰ ὅρια ὑπάρξεως καὶ μὴ ὑπάρξεως, 
ὅπου τὸ πᾶν τελικὰ κρίνεται καὶ δοκιμάζεται καὶ δὲν θεωρεῖται τίποτε 
αὐτονόητο, τὴν ὥρα τούτη ὅλοι καλούμεθα ν’ ἀπαντήσουμε καὶ ὡς εὐρωπαῖοι, 
ἂν θέλουμε τὸ φῶς τοῦ χριστιανισμοῦ «ἐπὶ τὴν λυχνίαν ἢ ὑπὸ τὸν μόδιον». 
Ἀπὸ μᾶς ἐξαρτᾶται. 

Καὶ ἡ ἐπιλογὴ γίνεται καθημερινὰ σ’ ὅλα τὰ ἐπίπεδα, σ’ ἄρχοντες καὶ 
ἀρχομένους τοῦ εὐρωπαϊκοῦ γίγνεσθαι. Τὸ μόνο βέβαιο καὶ ἀδιάσειστο εἶναι 
ὅτι ὁ χριστιανισμὸς δὲν παλιώνει. Αὐτός καί μόνο ἀποτελεῖ τὸν πολιτισμὸ τῆς 
ψυχῆς τῆς Εὐρώπης καὶ αὐτός καὶ μόνο μπορεῖ νὰ συντελέσει στὴν ἀληθινή 
της πρόοδο!    
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Στρατευμένα νιάτα τής Κύπρου μας,

                                                                          Οσάκις μού παρέχεται η ευκαιρία 
να επικοινωνήσω μαζί σας, μέσα μου αισθάνομαι χαρά και συγκίνηση. Γιατί 
μιλώ στις ψυχές  των άλκιμων τέκνων  τής Εκκλησίας μας. Γιατί μιλώ στις 
ψυχές των νέων μας που τάχθηκαν να φυλάττουν τα ιερά και τα όσιά μας. Την 
τιμή και την ελευθερία τής πατρίδας μας. 

Είμαι βέβαιος ότι όλοι σας γνωρίζετε ότι για να επιτύχετε στην υψηλή και 
ιερή σας αυτή αποστολή,  επιβάλλεται να  διαθέτετε τη δέουσα αλκή τόσο τού 
σώματος όσο και ιδιαιτέρως τής ψυχής. Απαραίτητη προϋπόθεση αυτής τής 
επιτυχίας είναι πρωτίστως ο αυτοσεβασμός και η συνειδητοποίηση ότι είμαστε 
τέκνα τού δωρεοδότη Θεού, ο οποίος μάς χάρισε την αθανασία τής ψυχής 
μας και τον ναό αυτής, που είναι το σώμα μας. Τα δύο αυτά μεγάλα δώρα 
οφείλουμε να τα εκτρέφουμε και να τα περιθάλπουμε. Και να διατηρούμε τη 
μεν ψυχή αγνή, το δε σώμα υγιές.

Δυστυχώς ζούμε σε  καιρούς πάρα πολύ χαλεπούς. Οι κίνδυνοι για την 
ψυχοσωματική μας ακεραιότητα είναι πια αναρίθμητοι και πολύ ισχυροί. 
Πολλές φορές σού δημιουργείται η εντύπωση ότι έχουν συνωμοτήσει όλοι 
οι ορατοί και αόρατοι εχθροί, προκειμένου να αλώσουν ό,τι ιερό και όσιο 
έχουμε. Το κάλλος τής ψυχής  σας και τη ρώμη τού σώματός σας.

  Και όλοι αυτοί εμφανίζονται  με το δέλεαρ ποικίλων και απατηλών 
συνθημάτων∙ ευδαιμονιστικών και ηδονιστικών. Φιλελεύθερων και εκμοντε- 
ρνιστικών.  Ένας τέτοιος εχθρός είναι, δυστυχώς, και  η επιδημία των ναρκωτικών, 
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 η οποία εσχάτως έχει προσλάβει διαστάσεις λερναίας ύδρας, η οποία θέλει να  
συνθλίψει ό,τι ιερό και όσιο έχετε μέσα σας και να  κατασπαράξει τις ευγενικές 
σας ψυχές. 

Είμαι βέβαιος ότι δεν είναι η πρώτη φορά που σας μιλούμε για τους 
κινδύνους τού θέματος αυτού. Ήδη στα σχολεία σας, σάς προσφέρθηκε, με 
αγάπη από τους καθηγητές σας, η δέουσα αγωγή. 

Τώρα είναι η σειρά τής Πολιτείας και της Εκκλησίας. Είμαι βέβαιος ότι και η 
Πολιτεία πράττει το καθήκον της στο ουσιώδες αυτό θέμα. Αλλά η Εκκλησία 
έχει δυνατότητες να σας βοηθήσει πολύ περισσότερο από οποιονδήποτε 
άλλο θεσμό.  Και τούτο γιατί η  Εκκλησία δεν είναι ο οιοσδήποτε ανθρώπινος 
θεσμός. Είναι θείο καθίδρυμα που έχει ως κεφαλή τον Σωτήρα τού κόσμου. 
Τον ίδιο τον Ιησού Χριστό. Για τον λόγο αυτό, δια μέσου των αιώνων 
αναδείχτηκε η κιβωτός τής σωτηρίας του Γένους μας. Η Εκκλησία είναι 
η πνευματική σας Μητέρα.  Είναι αυτή που διαθέτει τα ιερά μυστήρια που 
θωρακίζουν τον πιστό  και του παρέχουν τη δυνατότητα να αντισταθεί προς 
«τὰς μεθοδίας τού διαβόλου». 

Η Εκκλησία μας, σαν φιλόστοργος Μητέρα,  επιθυμεί βαθύτατα όχι μόνο 
να σας θωρακίσει ηθικώς έναντι οποιουδήποτε κινδύνου αλλά  και να σας 
εμπνεύσει, με την αγάπη της,  τα θεηγόρα και υψηλόφρονα ιδανικά,  ώστε 
όχι μόνο  να αντισταθείτε με ευψυχία και ρώμη έναντι οιασδήποτε ηθικής 
επιδημίας αλλά και να αναδειχθείτε φωτεινοί και πυρφόροι  εμπνευστές και 
καθοδηγητές προς τους αδύνατους συστρατιώτες σας ή προς τους επιρρεπείς 
προς τη φιληδονία συνανθρώπους σας.

Ακράδαντα πιστεύουμε ότι η κάθε ροπή προς το κακό και οι παντός 
είδους τάσεις για σκέψεις και πράξεις που απάδουν προς την υψηλή έννοια 
του ανθρώπου και προς τα υψηλά ιδεώδη για τα οποία είναι προορισμένος ο 
άνθρωπος και ιδιαίτερα εσείς, τα στρατευμένα μας νιάτα, οφείλονται κυρίως 
στην έλλειψη ιδανικών και στους στόχους για μια ζωή η οποία να είναι 
ποιοτικά ανώτερη.  

Οι στατιστικές μελέτες αποδεικνύουν ότι κατά τη διάρκεια του 
απελευθερωτικού μας αγώνα στην Κύπρο δεν εγένετο καμία απολύτως χρήση 
των ναρκωτικών. Συνεπώς, πολύ εύκολα συνάγεται το συμπέρασμα ότι οι νέοι 
οδηγούνται στα ναρκωτικά σε περιόδους κατά τις οποίες παρασύρονται από 
το ρεύμα του ευδαιμονισμού και της υλιστικής θεώρησης της ζωής. Είναι ένα 
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ρεύμα τελείως ξένο προς την ελληνοχριστιανική μας παράδοση, το οποίο μάς 
ήλθε τα τελευταία χρόνια από την Αμερική και την ευδαιμονιστική Ευρώπη 
και το οποίο τείνει να μας επιβληθεί.

Αντίθετα σε περιόδους κατά τις οποίες οι νέοι διαπνέονται από τα υψηλά 
ιδανικά τής ελευθερίας της πατρίδας τους, της δημιουργίας μιας όμορφης και 
ευτυχισμένης οικογένειας, μιας λαμπρής επιστημονικής ή οποιασδήποτε άλλης 
σταδιοδρομίας είναι πρόδηλον ότι  όχι μόνο απέχουν από την επάρατη αυτή 
νόσο που λέγεται «χρήση των ναρκωτικών», αλλά και απαξιούν να περάσει 
από τη σκέψη τους μια τέτοια πράξη. Την αντιμετωπίζουν με το υπερήφανο 
και αγωνιστικό  φρόνημά τους και με υψηλό αίσθημα αυτοσεβασμού.

Επειδή απευθύνομαι στα στρατευμένα νιάτα μας, επιθυμώ να θίξω και 
μια άλλη πτυχή τού περιλάλητου και τραγικού αυτού θέματος. Οι μυστικές 
υπηρεσίες χρησιμοποιούσαν, ήδη από το Β΄ παγκόσμιο πόλεμο, τα ναρκωτικά 
για την καταστροφή των αντιπάλων. Από την ιστορία μαθαίνουμε ότι οι 
Γερμανοί προσπάθησαν να αλώσουν το ηθικό της όγδοης στρατιάς τής 
Βόρειας Αφρικής «δια της διοχετεύσεως τεραστίων ποσοτήτων οπίου και 
χασίς, καλλιεργηθέντων εν Βουλγαρία και Τουρκία».

Σήμερα, η Βόρεια Κορέα και η Κίνα φροντίζουν να εφοδιάζουν τον 
κόσμο με ναρκωτικά για να επιφέρουν τον εκφυλισμό του και να επιτύχουν 
πολύ πιο εύκολα την άλωσή του. «Μεταπολεμικώς υπερδεκαπλασιάσθη το 
παραγόμενο υπό τής Κίνας όπιον και αποτελεί πλέον των 3/4 τού ανά τον 
κόσμο παραγόμενου οπίου». 

Στο Άμστερνταμ τής Ολλανδίας, που είναι το κέντρο διανομής των 
ναρκωτικών, «διανομείς τής ηρωίνης είναι οι μυστικές υπηρεσίες της 
μεγάλης κινεζικής παροικίας του, η οποία διατηρεί  δεσμούς μετά των 
αντιστοίχων εταιρειών τής κινεζικής παροικίας τού Λονδίνου». 1

Σήμερα, είναι διεθνώς γνωστό ότι και  η Τουρκία είναι μία από τις χώρες 
που καλλιεργούν συστηματικά το όπιο και κάνει συστηματική εξαγωγή 
στο εξωτερικό. Στο παρελθόν – καθώς ενθυμούμαι - ένας βουλευτής στην 
Αμερική, ο οποίος διαπνεόταν με υψηλές ηθικές αρχές, βλέποντας την ηθική 
φθορά των νέων τής πατρίδας του, προσπάθησε – αλλά δυστυχώς μάταια - 
να πείσει την Βουλή των Αντιπροσώπων να θεσπίσει νομοθεσία, με την οποία 

1  Ι. Παπαγεωργίου, Το πρόβλημα των ναρκωτικών. «Αστυνομικά Χρονικά» 1978 σελ. 508-9
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η Αμερική να εξαναγκάσει την Τουρκία να σταματήσει την καλλιέργεια του 
οπίου. Βλέπετε τα γεωστρατηγικά συμφέροντα είναι υπεράνω της ηθικής 
ποιότητας των νέων.

Στρατευμένοι  μας νέοι,  πιστεύω ότι δεν χρειάζεται να σας πω ότι η μισή 
μας πατρίδα είναι κατεχόμενη και  ότι το μέλλον αυτού τού τόπου βρίσκεται 
στα δικά σας χέρια. Η ελευθερία τής Κύπρου και η πραγματική σας ευτυχία 
εξαρτάται από την ιδεολογική σας στάση, την οποία εσείς τώρα τηρείτε 
απέναντι στα μεγάλα θέματα τής ζωής.

Οι ηγήτορες της ιδικής μας γενεάς υποδουλώθηκα στη μανία τού 
φιλοχρηματίας και οδήγησαν τον ελληνισμό σε μία ηθική κρίση, αποτέλεσμα 
τής οποίας υπήρξε η οικονομική καταστροφή, της οποίας τα τραγικά 
αποτελέσματα τα ζούμε όλοι μας  πολύ έντονα τα τελευταία χρόνια. 

Όμως, σε λίγα χρόνια το πηδάλιο αυτής της πονεμένης μας πατρίδας 
θα ανατεθεί στα δικά σας χέρια. Για να μπορέσετε να το πλοηγήσετε 
με επιδεξιότητα, επιβάλλεται, όχι απλώς να παραμείνετε μακράν από 
οποιαδήποτε ναρκωτική ή άλλη εξαρτησιογόνα ουσία, αλλά να καλλιεργήσετε 
τον εαυτό σας ηθικά και χριστιανικά, με τα ίδια ιδανικά των ηρώων μας τού 
55-59, και να συνεχίσετε να αγωνίζεστε για τα υψηλά ιδανικά τής πίστεώς 
μας και της ελευθερίας, πνευματικής και πολιτικής.

Συνεπώς για να επιτύχετε στους υψηλούς αυτούς οραματισμούς, θα 
ήθελα να σάς πω με όλη μου την αγάπη και με όλη μου την απλότητα, ότι 
απαραίτητη προϋπόθεση  αυτής της ελπιδοφόρας νίκης είναι η ηθική σας 
ρώμη και το κάλλος  των ψυχικών σας αρετών.

Σάς ασπάζομαι με τις πιο θερμές μου ευχές για την ευτυχία σας και την 
ελευθερία τής πατρίδας μας.

Ιερά Αρχιεπισκοπή Κύπρου
10 Δεκεμβρίου 2015

                      ΜΕ ΑΙΣΘΗΜΑΤΑ ΠΑΤΡΙΚΗΣ ΑΓΑΠΗΣ ΚΑΙ ΣΤΟΡΓΗΣ

           
     



ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΟΥ ΚΥΠΡΟΥ

κ. κ. ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΥ Β΄

ΣΤΗΝ ΕΤΗΣΙΑ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΤΟΥ 

ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ ΟΜΙΛΟΥ

ΚΥΠΡΙΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ

Ζ 
ΣΑΒΒΑΤΟ, 9  ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2016  

Με αισθήματα τιμής χαιρετίζουμε την έκτη κατά σειρά ετήσια 
τελετή τής απονομής των βραβείων τού Ελληνικού Πολιτιστι- 
κού Ομίλου Κυπρίων Ελλάδος. 

Αναμφίβολα, η κάθε τελετή έχει τη δική της ιδιαιτερότητα και το δικό 
της συγκινησιακό κλίμα. Όλες όμως μας βοηθούν να γνωρίσουμε καλύτερα 
τις πνευματικές δυνάμεις τού τόπου μας. Μας παρέχουν τη δυνατότητα 
να γνωρίσουμε τους νέους φερέλπιδες  λογοτέχνες μας, και μέσω αυτών,  
τον πολιτισμό μας∙ τα πνευματικά και ιστορικά δρώμενα τής φυλής μας, 
τα μεγαλεία αλλά και τις πτώσεις μας. Να αντλήσουμε δυνάμεις από τις 
ακένωτες πηγές τού ανθρωποπλαστικού μας πολιτισμού, για να μπορέσουμε 
να συνεχίσουμε το ιστορικό μας γίγνεσθαι με αισιοδοξία και πίστη στις 
δυνατότητες  μας. 

Δια τούτο και καθηκόντως συγχαίρουμε θερμά τον Πρόεδρο τού ΕΠΟΚ 
κύριο Ηρακλή Ζαχαριάδη για τις άοκνες προσπάθειες που καταβάλλει 
νυχθημερόν, προκειμένου να πραγματοποιήσει τους υψηλούς οραματισμούς 
τού ΕΠΟΚ. Συγχαίρουμε επίσης ολοψύχως και τους Συνεργάτες του, καθώς 
και όλα τα αξιότιμα Μέλη τής κριτικής λογοτεχνικής Επιτροπής∙ γιατί 
και διαισθανόμεθα και θαυμάζουμε τον ηράκλειο πνευματικό μόχθο που 
καταβάλλουν, προκειμένου  να αξιολογήσουν τις εκατοντάδες υποβαλλόμενες 
μελέτες, και να απονείμουν «τον πρέποντα έπαινο», εκεί όπου η συνείδησή 
τους και η εμπειρία τους τούς επιβάλλει.
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Η Εκκλησία τής Κύπρου ως «τιθηνοῦσα Μήτηρ», σαν στοργική Μητέρα, 
παράλληλα με την πνευματική ποιμαντορία και εθνική καθοδήγηση του 
κυπριακού ελληνισμού,  παρακολουθεί με αγωνία και την πορεία τόσο τού 
μητροπολιτικού όσο και του μείζονος Ελληνισμού.  Χαίρει δια τα επιτεύγματά 
του και θλίβεται βαθέως για τις οδυνηρές καταστάσεις τις οποίες διέρχεται.  
Τέτοια ήταν ανέκαθεν η ιστορική της πορεία και αποστολή. Γι’ αυτό άλλωστε 
τον λόγο και στη συνείδηση τού  ποιμνίου της αναδείχτηκε  ως  « Ἐθναρχοῦσα 
Ἐκκλησία» και ως «ἡ Κιβωτός τῆς Σωτηρίας του».

Με βαθύ αίσθημα ευθύνης και πόνο πολύ οφείλουμε να ομολογήσουμε 
ότι κατά την τελευταία περίοδο το Έθνος μας πορεύεται σε ατραπούς που δεν 
συνάδουν με την υψηλή ιστορική του αποστολή. Νομίζουμε ότι ο κυριότερος 
λόγος τής επί τα χείρω αυτής πορείας οφείλεται στο γεγονός ότι δεχθήκαμε 
ακρίτως και εφαρμόσαμε στη ζωή μας ιδεολογίες ξένες προς την αληθινή μας 
υπόσταση∙ προς την ελληνικότητά μας και τη χριστιανικότητά μας∙ και με τον 
τρόπο αυτό απωλέσαμε την πνευματικότητά μας. Θελήσαμε να στηρίξουμε 
την  πρόοδό μας και συνακόλουθα την ευδαιμονία μας,  όχι πάνω στις  
ακένωτες και ζωηφόρες πνευματικές μας πηγές αλλά πάνω στις υλιστικές 
θεωρίες του ευδαιμονισμού. Με όλα τα τραγικά συνεπακόλουθα. 

Η παιδεία μας υποτάχτηκε  στις ανάγκες τής καταναλωτικής κοινωνίας 
και ρυθμίζει τους στόχους της σύμφωνα με τις επιταγές της! Τα αποτελέσματα 
αυτής της πολιτικής τα ζούμε έντονα στα σχολεία μας.

Έντονη και ορατή είναι η πνευματική καθίζηση∙ ανησυχητική η λεξιπενία  
στον υψηλό στόχο τής Παιδείας μας, για την αφομοίωση του καθρέπτη του 
πολιτισμού μας, που λέγεται ελληνική γλώσσα. Και το τραγικότερο∙ βλέπουμε 
νέους χωρίς ιστορική συνείδηση και πνευματικούς οραματισμούς. Χωρίς 
αγάπη προς την πατρίδα και σεβασμό προς τις ιστορικές μας παραδόσεις.

Πέραν τούτων∙ οι πολιτικοί μας ταγοί, οι οποίοι εκλέγονται από τον 
λαό για την περαιτέρω πρόοδο των ιστορικών μας επιτευγμάτων, ψηφίζουν 
νόμους, οι οποίοι απάδουν προς την ανθρώπινη αξιοπρέπεια και τιμή. 
Ο ιερότατος θεσμός τής οικογένειας,  από το ύψος τού ιερού μυστηρίου και 
της θεόσδοτης  αποστολής  του, οδηγήθηκε στην απο-ιεροποίηση, στη σφαίρα 
τής εκκοσμίκευσης και ενός συνηθισμένου κοινωνικού θεσμού, με ολέθριες 
επιπτώσεις. Τα διαζύγια έγιναν πια φαινόμενα τής καθημερινής μας ζωής, με 
όλες τις ψυχολογικές και τραυματικές εμπειρίες των νεαρών παιδιών. Έτσι  το  
ζωογόνο κύτταρο τής κοινωνίας, που λέγεται οικογένεια «εάλω» και αυτό! 
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Και όλα αυτά συμβαίνουν στον Ελληνισμό καθ’ ον χρόνο  τα εθνικά μας 
θέματα, όπως είναι η ασφάλεια των συνόρων τής πατρίδας μας, η παιδεία 
μας,  η άμυνά μας, η ανάκαμψη της οικονομίας μας και ιδιαίτερα το Κυπριακό  
βυθίζονται σε μία αποτελμάτωση. Και ως Ελληνισμός πορευόμαστε μέσα στη 
χοάνη τής Ε.Ε. αποκομμένοι  από τις πνευματικές μας ρίζες και πηγές. Έχουμε   
την εντύπωση    ότι   ομοιάζομε «ὥσπερ σκάφος ἀκυβέρνητον, τῇδε κακεῖσε 
περιφερόμενον».

Τα χρόνια που διερχόμαστε  πιστεύουμε ότι είναι καθοριστικά για το 
μέλλον τού  Ελληνισμού.  Αλλά, ακραδάντως πιστεύουμε ότι ένας λαός, 
που  έχει μία πολυκύμαντη ιστορία, και ο οποίος πέρασε για αιώνες, μέσα 
από  τη βαρβαρότητα τής Ασιατικής στέπας και επιβίωσε χάρη στις εύχυμες 
πνευματικές του ρίζες, δεν είναι δυνατόν να παραμείνει εσαεί υποδουλωμένος 
στις σειρηνώδεις καταστάσεις τής Κίρκης τού ευδαιμονισμού  και να απολέσει 
την ταυτότητά του.

Ο Ελληνισμός – είμαστε βέβαιοι- θα συνειδητοποιήσει ότι   περνά 
πρώτιστα μια βαθιά ηθική κρίση  ταυτότητας∙ και μετά οικονομική.  Εδώ 
ακριβώς αναφύεται έντονο το χρέος  όλων μας.  Της Εκκλησίας, των Γονέων, 
των πνευματικών ταγών, των εκπαιδευτικών και των πολιτικών ηγετών. Να 
βοηθήσουμε τον λαό μας και ιδιαίτερα τη νεότητά μας - την οποία τόσο πολύ 
έχουμε πληγώσει - και η οποία σύντομα θα κληθεί να αναλάβει το πηδάλιο 
τής τλήμονος αυτής πατρίδας, όχι μόνο να απαλλαγεί από τα ξενόφερτα 
υλιστικά ρεύματα του υλισμού, αλλά να αναβιώσει  τις ζωογόνες αξίες τού  
ελληνοχριστιανικού   μας  πολιτισμού. Να πιει  και πάλι από τις εύχυμες και 
ζωογόνες πηγές της Κασταλίας Βρύσης  για να ενυδατώσει την ξηρανθείσα 
από την απογοήτευση και τον πόνο ψυχή της.  Να πιστέψει ότι οι αξίες 
τού ελληνοχριστιανικού μας πολιτισμού,  εγγυώνται τη δυνατότητα  μιας 
ανανεωμένης  πνευματικής τροφοδοσίας, ενυδάτωσης  και  προόδου τόσο 
τής χώρας μας όσο και της ίδιας τής  Ευρώπης!  

Τις απλές αλλά και τόσο ουσιαστικές αυτές  σκέψεις έρχεται να επιρρώσει 
ο  εμβριθέστατος Βυζαντινολόγος  Steven Runciman, ο οποίος διατείνεται 
επιγραμματικά. 

«...Οι Έλληνες έχουν μια κληρονομιά για την οποία μπορούν να 
αισθάνονται υπερήφανοι. Μια κληρονομιά που δεν πρέπει να χαθεί μέσα 
στις εναλλασσόμενες υλικές καταστάσεις. Στους σκοτεινότερους αιώνες τής 
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Ελληνικής Ιστορίας, η Εκκλησία ήταν εκείνη η οποία, παρ’ όλες τις πολλές 
δυσκολίες, τις πολλές απογοητεύσεις και αυτές ακόμη τις ταπεινώσεις, 
μπόρεσε όχι μόνο να προσφέρει πνευματική ανακούφιση, αλλά και να 
συντηρήσει και να διατηρήσει τις παραδόσεις τού Ελληνισμού...».

Στ’ αλήθεια ποιος μπορεί να διαφωνήσει με τον σοφό αυτόν 
Βυζαντινολόγο! Όσοι είχαμε την ευτυχία να γνωρίσουμε το κάλλος τού   
ελληνικού μας πολιτισμού, τον βιώνουμε ως μία έντονη  ανθρωποπλαστική  
και ζείδωρη πνοή. Και όσοι  νιώσαμε το κάλλος τής  ορθοδοξίας την 
βιώνουμε  ως μία λυτρωτική και ζωογόνα αύρα τής  ζωής μας.  

Αναμφίβολα οι έννοιες αυτές δεν αποτελούν ρομαντικά ιδεολογήματα 
κατάλληλα για νεφελώδεις ερεσχελίες  ή φληναφήματα, αλλά ουσιαστικές 
προτάσεις τού ιστορικού μας γίγνεσθαι, που ενσαρκώνουν την ελπίδα του 
πεπτωκότος και αγωνιώντος ανθρώπου, ο οποίος, στο βάθος τής ψυχής 
του, εντονότατα επιθυμεί  ένα ευτυχέστερο ειρηνικό μέλλον, το οποίο να 
είναι εδραιωμένο πάνω στις υπερούσιες αξίες τής ηθικής και πολιτικής του 
Ελευθερίας∙ ένα μέλλον πνευματέμφορο και καρποφόρο, τόσο για τον εαυτό 
του όσο και για την τλήμονα Πατρίδα μας! Τού το ευχόμαστε από κέντρου 
καρδίας.

Ιερά Αρχιεπισκοπή Κύπρου
08 Ιανουαρίου 2016

     Μετ’ ευχών εγκαρδίων 

         Ο ΚΥΠΡΟΥ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΣ  



ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΟΥ ΚΥΠΡΟΥ

κ. κ. ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΥ Β΄

ΣΤΟ Γ ΄ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΑΓΙΟΛΟΓΙΑΣ

ΤΗΣ ΙΕΡΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΑΣ

ΚΑΙ ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΥ

Ζ 
25-27  ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2016 

ΑΓΑΠΗΤΟΙ ΕΝ ΚΥΡΙΩι ΑΔΕΛΦΟΙ, 
ΔΙΑΚΕΚΡΙΜΕΝΟΙ ΕΙΣΗΓΗΤΕΣ, ΕΥΓΕΝΕΙΣ ΣΥΝΕΔΡΟΙ, 

Με αισθήματα εσωτερικής εγκαύχησης αναλογίζομαι ότι  η πορεία 
του ιστορικού γίγνεσθαι τής ιδιαίτερης μας πατρίδος Κύπρου, 
κατά τη μεσαιωνική περίοδο,  είναι άρρηκτα συνυφασμένη με 

τους αγώνες αυτού του λαού για τη διατήρηση τού πολυτιμότατου θησαυρού 
μας που λέγεται  ορθοδοξία, πράγμα που είχε ως αποτέλεσμα ένα αγιολόγιο 
τόσο μακροσκελές, ώστε η Κύπρος μας – και πολύ δικαίως - να ονομαστεί 
«ΝΗΣΟΣ ΤΩΝ ΑΓΙΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΜΑΡΤΥΡΩΝ».

Ως εκ τούτου, πολύ ορθώς ο εν Κυρίω Αδελφός Μητροπολίτης 
Κωνσταντίας και  Αμμοχώστου κύριος Βασίλειος έχει καθιερώσει σειρά 
Διεθνών Συνεδρίων με γενικό θέμα: «ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΑΓΙΟΛΟΓΙΑ» με στόχο να 
μελετηθεί σε βάθος το πολύ σημαντικό αυτό κεφάλαιο τής Εκκλησιαστικής 
μας Ιστορίας και οι αγώνες τής  Εκκλησίας μας και του ποιμνίου της για την 
περιφρούρηση και τη διατήρηση τής Ορθοδοξίας μας στις κρυστάλλινες 
πηγές της.
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Ως γνωστό το  εφετινό αυτό συνέδριο είναι αφιερωμένο στη μακρά 
περίοδο τής Φραγκοκρατίας, της Ενετοκρατίας και της Τουρκοκρατίας, η 
οποία εκτείνεται από το 1191 μέχρι το 1878, ότε η Κύπρος περιήλθε στους 
Άγγλους. 

Ασφαλέστατα ένα αίσθημα θαυμασμού πλημμυρίζει τις ψυχές μας, 
όταν αναλογιστούμε τους μακρούς και ασέληνους αιώνες τής σκλαβιάς που 
πέρασαν οι πρόγονοί μας∙ και ασφαλέστατα το αίσθημα αυτό του θαυμασμού 
μας επαυξάνεται, όταν μελετούμε τους αγώνες και τις θυσίες τους για τα ιερά 
και τα όσιά μας, για την Ορθοδοξία μας.

Συνεπώς πολύ δικαίως  στη συνείδηση τού λαού μας η Εκκλησία  
αναδείχτηκε ως η «Ἐθναρχοῦσα Ἐκκλησία» ως η «Κιβωτός τῆς Σωτηρίας» τού 
λαού μας και ως «τιθηνοῦσα Μήτηρ».  Και τούτο διότι παραμύθισε τον λαό 
μας στις κακουχίες που τού επέβαλλαν οι κατακτητές,  καλλιέργησε το πνεύμα 
τής υπομονής στις διώξεις, το πνεύμα τής αυτοθυσίας στους σφαγιασμούς και  
το πνεύμα τής ευψυχίας στα επαναστατικά κινήματα.

Ο θαυμασμός μας όμως δεν σταματά στις έννοιες των αγώνων και 
των θυσιών. Ούτε και στις έννοιες της πνευματικής καλλιέργειας και τής 
παραμυθίας. Επεκτείνεται και στον πολύ σημαντικό τομέα τής δημιουργίας 
πολιτιστικών δομών, ιδιαίτερα στην αρχιτεκτονική και στη αγιογραφία.

Τω όντι, είναι πολύ αξιοθαύμαστο  το γεγονός ότι  ένας λαός, ο οποίος 
ζούσε κάτω από το πέλμα στυγνών κατακτητών, δημιουργεί ταυτόχρονα και 
πολιτισμό. Και μάλιστα πνευματικό πολιτισμό που τον θαυμάζουν οι αιώνες.  
Αρκεί μονάχα  να αναφέρουμε τους δέκα  ναούς μας, οι οποίοι οικοδομήθηκαν 
στην περιοχή τού Τροόδους και οι οποίοι κατόπιν τής δέουσας αυστηρής 
αξιολόγησης ανακηρύχτηκαν ως «ΜΝΗΜΕΙΑ ΤΗΣ ΠΑΓΚΟΣΜΙΑΣ 
ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ»  και τέθηκαν υπό την προστασία τής 
UNESCO.  Έχω την εντύπωση ότι πουθενά στον κόσμο δεν υπάρχει ανάλογο 
φαινόμενο∙ σ’ ένα τόσο μικρό χώρο,  να ανακηρυχθούν τόσοι πολλοί ναοί ως 
«μνημεία τής παγκόσμιας πολιτιστικής κληρονομιάς».

Το πολιτιστικό αυτό γεγονός μαρτυρεί τη δυναμικότητα τού κυπριακού 
ελληνισμού να δημιουργεί πολιτισμό κάτω και υπό τις πιο αντίξοες συνθήκες 
τής σκλαβιάς. Και το αξιοσημείωτο είναι ότι ο πολιτισμός αυτός είναι 
ταυτισμένος με την ψυχή τού λαού μας, η οποία εκφράζεται με την ορθόδοξη 
χριστιανική του θρησκεία, όπως αυτή εμφαίνεται με τους χριστοκεντρικούς 
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και θεομητορικούς κύκλους των αγιογραφιών με τους οποίους στολίζουν 
τους περίφημους αυτούς ναούς.

Πέραν τούτων υπάρχει ακόμη ένας τομέας για τον οποίο η Βυζαντινή 
Κύπρος δικαιούται να σεμνύνεται. Είναι η σταθερή κυριαρχία τής ελληνικής 
γλώσσας  σ’ ολόκληρη τη κοινωνική διαστρωμάτωση τής μεσαιωνικής 
Κύπρου. Ο λαός μας με το αλάνθαστο αισθητήριο του κράτησε μαζί με την 
ορθόδοξη πίστη του και την πατροπαράδοτη γλώσσα του, γιατί θεώρησε τους 
δύο πολυτιμότατους αυτούς θησαυρούς του, ως τις μοναδικές και ζωογόνες 
φύτρες τής ύπαρξής του και του πολιτισμού του.   Και πέραν τούτου.  Η  κατά 
πάντα αξιοθαύμαστη ελληνική γλώσσα, με τον ακένωτο πλούτο της, η οποία 
αυτή καθ’ εαυτή αποτελεί ένα θαύμα πλούτου και λεπτότητας εκφραστικών 
μορφών, και η οποία είναι σε θέση να εξυπηρετεί όλες τις ενδότερες επιθυμίες 
τού ανθρώπου και όλες τις λεπτές εννοιολογικές ανάγκες και αποχρώσεις, και 
όλες τις κινήσεις τού πνεύματος, με πλαστικότητα και γραφικότητα μοναδική,  
χρησιμοποιήθηκε για τη σύνταξη διεθνών συνθηκών. Οι περίφημες ΑΣΣΙΖΕΣ,  
ένα συνθετικό έργο κωδικοποίησης των νόμων, με βάση το οποίο διοικήθηκε 
και η Κύπρος, μεταφράζονται στα κυπριακά-ελληνικά. Γαλλοκυπριακές 
οικογένειες συντάσσουν επίσης  τις διαθήκες τους στα ελληνικά. Ακόμη 
και Λατίνοι κληρικοί  προτιμούν την ελληνική γιατί σαγηνεύονται από τον 
λεξιλογικό της πλούτο,  το κάλλος της και την ποικιλία των εκφραστικών της 
μορφών.

Στο πρώτο μισό τού 15ου αιώνα γράφεται στην ελληνοκυπριακή 
διάλεκτο η «Ἐξήγησις  τῆς γλυκείας χώρας Κύπρου ἡ ὁποία λέγεται Κρόνακα 
τοὐτέστιν Χρονικόν» από τον Λεόντιο Μαχαιρά. Ένα βιβλίο με μέγιστη 
ιστορική σημασία.

Ορθοδοξία και ελληνική γλώσσα, ως αλληλένδετες έννοιες, ενισχύονται 
κατά πολύ από την Ελένη Παλαιολογίνα, κόρη τού Δεσπότη τού Μυστρά 
Θεοδώρου, η οποία παντρεύτηκε το 1441 τον Ιωάννη Β΄ Λουζινιάν  και έγινε 
βασίλισσα τής Κύπρου.

Αυτός πιστεύω είναι και ο κύριος λόγος για τον οποίο, μετά την κατάκτηση 
τής βασιλίδος των πόλεων το 1453, πλήθος προσφύγων καταφεύγουν στην 
Κύπρο μας∙ «ἕνεκα τῆς ἑλληνίδος γλώττης τῶν ἐνοικούντων».
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Περαίνων, μετά πεποιθήσεως εκφράζω την άποψη ότι η Κύπρος μας, 
ακόμη και σήμερα,  αποπνέει την ευωδία και το κάλλος  τού Βυζαντινού μας 
Πολιτισμού. Όπου και να κυκλοφορήσεις νιώθεις τον Βυζαντινό πολιτισμό να  
εισχωρεί μέσα στην ψυχοσύνθεσή σου, να σε ανεβάζει  πνευματικά και να σε 
παρωθεί ν’ αναπολείς  πότε με πόνο και πότε και με εγκαύχηση τα μεγαλεία 
τού πολιτισμού μας. 

Εμείς, σήμερα, με τις λαμπρές εισηγήσεις των εκλεκτών μας καθηγητών, 
ας βιώσουμε, μετ’ ευφροσύνης, το μεγαλείο του Βυζαντινού μας  πολιτισμού. 
Παράλληλα, ας εγκύψουμε μετά πόθου, σε κάθε ιστορική πηγή τής 
μεσαιωνικής μας Κύπρου, εκεί όπου η σοφία των εισηγητών θα μας 
καθοδηγήσει, και ας ενυδατώσουμε τις ψυχές μας με τα δέοντα ιστορικά 
διδάγματα και πορίσματα.

Αλλά, όποια και αν είναι η  επιστημονική σας διαδρομή στο Γ΄ αυτό 
αγιολογικό  συνέδριο, ως Προκαθήμενος τής Εκκλησίας τού Αποστόλου 
Βαρνάβα, επιθυμώ τούτο το μήνυμα να εμφυσήσω στις ψυχές όλων Σας: Το 
ιστορικό και πολιτιστικό  μας γίγνεσθαι συνεχίζεται μέσα σε πολύ δύσκολες 
συνθήκες και ορατούς  κινδύνους. Ως εκ τούτου  το χρέος μας  καθίσταται 
ολοένα και μεγαλύτερο για τη «γλυκεία χώρα Κύπρο».

Με τη συνείδηση αυτού τού χρέους αλλά και με την πίστη μας προς τον 
Θεό τής Δικαιοσύνης και τις δυναμογόνες πηγές τού πολιτισμού μας για ένα 
ελπιδοφόρο μέλλον τής Πατρίδας μας, επιδαψιλεύω τις ευχές τής Εκλησίας 
μας προς το Γ΄ αγιολογικό Συνέδριο και εύχομαι από κέντρου καρδίας πάσα 
επιτυχία.

Ιερά Αρχιεπισκοπή Κύπρου
25 Φεβρουαρίου 2016

                                                                  Μετ’ ευχών εγκαρδίων 

 



  Η ΑΥΤΟΣΥΝΕΙΔΗΣΙΑ

ΤΗΣ ΟΡΘΟΔΟΞΟΥ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ 
ΠΡΩΤΟΠΡ.   ΜΙΧΑΗΛ  ΒΟΣΚΟΥ

F
Ζοῦμε σὲ μιὰ ἐποχὴ γενικῆς ἀμφισβητήσεως καὶ σχεδὸν καθολικῆς 

ἐπικρατήσεως τῆς ἐκκοσμικεύσεως, τοῦ πνεύματος δηλαδὴ τοῦ κόσμου 
τούτου. Ἡ κατὰ τὶς τελευταῖες δεκαετίες ἁλματώδης πρόοδος τῆς 

ἐπιστήμης καὶ τῆς τεχνολογίας δημιούργησε στὸν ἄνθρωπο τὴν ψευδαίσθηση, 
ὅτι ἀποτελεῖ τὸν ἀπόλυτο κυρίαρχο τοῦ κόσμου κι ὅτι μπορεῖ νὰ ἐπιλύσει 
ὅλα του τὰ προβλήματα μὲ τὶς δικές του καὶ μόνο δυνάμεις. Ταυτοχρόνως, 
ζοῦμε στὴν ἐποχὴ τῆς προσεγγίσεως καὶ τῆς προσπαθείας ἐπικοινωνίας καὶ 
συνεννοήσεως μεταξὺ τῶν ἀνθρώπων σὲ ὅλα τὰ ἐπίπεδα. Ἡ βιομηχανικὴ καὶ 
ἡ τεχνολογικὴ ἀνάπτυξη - ὅλως ἰδιαιτέρως δὲ οἱ ἀσύλληπτες δυνατότητες τοῦ 
διαδικτύου - συνέβαλαν, ὥστε οἱ ἀποστάσεις νὰ σμικρύνουν τρομακτικὰ καὶ 
ἡ ἐπικοινωνία καὶ συνεννόηση μεταξὺ τῶν ἀνθρώπων νὰ καταστεῖ ἰδιαιτέρως 
εὔκολη καὶ γρήγορη. Κανεὶς δὲν μπορεῖ ν᾿ ἀμφισβητήσει τὴ θετικὴ σημασία 
ὅλων αὐτῶν τῶν ἐξελίξεων, ἡ ὁποία εἶναι τόσο σαφής, ὥστε δὲν χρειάζεται 
κἂν νὰ γίνει ἰδιαίτερη ἀναφορὰ σ᾿ αὐτήν. Τὸ κρίσιμο ἐρώτημα, ὅμως, τὸ ὁποῖο 
ἀνακύπτει ἐν προκειμένῳ, εἶναι μὲ ἁπλὰ λόγια τὸ ἑξῆς: ὅλη αὐτὴ ἡ ἁλματώδης 
πρόοδος στὸ ἐπίπεδο τῆς ἐπιστήμης καὶ τῆς τεχνολογίας σημαίνει καὶ πρόοδο 
τοῦ ἀνθρώπου ὡς ἀνθρώπου, ἢ μήπως συνιστᾶ ἁπλῶς καὶ μόνον ἀλλαγὴ 
τοῦ σκηνικοῦ, στὸ ὁποῖο ἐκτυλίσσεται τὸ δράμα τοῦ πεπτωκότος ἀνθρώπου; 
Ἀντιμετωπίζοντας τὸ ἐρώτημα τοῦτο ἀπὸ τὴ θεολογικὴ σκοπιὰ τῶν 
πραγμάτων, δὲν μποροῦμε παρὰ νὰ συμφωνήσουμε μὲ τὸ δεύτερο σκέλος του. 
Ὁ κόσμος παραμένει καὶ σήμερα, ὅπως ἦταν πάντοτε, ὁ κόσμος τῆς ἁμαρτίας, 
τῆς φθορᾶς καὶ τοῦ θανάτου, ὁ χῶρος τῆς κυριαρχίας τοῦ Διαβόλου. Ἔχει, ὡς 
ἐκ τούτου, ἀνάγκη σωτηρίας, μιᾶς σωτηρίας ὅμως, τὴν ὁποία καμία πρόοδος - 
πολιτιστική, κοινωνική, ἐπιστημονική, βιομηχανική, τεχνολογικὴ - δὲν μπορεῖ 
νὰ τοῦ χαρίσει. Ὁ κόσμος ἔχει ἀνάγκη τῆς ἐν Χριστῷ σωτηρίας καὶ ἑπομένως 
τῆς Ἐκκλησίας ὡς τῆς συνεχιζομένης παρουσίας τοῦ Χριστοῦ στὴν Ἱστορία 
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ἐν Ἁγίῳ Πνεύματι. Κάθε ἀνθρώπινη πρόοδος χωρὶς Χριστὸ ἀποτελεῖ κατ᾿ 
οὐσίαν ὀπισθοδρόμηση, γιατὶ ὁδηγεῖ στὴν αὐτοθεοποίηση τοῦ ἀνθρώπου καὶ 
στὴν ἐπινόηση διαφόρων ὑποκαταστάτων τῆς σωτηρίας1. Ἀδιαμφισβήτητη 
ἐπιβεβαίωση αὐτῆς τῆς ἀλήθειας ἀποτελεῖ τὸ κυρίαρχο πνεῦμα τῆς σημερινῆς 
ἐποχῆς: ἡ θρησκευτικὴ ἀδιαφορία, ἡ ἄρνηση τῆς ἀθανασίας τῆς ψυχῆς καὶ τῆς 
προσδοκωμένης ἀναστάσεως τῶν νεκρῶν καί, κατὰ συνέπειαν, ἡ ἀπώλεια τοῦ 
πραγματικοῦ νοήματος τῆς ζωῆς, ὁ ὑλιστικὸς καὶ ἡδονιστικὸς τρόπος ζωῆς, 
ἡ ἐπικράτηση τῆς εἰδωλολατρείας στὶς ποικίλες σύγχρονες ἐκδοχές της, ἡ 
ἀμφισβήτηση ὅλων τῶν πατροπαραδότων ἀξιῶν, ἡ ἀφελὴς πεποίθηση στὶς 
ὑποτιθέμενες δυνατότητες τοῦ ἀνθρώπου γιὰ τὴ δημιουργία ἑνὸς ἐγκοσμίου 
παραδείσου κ.ο.κ.

Ἀπὸ αὐτὸ τὸ πνεῦμα τῆς γενικῆς καὶ ἰσοπεδωτικῆς ἀμφισβητήσεως 
δὲν μποροῦσε νὰ ἐξαιρεθεῖ, ὅπως ἦταν ἀναμενόμενο, οὔτε ἡ Ἁγία μας 
Ὀρθόδοξος Ἐκκλησία, οὔτε ἡ διδασκαλία της καὶ ὁ τρόπος ζωῆς, τὸν ὁποῖο 
προσφέρει στοὺς ἀνθρώπους. Ἡ σχεδὸν καθολικὴ ἐπικράτηση τοῦ πνεύματος 
τῆς ἐκκοσμικεύσεως στὸν σύγχρονο κόσμο ἐλάχιστο χῶρο ἀφήνει γιὰ τὸ 
σωστικὸ μήνυμα τοῦ χριστιανικοῦ Εὐαγγελίου. Ὁ Κύριος καὶ Σωτήρας μας 
Ἰησοῦς Χριστὸς παρουσιάζεται ὡς ἐὰν νὰ μὴν ἔχει πλέον θέση στὴν Ἱστορία 
τῆς ἀνθρωπότητος. Ἡ Ἐκκλησία Του θεωρεῖται χρήσιμη ὡς ἕνας κοινωνικὸς 
θεσμὸς μεταξὺ πολλῶν ἄλλων θεσμῶν, ἀλλὰ σὲ καμιὰ περίπτωση δὲν 
θεωρεῖται ὡς τὸ Σῶμα τοῦ ζῶντος Χριστοῦ τὸ παρατεινόμενο στοὺς αἰῶνες, ἡ 
ἀποκατασταθεῖσα κοινωνία τοῦ Θεοῦ μὲ τὸν πεπτωκότα ἄνθρωπο, ἑπομένως 
δὲ καὶ ὁ ἀπαραίτητος ὅρος σωτηρίας τοῦ ἀνθρώπου. Ἀναπόφευκτη συνέπεια 
αὐτῆς τῆς ἐκκοσμικευμένης λογικῆς εἶναι ἡ σχετικοποίηση ἢ παντελὴς 
ἄρνηση τῶν δεδομένων τῆς πίστεως καὶ τῆς ζωῆς τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας, 
ἡ σχετικοποίηση τῶν δογματικῶν καὶ κανονικῶν - μυστηριακῶν της ὁρίων.

Ἡ οὐσία τοῦ προβλήματος τούτου ἐντοπίζεται στὸ ἴδιο τὸ εἶναι τῆς 
Ἐκκλησίας. Τί εἶναι ἡ Ἐκκλησία; Εἶναι ἕνα σύνολο ἀνθρώπων, οἱ ὁποῖοι 
φέρουν τὸ ὄνομα τοῦ χριστιανοῦ καὶ παρὰ ταῦτα, ὅπως γίνεται φανερὸ 

1  “Ἐπενόησεν ὁ ἄνθρωπος διάφορα ὑποκατάστατα τῆς σωτηρίας ἀπὸ τῶν πολυποικίλων 
βασάνων, ἀπὸ τὰ ὁποῖα εἶναι πλουσία καὶ ὑπερπλουσία ἡ ζωή του ἐπὶ τῆς γῆς. Ἐπενόησε 
διαφόρουςἀνθρωπισμοὺς διὰ νὰ σώσῃ τὸν ἑαυτόν του διὰ τοῦ ἑαυτοῦ του, διὰ νὰ εὐτυχίσῃ 
διὰ τοῦ ἑαυτοῦ του. Ἡ ἱστορία ὅμως μαρτυρεῖ ὅτι ὁ κόπος του εἶναι μάταιος” (Ἀρχιμ. 
ΙΟΥΣΤΙΝΟΥ ΠΟΠΟΒΙΤΣ, Ὀρθόδοξος Ἐκκλησία καὶ Οἰκουμενισμός, Μετ. Ἀμφ. Ράντοβιτς 
καὶ Ἀθ. Γιέβτιτς, Θεσσαλονίκη: Ὀρθόδοξος Κυψέλη 1974, σ. 136).
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καθημερινά, δὲν διαφέρουν σχεδὸν σὲ τίποτα ἀπὸ τοὺς ὑπολοίπους 
ἀνθρώπους, ἢ μήπως εἶναι κάτι περισσότερο; Ἔχει συγκεκριμένη πίστη καὶ 
ποιά εἶναι ἡ σημασία αὐτῆς τῆς πίστεως; Ἔχει συγκεκριμένο τρόπο ζωῆς καὶ 
ποιά εἶναι ἡ σημασία αὐτοῦ τοῦ τρόπου ζωῆς; Προσφέρει, μὲ ἄλλα λόγια, 
ἡ Ἐκκλησία μιὰ συγκεκριμένη ὁδὸ σωτηρίας καὶ ποῦ ἔγγειται αὐτὴ ἡ ὁδός; 
Ὅλα αὐτὰ τὰ ἐρωτήματα προσδιορίζουν τὸ πρόβλημα τῶν δογματικῶν καὶ 
κανονικῶν - μυστηριακῶν ὁρίων τῆς Ἐκκλησίας. Ἡ ἀπάντηση σ’ αὐτὰ τὰ 
ἐρωτήματα εἶναι σαφὴς καὶ ξεκάθαρη γιὰ ὅλους ὅσοι τρέφονται μὲ τὰ νάματα 
τῆς ἁγιοπνευματικῆς Παραδόσεως τῆς Ἁγίας μας Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας. 
Ὅσοι, ὅμως, βλέπουν τὴν Ἐκκλησία ὡς ἕνα ἐγκόσμιο μονάχα ὀργανισμὸ καὶ 
ὄχι ὡς τὴν ζῶσα παρουσία τοῦ Χριστοῦ στὴν Ἱστορία ἐκφράζουν, δυστυχῶς, 
μιὰ προβληματική, ἡ ὁποία ἀπὸ διαφορετικὲς ἀφετηρίες ἐκκινώντας θέλει νὰ 
μειώσει τὴ σημασία τῶν δεδομένων τῆς πίστεως καὶ τῆς ζωῆς τῆς Ἐκκλησίας. 

Οἱ ἱστορικὲς ἀποτυχίες τῆς Ἐκκλησίας, καθὼς καὶ ἡ ἔκταση τῆς ἁμαρτίας 
καὶ τῆς ἀλλοτριώσεως μεταξὺ τῶν μελῶν της, μάλιστα δὲ μεταξὺ τῶν 
ποιμένων της, καθιστοῦν τὸ πρόβλημα αὐτὸ ἀκόμη πιὸ ὀξύ, δεδομένου ὅτι 
συγκαλύπτουν στὰ μάτια τοῦ ἁπλοῦ παρατηρητοῦ τὸ πραγματικὸ εἶναι τῆς 
Ἐκκλησίας. Ὁ σύγχρονος ἐκκοσμικευμένος ἄνθρωπος, ἔχοντας ἀπόλυτη 
πεποίθηση στὸν ὀρθό του λόγο καὶ ταυτοχρόνως μὴ διαθέτοντας προσωπικὴ 
βίωση τοῦ ἐκκλησιαστικοῦ γεγονότος, ἀδυνατεῖ νὰ κατανοήσει τὴν ἀπόλυτη 
ἀξίωση, ὅτι ἡ Ἐκκλησία εἶναι ἡ μοναδικὴ ἀσφαλὴς ὁδὸς σωτηρίας. Ἀδυνατεῖ 
νὰ δεχθεῖ, ὅτι ἡ Ἐκκλησία εἶναι κάτι περισσότερο ἀπὸ ἕναν ἀνθρώπινο θεσμὸ 
μὲ τὰ θετικὰ καὶ τὰ ἀρνητικά του δεδομένα, γιατὶ δὲν πιστεύει στὴν παρουσία 
καὶ ἐπενέργεια τοῦ Ἁγίου Πνεύματος. Καὶ πραγματικὰ μόνο μιὰ τέτοια πίστη 
μπορεῖ νὰ ὁδηγήσει κάποιον στὴν ἀλήθεια, ὅτι ὁ δρόμος γιὰ τὴ σωτηρία του 
εἶναι ἡ ἐπὶ τῆς γῆς Ἐκκλησία τοῦ Χριστοῦ μὲ τὴ συγκεκριμένη πίστη καὶ ζωή 
της, παρὰ τὴν τραγικὴ κατάσταση τῶν μελῶν της καὶ παρὰ τὶς ἱστορικές της 
ἀποτυχίες. 

Χωρὶς ἀμφιβολία, πάντως, τὸ μεγαλύτερο σκάνδαλο, ὅσον ἀφορᾶ στὴν 
ἱστορικὴ πορεία τῆς Ἐκκλησίας, ἀποτελεῖ ἡ πολυδιάσπαση τοῦ χριστιανικοῦ 
κόσμου. Ἡ Ἐκκλησία ἔχει ὡς στόχο της τὴν ἑνότητα τῶν πάντων, γιὰ τὴν 
ὁποία εὔχεται σὲ κάθε Θεία Λειτουργία της2. Παρὰ ταῦτα, ὅμως, οἱ χριστιανοὶ 

2  “Ὑπὲρ τῆς εἰρήνης τοῦ σύμπαντος κόσμου, εὐσταθείας τῶν ἁγίων τοῦ Θεοῦ Ἐκκλησιῶν 
καὶ τῆς τῶν πάντων ἑνώσεως, τοῦ Κυρίου δεηθῶμεν” (Θεία Λειτουργία Ἁγ. Ἰωάννου 
Χρυσοστόμου).
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στὴ διάρκεια τῶν αἰώνων ὁδηγήθηκαν γιὰ διαφόρους ἱστορικοὺς καὶ 
θεολογικοὺς λόγους σὲ πάμπολλες διαιρέσεις. Οἱ αἱρέσεις καὶ τὰ σχίσματα 
πάντοτε συνόδευαν, συνοδεύουν καὶ θὰ συνοδεύουν τὴν ἱστορικὴ πορεία 
τῆς Ἐκκλησίας τοῦ Χριστοῦ. Μάλιστα κατὰ τὴ δεύτερη χριστιανικὴ χιλιετία 
παρουσιάστηκε τὸ πρωτόγνωρο φαινόμενο στὴν Ἱστορία τοῦ Χριστιανισμοῦ 
τὸ μεγαλύτερο μέρος τοῦ χριστιανικοῦ κόσμου ν᾿ ἀνήκει σὲ μία “ἐκκλησία”, 
ἡ ὁποία ἀλλοίωσε ἤδη κατὰ τὴ διάρκεια τῆς πρώτης χριστιανικῆς χιλιετίας 
τὴν ἐκκλησιολογικὴ διδασκαλία τῆς Καινῆς Διαθήκης, τῶν Πατέρων τῆς 
Ἐκκλησίας καὶ τῶν Οἰκουμενικῶν Συνόδων καὶ μὲ τὸ Σχίσμα τοῦ 1054 
ἀποσχίστηκε ἀπὸ τὴν ἐκκλησιαστικὴ κοινωνία μὲ τὰ Ὀρθόδοξα Πατριαρχεῖα 
τῆς Ἀνατολῆς. Μετὰ δὲ τὴν προτεσταντικὴ Μεταρρύθμιση τοῦ 16ου 
αἰῶνος ὁ δυτικὸς χριστιανικὸς κόσμος κατακερματίστηκε σὲ μιὰ πληθώρα 
ὁμολογιῶν· ὁμολογιῶν, οἱ ὁποῖες ἐντοπίζουν τὸ χριστιανικὸ μήνυμα σ᾿ ἕνα 
μίνιμουμ δογματικῆς διδασκαλίας καὶ προδιορίζουν τὴν ταυτότητά τους 
ἐπὶ τῇ βάσει μιᾶς συγκεκριμένης Ὁμολογίας Πίστεως, χωρὶς νὰ λείπουν 
καὶ οἱ προτεσταντικὲς ἐκεῖνες ὁμάδες, οἱ ὁποῖες δὲν ἔχουν καμιὰ Ὁμολογία 
Πίστεως. Τὸ μέγεθος τοῦ σκανδάλου αὐτοῦ συνειδητοποιήθηκε ἀπὸ τὸν 
σημερινὸ χριστιανικὸ κόσμο ὑπὸ τὴν πίεση τοῦ ἀντιχριστιανικοῦ πνεύματος 
τῆς ἐποχῆς μας, μὲ ἀποτέλεσμα μιὰ σειρὰ ἐντόνων διεργασιῶν χάριν τῆς 
ἀποκαταστάσεως τῆς ἑνότητός του. Πρόκειται γιὰ μιὰ σημαντικὴ ἐξέλιξη, 
στὴν ὁποία συνέβαλαν τὰ μέγιστα καὶ οἱ Ὀρθόδοξες Ἐκκλησίες μὲ πρώτη 
τὴ Μεγάλη Ἐκκλησία τῆς Κωνσταντινουπόλεως3, μιὰ ἐξέλιξη, ὅμως, ἡ ὁποία 
κρύβει πολλοὺς κινδύνους. Ὁ μεγαλύτερος κίνδυνος εἶναι καὶ σ᾿ αὐτὴ τὴν 
περίπτωση ὁ κίνδυνος σχετικοποιήσεως τῶν δεδομένων τῆς πίστεως καὶ τῆς 
ζωῆς τῆς Ἐκκλησίας. 

Διαμορφώθηκε κατὰ τοὺς τελευταίους αἰῶνες - ἰδιαιτέρως δὲ κατὰ 
τὶς τελευταῖες δεκαετίες - μεταξὺ τῶν χριστιανῶν μιὰ ἐκκλησιολογικὴ 
προβληματικὴ ἐντελῶς ξένη πρὸς τὴν ὀρθόδοξη Παράδοση καὶ θεολογία, 
ἡ ὁποία προσπαθεῖ ν᾿ ἀντιμετωπίσει τὸ σκάνδαλο τῆς διαιρέσεως τοῦ 
χριστιανικοῦ κόσμου εἰσάγοντας ἐκκλησιολογικὰ σχήματα παντελῶς 
ἄγνωστα στὴν Καινὴ Διαθήκη καὶ στοὺς Πατέρες τῆς Ἐκκλησίας4. Ἡ 

3  Πρβλ. Γ. ΤΣΕΤΣΗ, Ἡ Συμβολή τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριαρχείου στήν ἵδρυση τοῦ 
Παγκοσμίου Συμβουλίου Ἐκκλησιῶν, Κατερίνη: Τέρτιος 1988, καὶ ΤΟΥ ΙΔΙΟΥ, Οἰκουμενικός 
Θρόνος καί Οἰκουμένη - Ἐπίσημα Πατριαρχικά κείμενα, Κατερίνη: Τέρτιος1989.
4   Εἶναι γεγονός, ὅτι κι ἐμεῖς οἱ ὀρθόδοξοι ξεχνοῦμε πολλὲς φορὲς τὴ βιβλικὴ καὶ πατερικὴ 
Ἐκκλησιολογία στὴ σύγχρονη θεολογική μας παραγωγὴ ἢ στὴν σύγχρονη ἐκκλησιαστική μας 
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ἐκκλησιολογικὴ αὐτὴ προβληματικὴ ἐπιδιώκει στὴν οὐσία νὰ νομιμοποιήσει 
τὴν πραγματικότητα τῆς διαιρέσεως τοῦ χριστιανικοῦ κόσμου, τὴν τόσο 
τραγικῶς ἀντικειμένη στὴν εὐχὴ τοῦ Κυρίου “ἵνα πάντες ἓν ὦσι” (Ἰω. 17, 21), 
καὶ νὰ δώσει μιὰ “θετική”, τρόπον τινά, λύση στὸ πρόβλημα τῶν ὁρίων τῆς 
Ἐκκλησίας, ὑπερτονίζοντας ἁπλῶς κάποια δεδομένα, ποὺ συνδέουν τοὺς 
διῃρημένους χριστιανούς, καὶ παραθεωρώντας τὸ ἀδιαμφισβήτητο γεγονός, 
ὅτι ἡ Ἐκκλησία ὡς τὸ Σῶμα τοῦ ζῶντος Χριστοῦ εἶναι Μία καὶ Ἀδιαίρετη. Ὑπ᾿ 
αὐτὲς τὶς προϋποθέσεις, ὅμως, ἡ ἀναζητουμένη ἑνότητα τῶν χριστιανῶν εἶναι 
τὶς πλεῖστες φορὲς ἐντελῶς ἄλλη ἀπὸ τὴν καθολικὴ ἑνότητα τῆς Ἐκκλησίας, 
ὅπως αὐτὴ κατανοεῖται στὴν Ὀρθοδοξία.

Καὶ τοῦτο, ἐπειδὴ γιὰ τὴν ὀρθόδοξη συνείδηση ὁποιαδήποτε μορφὴ 
ἑνώσεως τῶν χριστιανικῶν “ἐκκλησιῶν” εἰς βάρος τῆς χριστιανικῆς 
ἀληθείας, ὁποιαδήποτε “ἑνότητα” στηριζομένη στὴ σχετικοποίηση ἢ τὴ 
νομιμοποίηση τῶν οὐσιαστικῶν διαφορῶν στὴ διδασκαλία καὶ τὴ ζωὴ τῶν 
χριστιανικῶν “ἐκκλησιῶν”, εἶναι ἀδιανόητη, γιατὶ εἶναι ψευδής5. Ἡ ἑνότητα 

πράξη. Ὡστοσο, ὅμως, τὴ διασώζουμε ἀκέραιη στὴν λειτουργική μας ζωὴ καὶ στὴν αὐθεντικὴ 
μυστική μας ἐμπειρία, καθὼς καὶ σ᾿ ἐκείνη τὴ θεολογική μας παραγωγή, ἡ ὁποία ἀποτελεῖ 
γνήσια ἔκφραση αὐτῆς τῆς ζωῆς καὶ ἐμπειρίας.
5  Εἶναι χαρακτηριστικὲς ἐν προκειμένῳ οἱ ἐρωτήσεις, τὶς ὁποῖες θέτει ὁ Ἅγιος ΜΑΡΚΟΣ 
ΕΦΕΣΟΥ Ο ΕΥΓΕΝΙΚΟΣ στὴν Ἐγκύκλιό του “τοῖς ἀπανταχοῦ τῆς γῆς καὶ τῶν νήσων 
εὑρισκομένοις ὀρθοδόξοις χριστιανοῖς” ἀναφερόμενος στὸ πρόβλημα τῆς Οὐνίας καὶ στὶς 
προσπάθειες τῶν λατινοφρόνων γιὰ ἕνωση μὲ τοὺς παπικοὺς χωρὶς εἰλικρινὴ ἐξέταση καὶ 
ἀντιμετώπιση τῶν διαφορῶν, ἀλλὰ μὲ ἀποδοχή τους ὡς νομίμων: “Ἆρ᾿ οὐχ ἱκανὰ ταῦτα τὴν 
γνώμην αὐτῶν διαδεῖξαι, καὶ ὅτι οὐκ ἀληθείας ἔρευναν ποιούμενοι τοῖς Λατίνοις συνῆλθον, 
ἣν ἐν χερσὶν ἔχοντες προδεδώκασιν, ἀλλὰ χρυσοχοῆσαι βουλόμενοι, καὶ πεπλασμένην, οὐκ 
ἀληθῆ, συνίστασθαι ἕνωσιν; ... Τίς οὖν ἡ ἕνωσις, ὅταν μὴ φανερὸν καὶ ἐπίδηλον σημεῖον ἔχῃ; 
Καὶ πῶς ἡνώθησαν οἱ τὰ οἰκεῖα στέργειν βουλόμενοι, (τοῦτο γάρ που καὶ συνεφώνησαν), 
καὶ μὴ τοῖς ἐκ τῶν Πατέρων παραδεδομένοις ἀκολουθοῦντες;” (ΙΩ. ΚΑΡΜΙΡΗ, Τὰ 
Δογματικὰ καὶ Συμβολικὰ Μνημεῖα τῆς Ὀρθοδόξου Καθολικῆς Ἐκκλησίας, Τόμος Ι, Ἔκδοσις 
δευτέρα ἐπηυξημένη καὶ βελτιωμένη, Ἐν Ἀθήναις 1960 – στὸ ἑξῆς: ΔΣΜν, Ι -, σ. 421- 422). 
Δυστυχῶς στὸ πνεῦμα αὐτὸ μιᾶς πεπλασμένης καὶ ψευδοῦς ἑνότητος κινοῦνται ἐν πολλοῖς 
οἱ προσπάθειες τόσο τῶν προτεσταντῶν, ὅσο καὶ τῶν παπικῶν στὰ πλαίσια τῆς λεγομένης 
Οἰκουμενικῆς Κινήσεως, μάλιστα δὲ οἱ προσπάθειες τῆς Ρώμης γιὰ μιὰ ἑνότητα μεταξὺ 
Ἀνατολῆς καὶ Δύσεως ἐπὶ τῇ βάσει τοῦ μοντέλου τῆς Οὐνίας. Ὁ π. Ἀλέξανδρος Σμέμαν 
κάνει λόγο γιὰ ὑποκατάσταση τῆς Ἐκκλησίας ὡς ἑνότητος ἐκ τῶν ἄνω μὲ τὴν Ἐκκλησία 
ὡς ἑνότητα ἐκ τῶν κάτω. Δὲν διστάζει μάλιστα νὰ τονίσει ὅτι, ὅταν στὴν ἀναζήτηση αὐτῆς 
τῆς ἐκ τῶν κάτω ἑνότητος ἐντοπίζεται ἡ σπουδαιότερη ἀποστολὴ καὶ ὁ προορισμὸς τῆς 
Ἐκκλησίας, τότε ἡ ὑποκατάσταση αὐτὴ καθίσταται προδοσία (ΑΛ. ΣΜΕΜΑΝ, Εὐχαριστία, 
Μετ. Ἀ. καὶ Μ. Χελιώτη, Ἀθήνα: Ἀκρίτας 1987², σ. 155- 156). Ὁ ὑποβόσκων μεταξὺ τῶν 
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τῆς Ἐκκλησίας κατανοεῖται σὲ μιὰ τέτοια περίπτωση ὄχι ὡς πραγμάτωση καὶ 
φανέρωση τοῦ ἑνὸς Σώματος τοῦ Χριστοῦ στὴν ἐγκόσμια πραγματικότητα, 
ἀλλὰ ὡς ἕνωση διαφόρων “ἐκκλησιῶν” καὶ ὁμολογιῶν χωρὶς κοινὴ πίστη 
καὶ ζωή, οἱ ὁποῖες ὅμως τίθενται ἐπὶ τοῦ αὐτοῦ ἐπιπέδου, ἢ ὡς παράλληλη 
συνύπαρξη διαφόρων “ἐκκλησιῶν” καὶ ὁμολογιῶν, ποὺ κατανοοῦνται ὡς 
ἁπλὰ τμήματα μιᾶς παγκοσμίου ἢ ἀοράτου Ἐκκλησίας, κατέχοντα τμῆμα 
μόνο τῆς ἀποκεκαλυμμένης ἀληθείας (θεωρία τῶν κλάδων – branch theory). 
Ἡ ἑνότητα δὲν βιώνεται ὡς νέος τρόπος ὑπάρξεως ἐν τῇ Ἐκκλησίᾳ, ἀλλὰ 
ἀναζητεῖται μέσα ἀπὸ δημοκρατικὲς διαδικασίες ἁρμονικῆς συνυπάρξεως. 
Ἡ ἐμπειρία τῆς χριστιανικῆς ἀληθείας, ποὺ δὲν εἶναι ἄλλη ἀπὸ τὸ ἴδιο τὸ 
θεανδρικὸ πρόσωπο τοῦ σαρκωθέντος Υἱοῦ καὶ Λόγου τοῦ Θεοῦ, ὁ Ὁποῖος 
μᾶς φανέρωσε τὸν Πατέρα καὶ μᾶς ἀπέστειλε τὸ Ἅγιο Πνεῦμα, σχετικοποιεῖται, 
παραθεωρεῖται ἢ μετατίθεται στὰ μετα- ἱστορικὰ Ἔσχατα, δημιουργουμένης 
ἔτσι μιᾶς οὐσιαστικῆς διαστάσεως μεταξὺ “ὁρατῆς” καὶ “ἀοράτου Ἐκκλησίας”. 
Ἀπὸ τὴ στιγμὴ ὅμως ποὺ θὰ χάσει τὴ σημασία της ἡ πίστη καὶ ἡ ζωὴ τῆς ἐπὶ 
τῆς γῆς Ἐκκλησίας, ἡ Ἐκκλησία ταυτίζεται μὲ τὸν κόσμο. Τὰ δογματικὰ καὶ 
κανονικὰ - μυστηριακά της ὅρια παύουν νὰ ὑφίστανται, ἀφοῦ τὸ δόγμα καὶ 
τὰ Μυστήρια τίθενται σὲ δεύτερη μοίρα, περιθωριοποιοῦνται. Ἡ Χριστολογία 
καὶ ἡ Ἐκκλησιολογία ἀντικαθίστανται ἀπὸ μιὰ κοσμικὴ ἀνθρωπολογία, ὁ 
ἐκκλησιαστικὸς τρόπος ζωῆς, ὁ πνευματικὸς ἀγώνας καὶ ἡ ἄσκηση γιὰ τὴ 
νίκη κατὰ τῆς ἁμαρτίας καὶ κατὰ τοῦ κοσμοκράτορος τοῦ αἰῶνος τούτου 
παραχωρεῖ τὴν θέση της σὲ μιὰ κοσμικὴ ἀτομοκεντρικὴ ἠθική, ἐνῶ τὸ 
χριστιανικὸ μήνυμα καὶ ἡ χριστιανικὴ ἐλπίδα ὑποχωροῦν μπροστὰ σὲ μιὰ 
ἐγκόσμια ἐσχατολογία6. Ἔσχατη συνέπεια εἶναι ἕνας Χριστιανισμὸς χωρὶς 

κατὰ τόπους Ὀρθοδόξων Ἐκκλησιῶν ἐθνοφυλετισμός, τὸν ὁποῖο μὲ ἰδιαίτερη αὐστηρότητα 
κατεδίκασε ἡ ἐν Κωνσταντινουπόλει Σύνοδος τοῦ ἔτους 1872 (ΙΩ. ΚΑΡΜΙΡΗ, Τὰ Δογματικὰ 
καὶ Συμβολικὰ Μνημεῖα τῆς Ὀρθοδόξου Καθολικῆς Ἐκκλησίας, Τόμος ΙΙ, Ἔκδοσις δευτέρα 
ἐπηυξημένη, Ἀκαδημαϊκὸς Ἐκδοτικὸς Οἶκος - Γκρὰτς Αὐστρίας 1968 – στὸ ἑξῆς: ΔΣΜν, ΙΙ -, 
σ. 1014-1016), θέτει ἐνίοτε καὶ αὐτὴ τούτη τὴν Ὀρθόδοξη Ἐκκλησία ἐνώπιον τοῦ πειρασμοῦ 
τῆς ἐκ τῶν κάτω ἑνότητος (ἐν προκειμένῳ τῆς ἐθνικῆς ἢ τῆς πολιτικῆς ἑνότητος), γεγονὸς 
ποὺ δεικνύει ὅτι τὸ ζήτημα τῆς ὀρθῆς κατανοήσεως τῆς ἑνότητος καὶ καθολικότητος τῆς 
Ἐκκλησίας δὲν ἀπασχολεῖ τὴν Ὀρθοδοξία μόνο ἐν ὄψει τῆς Οἰκουμενικῆς Κινήσεως καὶ τῶν 
Θεολογικῶν Διαλόγων μὲ τὶς ἑτερόδοξες “ἐκκλησίες” καὶ ὁμολογίες.
6  Πρβλ. τὴν ἐνδιαφέρουσα ἀντιπαράθεση τῶν δύο τάσεων ἀναφορικῶς πρὸς τὸ πρόβλημα 
τῶν ὁρίων τῆς Ἐκκλησίας στὰ σύντομα κείμενα τῶν DOROTHEE SÖLLE καὶ HUGO 
SCHNELL ὑπὸ τὸν κοινὸ τίτλο «Grenzen der Kirche» (Protestantische Texte aus dem Jahre 
1965. Dokument, Bericht, Kommentar, Stuttgart:  Kreuz-Verla 1966, σ. 153-161). Τὸ πρῶτο 
κείμενο κάνει λόγο γιὰ τὴν ἀνάγκη καταργήσεως τοῦ ὁρίου μεταξὺ «ἐντὸς» καὶ «ἐκτός» (σ. 
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Ἐκκλησία, γεγονὸς ποὺ σημαίνει στὴν οὐσία Χριστιανισμὸς χωρὶς Χριστό7. 

Ἡ ἀπάντηση τῆς ὀρθοδόξου θεολογίας σὲ κάθε προσπάθεια θεολογικῆς 
νομιμοποιήσεως τοῦ σκανδάλου τῆς χριστιανικῆς διαιρέσεως εἶναι ἡ 
ὀρθόδοξη διδασκαλία περὶ τῆς ἑνότητος καὶ καθολικότητος τῆς Ἐκκλησίας 
καὶ ἡ ἐμμονὴ στὴ διασφάλιση τῆς ὀρθῆς πίστεως καὶ τοῦ ὀρθοῦ τρόπου ζωῆς 
(τῆς ὀρθοδοξίας καὶ τῆς ὀρθοπραξίας). Εἴμαστε πεπεισμένοι, ὅτι ἡ ὀρθὴ 
κατανόηση τῆς ἑνότητος καὶ καθολικότητος τῆς Ἐκκλησίας στὸ πνεῦμα τῆς 
Καινῆς Διαθήκης καὶ τῶν ἐκκλησιαστικῶν Πατέρων ἀποτελεῖ τὸ ὕψιστο 
θεολογικὸ πρόβλημα τῆς ἐποχῆς μας, τόσο γιὰ τὴν κάθε μία ἀπὸ τὶς λεγόμενες 
χριστιανικὲς “ἐκκλησίες” καὶ ὁμολογίες, ὅσο καὶ γιὰ τὴν προσπάθεια 
προσεγγίσεως τους στὰ πλαίσια τῆς λεγομένης Οἰκουμενικῆς Κινήσεως. 
Δὲν θὰ ἦταν καθόλου ὑπερβολὴ ἂν ἔλεγε κανείς, ὅτι ἡ Ἐκκλησιολογία ἔχει 
κατὰ τοὺς τελευταίους αἰῶνες καὶ ἰδιαιτέρως στὶς μέρες μας τὸν ἐπείγοντα 
χαρακτήρα ποὺ εἶχε ἡ Τριαδολογία καὶ ἡ Χριστολογία κατὰ τὸν Δ› αἰώνα καὶ 
τοὺς αἰῶνες ποὺ ἀκολούθησαν8. Καὶ τοῦτο, γιατὶ τὸ περὶ Ἐκκλησίας δόγμα 
εἶναι τὸ πλέον ἀμφισβητούμενο μεταξὺ τῶν σημερινῶν χριστιανῶν καὶ ἡ 
ἐπιμονὴ στὴν ὀρθή του κατανόηση καὶ διατύπωση ἀποκτᾶ ἰδιαίτερη βαρύτητα 
ἐν ὄψει τῶν ἐντόνων διεργασιῶν μεταξὺ τῶν διῃρημένων χριστιανῶν. 

Μέσα σ’ αὐτὴ τὴ φοβερὴ τραγωδία τῆς χριστιανικῆς διαιρέσεως, ποιά 
θέση ἐπέχει ἡ Ἁγίας μας Ὀρθόδοξος Καθολικὴ Ἐκκλησία; Ἡ ἀπάντηση στὸ 
ἐρώτημα αὐτὸ μᾶς ἀναγκάζει νὰ προχωρήσουμε στὴ ξεκάθαρη διατύπωση 
τῆς ἐκκλησιαστικῆς αὐτοσυνειδησίας τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας, ὅπως 
αὐτὴ ἐκφράστηκε διὰ μέσου τῶν αἰώνων. Ἡ Ὀρθόδοξος Ἐκκλησία εἶναι γιὰ 

154), ἐνῶ στὸ δεύτερο τονίζεται, ὅτι δὲν ὑπάρχει Ἐκκλησία χωρὶς μαρτυρία τοῦ ἐξωτερικοῦ 
λόγου καὶ τέλεση τῶν Μυστηρίων, γι᾿ αὐτὸ καὶ ἔχει ὅρια (σ. 159).
7  Εἶναι χαρακτηριστικὴ ἐν προκειμένῳ ἡ διάσταση μεταξὺ Χριστοῦ καὶ Ἐκκλησίας, ἡ ὁποία 
παρατηρεῖται στοὺς προβληματισμοὺς πολλῶν δυτικῶν χριστιανῶν, καθὼς καὶ ἡ προσπάθεια 
κατανοήσεως τοῦ Χριστοῦ χωρὶς τὴν Ἐκκλησία (Christus ohne Kirche) μὲ ἀποκορύφωμα 
τὸ σύνθημα πολλῶν νέων: “Jesus Ja - Kirche Nein”. Βλ. σχετικῶς P. G. WACKER, «Christus 
ohne Kirche? Fundamentaltheologische (systematische) und ökumenische Überlegungen», 
ἐν: Theologie und Glaube 64 (1974), 1-28.
8  Ὁ αἰώνας μας χαρακτηρίστηκε ὡς “αἰώνας τῆς Ἐκκλησιολογίας”. Βλ. σχετικῶς ΙΩ. 
ΚΑΡΜΙΡΗ, Δογματικῆς Τμῆμα Ε›: Ὀρθόδοξος Ἐκκλησιολογία, Ἀθῆναι 1973, σ. 7- 8. Πρβλ. 
O. DIBELIUS, Das Jahrhundert der Kirche, Berlin 1927 καὶ H. de LUBAC, Die Kirche: Eine 
Betrachtung, Mετ. Hans Urs von Balthasar, Einsiedeln: Johannes Verlag 1968, σ. 15- 22. Τὸν 
χαρακτηρισμὸ αὐτὸ ἐπιβεβαιώνει πέραν πάσης ἀμφιβολίας ἡ πλουσιοτάτη ἐκκλησιολογικὴ 
θεολογικὴ παραγωγὴ τῆς ἐποχῆς μας.
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τὴν καθολικὴ συνείδηση τοῦ πληρώματός της «ἡ»  (ὄντως) Ἐκκλησία, ἡ 
Ἐκκλησία δηλαδή, ἡ ὁποία διασώζει ἀνόθευτη τὴν ἀποστολικὴ καὶ πατερικὴ 
πίστη τῆς Ἀρχαίας Ἐκκλησίας καὶ βιώνει αὐτὴν τὴν πίστη χωρὶς διακοπὴ στὴ 
λατρευτικὴ καὶ ἀσκητική της ζωὴ καὶ ἐμπειρία9. Εἶναι ἡ Ἐκκλησία, ἡ ὁποία 
διατήρησε ἀπαραχάρακτη τὴν ὀρθὴ πίστη (ὀρθόδοξο δόγμα), τὴν ὀρθὴ 
ἐκκλησιαστικὴ ὀργάνωση (ἐπισκοπικὸ - συνοδικὸ σύστημα) καὶ τὴν ὀρθή, 
τὴν αὐθεντικὴ ὁδὸ τῆς ἐν Χριστῷ ζωῆς, τὴν αὐθεντικὴ ὁδὸ πρὸς τὴν θέωση, 
ἡ ὁποία δὲν εἶναι ἄλλη ἀπὸ τὴν ὁδὸ τῶν Μυστηρίων καὶ τῶν ἀρετῶν, τὴν ὁδὸ 
τῆς γνησίας λειτουργικῆς - μυστηριακῆς καὶ μυστικῆς - ἀσκητικῆς ἐμπειρίας. 
Στὴ θεολογία της διασώζεται ἡ ἀποκεκαλυμμένη ἀλήθεια στὴν πληρότητά 
της καὶ τὴν αὐθεντικότητά της, ὅπως ἐκφράστηκε στὴν Ἁγία Γραφή, στὰ ἔργα 
τῶν ἐκκλησιαστικῶν Πατέρων καὶ στὶς ἀποφάσεις τῶν Συνόδων, οἱ ὁποῖες 
στὴν καθολικὴ συνείδηση τῆς Ἐκκλησίας καταξιώθηκαν ὡς οἰκουμενικές 
Ἡ Ὀρθόδοξη Ἐκκλησία εἶναι, κατὰ συνέπειαν, ἡ ἀδιάσπαστη καὶ ἀδιάκοπη 
συνέχεια τῆς Ἀρχαίας Ἐκκλησίας, ἢ μάλλον καλύτερα ἡ ἴδια ἡ Ἀρχαία 
Ἐκκλησία ποὺ συνεχίζει τὴν ἱστορική της πορεία μέσα στὰ δεδομένα τοῦ 
παρόντος κόσμου10· εἶναι ἡ Μία, Ἁγία, Καθολικὴ καὶ Ἀποστολικὴ Ἐκκλησία 
τοῦ Συμβόλου τῆς Πίστεως, ἡ μία καὶ μοναδικὴ ἀληθὴς Ἐκκλησία τοῦ Χριστοῦ 
καί, συνεπῶς, ἡ μοναδικὴ ἀσφαλὴς ὁδὸς σωτηρίας τοῦ ἀνθρώπου καὶ τοῦ 
κόσμου 11. 

9  “Αὕτη ἡ πίστις τῶν Ἀποστόλων, αὕτη ἡ πίστις τῶν Πατέρων, αὕτη ἡ πίστις τῶν 
Ὀρθοδόξων, αὕτη ἡ πίστις τὴν οἰκουμένην ἐστήριξεν” (ΔΣΜν, Ι, σ. 244). Στὸ «Συνοδικὸν τῆς 
Ὀρθοδοξίας», στὸ ὁποῖο ἀνήκει ἡ προηγούμενη φράση, ἐκφράζεται μὲ τὸν σαφέστερο τρόπο 
ἡ αὐτοσυνειδησία τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας. Πρβλ. Ν. Π. ΜΠΡΑΤΣΙΩΤΗ, Ἡ ὀνομαστικὴ 
ἑορτὴ τῆς Ὀρθοδοξίας ἑορτὴ τῆς βαθυτέρας αὐτοσυνειδησίας αὐτῆς, Ἀθήνα 1989.
10   “Ἐδῶ ὑπάρχει κάτι περισσότερο ἀπὸ μιὰ ἁπλῆ ἀδιάσπαστη ἱστορικὴ συνέχεια, ποὺ εἶναι 
πράγματι ὁλοφάνερη. Ὑπάρχει πάνω ἀπ᾿ ὅλα μιὰ ἀπόλυτη πνευματικὴ καὶ ὀντολογικὴ 
ταυτότητα, ἡ ἴδια πίστη, τὸ ἴδιο πνεῦμα, τὸ ἴδιο ἦθος” (Γ. ΦΛΟΡΟΦΣΚΥ, Ἔργα 4: Θέματα 
Ἐκκλησιαστικῆς Ἱστορίας, Μετ. Π. Κ. Πάλλη, Θεσσαλονίκη: Π. Πουρναρᾶς 1979, σ. 15).
11     Τὴν ἀκλόνητη αὐτὴ πεποίθησή τους δὲν ἐδίστασαν νὰ ἐκφράσουν οἱ ὀρθόδοξοι θεολόγοι 
καὶ ἐνώπιον τῶν Συνεδρίων τῆς Οἰκουμενικῆς Κινήσεως. Στὸ Συνέδριο τῆς Λούνδης (1952) 
π.χ. ἐδήλωνε ἡ ὀρθόδοξη ἀντιπροσωπεία:  “Ἤλθομεν ἐδῶ ὄχι διὰ νὰ ἐπικρίνωμεν ἄλλας 
Ἐκκλησίας, ἀλλὰ διὰ νὰ τὰς βοηθήσωμεν νὰ ἴδουν τὴν ἀλήθειαν, νὰ διαφωτίσωμεν τὴν 
σκέψιν των μὲ ἀδελφικὸν τρόπον, πληροφοροῦντες αὐτὰς περὶ τῆς διδασκαλίας τῆς μιᾶς, 
ἁγίας, καθολικῆς καὶ ἀποστολικῆς Ἐκκλησίας, ἥτις εἶναι ἡ Ἑλληνικὴ Ὀρθόδοξος Ἐκκλησία, 
ἀναλλοίωτος ἀπὸ τῆς ἀποστολικῆς ἐποχῆς” (ΔΣΜν, ΙΙ, σ. 1069). Βλ. ἐπίσης τὴν «Δήλωσιν 
τῆς Ὀρθοδόξου ἀντιπροσωπείας ἐνώπιον τοῦ Γ’ Συνεδρίου τοῦ Παγκοσμίου Συμβουλίου 
τῶν Ἐκκλησιῶν ἐν New Delhi (1961)» ἐν: ΔΣΜν, ΙΙ, σ.1076: “... ἡ Ὀρθόδοξος Ἐκκλησία δὲν 
εἶναι μία Ὁμολογία, μία ἐκ τῶν πολλῶν, μία μεταξὺ τῶν πολλῶν. Διὰ τοὺς Ὀρθοδόξους ἡ 
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Ἂς μᾶς ἐπιτραπεῖ, ἐν προκειμένῳ, ἡ ἑξῆς παρατήρηση: Ἡ ἐκ μέρους 
ὀρθοδόξων θεολόγων χρήση τοῦ ὅρου “Ἀρχαία ἀδιαίρετος Ἐκκλησία” 
πρέπει νὰ γίνεται μὲ πολλὴ προσοχή, καθὼς ἐμπερικλείει τὸν κίνδυνο 
κατανοήσεως τῆς Ἐκκλησίας κατὰ τὴ δεύτερη χιλιετία ὡς διῃρημένης. Κάτι 
τέτοιο, ὅμως, εἶναι ἐντελῶς ἐσφαλμένο καὶ ἀπαράδεκτο, ἀφοῦ παραπέμπει 
στὴν προτεσταντικὴ θεωρία περὶ “διῃρημένης Ἐκκλησίας”. Μποροῦμε 
νὰ μιλοῦμε γιὰ διαίρεση ἢ διάσπαση τοῦ χριστιανικοῦ κόσμου, σὲ καμία 
περίπτωση, ὅμως, γιὰ διαίρεση ἢ διάσπαση τῆς Ἐκκλησίας, ἡ ὁποία ὡς τὸ ἕνα 
Σῶμα τοῦ ζῶντος Χριστοῦ εἶναι Μία καὶ Ἀδιαίρετη. Διαίρεση τῆς Ἐκκλησίας 
θὰ ἐσήμαινε, ὅτι αὐτὴ ἔπαψε νὰ εἶναι ὄντως Ἐκκλησία, ὅτι εἶναι ὁ,τιδήποτε 
ἄλλο - μιὰ χριστιανικὴ ὁμολογία ἴσως - ἐκτὸς ἀπὸ Ἐκκλησία. Ἡ διαίρεση 
τοῦ χριστιανικοῦ κόσμου δὲν ἐπηρεάζει μὲ κανένα τρόπο τὴν ἑνότητα τῆς 
Ἐκκλησίας ὡς ἑνότητα ἐν Χριστῷ καὶ ἐν Ἁγίῳ Πνεύματι, ἡ ὁποία φανερώνεται 
στὴν πληρότητά της στὴν ἐπὶ τὸ αὐτὸ σύναξη τῶν πιστῶν ὑπὸ τὸν ἐπίσκοπο 
γιὰ τὴν τέλεση τῆς Θείας Εὐχαριστίας. Ἡ Ὀρθόδοξη Ἐκκλησία, συνεπῶς, 
δὲν εἶναι ἕνα τμῆμα τῆς διῃρημένης Ἀρχαίας Ἐκκλησίας, ἀλλὰ αὐτὴ ἡ ἴδια ἡ 
Ἀρχαία Ἐκκλησία στὴν ἱστορική της συνέχεια. Ὅσα τμήματα τοῦ χριστιανικοῦ 
κόσμου ἀποσχίστηκαν ἀπὸ τὴν Ὀρθόδοξη Ἐκκλησία στὴ διάρκεια τῶν αἰώνων 
γιὰ λόγους ἱστορικοὺς καὶ θεολογικούς, ἀποτελοῦν σχίσματα καὶ αἱρέσεις, 
ἔστω κι ἂν ἡ σημερινὴ “διπλωματικὴ” θεολογικὴ γλώσσα προτιμᾶ νὰ μιλᾶ γιὰ 
χριστιανικὲς “ἐκκλησίες” καὶ ὁμολογίες.

Τούτη ἡ αὐτοσυνειδησία τῶν ὀρθοδόξων πιστῶν δὲν ἐπιτρέπεται 
νὰ θυσιάζεται ἐνώπιον κανενὸς εἴδους οἰκουμενικῆς δεοντολογίας, οὔτε 
ὅμως καὶ νὰ ἐκφυλίζεται σὲ ὁποιαδήποτε μορφὴ ὑπεροψίας ἢ ἀτομικῆς ἢ 

Ὀρθόδοξος Ἐκκλησία εἶναι «ἡ» (καθαυτὸ) Ἐκκλησία. Ἡ Ὀρθόδοξος Ἐκκλησία ἔχει τὴν 
ἀντίληψιν καὶ συνείδησιν, ὅτι ἡ ἐσωτερική της δομὴ καὶ ἡ διδασκαλία της συμπίπτουσι 
πρὸς τὸ ἀποστολικὸν κήρυγμα καὶ τὴν παράδοσιν τῆς ἀρχαίας ἀδιαιρέτου Ἐκκλησίας. Ἡ 
Ὀρθόδοξος Ἐκκλησία εὑρίσκεται εἰς ἀδιάσπστον καὶ συνεχῆ διδαδοχὴν τῆς μυστηριακῆς 
ἱερωσύνης, τῆς μυστηριακης ζωῆς καὶ τῆς πίστεως ... Ἡ Ὀρθόδοξος Ἐκκλησία καταλαμβάνει, 
συμφώνως πρὸς τὴν ἐσωτερικήν της πεποίθησιν καὶ ἐν γνώσει τῆς καταστάσεως, ἰδιαιτέραν 
τινὰ καὶ ἔκτακτον θέσιν ἐντὸς τῆς διῃρημένης Χριστιανοσύνης, ὡς φορεὺς δῆλα δὴ καὶ 
μάρτυς τῆς παραδόσεως τῆς ἀρχαίας ἀδιαιρέτου Ἐκκλησίας, ἐκ τῆς ὁποίας προέρχονται διὰ 
τῆς ὁδοῦ τῆς ἐλαττώσεως καὶ τοῦ ἀποχωρισμοῦ ὅλαι αἱ ὑφιστάμεναι χριστιανικαὶ ὁμολογίαι”. 
Χαρακτηριστικὴ εἶναι καὶ ἡ διατύπωση τῆς Γ› Προσυνοδικῆς Πανορθοδόξου Διασκέψεως 
(1986), συμφώνως πρὸς τὴν ὁποία “ἡ Ὀρθόξοξος Ἐκκλησία, ὡς οὖσα ἡ Μία, Ἁγία, Καθολική 
καί Ἀποστολικὴ Ἐκκλησία, ἔχει πλήρη συνείδησιν τῆς εὐθύνης αὐτῆς διά τήν ἑνότητα τοῦ 
χριστιανικοῦ κόσμου” (Ἐπίσκεψις, Ἀρ. 369 / 15.12.1986, σ. 9).
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συλλογικῆς αὐτοεπιβεβαιώσεως. Σὲ καμιὰ περίπτωση δὲν εἶναι νοητὸ νὰ 
λαμβάνει ἀντι - οἰκουμενικὸ χαρακτήρα, νὰ καθίσταται δηλαδὴ ἄρνηση 
διαλόγου καὶ καταθέσεως μαρτυρίας, ἢ νὰ ὁδηγεῖ στὸν ἐφησυχασμὸ τοῦ 
τύπου, ἀφοῦ ἐμεῖς κατέχουμε τὴν ἀλήθεια, ἄρα δὲν μᾶς ἐνδιαφέρει τί γίνεται 
μὲ τοὺς ἄλλους12. Κάτι τέτοιο θὰ ἀποτελοῦσε ἀναίρεση τοῦ οἰκουμενικοῦ καὶ 
καθολικοῦ χαρακτῆρος τῆς ὀρθοδόξου πίστεως, ἀλλὰ καὶ αὐτῆς τούτης τῆς 
οὐσίας τῆς ὀρθοδόξου θεολογίας. Ἡ ὀρθόδοξη θεολογία, κατανοώντας τὴν 
ἀλήθεια ὡς τὸν ἴδιο τὸν Κύριό μας Ἰησοῦ Χριστό, διὰ τοῦ Ὁποίου γνωρίζεται 
ὁ Πατὴρ καὶ πέμπεται τὸ Ἅγιο Πνεῦμα, ποτὲ δὲν ἐξαντλεῖ τὸ μυστήριο τοῦ 
Θεοῦ στὴ θεολογικὴ διατύπωση τῆς ἀληθείας - ἄρα οὔτε καὶ ἐπαναπαύεται 
στὴ θεωρητικὴ ἁπλῶς πιστότητα πρὸς τὰ διατυπωμένα δόγματα τῆς 
πίστεως -, ἀλλὰ προτρέπει σὲ συνεχὴ ἀγώνα γιὰ τὴν αὐθεντικὴ βίωση τῆς 
ἐκκλησιαστικῆς πίστεως καὶ ἀληθείας, γιὰ τὴ μετοχὴ στὶς ἄκτιστες ἐνέργειες 
τοῦ Θεοῦ, στὸ ἴδιο δηλαδὴ τὸ ἀκατάληπτο μυστήριο τῆς Ἁγίας Τριάδος. 

Ἡ Ὀρθόδοξη Ἐκκλησία ὀνομάζεται ὀρθόδοξη, γιατὶ διαφυλάσσει 
ἀνόθευτη τὴν καθολικὴ πίστη ὄχι μόνο ὡς θεωρητικὴ διδασκαλία, ἀλλὰ καὶ 
ὡς τρόπο ζωῆς, ὡς ὁδὸ σωτηρίας. Εἶναι ὀρθόδοξη ὄχι μόνο ὡς ὀρθὴ δόξα 
περὶ τοῦ ἐν Τριάδι Θεοῦ, ἀλλὰ καὶ ὡς ὀρθὴ δοξολογία Αὐτοῦ13. Μὲ τὸν 
ὅρο “ὀρθόδοξος” δηλώνεται, κατὰ ταῦτα, ἕνα θεμελιῶδες χαρακτηριστικὸ 
γνώρισμα τῆς Μιᾶς, Ἁγίας, Καθολικῆς καὶ Ἀποστολικῆς Ἐκκλησίας, ἡ 
διασφάλιση δηλαδὴ τῆς ὀρθῆς πίστεως καὶ τῆς ὀρθῆς δοξολογίας ἔναντι 
τῶν οἱωνδήποτε αἱρετικῶν παραχαράξεών της, καὶ σὲ καμία περίπτωση μιὰ 
ὁμολογιακὴ ἐκκλησία μεταξὺ ἄλλων, ὅπως ὑπάρχει σήμερα ὁ κίνδυνος νὰ 
παρερμηνευθεῖ ὁ ὅρος. Ἡ Μία, Ἁγία, Καθολικὴ καὶ Ἀποστολικὴ Ἐκκλησία 
ὑπῆρξε ἐξ ἀρχῆς ὀρθόδοξη, γιατὶ στὴν ἀντίθετη περίπτωση δὲν θὰ ἦταν οὔτε 
καθολική, οὔτε ἀποστολική. Πρέπει στὴν παροῦσα συνάφεια νὰ τονιστεῖ καὶ 
πάλιν μετ᾿ ἐμφάσεως, ὅτι ὁποιαδήποτε προσπάθεια “ὁμολογικοποιήσεως” 
τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας στὴν προσπάθεια ἀντιμετωπίσεως τῆς φοβερῆς 
τραγωδίας τῆς χριστιανικῆς διαιρέσεως ἀποτελεῖ κατ᾿ οὐσίαν ἀναίρεσή 

12    “... τῇ τῶν ἰδίων φυλακῇ ἀγρυπνοῦντες, σκοπεῖν ὀφείλομεν καὶ τὰ τῶν ἄλλων, καὶ ὅλῃ 
ψυχῇ δεόμενοι ὑπὲρ τῆς τῶν πάντων ἑνώσεως, μὴ ἀποδυσπετεῖν πρὸς τὰς δυσχερείας, μηδὲ 
ἀνεπίδεκτον σκέψεως ἢ δυσέφικτον ὅλως ὑπολαμβάνειν τὸ πράγμα” («Ἀνταπάντησις τοῦ 
Οἰκουμενικοῦ Πατριαρχείου τοῦ 1904», ἐν: ΔΣΜν, ΙΙ, σ. 1042).
13    Πρβλ. N. A. NISSIOTIS, «Die österliche Freude als doxologischer Ausdruck des 
Glaubens», ἐν: Gottes Zukunft - Zukunft der Welt. Festschrift für Jürgen Moltmann zum 60. 
Geburtstag, ἐκδ. ὑπὸ H. Deuser κ.ἄ., München: Chr. Kaiser Verlag 1986, σ. 78-88.
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της. Αὐτὸς δὲ εἶναι καὶ ὁ λόγος, γιὰ τὸν ὁποῖο ἡ ὀρθόδοξη θεολογία 
ἀρνεῖται συνειδητὰ νὰ μπεῖ στὸ “ὁμολογιακὸ παιχνίδι” τῆς Δύσεως. Αὐτὸ τὸ 
“ὁμολογιακὸ παιχνίδι” εἶναι μιὰ μεγάλη παγίδα καὶ ἕνας μεγάλος κίνδυνος, 
ἐνώπιον τοῦ ὁποίου εὑρίσκεται διαρκῶς ἡ Ὀρθόδοξος Ἐκκλησία, λόγῳ τῆς 
συμμετοχῆς της στὸ λεγόμενο “Παγκόσμιο Συμβούλιο τῶν Ἐκκλησιῶν”, 
στὸ ὁποῖο τίθεται, δυστυχῶς, ἐπὶ τοῦ αὐτοῦ ἐπιπέδου μὲ τὴν πληθώρα τῶν 
διαφόρων παλαιοτέρων καὶ νεωτέρων προτεσταντικῶν ὁμολογιῶν.

Ἡ καθ᾿ ὅλα νόμιμη πεποίθηση κάθε ὀρθοδόξου πιστοῦ, ὅτι ἀνήκει στὴ 
μοναδικὴ ἀληθινὴ Ἐκκλησία τοῦ Χριστοῦ, στὴν Μία, Ἁγία, Καθολικὴ καὶ 
Ἀποστολικὴ Ἐκκλησία τοῦ Συμβόλου τῆς Πίστεως, εἶναι φυσιολογικὸ νὰ 
προκαλεῖ ἀντιδράσεις καὶ ἐρωτηματικὰ μεταξὺ τῶν ἑτεροδόξων χριστιανῶν14, 
ἀλλὰ καὶ μεταξὺ τῶν ἐκκοσμικευμένων ὀρθοδόξων χριστιανῶν. Πρόκειται 
ὄντως γιὰ ἕναν ἰσχυρισμὸ τρομακτικό, ὁ ὁποῖος ἠχεῖ κάπως παράξενα στ᾿ 
αὐτιὰ τοῦ συγχρόνου ἀνθρώπου. Ἡ ἐποχή μας μᾶς ἔχει μάθει νὰ θεωροῦμε 
τὰ πάντα σχετικὰ καὶ ν᾿ ἀποφεύγουμε κάθε ἀπολυτότητα. Σ᾿ αὐτὴ τὴν 
πεποίθηση, ὅμως, εἶναι σαφὴς ἡ ἀπολυτότητα:  Ἡ Ὀρθοδοξος Ἐκκλησία ὄχι 
μόνο ἀποτελεῖ τὴν ἀληθὴ Ἐκκλησία, ἀλλὰ εἶναι καὶ ἡ Μία καὶ μοναδικὴ 
ἀληθὴς Ἐκκλησία τοῦ Χριστοῦ15. Ὡστόσο, ὅταν τούτη ἡ αὐτοσυνειδησία τῆς 
Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας δὲν παρερμηνεύεται, ὅπως μπορεῖ πολὺ εὔκολα νὰ 
συμβεῖ, ὡς καταδίκη ὅλων τῶν ἐκτὸς τῶν κανονικῶν της ὁρίων εὑρισκομένων, 

14    Βλ. τὰ ὅσα ἀναφέρει σχετικῶς ὁ R. SLENCZKA στὴν διατριβή του  Ostkirche und 
Ökumene. Die Einheit der Kirche als dogmatisches Problem in der neueren ostkirchlichen 
Theologie, Göttingen: Vandenhoeck & Ruprecht 1962, σ. 282 κ.ἑ.:  “Ekklesiologische 
Probleme der ökumenischen Bewegung”. Ὅπως ὅμως πολὺ ὀρθὰ παρατηρεῖ ὁ ἴδιος, ἡ 
ἐκκλησιαστικὴ αὐτοσυνειδησία μιᾶς ἐκκλησιαστικῆς κοινότητος δὲν μπορεῖ νὰ κριθεῖ 
ἀπὸ τοὺς ἐκτὸς τῆς συγκεκριμένης ἐκκλησιαστικῆς κοινότητος οὔτε μέσα στὰ πλαίσια 
τῆς Οἰκουμενικῆς Κινήσεως:  “solange die Grenzen zwischen den Kirchen bestehen, wird 
es auch unmöglich bleiben, das Kirchenbewußtsein einer anderen Kirchengemeinschaft 
existentiell nachzuvollziehen ... Das Kirchenbewußtsein ist nur innerhalb der eingenen 
Kirchengemeinschaft diskutabel, niemals aber in der ökumenischen Begegnung” (σ. 20- 21). 
Πρβλ. H.-D. DÖPMANN, Die Orthodoxen Kirchen, Berlin: Verlags-Anstalt Union 1991, 
σ. 268: “Allerdings erweist es sich als problematisch, daß sich die Orthodoxie als die Kirche 
versteht”. 
15    Πρβλ. G. FLOROVSKY, «The true Church», ἐν: Ecumenism I: A Doctrinal Approach 
(The Collected Works of Georges Florovsky, Τόμ. 13), Vaduz: Büchervertriebanstalt 1989², σ. 
134-135: “As a member and priest of the Orthodox Church, I believe that the church in which 
I was baptized and brought up is in very truth the Church, i.e. the true Church and the only 
true Church”.
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ἀλλὰ κατανοεῖται ὀρθὰ ὡς ἀπόλυτη βεβαιότητα γιὰ τὴ μοναδικὴ ἀληθινὴ ὁδὸ 
ποὺ ὁδηγεῖ στὴν κατὰ Χριστὸν ζωὴ καὶ στὴν ἐν Χριστῷ σωτηρία, τότε ἀποκτᾶ 
ἰδιαίτερη σημασία τόσο γιὰ τὸν πολυδιασπασμένο σήμερα χριστιανικὸ 
κόσμο, ὅσο καὶ γιὰ ὁλόκληρη τὴν οἰκουμένη. Ἐκφράζει τὴν ἐμμονὴ τῶν 
ὀρθοδόξων πιστῶν στὴν ὀρθὴ κατανόηση τῆς ἑνότητος καὶ καθολικότητος 
τῆς Ἐκκλησίας, ἐπὶ τῇ βάσει τῆς ὁποίας ἡ Ἐκκλησία δὲν μπορεῖ παρὰ νὰ εἶναι 
Μία, γιατὶ ἀλλιῶς δὲν μπορεῖ νὰ εἶναι τὸ Σῶμα τοῦ ζῶντος Χριστοῦ, καὶ 
στὴν ἀνόθευτη διαφύλαξη τῆς αὐθεντικῆς πίστεως καὶ ἐμπειρίας. Τούτη δὲ 
ἀκριβῶς ἡ ἐμμονὴ ἀποτελεῖ τὴ μεγαλύτερη συμβολὴ καὶ τὸ σημαντικότερο 
μήνυμα τῆς Ὀρθοδοξίας στὶς οἰκουμενικὲς διεργασίες τῆς ἐποχῆς μας. 
Ἡ πίστη καὶ ἡ ζωὴ τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας, οἱ θησαυροὶ τῆς Παραδόσεώς 
της καὶ ἡ ἁγιοπνευματική της ἐμπειρία, ἀποτελοῦν τὸ σημεῖο ἀναφορᾶς καὶ 
τὴν ἐλπίδα ὁλοκλήρου τοῦ χριστιανικοῦ κόσμου, ἀλλὰ καὶ ὁλοκλήρου τῆς 
ἀνθρωπότητος. Καὶ τοῦτο, γιατὶ ἡ Ὀρθόδοξος Ἐκκλησία εἶναι ἡ αὐθεντικὴ 
ὁδὸς σωτηρίας, ἡ μοναδικὴ ἀσφαλὴς ὁδὸς σωτηρίας, στὴν ὁποία ὑπάρχει 
ἡ πληρότητα τῆς παρουσίας καὶ ἐπενεργείας τοῦ Ἁγίου Πνεύματος καὶ ἡ 
πληρότητα τῆς ἐν Χριστῷ ζωῆς ὡς ζωῆς τῶν Μυστηρίων καὶ τῶν ἀρετῶν. 
Εἶναι ἡ μοναδικὴ δεδοκιμασμένη διὰ τῆς ἐμπειρίας τῶν Ἁγίων ὁδὸς σωτηρίας 
καὶ θεώσεως, παρ᾿ ὅλη τὴν ἁμαρτία καὶ τὴν ἀλλοτρίωση, ἡ ὁποία συνοδεύει 
τὴν διὰ μέσου τῶν αἰώνων ζωὴ τῶν ὀρθοδόξων χριστιανῶν. Ἡ ἀνθρώπινη 
ἁμαρτία καὶ ἀλλοτρίωση, ὅση ἔκταση κι ἂν πάρει, ποτὲ δὲν εἶναι ἱκανὴ νὰ 
θέσει ἐν ἀμφιβόλῳ τὴν ἐπενέργεια τοῦ Ἁγίου Πνεύματος στὰ Μυστήρια τῆς 
Ἐκκλησίας καὶ στὴ ζωὴ τὼν ἀγωνιζομένων τὸν ἀγώνα τῶν ἀρετῶν καὶ τῆς 
θεώσεως, ὅταν δὲν καθίσταται ἐπίσημη διδασκαλία τῆς Ἐκκλησίας, ὅταν 
δὲν θεσμοθετεῖται, γεγονὸς ποὺ θὰ τὴν ὁδηγοῦσε ἀναπόφευκτα στὴν πλάνη 
καὶ στὴν αἵρεση. Ἡ ἀληθὴς Ἐκκλησία ὡς ἡ διαρκὴς παρουσία τοῦ Χριστοῦ 
στὴν Ἱστορία ἐν Ἁγίῳ Πνεύματι ποτὲ δὲν ἔπαψε νὰ ὑπάρχει, οὔτε ἀποτελεῖ 
τὸ ζητούμενο τῶν κοινῶν προσπαθειῶν τῶν χριστιανῶν, ἀλλὰ ὑφίσταται ἐκεῖ, 
ὅπου διασώζεται ἡ ὀρθὴ πίστη καὶ ὁ ὀρθὸς τρόπος ζωῆς, ὁ ὁποῖος ὁδηγεῖ στὴ 
θέωση. Καὶ τοῦτο ἰσχύει μόνο γιὰ τὴν Ὀρθόδοξη Ἐκκλησία. 

Συνεπῶς τὸ ζητούμενο τῶν δικῶν μας προσπαθειῶν δὲν εἶναι ἡ Μία, Ἁγία, 
Καθολικὴ καὶ Ἀποστολικὴ Ἐκκλησία, ἀλλὰ ἡ κατὰ τὸ δυνατὸν πληρέστερη 
μετοχή μας στὸ πλήρωμα τῆς ζωῆς αὐτῆς τῆς Μιᾶς Ἐκκλησίας, ἡ κατὰ τὸ 
δυνατὸν μεγαλύτερη ἐνσωμάτωση μας στὸ Σῶμα τοῦ ζῶντος Χριστοῦ. 



ΟΜΙΛΙΑ ΤΟΥ ΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚΟΥ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΥ

κ.  ΝΙΚΟΥ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΙΔΗ

ΣΤΟ ΕΤΗΣΙΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ ΤΟΥ ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΟΥ ΜΑΚΑΡΙΟΥ

19  ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2016 

Ζ
Η κοινότητα της Παναγιάς, η γενέτειρά του, τιμά σήμερα τον 

Αρχιεπίσκοπο και Εθνάρχη Μακάριο εδώ, στην τιμημένη αυτή γωνιά 
της Κύπρου για την οποία ο ίδιος έζησε, αγωνίστηκε και αφιέρωσε 

τα περισσότερα χρόνια της πολυτάραχης ζωής του. Η Κυβέρνηση, όλος 
ο πολιτικός κόσμος και ο κυπριακός λαός, τιμούμε τη μνήμη του Εθνάρχη 
Μακαρίου, που συνιστά το σημαντικότερο κεφάλαιο της σύγχρονης πολιτικής 
ιστορίας της χώρας μας. Άλλωστε, ο Μακάριος διετέλεσε πολιτικός αρχηγός 
του απελευθερωτικού αγώνα, Προκαθήμενος της Εκκλησίας της Κύπρου 
και πρώτος, και επί 17 συναπτά έτη, Πρόεδρος της Κυπριακής Δημοκρατίας, 
ταυτίζοντας το όνομά του με τη γέννηση και το ανάθρεμμα του νεοσύστατου 
κυπριακού κράτους, αλλά και την ανάπτυξη και την πολιτική ωρίμαση της 
κυπριακής κοινωνίας.

Όταν καλείται ο όποιος ομιλητής, είτε πολιτικός, είτε ιστορικός είτε 
απλός πολίτης, να αναφερθεί στο βίο και το έργο του Μακαρίου δεν μπορεί 
παρά να καταλαμβάνεται από δέος και με βαθύτατο σεβασμό να καταγράφει 
την πολιτική και εθναρχική του διαδρομή.

Ακόμη και η παραπομπή σε κρίσιμες για την πατρίδα αποφάσεις, 
αναδεικνύει την τόλμη, την υπευθυνότητα, την ηγετική και χαρισματική 
προσωπικότητά του. Μια προσωπικότητα που γνώριζε με πάθος να διεκδικεί 
αλλά και με πραγματισμό να αποφασίζει, πάντα με αποκλειστικό γνώμονα το 
συμφέρον της πατρίδας.

Αν κάτι διέκρινε τον Εθνάρχη Μακάριο, περισσότερο από κάθε άλλο, ήταν 
η οξεία αντίληψη της Ιστορίας. Αγωνιούσε πάντα για την τελική κρίση της 
Ιστορίας. Και έχει μεγίστη σημασία για όσους κληθήκαμε να υπηρετήσουμε 
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τον κυπριακό λαό, να έχουμε πάντα την ίδια αγωνία για την τελική κρίση, 
όχι μόνο των πολιτών, αλλά του Έθνους και της Ιστορίας. Θα μπορούσαν να 
ειπωθούν πολλά για τις δεκαετίες που διέσχισε με την πολιτική του πορεία 
και τη θρησκευτική του πανδαισία ο Μακάριος, από τη δεκαετία του ’50 μέχρι 
το κρίσιμο εκείνο Αύγουστο του 1977, που ο θάνατος τον στέρησε από τον 
κυπριακό λαό, την ώρα που τον είχε, περισσότερο ίσως από ποτέ, ανάγκη.

Αρκούμαι να σημειώσω ότι στη σύγχρονη πολιτική μας ιστορία ο Αρχιεπί-
σκοπος Μακάριος έχει συνδέσει το όνομά του όχι μόνο με τους δεδομένους 
αγώνες του για τη δικαίωση του Κυπριακού Ελληνισμού, αλλά και με την 
επιλογή και την ανάδειξη της πολιτικής ωριμότητας και σωφροσύνης που 
επιβάλλει σε κάθε υπεύθυνο ηγέτη την αναζήτηση λύσεων μέσα από τον 
διεκδικητικό ρεαλισμό, ο οποίος εξασφαλίζει την αξιόπιστη διπλωματία 
στο εξωτερικό και τη σύνθεση θέσεων και πολιτικών που διασφαλίζουν την 
απαραίτητη ενότητα στο εσωτερικό.

Η ενότητα στο εσωτερικό μέτωπο συνιστούσε τότε και αναμφίβολα 
συνιστά και σήμερα, απαραίτητη προϋπόθεση και όπλο στον αγώνα μας 
για δικαίωση. Ο Μακάριος ευτύχησε να διανύσει ως λαοπρόβλητος ηγέτης 
την τραχεία και γεμάτη εμπόδια πολιτική του πορεία. Σπάνια ηγέτες 
συγκεντρώνουν τη λαϊκή υποστήριξη που ο Μακάριος κέρδισε σε χρόνους 
δύσκολους και πονηρούς. Απέκτησε, όμως, και αντιπάλους, χωρίς φραγμούς 
και αναστολές που δυστυχώς μετήλθαν των χείριστων μέσων για την 
αντιμετώπισή του οδηγώντας μας, δυστυχώς, σε τραγικά αποτελέσματα.

Η πορεία του Εθνάρχη Μακαρίου πρέπει να είναι για μας φάρος και  
οδηγός πολύτιμος στις δύσκολες μέρες που διερχόμαστε. Πρέπει να 
διδαχθούμε από την ιστορία μας, να διδαχθούμε από τη σοφία και δόξα του 
ηγέτη, αλλά και από τα λάθη μας. Οφείλουμε να εκτιμήσουμε την αξία της 
συνεννόησης, της συνεργασίας και της διαβούλευσης και να αναλογιστούμε 
τον όλεθρο στον οποίο μπορεί να μας οδηγήσει η διχόνοια και οι συγκρούσεις. 
Οφείλουμε να είμαστε όλοι υπεύθυνοι, ενωμένοι και συναινετικοί.

Θα πρέπει πιστεύω, και έτσι υπαγορεύει το εθνικό καλό, ενωμένοι να 
αγωνιστούμε για την επανένωση της χώρας μας και συστρατευμένοι να 
αγωνιστούμε για την ανόρθωση της οικονομίας μας. Όπως εξάλλου θα ήθελε 
ο Μακάριος. Όπως ακριβώς επιτάσσει το ιστορικό χρέος μας.

Η διαπραγμάτευση για επίλυση του Κυπριακού δεν διεξάγεται μεταξύ 
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μας. Ο στόχος για τερματισμό της κατοχής και επανένωση της πατρίδας μας 
δεν μπορεί παρά να είναι κοινός στόχος. Παρά τις ενδεχόμενες διαφορετικές 
προσεγγίσεις που είναι απόλυτα θεμιτές στο πλαίσιο της Δημοκρατίας, 
οφείλουμε να κρατήσουμε ψηλά το επίπεδο του διαλόγου και μέσα από 
συλλογική προσπάθεια να αγωνιστούμε για επίτευξη του κοινού στόχου, ενός 
στόχου που κανείς από μόνος του δεν μπορεί να πετύχει.

Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, τους θερμούς χαιρετισμούς και τις 
ειλικρινείς ευχές του οποίου σας μεταφέρω, πιστός σε αυτό το ιστορικό 
χρέος και συνεπής στις παρακαταθήκες που ο Εθνάρχης Μακάριος 
μάς έχει κληροδοτήσει, συνεχίζει τον αγώνα που εκείνος ξεκίνησε με 
αποφασιστικότητα και υπευθυνότητα, με μοναδικό στόχο τον τερματισμό 
του απαράδεκτου στάτους κβο που για δεκαετίες μας υποχρεώνει να ζούμε σε 
συνθήκες που δεν υπάρχουν πουθενά αλλού στην Ευρώπη. Η σημερινή τάξη 
πραγμάτων δεν επιτρέπει σε κανέναν πολίτη αυτού του μαρτυρικού τόπου να 
απολαύσει τα δικαιώματα, τις ελευθερίες και το επίπεδο ευημερίας που όλοι 
οι άλλοι πολίτες στην υπόλοιπη Ευρωπαϊκή Ένωση θεωρούν αδιαμφισβήτητα 
και κεκτημένα. Αντίθετα, το σημερινό απαράδεκτο στάτους κβο, συνιστά, 
ανάμεσα σε άλλα, μόνιμη πηγή διαταραχής της δημογραφικής ισορροπίας και 
ασφάλειας στο νησί μας.

Αυτή, λοιπόν, η κατάσταση θα πρέπει οριστικά να τερματιστεί. Για μας δεν 
υπάρχει άλλη επιλογή και άλλος δρόμος, παρά να τερματιστεί η κατοχή, να 
επανενωθεί η πατρίδα μας και να φέρουμε επιτέλους την ειρήνη στον τόπο μας.

Προσδοκούμε σε μία λύση στην οποία δεν θα υπάρχουν περισσότερο ή 
λιγότερο ευρωπαϊκά εδάφη σε αυτή τη χώρα και δεν υπάρχει άλλη επιλογή 
από την ανάγκη η λύση να συνάδει με τις αρχές και τις αξίες της ΕΕ, μέλος 
της οποίας είναι και θα συνεχίσει να είναι και μετά τη λύση του Κυπριακού, η 
Κυπριακή Δημοκρατία.

Σε αυτό το πλαίσιο, στόχος και ευχή μας είναι μέσα από τη 
διαπραγμάτευση που βρίσκεται σε εξέλιξη να παραδώσουμε στις μελλοντικές 
γενιές μια πατρίδα χωρίς στρατεύματα κατοχής, επανενωμένη, σύγχρονη 
και ευρωπαϊκή, που να μπορεί επιτέλους να δώσει ό,τι χρωστούμε σε έναν 
εμπνευσμένο ηγέτη, αλλά και σε όλους όσοι έδωσαν το αίμα τους για να 
ζούμε ελεύθεροι και να διεκδικούμε όσα μας αξίζουν: την ελευθερία και τη 
συντήρηση του έθνους και της ελληνικής καταγωγής μας.



ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΠΑΠΑΔΙΑΜΑΝΤΗΣ:
ΟΙ ΑΞΟΝΕΣ ΤΗΣ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗΣ ΤΟΥ ΑΣΩΤΟΥ ΥΙΟΥ

Ή
Η ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΩΣ ΔΙΑΧΡΟΝΙΚΟ ΚΑΤΑΦΥΓΙΟ

ΚΑΙ ΣΚΕΠΗ ΚΑΙ ΘΑΛΠΩΡΗ. 

a
ΤΟΥ  ΝΙΚΟΥ  ΟΡΦΑΝΙΔΗ

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

Καθὼς προσεγγίζουμε τὴν παπαδιαμαντικὴ διηγηματογραφία ἔχουμε 
ὁλοένα καὶ περισσότερο τὴν αἴσθηση πὼς ἐκεῖνο ποὺ διαπερνᾶ συχνὰ 
τὴ θεματική της εἶναι ἡ μεταμέλεια καὶ ἡ μεταστροφὴ τῶν ἀνθρώπων 

καὶ ἡ συνακόλουθη σωτηρία. Ἐπίσης ἡ ἀνάδειξη τῆς Ἐκκλησίας ὡς καταφυγίου 
καὶ σκέπης καὶ ἀνάπαυσης ὅλων τῶν ναυαγισμένων καὶ σπαρασσομένων ἀπὸ 
τὰ δεινὰ καὶ τὰ πάθη τοῦ βίου ἀνθρώπων. 

Ὁ Παπαδιαμάντης προσεγγίζει τρυφερὰ καὶ ἁπαλὰ καὶ μὲ ἀγάπη ἕναν 
σπαρασσόμενο κόσμο καὶ πληθυσμό, ποὺ διαπερνᾶ τὰ ἀφηγηματικά 
του τοπία. Εἶναι ὅλος ἐκεῖνος ὁ κόσμος τῆς δοκιμασίας καὶ τῶν παθῶν,  
ὁ κόσμος τῆς ξενιτείας ἀλλὰ καὶ τῆς πενίας καὶ τῆς πείνας καὶ τῆς ὀρφάνιας. 
Εἶναι ὁ κόσμος τῆς καθημερινῆς στέρησης καὶ τῆς περιπέτειας καὶ τῆς 
δυσκολίας. Οἱ θαλασσοδαρμένοι. Οἱ ξενιτεμένοι ἀδελφοί μας. Οἱ ναυαγισμένοι 
τοῦ κόσμου τούτου. Οἱ ἀσωτεύοντες καὶ καταστρέφοντες τὸν βίον. 

Ἐξαίφνης, μέσα ἀπὸ ὅλο αὐτὸ τὸ πλῆθος τῶν ὀδυνωμένων καὶ σπαρασ-
σομένων ἀπὸ τὴν κοινωνικὴ ἀδικία καὶ τὴ στέρηση ἀνθρώπων, μέσα ἀπὸ τὰ 
πάθη καὶ τοὺς καημοὺς τοῦ κόσμου τούτου, μέσα ἀπὸ τὸν τόπο τῆς ἐνήδονης 
καὶ κατασπαραγμένης καὶ διαλυμένης ζωῆς μας, ἀναδεικνύει καὶ προβάλλει 
καὶ ἀποκαλύπτει ὁ Ἀλέξανδρος Παπαδιαμάντης τὴ μοναδικὴ δυνατότητα 

o
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ἀπόδρασης καὶ διαφυγῆς καὶ σωτηρίας καὶ λύτρωσης ὅλων ἡμῶν, ποὺ εἶναι 
ὁ  Χριστός. Γιατὶ ὁ Χριστὸς εἶναι, κατὰ τὸν ἐκκλησιαστικὸ λόγο, πέραν τῶν 
ἄλλων «ἡ ἐλπὶς πάντων τῶν περάτων τῆς γῆς καὶ τῶν ἐν θαλάσσῃ μακράν».  
Ἡ χαρὰ πάντων ἡμῶν. Τὸ τελευταῖο μας καταφύγιο. Ἡ σκέπη καὶ ἡ προστασία 
μας. Ἡ πρώτη καὶ ὑστερνή μας ἀγάπη. 

Ὅλα πλέον καθίστανται λαμπερά. Φωτεινά. Μέσα ἀπὸ τὰ παπαδιαμαντικὰ  
διηγήματα προβάλλει ὁ τόπος τοῦ Χριστοῦ. Ὁ μυστικὸς τόπος τῆς ἁγιασμένης 
Του, ἄκτιστης Ἐκκλησίας. Εἶναι οἱ ναοί, ποὺ μὲ τὸ φῶς τους, ἄλλοτε ἁπαλὸ 
καὶ διακριτικό, μὲ τὸ ἀκοίμητο καντήλι ποὺ φωτίζει οἰκτιρμόνως τὰ σκότη, 
κι ἄλλοτε ἑορταστικὸ καὶ χαρμόσυνο καὶ πανηγυρικό, μὲ τοὺς πολυελαίους, 
μᾶς ὑποδέχονται καὶ μᾶς ἀναπαύουν καὶ μᾶς λυτρώνουν. Παίρνουν ἀπὸ πάνω 
μας ὅλη τὴν ἀγωνία καὶ τὸν πόνο καὶ τὴ θλίψη καὶ τὸν καημό.  Εἶναι, ἀκόμα, 
μαζὶ μὲ τὴν Ἐκκλησία, ἡ κοινότητα, ποὺ μᾶς ὑποδέχεται καὶ αὐτὴ καὶ μᾶς 
φροντίζει, καθὼς κοινωνοῦμε ὅλοι μαζὶ τὸ Σῶμα καὶ τὸ Αἷμα τοῦ Χριστοῦ. 
Εἶναι, τέλος, ἡ πατρίδα μας, ὁ οἰκεῖος τόπος, ποὺ συνοδεύει τὶς μνῆμες μας καὶ 
τὴ ζωή μας, ὅπου κι ἂν εἴμαστε, καὶ μᾶς καλεῖ σὲ μεταστροφὴ καὶ ἐπιστροφή. 

Μὴ ξεχνᾶμε πὼς ὁ ἄνθρωπος εἶναι πάντοτε ἕνας νοσταλγός. Γι’ αὐτὸ καὶ 
ἐπιθυμεῖ ἐμμόνως καὶ ἐπιμόνως τὸν νόστο. Καὶ ὁ νόστος εἶναι ἡ ἐπιστροφὴ 
στὸν οἰκεῖο τόπο∙ ποὺ δὲν εἶναι τίποτε ἄλλο παρὰ ἡ στοργὴ καὶ ἡ ἀγκάλη 
τοῦ Χριστοῦ. Στὴν ἀγκάλη τοῦ Θεοῦ Πατρὸς πάντοτε ἐπιστρέφουμε, γιὰ νὰ 
θυμηθοῦμε τὴ μοναδικὴ ἐκείνη παραβολὴ τοῦ Κυρίου, αὐτὴν τοῦ «Ἀσώτου 
υἱοῦ», μὲ τὸν στοργικὸ Πατέρα, ποὺ εἶναι ὁ Θεός μας. 

Στὴν ἀγκάλη αὐτὴ δὲν ἐπιστρέφουν μόνον οἱ ἀσωτεύσαντες στὸ βίο 
τους, ὅπως ὁ μπαρμπα-Γιαννιὸς ὁ Ἔρωντας τοῦ διηγήματος «Ὁ Ἕρωτας 
στὰ χιόνια», ἀλλὰ καὶ ὁ Ἀμερικάνος τοῦ ὁμώνυμου Χριστουγενιάτικου 
διηγήματος, ὅπως καὶ ὁ χαμένος στὴν ξένη γῆ υἱὸς τῆς θειά-Ἀχτίτσας, 
τῆς «Σταχομαζώχτρας», ποὺ ὅμως ἐνθυμεῖται καὶ ἀποστέλλει, ἔστω καὶ 
ἐλάχιστα χρήματα, γιὰ τὶς μέρες τῶν Χριστουγέννων, ὕστερα ἀπὸ πολλὰ 
χρόνια ἀπουσίας καὶ σιωπῆς, εἶναι ὁ μπαρμπα-Διόμας στὴν «Ὑπηρέτρα», ποὺ 
θαλασσοδέρνεται καὶ θαλασσοπνίγεται, γιὰ νὰ σωθεῖ καὶ νὰ ἐπιστρέψει τὴν 
ἡμέρα τῶν Χριστουγέννων σῶος καὶ ἀσφαλὴς στὴν οἰκία του. Ἀλλὰ καὶ στὸν 
τόπο τῆς ἐκκλησίας. Εἶναι καὶ οἱ ναυαγοὶ τοῦ διηγήματος «Στὸ Χριστὸ στὸ 
κάστρο», γιὰ νὰ σταθῶ σὲ κάποια ἐλάχιστα παραδείγματα.

Καταφύγιο, λοιπόν, καὶ σκέπη καὶ σωτηρία καὶ θαλπωρὴ καὶ χαρὰ καὶ 
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εὐσπλαχνία καὶ ἀγάπη εἶναι εἰς τὸν αἰῶνα ἡ Ἐκκλησία. Ἡ Ἐκκλησία τοῦ 
Χριστοῦ. Ὡς μυστικὸς καὶ ἄκτιστος τόπος, ἀλλὰ καὶ ὡς ναὸς τοῦ Κυρίου. 
Κι ἀκόμα ὡς ἡ αἰωνία πατρίδα, ὡς ἡ ἀγκάλη, ἐντέλει, τοῦ Θεοῦ. Εἶναι ἡ καθ’ 
ἡμᾶς Ὀρθόδοξη Ἀνατολή, ποὺ μᾶς σκέπει, ποὺ ὑποδέχεται πάντας ἡμᾶς τοὺς 
Χριστιανούς. Ὁ Χριστὸς καὶ ἡ Ἐκκλησία εἶναι ὁ τόπος τῆς χαρᾶς καὶ τῆς 
ἀνάπαυσης. Ὁ τόπος τῆς εὐσπλαχνίας. Αὐτὸς θὰ ἔλεγα πὼς εἶναι ὁ κοινὸς 
ἄξονας τῶν παπαδιαμαντικῶν διηγημάτων τῶν Χριστουγέννων. Ἀπώλεια τοῦ 
μυστικοῦ παραδείσου, ἐξορία, ἀσωτεία, διασκορπισμός, πόνος καὶ κοσμικὴ 
ὀδύνη, ἀπομάκρυνση ἀπὸ τοὺς κόλπους τοῦ Πατρός, καὶ ἐπιστροφὴ καὶ 
σωτηρία, μέσα στὴν εὐσπλαχνία  τοῦ Θεοῦ. Μὲσα στὴ χαρὰ στῆς σάρκωσης 
τοῦ Λόγου. Μέσα στὸ φῶς τοῦ Χριστοῦ.

Θά ’θελα νὰ σταθῶ σὲ κάποια μόνον ἐνδεικτικὰ παπαδιαμαντικὰ 
διηγήματα   ποὺ μᾶς ἀποκαλύπτουν αὐτὴ τὴ δυναμικὴ τῆς ἀγάπης καὶ τῆς 
στοργῆς καὶ τῆς εὐσπλαχνίας τοῦ Κυρίου μας. Ξεκινῶ πρῶτα ἀπὸ τὸ διήγημα 
«Ἡ Σταχομαζώχτρα» (1889), ποὺ προβάλλει τὰ πάθη καὶ τοὺς καημοὺς τοῦ 
κόσμου τούτου, τὴν ὀρφάνια, τὴ στέρηση τὴν ἀπόλυτη πενία, τὴν ἀπουσία 
τοῦ ἀνδρικοῦ πληθυσμοῦ, ποὺ χάνεται στὶς ἀσωτεῖες τοῦ βίου, - ὁ υἱὸς τῆς 
χήρας Ἀχτίτσας εἶναι ἄφαντος, στὸν ἀλλόκοτο καὶ ἀλλοτριωμενο τόπο τῆς 
Δύσεως, ὅπως καὶ ὁ γαμπρός της, ποὺ ἀσωτεύει, ἐγκαταλείποντας τὰ δύο 
ὀρφανὰ τέκνα του - ἀλλὰ καὶ τὴ μεταστροφὴ καὶ τὴν ἔμμεση ἐπιστροφὴ 
στοὺς κόλπους τῆς κοινότητας καὶ τῆς πατρίδας καὶ τῆς Ἐκκλησίας. Ἔτσι καὶ 
τὸ γράμμα τῆς μεταστροφῆς καὶ ἐπιστροφῆς ἀπευθύνεται - ποῦ ἀλλοῦ; - στὸν 
ἱερέα.  Εἶναι, λοιπόν, ἡ ἀσωτεία τοῦ βίου, ἀλλὰ καὶ ἡ μεταστροφή:

«Ὁ τρίτος  ὁ γυιός της, ὁ σουρτούκης, τὸ χαμένο κορμί, ἐξενιτεύθη, καὶ εὑρίσκετο, 
ἔλεγαν, εἰς τὴν Αμερικήν. Πέτρα ἔρριξε πίσω του. Μήπως τὸν εἶδε; Μήπως τὸν 
ἤκουσεν;…  

Τὸ πρωΐ, μετὰ τὴν λειτουργίαν (ἦτο ἡ παραμονὴ τῶν Χριστουγέννων) ὁ παπα-
Δημήτρης, ὁ ἐνορίτης της, ἐπαρουσιάσθη αἴφνης εἰς τὴν θύραν τοῦ πενιχροῦ 
οἰκίσκου:

- Καλῶς τὰ ’δέχθης,  τῆς εἶπε μειδιῶν […] Εἶδεν ὁ Θεὸς τὸν πόνον σου καὶ σοῦ 
στέλλει μικρὰν βοήθειαν, εἶπεν ὁ ἀγαθὸς ἱερεύς. Ὁ γυιός σου σοῦ γράφει ἀπὸ 
τὴν Ἀμερικήν…

 Ὁ ἱερεὺς ἔβαλε τὰ γυαλιά του καὶ εδοκίμασε ν’ ἀναγνώση:
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- Εἶναι κακογραμμένα, ἐπανέλαβε, κ’ ἐγὼ δυσκολεύομαι νὰ διαβάζω αὐτὲς τὶς 
τζίφρες ποὺ ἔβγαλαν τώρα, αλλὰ θὰ προσπαθήσωμεν νὰ βγάλωμεν νόημα.

Καὶ ἤρχισε μετὰ δυσκολίας, καὶ σκοντάπτων συχνά, ν’ ἀναγινώσκη.

«Παπα-Δημήτρη, τὸ χέρι σου φιλῶ. Πρῶτον ἐρωτῶ διὰ τὸ αἴσιον, κ.τ.λ., κ.τ.λ. 
Ἐγὼ λείπω πολλὰ χρόνια καὶ δὲν ἠξεύρω αὐτοῦ τὶ γίνονται, οὔτε ἂν ζοῦν ἢ 
ἀπέθαναν… Ἐὰν ζῇ ὁ πατέρας ἢ ἡ μητέρα μου, εἰπέ τους νὰ μὲ συγχωρήσουν, 
διότι διὰ καλὸ πάντα πασχίζει ὁ ἄνθρωπος, καὶ εἰς κακὸ πολλὲς φορὲς βγαίνει. 
Ἐγὼ ἀρρώστησα δυὸ φορὲς ἀπὸ κακὲς ἀσθένειες τοῦ τόπου ἐδῶ, καὶ ἔκαμα 
πολυν καιρον εἰς τα σπιταλια. Τα ὅ́,τι εἶχα και δεν εἶχα ἐπῆγαν εἰς την ἀσθενειαν 
καὶ μόλις ἐγλύτωσα τὴν ζωήν μου. Εἶχα ὑπανδρευθεῖπρὸ δέκα χρόνων, κατὰ τὴν 
συνήθειαν τοῦ τόπου ἐδῶ, ἀλλὰ τώρα εἶμαι ἀπόχηρος, καὶ ἄλλο καλύτερον δὲν 
ζητῶπαρὰ τὸ νὰ πιάσω ὀλίγα χρήματα νὰ ἔλθω εἰς τὴν πατρίδα, ἂν προφθάσω 
τοὺς γονεις μου νὰ μ’ εὐλογήσουν. Καὶ νὰ μὴν ἔχουν παράπονο εἰς ἐμέ, διότι ἔτσι 
θέλει  ὁ Θεός, καὶ δὲν ἠμποροῦμε νὰ πᾶμε κόντρα. Καὶ νὰ μὴ βαρυγνωμοῦν, 
διότι ἂν δὲν εἶναι θέλημα Θεοῦ, δὲν ἠμπορεῖ ἄνθρωπος νὰ προκόψη.

Τελικῶς, μαζὶ μὲ τὴ  θεια-Ἀχτίτσα καὶ τὰ ὀρφανά, σώζεται καὶ ὁ ἐξόριστος 
υἱός, ποὺ διανοίγει καὶ ἑτοιμάζει τὴν ὁδὸν τῆς ἐπιστροφῆς του. Τὴν ὁδὸ τῆς 
σωτηρίας του.

Κατ’  ἀνάλογο τρόπο ὁ Ἀμερικάνος στὸ ὁμώνυμο διήγημα (1891), 
ἐξόριστος καὶ αὐτὸς στὸν ἄξενο, στὸν ἐχθρικὸ τόπο τῆς Δύσεως, ἐπιστρέφει 
τὴν ἡμέρα τῶν Χριστουγέννων στοὺς μητρικοὺς κόλπους, γυρίζει στὸ νησὶ 
τῆς Σκιάθου, ἐπιζητώντας τὴν ἀνάπαυση καὶ τὴ χάρη καὶ τὴν εὐδαιμονία καὶ 
τὴ θαλπωρή, ποὺ στερήθηκε, ζώντας, ἐπὶ ἔτη πολλά, στὴν κατάσταση τῆς 
ἐρημίας. Στὴν ξενιτεία τῆς ψυχῆς.   

« Ὁ ξενιτευμένος γαμβρός, ὁ ἀπὸ εἰκοσαετίας ἀπών, ὁ ἀπὸ δεκαετίας 
μὴ ἐπιστείλας, ὁ ἀπὸ δεκαετίας μὴ ἀφήσας που ἴχνη, ὁ μὴ συναντήσας που 
πατριώτην, ὁ μὴ ὁμιλήσας ἀπὸ δεκαπενταετίας ἑλληνιστί, εἶχε γυρίσει πολλὰ 
μέρη εἰς τὸν Νέον Κόσμον, εἶχεν ἐργασθῆ ὡς ὑπεργολάβος εἰς μεταλλεῖα 
καὶ ὡς ἐπιστάτης εἰς φυτείας, κ’ ἐπανῆλθε μὲ χιλιάδας τινὰς ταλλήρων εἰς 
τὸν τόπον τῆς γεννήσεώς του, ὅπου ἐπανεῦρεν ἡλικιωθείσαν, ἀλλ’ ἀκμαίαν 
ἀκόμη, τὴν πιστήν του μνηστήν.»

Καὶ πάλιν ἡ ἐξορία τῆς Δύσεως, ὁ τόπος τοῦ «Μαμωνᾶ», ἡ ματαία 
ἀναζήτηση τῶν κοσμικῶν ἀγαθῶν, τοῦ ὑλικοῦ πλούτου, ἡ ἀλλοτρίωση,  
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ἡ ἀποξένωση, ἡ μοναξιά, ἡ θλίψη, ἡ ἀπελπισία, ὁ μαρασμὸς τῆς ψυχῆς. 

Μιὰ ἀνάλογη πορεία μὲ αὐτὴν τοῦ χαμένου υἱοῦ τῆς θειὰ-Ἀχτίτσας στὴ 
«Σταχομαζωχτρα» ἔχουμε καὶ ἐδῶ. Ὅπως συνέβη καὶ μὲ τὸν μπάρμπα-Γιάννη 
τὸν Ἔρωντα  στὸ διήγημα «Ὁ Ἔρωτας στὰ χιόνια» (1896), ναυαγὸ καὶ αὐτὸ τοῦ 
βίου, ποὺ «ἄσπρισε ὅλος, κ’ ἐκοιμήθη ὑπὸ τὴν χιόνα, διὰ  νὰ μὴ παρασταθῇ 
γυμνὸς καὶ τετραχηλισμένος, αὐτὸς καὶ ἡ ζωή του καὶ αἱ πράξεις του, ἐνώπιον 
τοῦ Κριτοῦ, τοῦ Παλαιοῦ Ἡμερῶν, τοῦ Τρισαγίου.» Ἔτσι καὶ ὁ Ἀμερικάνος, ὁ 
ἐξόριστος στὴν οὐσία ὀρθόδοξος Χριστιανός, ἐπιστρέφει γιὰ νὰ σωθεῖ καὶ ὁ 
ἴδιος καὶ νὰ δώσει χαρὰ στὴν καρτερικὴ μνηστή του.  

Ὁ Ἀλέξανδρος Παπαδιαμάντης, μὲ τὰ διηγήματά του, μᾶς ὁδηγεῖ ὑπὸ 
τὴν σκέπην τοῦ Χριστοῦ. Γιὰ νὰ εἰσέλθομε ὅλοι στὸν τόπο φωτός, στὸν τόπο 
τῆς εὐσπλαχνίας καὶ τῆς ἀγάπης καὶ τῆς δωρεᾶς καὶ τῆς χάριτος, ἀφήνοντας 
ὀπίσω ὅλα τὰ ναυάγια τοῦ βίου μας κι ὅλα τὰ δεινὰ τοῦ ματαίου τούτου 
κόσμου, τὶς ἁμαρτίες καὶ τὰ πάθη μας, μετανοοῦντες. Εὑρίσκοντας, δηλαδή, 
ξανὰ τὸν Θεό μας.

Αὐτὸς εἶναι ἐν τέλει ὁ κοινὸς ἄξονας τῆς θεολογίας πολλῶν διηγημάτων 
του. Ἕνας ἄξονας μιᾶς λανθάνουσας καὶ ὑπόγειας, θὰ λέγαμε, «ὑπαρξιακῆς 
διαλεκτικῆς», καθὼς τὴν ἀπομάκρυνση ἀπὸ τὸν τόπο τῆς παραδείσιας 
κοιτίδος, τῆς πατρίδος, τῆς οἰκίας ἢ τῆς οἰκογένειας, ἀπὸ τοὺς κόλπους, 
δηλαδή, τοῦ Θεοῦ Πατρός, ἀκολουθεῖ ἡ ματαίωση τοῦ βίου, ἡ ἐξορία, 
ἡ ἐγκατάλειψη, ἡ τρικυμία καὶ τὸ ναυάγιο, γιὰ νὰ ἀκολουθήσει 
ἡ μεταστροφὴ καὶ ἀντιστροφή,  ἡ ἐπιστροφὴ στοὺς κόλπους,  στὴν ἀγκαλιὰ 
τοῦ Χριστοῦ.  

  



ΜΗΤΡΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΗΣ ΕΓΚΩΜΙΟΝ 

N 
ΤΟΥ  ΓΕΩΡΓΙΟΥ  ΜΠΑΜΠΙΝΙΩΤΗ

  ΟΜΟΤΙΜΟΥ ΚΑΘΗΓΗΤΗ ΤΗΣ ΓΛΩΣΣΟΛΟΓΙΑΣ  
ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ

Κάθε άνθρωπος όπου γης διαθέτει ένα κοινό γνώρισμα : μαθαίνει εξ 
απαλών ονύχων τη μητρική του γλώσσα. Πρόκειται για ένα προνόμιο 
τού ανθρώπινου είδους που συμβαδίζει και ανατροφοδοτείται 

από το έτερο μεγάλο χάρισμα τού ανθρώπου, τον νου. Νόηση και μητρική 
γλώσσα ξεχωρίζουν τον άνθρωπο και μέσα από τη συγκρότηση κοινωνιών 
τού εξασφαλίζουν «ποιότητα ζωής». Αυτό το διπλό χαρακτηριστικό γνώρισμα 
είναι, άλλωστε, αυτό που τον διαφοροποιεί ποιοτικά από όλα τα λοιπά έμβια 
όντα. Γιατί με τη μητρική του γλώσσα ο άνθρωπος μπορεί να εκφράσει τον 
κόσμο, αφού πρώτα τον συλλάβει με τον νου του. Το υπαρξιακό τρίπτυχο 
όντα τού κόσμου, έννοιες τού νου (με τις οποίες υπάρχουν για μας τα όντα) και 
σημασίες / λέξεις τής μητρικής γλώσσας (με τις οποίες δηλώνονται οι έννοιες) 
περιλαμβάνει ως αναπόσπαστο συστατικό   τη γλώσσα.

Μιλώντας για γλώσσα αναφερόμαστε πρωτίστως στη μητρική γλώσσα 
που είναι κτήμα όλων. «Η γλώσσα είναι ένα από τα πλέον αναπαλλοτρίωτα 
τού έθνους κτήματα. Από το κτήμα τούτο μετέχουν όλα τα μέλη τού έθνους 
με δημοκρατικήν, να είπω ούτως, ισότητα»  έλεγε χαρακτηριστικά ο μεγάλος 
Έλληνας  διανοούμενος, ο Αδαμάντιος Κοραής. Αυτό δε που διακρίνει τη 
μητρική γλώσσα από οποιαδήποτε άλλη, από μία ή περισσότερες ξένες 
γλώσσες που μαθαίνει κανείς, είναι ότι μόνο τη μητρική γλώσσα κατακτά  εις 
βάθος, τόσο σε λογικό επίπεδο (γραμματική και συντακτική δομή - λεξιλόγιο) 
όσο και σε βιωματικό (συνθήκες πραγματικής χρήσης στη χώρα όπου 
ομιλείται μια γλώσσα). Γι’ αυτό οι γλωσσολόγοι επιφυλάσσουν για τη μητρική 
γλώσσα τον όρο κατάκτηση (acquisition), ενώ για τη γνώση μιας  ξένης 
γλώσσας χρησιμοποιούν σκόπιμα έναν πιο «ήπιο» όρο, τον όρο (εκ)μάθηση 
(learning). Κατακτάς μόνο τη μητρική σου γλώσσα, ενώ κάθε άλλη απλώς την 
μαθαίνεις, περισσότερο ή λιγότερο καλά (Θα ήταν καλό και φραστικά ακόμη  
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να αποφεύγεται το πρόθημα εκ- που παραπέμπει σε πληρότητα, τελειότητα 
και ολοκλήρωση, ιδιότητες  σπάνιες ή άγνωστες στη μάθηση μιας μη μητρικής 
γλώσσας)

Αυτό που πρέπει να τονιστεί και που κατεξοχήν διακρίνει τη μητρική από 
μια ξένη γλώσσα είναι ότι για κάθε φυσικό ομιλητή η γνώση τής μητρικής 
γλώσσας δεν είναι ένα απλό εργαλείο συνεννόησης («εργαλειακή αντίληψη»), 
αλλά είναι κύριο συστατικό τής ταυτότητάς του, είναι ο πολιτισμός του μέσα 
από  το ιστορικό εννοιολογικό φορτίο των λέξεων που χρησιμοποιεί, είναι η 
ψυχοσύνθεσή του και η νοοτροπία τού λαού του, είναι ο τρόπος που βλέπει 
και εκφράζει τον κόσμο του, είναι η σκέψη του, είναι η πατρίδα του. Είναι 
δηλ όλα τα στοιχεία που συνιστούν την «αξιακή αντίληψη» τής γλώσσας, μια 
έννοια που υπερβαίνει κάθε απλή χρηστική αντίληψη.

Η αξιακός αυτός χαρακτήρας τής γλώσσας κάνει ώστε κάθε γλώσσα να 
είναι ένα ιδιαίτερο πολιτιστικό μέγεθος. Κάθε μητρική γλώσσα, ως διαχρονική 
έκφραση ενός ολόκληρου λαού, συνιστά  αυταξία. Οι δε πολλές χιλιάδες γλώσσες 
τού κόσμου συνιστούν ένα σύνολο διαφορετικής σύλληψης, οργάνωσης και 
έκφρασης τού κόσμου, ένα σύνολο ισότιμων αλλά διαφορετικών εν πολλοίς 
γλωσσών που όλες μαζί συνθέτουν την οικολογία τής γλώσσας. Και είναι αυτή 
η διαφορετικότητα, η γλωσσική πολυμορφία που αποτελεί αναπαλλοτρίωτη 
γλωσσική περιουσία των λαών, την πιο πολύτιμη κληρονομιά, η οποία αξίζει 
τον σεβασμό μας. Όσο φυσική είναι η γλωσσική διαφοροποίηση (ακόμη και 
μεταξύ των ατόμων που μιλούν την ίδια γλώσσα) άλλο τόσο «αφύσικη» είναι 
κάθε τεχνητή «κοινή γλώσσα» (Εσπεράντο, Βολαπύκ κ.ά.) που φιλοδοξεί 
ουτοπικά να υποκαταστήσει τις φυσικές γλώσσες. Η «ύβρις» μιας δήθεν ενιαίας 
γλώσσας για όλα τα έθνη τού κόσμου, δηλ. μιας απόλυτα παγκοσμιοποιημένης 
γλώσσας,  είναι μια άλλη έκφανση τής ανθρώπινης αλαζονείας, ανάλογη 
με εκείνη που προκάλεσε τη Βαβέλ, «τη σύγχυση γλωσσών». Η έννοια μιας 
«ενιαίας γλώσσας» για όλους ούτε υπήρξε ποτέ ούτε μπορεί να υπάρξει, 
γιατί θα προσκρούει πάντα σε  μια αδήριτη γλωσσική πραγματικότητα, στην 
εγγενή διαφοροποίηση τής γλώσσας που διαμορφώνουν πάντα διαφορετικοί 
λαοί,  με διαφορετικό πολιτισμό, ιστορία και  νοοτροπία. Το μόνο που μπορεί 
να υπάρξει –και έχει υπάρξει κατά καιρούς– είναι μια ευρύτερης χρήσεως 
δεύτερη γλώσσα, μια ξένη δηλ. γλώσσα που χρησιμοποιείται ως lingua franca, 
γλώσσα επικοινωνίας για πρακτικές ανάγκες συνεννόησης, η οποία συχνά 
χαρακτηρίζεται υπεργενικευτικά και ως «κοινή γλώσσα». 
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Συνήθως θεωρούμε ως δεδομένη και συγκριτικά πιο εύκολη τη 
γνώση τής μητρικής γλώσσας από εκείνη μιας ξένης γλώσσας. Η άποψη 
αυτή ισχύει με την έννοια ότι μια σημαντική παράμετρος τής γλώσσας, το 
γλωσσικό  περιβάλλον (οικογένεια, σχολείο, κοινωνία, ΜΜΕ κ.ά.), που 
παίζει καθοριστικό ρόλο στη γνώση τής γλώσσας, συνοδεύει κατά φυσικό 
τρόπο μόνο τη μητρική γλώσσα. Έτσι, δεν είναι τυχαίο που φυσικοί ομιλητές 
χαρακτηρίζονται μόνο οι ομιλητές τής μητρικής γλώσσας. Ωστόσο, θα πρέπει 
να παρατηρηθεί ότι, αν ζήσει κανείς επί μακρόν στη χώρα όπου ομιλείται 
μια γλώσσα και ασχοληθεί συστηματικά με τη μάθησή της, τότε αποκτά 
μια βιωματική γνώση τής μη μητρικής γλώσσας που μπορεί να εγγίσει τα 
όρια τής κατάκτησης. Αυτό, πάντως, είναι στην πράξη και πολύ δύσκολο 
και, ουσιαστικά, σπάνιο, το να περάσει δηλ. κανείς  από τη μάθηση στην 
εκ-μάθηση με κορύφωση την κατάκτηση μιας μη μητρικής γλώσσας.

Τέλος, ακόμη και προκειμένου για τη μητρική γλώσσα δεν πρέπει να 
ξεχνάμε ότι σε όλη τη ζωή μας, από την ώρα που γεννιόμαστε μέχρι βαθέος 
γήρατος, διατελούμε μονίμως «μαθητές» τής μητρικής μας γλώσσας, η δε 
κατάκτησή της σ’ ένα απαιτητικό επίπεδο είναι πάντα «έργο ζωής».  

N
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ΚΕΝΤΡΟ ΜΕΛΕΤΩΝ ΙΕΡΑΣ ΜΟΝΗΣ ΚΥΚΚΟΥ

  

Το ζήτημα της λειτουργίας τυπογραφείου στην Παλαιστίνη, το οποίο 
θα στήριζε τις δραστηριότητες της Αγιοταφικής Αδελφότητας, 
απασχόλησε τον Πατριάρχη Ιεροσολύμων (1669-1707) Δοσίθεο B΄ 

στα τέλη του 17ου αιώνα. Ωστόσο, το πολυδάπανο του εγχειρήματος και τα 
πολλά οικονομικά προβλήματα, που αντιμετώπιζε το Πατριαρχείο και που τον 
υποχρέωναν να περιοδεύει συνεχώς για τη διεξαγωγή εράνων για τη διάσωσή 
του, απέτρεψαν τις όποιες ενέργειες για λειτουργία του. Παρόλα αυτά, 
κατάφερε, με τη στήριξη του τοπικού βοεβόδα Γεώργιου Δούκα (1630-1684)1, 
να ιδρύσει, το 1682, τυπογραφείο στο Iάσιο της Mολδαβίας και να εκτυπώσει 
διάφορα εκκλησιαστικά συγγράμματα παλαιότερων και νεότερων Eλλήνων 
θεολόγων. Ας σημειωθεί ότι επιχείρησε να ιδρύσει ελληνικό τυπογραφείο και 
στη Pωσία, το 1693, χωρίς, όμως, επιτυχία2.

1.    Για τον βίο του Γεώργιου Δούκα βλ. Δημήτριου Σκαρλάτου Σούτζου, Oι Έλληνες Hγεμόνες 
της Mολδοβλαχίας, Aθήνα 1972, σ. 113-115.
2.    Για τον Πατριάρχη Δοσίθεο βλ. Kάλλιστου Mηλιαρά, Oι Άγιοι Tόποι εν Παλαιστίνη και 
τα επ’ αυτών δίκαια του ελληνικού έθνους, τ. B΄, Iεροσόλυμα 1933, σ. 121-211· Xρυσόστομου 
Παπαδόπουλου, Iστορία της Eκκλησίας Iεροσολύμων, Aθήνα 21970, σ. 591-664, και 
ειδικότερα για τις εκδοτικές του δραστηριότητες: σ. 612, 615-616, 619-620, 638. Eπίσης, για 
την ίδρυση τυπογραφείου στη Mολδαβία βλ. Ιλαρίωνα Αλεξανδρίδη, «Το τυπογραφείον του 
Ιερού Κοινού του Π. Τάφου», στον τόμο: [Γρηγόριου Παπαμιχαήλ, επιμ.], Πεντηκονταετηρίς 
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Tριάντα πέντε χρόνια αργότερα, τον Σεπτέμβριο του 1728, αναφέρεται 
σε εξώφυλλο βιβλίου του διαδόχου του Δοσιθέου, Πατριάρχη Xρύσανθου 
Nοταρά (1707-1731) για την ιστορία των Iεροσολύμων, ότι αυτό εκτυπώθηκε 
στην Αγία Πόλη3. Δεν έχουμε, όμως, υπόψη μας κάποια ενισχυτική 
μαρτυρία για την ύπαρξη και λειτουργία τυπογραφείου την περίοδο αυτή 
στα Iεροσόλυμα, γεγονός που καθιστά προβληματική την αποδοχή της 
σχετικής αναφοράς. Όπως γνωρίζουμε από τη βιογραφία του, ο λόγιος αυτός 
Πατριάρχης, την ίδια χρονιά με την ανωτέρω έκδοση, πραγματοποίησε και 
μία δεύτερη στη Βενετία4 με παρόμοιο θέμα, κατά πολύ εκτενέστερη. Σε αυτή 
μάλιστα περιέλαβε και το κείμενο της πρώτης, που φέρεται να τυπώθηκε στα 
Ιεροσόλυμα, γεγονός που επιτρέπει να υποστηριχθεί, ότι τόπος έκδοσης και 
αυτής ήταν η Βενετία. Ίσως δε να δηλώθηκε στον τίτλο, ότι η εκτύπωσή της 
πραγματοποιήθηκε στην Αγία Πόλη, έτσι ώστε το σύνολο των γραφομένων 
σε αυτόν να συνδέονται με αυτήν, αφού προοριζόταν για να διανέμεται 
δωρεάν στους πιστούς, κατά τη διάρκεια των ερανικών περιοδειών του 
Πατριάρχη. Είναι αξιοσημείωτο ότι ο Xρύσανθος εξέδωσε και άλλα βιβλία σε 
τυπογραφεία στις πόλεις Bενετία, Παρίσι, Bουκουρέστι και αλλού. Kανένα, 
όμως, από αυτά δεν φέρει ως τόπο έκδοσης τα Iεροσόλυμα, έμμεση απόδειξη, 
ότι δεν λειτουργούσε τότε τυπογραφείο στην πόλη και ότι η σχετική αναφορά 
στον τίτλο δεν ανταποκρίνεται προς την πραγματικότητα5. 

της Θεολογικής Σχολής του Σταυρού 1855-1906, Ιεροσόλυμα 1913, σ. 520-522.
3.   Πρόκειται για το βιβλίο: Eγχειρίδιον Χρυσάνθου Πατριάρχου Iεροσολύμων. Περί της 
κατ’ εξοχήν υπεροχής της αγίας πόλεως Iερουσαλήμ και του Aγίου και Ζωοδόχου Τάφου του 
Κυρίου, της τε προς αυτόν κεχρωστημένης ελεημοσύνης παρά πάντων των Χριστιανών κατά 
την αποστολικήν διαταγήν, και της ωφελείας των εις προσκύνησιν αυτού και των λοιπών 
εκείσε σεβασμίων τόπων παραγενομένων. Τυπωθέν εν τη Aγία Πόλει. Eν έτει αψκη΄· κατά 
μήνα Σεπτέμβριον. Παρέχεσθαι δωρεάν εκ μέρους του Παναγίου Τάφου. Βλ. Πηνελόπης 
Στάθη, Χρύσανθος Νοταράς, Πατριάρχης Ιεροσολύμων, Αθήνα 1999, σ. 180.
4.   Ο πλήρης τίτλος του βιβλίου είναι: Χρυσάνθου του μακαριωτάτου Πατριάρχου των 
Iεροσολύμων. Iστορία και περιγραφή της Aγίας Γης και της Aγίας Πόλεως Iερουσαλήμ. Eν 
η και περί της Aρχαίας οικοδομής της εν αυτή Μεγάλης Eκκλησίας, ήτοι του σεβασμίου και 
θείου Ναού της του Κυρίου ημών Aναστάσεως κοινώς ήδη λεγομένης του Aγίου Τάφου, και 
των μετά ταύτα ανακαινισμών του αυτού κατά διαφόρους καιρούς, Eνετίησι 1728. Βλ. Π. 
Στάθη, Χρύσανθος Νοταράς, ό.π., σ. 195.
5.   Για τον Πατριάρχη Xρύσανθο βλ. K. Mηλιαρά, Oι Άγιοι Tόποι εν Παλαιστίνη, τ. B΄, 
ό.π., σ. 212-266· Xρ. Παπαδόπουλου, Iστορία της Eκκλησίας Iεροσολύμων, ό.π., σ. 664-688. 
Ειδικότερα, για τις εκδοτικές του δραστηριότητες και τις σχέσεις του με τα τυπογραφεία 
Βουκουρεστίου και Μόσχας, βλ. Π. Στάθη, Χρύσανθος Νοταράς, ό.π. σ. 171-204, 242-247.
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Αρκετά χρόνια αργότερα, το ζήτημα της ίδρυσης τυπογραφείου 
απασχόλησε τον Πατριάρχη Ιεροσολύμων (1827-1844) Αθανάσιο E΄, 
ο οποίος θεωρούσε ότι μόνο με την έκδοση ορθοδόξων εντύπων και με τη 
λειτουργία Ανώτερης Σχολής θα μπορούσε το Πατριαρχείο να αντιμετωπίσει 
τις προσηλυτιστικές δραστηριότητες των Λατίνων και των Προτεσταντών 
σε βάρος των αραβόφωνων Oρθοδόξων. Λήφθηκε δε συνοδική απόφαση, 
τον Nοέμβριο του 1843, για την ανακαίνιση της Mονής του Tιμίου Σταυρού 
Ιεροσολύμων και της εγκατάστασης σε αυτήν ελληνικού και αραβικού 
τυπογραφείου. Στον ίδιο χώρο προνοείτο να λειτουργήσει και Σχολή, με 
τουλάχιστον εξήντα οικότροφους και άλλους εξωτερικούς μαθητές, για την 
ανάδειξη μορφωμένων κληρικών. Δυστυχώς, η σχετική απόφαση δεν κατέστη 
δυνατόν να υλοποιηθεί, αφού το συνολικό κόστος απεδείχθη ότι υπερέβαινε 
κατά πολύ τις οικονομικές δυνατότητες του Πατριαρχείου6.

Το ίδιο ζήτημα απασχόλησε και τον διάδοχο του Αθανασίου, Πατριάρχη 
Kύριλλο B΄ (1845-1872)7, ο οποίος ήταν πεπεισμένος, ότι μόνο με την 
περαιτέρω μόρφωση των νεαρών Αγιοταφιτών θα μπορούσε να δοθεί 
προοπτική στο Πατριαρχείο. Γι’ αυτό και αποφάσισε να επικεντρώσει τις 
προσπάθειές του στους τομείς της ίδρυσης Aνωτέρας Σχολής και της 
λειτουργίας πατριαρχικού τυπογραφείου. Θεωρούσε ότι με την ίδρυση της 
πρώτης θα συνέβαλλε αφενός στην ανάδειξη μορφωμένων κληρικών, οι 
οποίοι θα στελέχωναν το Πατριαρχείο και θα το βοηθούσαν να επιτελέσει 
το δύσκολο έργο της φύλαξης και ανάδειξης των παναγίων προσκυνημάτων. 
Αφετέρου, με τη λειτουργία του δεύτερου ήταν βέβαιος, ότι θα ενίσχυε τη 
διάδοση των ελληνικών γραμμάτων και θα στήριζε με λειτουργικές και 
σχολικές εκδόσεις την ορθόδοξη συνείδηση των αραβόφωνων Ορθοδόξων.

Aρχικά, ο Kύριλλος μερίμνησε για την επαναλειτουργία, τον Iούλιο 
του 1849, της Πατριαρχικής Σχολής, η οποία άκμασε μεν κατά τον 18ο 

6.   Για τον Πατριάρχη Aθανάσιο βλ. K. Mηλιαρά, Oι Άγιοι Tόποι εν Παλαιστίνη, τ. B΄, ό.π., 
σ. 450-544· Xρ. Παπαδόπουλου, Iστορία της Eκκλησίας Iεροσολύμων, ό.π., σ. 743-777. Για το 
ζήτημα της λειτουργίας Σχολής και τυπογραφείου, κατά την πατριαρχία του, βλ. Xρυσόστομου 
Παπαδόπουλου, «H Iερά Mονή του Σταυρού και η εν αυτή Θεολογική Σχολή», Nέα Σιών 
2(1905)709-710  [= «H ιστορία της Σχολής», στον τόμο: Πεντηκονταετηρίς της Θεολογικής 
Σχολής, ό.π., σ. 42]· Tου ιδίου, «Διονύσιος Kλεόπας (1816-1861)», Eκκλησιαστικός Kήρυξ 
3(1913)15· Ιλ. Αλεξανδρίδη, «Το τυπογραφείον του Ιερού Κοινού», ό.π., σ. 523.
7.    Για τον Πατριάρχη Kύριλλο B΄ βλ. K. Mηλιαρά, Oι Άγιοι Tόποι εν Παλαιστίνη, τ. B΄, ό.π., 
σ. 545-703· Xρ. Παπαδόπουλου, Iστορία της Eκκλησίας Iεροσολύμων, ό.π., σ. 778-840.
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αιώνα με τον Iάκωβο τον Πάτμιο (†1765)8, αλλά διέκοψε τη λειτουργία 
της στις αρχές του αμέσως επόμενου αιώνα9. Γι’ αυτό και διόρισε Σχολάρχη 
τον Aγιοταφίτη Aρχιμανδρίτη Διονύσιο Kλεόπα (1816-1861), ο οποίος είχε 
πραγματοποιήσει λαμπρές θεολογικές σπουδές στην Aθήνα και στις πόλεις 
Λειψία και Bερολίνο10. Φρόντισε επίσης για τη διαμόρφωση κατάλληλου 
χώρου στο κεντρικό κτήριο του Πατριαρχείου για τη στέγασή της και τη 
διδασκαλία των μαθημάτων. Ωστόσο, η προσπάθειά του αυτή δεν είχε άμεσο 
αποτέλεσμα, αφού στη Σχολή εγγράφησαν πολύ λίγοι μαθητές, οι οποίοι ήταν 
στο σύνολό τους υποτακτικοί Αγιοταφιτών γερόντων, και παρακολουθούσαν 
τα μαθήματα, μόνο όταν αυτό επιτρεπόταν από τις άλλες ασχολίες τους. 
O Kλεόπας εισηγήθηκε τότε στον Πατριάρχη Κύριλλο την αναβάθμιση 
της Σχολής και τη λειτουργία της με οικότροφους μαθητές, καθώς και την 
ταυτόχρονη ίδρυση τυπογραφείου, με αλληλένδετη στήριξη με τη Σχολή, έτσι 
ώστε να δοθεί άμεση λύση στο ζήτημα11.

O Kύριλλος υιοθέτησε τη σχετική εισήγηση, που θεωρούσε και ο ίδιος 
ως τη μόνη ενδεδειγμένη για την πνευματική προαγωγή του Πατριαρχείου. 
H Αγιοταφική Αδελφότητα απαρτιζόταν τότε από μοναχούς, οι οποίοι, στην 
πλειονότητά τους, εντάσσονταν από νεαρής ηλικίας στους κόλπους της και 
τίθενταν κάτω από την προστασία κάποιου συγγενή ή συμπατριώτη τους 
κληρικού. O τελευταίος, συνήθως, μεριμνούσε και για τη μόρφωσή τους, 
η οποία, όμως, δεν ήταν επαρκής, ώστε να τους βοηθήσει να αντεπεξέλθουν 
ικανοποιητικά στο πολυσύνθετο περιβάλλον των Ιεροσολύμων, όπου 
απαιτούνταν γνώσεις ξένων γλωσσών, όπως της τουρκικής και της αραβικής, 
για να συνεννοούνται με τους κρατούντες και τους ντόπιους κατοίκους, 
καθώς και ευρύτερη παιδεία. Ο Πατριάρχης Ιεροσολύμων μερίμνησε αρχικά 
για την κατάλληλη διαμόρφωση του κτηριακού συγκροτήματος της Mονής 
του Aγίου Nικολάου Iεροσολύμων, όπου θα εγκαθίστατο το τυπογραφείο, 

8.   Για τη Σχολή αυτή και τη λειτουργία της, κατά τον 18ο αιώνα, βλ. Kλήμεντος Kαρναπά, 
Iάκωβος ο Πάτμιος ως διδάσκαλος εν τω Aντιοχικώ και Iεροσολυμιτικώ Θρόνω κατά τον 
IH΄ αιώνα, Iεροσόλυμα 1906, σ. 107-213.
9.    Xρ. Παπαδόπουλου, «Διονύσιος Kλεόπας», ό.π., 2(1912)552-553.
10.  Για τον βίο του Διονύσιου Kλεόπα και τη συμβολή του στη διάδοση των ελληνικών 
γραμμάτων στην Παλαιστίνη βλ. Xρ. Παπαδόπουλου, «Διονύσιος Kλεόπας», ό.π., 
2(1912)549-553, 616-623, 3(1913)14-18, 43-51, 80-83, 112-114, 175-177, 246-249, 280-286, 
307-312· Πορφύριου Nταλιάνη, «Kλεόπας Διονύσιος», Mεγάλη Oρθόδοξη Xριστιανική 
Eγκυκλοπαίδεια, τ. 10ος, Aθήνα 2013, σ. 80-81.
11.   Xρ. Παπαδόπουλου, «Διονύσιος Kλεόπας», ό.π., 2(1912)622-623.
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και εξασφάλισε την απαραίτητη άδεια των οθωμανικών Aρχών. Στη συνέχεια, 
απέστειλε στην Kωνσταντινούπολη τον Aρχιμανδρίτη Iάκωβο, για να εξεύρει 
μηχανές εκτύπωσης και τυπογραφικά στοιχεία, καθώς και εξειδικευμένο 
προσωπικό, που ήταν διατεθειμένο να εργαστεί στα Ιεροσόλυμα. Έγραψε 
επίσης σε γνωστούς του στο Παρίσι, για να παραγγείλουν αραβικά 
τυπογραφικά στοιχεία στα εκεί εργαστήρια.

Πράγματι, ο Aρχιμανδρίτης Iάκωβος μετέβη στην Kωνσταντινούπολη, 
όπου συμφώνησε με τον τυπογράφο Iωάννη Λαζαρίδη για την αγορά του 
τυπογραφείου του, έναντι 22,000 γροσίων, και την εγκατάστασή του στα 
Ιεροσόλυμα, όπου θα αναλάμβανε τη διεύθυνσή του με μηνιαία αμοιβή 600 
γροσίων. Σε επιστολή του, ημερομηνίας 16 Σεπτεμβρίου 1852, προς τον 
Πατριάρχη, αναφέρει ότι αυτό αποτελείτο από ένα πιεστήριο με ελληνικά 
τυπογραφικά στοιχεία και περιορισμένο αριθμό γαλλικών, καθώς και διάφορα 
άλλα μηχανήματα. Ένα μήνα αργότερα ο Λαζαρίδης αφίχθη στα Iεροσόλυμα 
και ακολούθως παρελήφθη ο τυπογραφικός χάρτης και τα τυπογραφικά 
στοιχεία, καθώς και μερικά αραβικά από το Παρίσι. Tα τελευταία, όμως, 
αποδείχθηκαν ελλιπή, γι’ αυτό και παραγγέλθηκαν επιπρόσθετα, που 
απεστάλησαν από τη Mασσαλία, τον Aπρίλιο του 1853.

Στη συνέχεια, ο Kύριλλος όρισε, στις 22 Δεκεμβρίου 1852, τριμελή 
Eφορεία για την εποπτεία του τυπογραφείου, αποτελούμενη από τους 
Aρχιεπίσκοπο Θαβωρίου Iερόθεο, τον προαναφερθέντα Διονύσιο Kλεόπα και 
τον Eπίτροπό του στα Iεροσόλυμα, Aρχιμανδρίτη Γεράσιμο. Mερικές ημέρες 
αργότερα, στις 14 Iανουαρίου 1853, ο Kλεόπας υπέβαλε εγγράφως στον 
Πατριάρχη τον κανονισμό λειτουργίας του τυπογραφείου, και ακολούθως 
η Eφορεία όρισε ως διορθωτή των ελληνικών δοκιμίων κάποιον ονόματι 
Γεώργιο Kόμη και των αραβικών τους Xούρη Σπυρίδωνα και παπα - Hλία, τον 
οποίο διαδέχθηκε στη συνέχεια ο γιος του πρώτου, Γεώργιος. Ο δε Kύριλλος 
απέστειλε από την Kωνσταντινούπολη12 δύο σφραγίδες, μια μικρή και μια 
μεγαλύτερη, για να τίθενται σε κάθε αντίτυπο, ως μαρτυρία της εκδοτικής 
δραστηριότητας του Πατριαρχείου. Όπως διαπιστώνουμε από διάφορα 
αποσπάσματα επιστολών του προς τον Διονύσιο Κλεόπα, ο Πατριάρχης 

12.  Κατά την Τουρκοκρατία, οι Πατριάρχες Iεροσολύμων συνήθιζαν να διαμένουν 
στο αγιοταφικό μετόχιο της Kωνσταντινούπολης, από όπου μπορούσαν να προωθούν 
ευχερέστερα διάφορα ζητήματα στην Πύλη. Bλ. Δημήτριου Σταματόπουλου, Το Αγιοταφικό 
Μετόχι Κωνσταντινούπολης. Αρχειακές Πηγές (18ος-20ός αιώνας), Αθήνα 2010, σ. 9.
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ενδιαφερόταν πρώτιστα για την κάλυψη των λειτουργικών και εκπαιδευτικών 
αναγκών των αραβόφωνων Oρθοδόξων με την άμεση εκτύπωση βιβλίων στα 
αραβικά. Eπίσης προωθούσε για έκδοση ορισμένα σπουδαία χειρόγραφα, που 
διέσωζε η πατριαρχική βιβλιοθήκη, όπως την ερμηνεία στους ψαλμούς του 
Πατριάρχη Iεροσολύμων (1788-1808) Aνθίμου, τη φιλολογική επιμέλεια της 
οποίας ανέθεσε στον Kλεόπα13.

Τελικά το τυπογραφείο ξεκίνησε τις εργασίες του, στις αρχές Mαρτίου 
1853, με επτά εργαζόμενους: τον Λαζαρίδη και τους δύο γιους του, δύο 
ακόμη νεαρούς, για βοηθητικές εργασίες, και δύο στοιχειοθέτες, έναν 
Aθηναίο ονόματι Σπάθαρο και έναν αραβόφωνο Λατίνο, για το ελληνικό 
και το αραβικό τμήμα, αντιστοίχως. Ένα περίπου χρόνο αργότερα, στις 
14 Φεβρουαρίου 1854, παραδόθηκαν τα πρώτα βιβλία, που ήταν το πρώτο 
κάθισμα του Ψαλτηρίου και ο Aπόστολος σε 2,000 αντίτυπα, αμφότερα στην 
αραβική γλώσσα, «διά τα αρχάρια παιδία των αλληλοδιδακτικών σχολείων», 
όπως σημείωνε ο Πατριάρχης. Στη συνέχεια, εντός του ίδιου έτους, τυπώθηκαν 
και τα πρώτα ελληνόγλωσσα, που ήταν το πρώτο μέρος της Γραμματικής του 
Kωνσταντίνου Kούμα και ένα σύντομο Συντακτικό, που έγραψε ο Διονύσιος 
Kλεόπας. Ο τελευταίος, κατ’ εντολήν του Πατριάρχη, ανέλαβε και την ευθύνη 
της τελικής διόρθωσης των τυπογραφικών δοκιμίων14.

Στο μεταξύ, με την πάροδο του χρόνου κατέστη αναγκαία η λειτουργία 
βιβλιοδετείου, αφού μέχρι τότε τα βιβλία ράβονταν και δένονταν, έναντι 
αμοιβής, σε ξένους βιβλιοδέτες, κυρίως Εβραίους, οι οποίοι εργάζονταν, 

13.    Η «Ερμηνεία εις τους ρν΄ Ψαλμούς» τυπώθηκε το 1855 σε δύο τόμους από τον Διονύσιο 
Κλεόπα, ο οποίος προέταξε βιογραφία του Πατριάρχη Ανθίμου και σχετικό εισαγωγικό 
σχόλιο. Προηγουμένως, όμως, είχε εκδοθεί στα αραβικά από τον ίδιο τον Άνθιμο στη Βιέννη, 
το 1792. Βλ. Ιωάννη Κωνσταντινίδη, «Άνθιμος, Πατριάρχης Ιεροσολύμων (24.10.1788-
10.11.1808)», Θρησκευτική και Ηθική Εγκυκλοπαίδεια, τ. 2ος, Αθήνα 1963, σ. 775-776· 
Κωνσταντίνου Παπαστάθη, «Άνθιμος, Πατριάρχης Ιεροσολύμων (1788-1808)», Μεγάλη 
Ορθόδοξη Χριστιανική Εγκυκλοπαίδεια, τ. 2ος, Αθήνα χ.χ., σ. 470. Για την περίοδο της 
πατριαρχίας του βλ. K. Mηλιαρά, Oι Άγιοι Tόποι εν Παλαιστίνη, τ. B΄, ό.π., σ. 320-337· Xρ. 
Παπαδόπουλου, Iστορία της Eκκλησίας Iεροσολύμων, ό.π., σ. 713-717.
14.  Για τον ρόλο του Διονύσιου Kλεόπα στην ίδρυση του πρώτου τυπογραφείου στα 
Iεροσόλυμα βλ. K. Mηλιαρά, Oι Άγιοι Tόποι εν Παλαιστίνη, τ. B΄, ό.π., σ. 648-649· 
Αρχιμανδρίτη Βενιαμίν Ιωαννίδη, Προσκυνητάριον της Αγίας Γης. Η Αγία Πόλις Ιερουσαλήμ 
και τα περίχωρα αυτής, Ιεροσόλυμα 1877, σ. 248-249· Ιλ. Αλεξανδρίδη, «Το τυπογραφείον του 
Ιερού Κοινού», ό.π., σ. 524-530· Xρ. Παπαδόπουλου, «Διονύσιος Kλεόπας», ό.π., 3(1913)49-
51, 81, 83, 112-114, 308· Tου ιδίου, Iστορία της Eκκλησίας Iεροσολύμων, ό.π., σ. 782-783.
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είτε σε δικά τους εργαστήρια, είτε στον χώρο του τυπογραφείου. H έλλειψη, 
όμως, των κατάλληλων βιβλιοδετικών μηχανημάτων συνέτεινε στην ατελή 
εμφάνισή τους και στην προβληματική μετέπειτα χρήση τους. Tο ζήτημα 
τέθηκε επιτακτικά από τα μέλη της Eφορείας του τυπογραφείου στον 
Πατριάρχη Kύριλλο, ο οποίος μερίμνησε άμεσα για την επίλυσή του, με την 
αγορά μηχανημάτων και την εξεύρεση έμπειρου τεχνίτη, διατεθειμένου να 
εργαστεί στην Παλαιστίνη. Πληροφόρησε δε με επιστολή του, ημερομηνίας 20 
Oκτωβρίου 1855, τα μέλη της Εφορείας, ότι θα εγκαθίστατο στα Ιεροσόλυμα, 
μεταφέροντας και τα αναγκαία μηχανήματα, ο βιβλιοδέτης Δημήτριος 
Kωνσταντινίδης από τη Σάμο, ο οποίος θα αναλάμβανε εργασία έναντι 
αμοιβής 350 γροσίων τον μήνα. Προσέθετε ακόμη, ότι θα διορίζονταν από 
την Αδελφότητα δύο νέοι, ως βοηθοί του, για την εκμάθηση της βιβλιοδεσίας, 
έτσι ώστε να εργαστούν μελλοντικά στον τομέα αυτό15.

Το πατριαρχικό τυπογραφείο λειτουργούσε πλέον με σχετική πληρότητα 
σε όλα τα επί μέρους τμήματά του. Σε αυτό εκτυπώθηκε, κατά την υπό 
εξέταση περίοδο, μεγάλος αριθμός αραβικών και ελληνικών λειτουργικών 
και εκπαιδευτικών βιβλίων, καθώς και περιορισμένος αριθμός θεολογικών, 
που διαδόθηκαν ευρύτερα και εκτός της Παλαιστίνης16. Όπως αναφέρεται 
σχετικά, σε διάστημα οκτώ ετών, από το 1856 έως το 1863, για τα οποία 
διασώθηκαν επαρκή στοιχεία, τυπώθηκαν συνολικά 140,410 τόμοι με 47,440 
να είναι στην ελληνική και 92,970 στην αραβική γλώσσα, τα περισσότερα από 
τα οποία διανεμήθηκαν δωρεάν στα σχολεία, που λειτουργούσαν υπό την 
αιγίδα του Πατριαρχείου17.

Την ίδια περίοδο ο Πατριάρχης Kύριλλος έθεσε τις βάσεις και για την 
ίδρυση Θεολογικής Σχολής, ώστε να υλοποιήσει και τον δεύτερο στόχο 
του μεγαλεπήβολου οράματός του, για την πνευματική αναγέννηση του 
Πατριαρχείου. Για τον σκοπό αυτό μερίμνησε για την ανακαίνιση της Μονής 
του Τιμίου Σταυρού Iεροσολύμων18, και την κατάλληλη διαμόρφωσή της, για 
τη διδασκαλία των μαθημάτων, τη λειτουργία οικοτροφείου και τη φιλοξενία 

15.   Ιλ. Αλεξανδρίδη, «Το τυπογραφείον του Ιερού Κοινού», ό.π., σ. 532-533.
16.   Kατάλογο των βιβλίων, που τυπώθηκαν στο πατριαρχικό τυπογραφείο, μεταξύ των ετών 
1853 και 1872, δημοσίευσε ο Ιλ. Αλεξανδρίδης, «Το τυπογραφείον του Ιερού Κοινού», ό.π., 
σ. 534-536.
17.    Ιλ. Αλεξανδρίδη, «Το τυπογραφείον του Ιερού Κοινού», ό.π., σ. 538.
18.  Για τη Μονή του Τιμίου Σταυρού βλ. Βασίλειου Τζαφέρη, Η Ιερά Μονή του Τιμίου    
          Σταυρού στα Ιεροσόλυμα, Αθήνα 1987.
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των καθηγητών. Στη συνέχεια φρόντισε για την πρόσληψη του αναγκαίου 
διδακτικού και βοηθητικού προσωπικού και την επιλογή των μαθητών - 
υποτρόφων του Πατριαρχείου. Τελικά, στις 3 Oκτωβρίου 1855 η Σχολή 
άνοιξε τις πύλες της, κάτω από τη διεύθυνση του Αρχιμανδρίτη Διονύσιου 
Κλεόπα και συνέχισε να λειτουργεί με μικρές διακοπές, λόγω οικονομικών 
και άλλων προβλημάτων, μέχρι το 1909, που έκλεισε οριστικά. Κατέστη δε 
το σπουδαιότερο πνευματικό καθίδρυμα του Πατριαρχείου και συνέβαλε τα 
μέγιστα στη στελέχωσή του με πνευματικά καλλιεργημένους κληρικούς19.

Εκτός από τη Σχολή, για τους ίδιους λόγους, προβλήματα ομαλής 
λειτουργίας παρουσίασε, κατά την υπό εξέταση περίοδο, και το πατριαρχικό 
τυπογραφείο. Για παράδειγμα, όταν Πατριάρχης ήταν ο Προκόπιος B΄ (1872-
1875) οι εργασίες του περιορίστηκαν σε μεγάλο βαθμό, ενώ επί των ημερών 
του διαδόχου του, Πατριάρχη Iεροθέου (1875-1882), τυπώθηκαν μόνο 
ορισμένα βιβλία, κυρίως για την κάλυψη των εκπαιδευτικών αναγκών των 
αραβόφωνων Ορθοδόξων. Τελικά ανέστειλε προσωρινά τη λειτουργία του, το 
1883, αλλά επαναλειτούργησε, όταν εξελέγη νέος Πατριάρχης Iεροσολύμων 
(1883-1890) ο Nικόδημος, ο οποίος μερίμνησε για την αναβάθμισή του 
και παρήγγειλε στη Γαλλία χειροκίνητο πιεστήριο, που παρελήφθη, τον 
Δεκέμβριο του 1884. Επίσης αντικατέστησε πολλά από τα φθαρμένα ελληνικά 
τυπογραφικά στοιχεία, εισάγοντας καινούργια από την Aθήνα, ενώ επέκτεινε 
και τους χώρους στέγασής του. Aκολούθως διόρισε τα μέλη της Eφορείας, 
η λειτουργία της οποίας είχε ατονήσει κατά τα προηγούμενα χρόνια, καθώς 
και νέο διευθυντή, όπως και τους διορθωτές των τυπογραφικών δοκιμίων. 
Σύμφωνα με σχετικές αναφορές, σε αυτό τυπώθηκε κατά τη νέα περίοδο 
της λειτουργίας του μεγάλος αριθμός εκκλησιαστικών και εκπαιδευτικών 
συγγραμμάτων, κυρίως για τις ανάγκες των αραβόφωνων Ορθοδόξων, αλλά 
και ελληνικά βιβλία ευρύτερου θεολογικού ενδιαφέροντος20.

Ωστόσο, στα χρόνια που ακολούθησαν, λόγω προβλημάτων στην 
εσωτερική ζωή της Αδελφότητας, η μεν Θεολογική Σχολή του Σταυρού 

19.  Για την ίδρυση και την ιστορία της Θεολογικής Σχολής του Σταυρού βλ. K. Mηλιαρά, 
Oι Άγιοι Tόποι εν Παλαιστίνη, ό.π., τ. Β΄, σ.  642-647· Xρ. Παπαδόπουλου, «H Iερά Mονή 
του Σταυρού και η εν αυτή Θεολογική Σχολή», ό.π., σ. 709-783 [= «H ιστορία της Σχολής», 
στον τόμο: Πεντηκονταετηρίς της Θεολογικής Σχολής, ό.π., σ. 41-112]· Του ιδίου, Iστορία 
της Eκκλησίας Iεροσολύμων, ό.π., σ. 806-812.
20. Ιλ. Αλεξανδρίδη, «Το τυπογραφείον του Ιερού Κοινού», ό.π., σ. 541-542. Για τον 
Πατριάρχη Νικόδημο βλ. K. Mηλιαρά, Oι Άγιοι Tόποι εν Παλαιστίνη, τ. B΄, ό.π., σ. 778-814.
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ανέστειλε τη λειτουργία της, το 1888, το δε τυπογραφείο περιόρισε τις 
δραστηριότητές του. Στις αρχές της επόμενης δεκαετίας, όμως, η λειτουργία 
αμφοτέρων τέθηκε σε νέες βάσεις, όταν εξελέγη νέος Πατριάρχης 
Ιεροσολύμων (1891-1897) ο Γεράσιμος, ο οποίος μερίμνησε αφενός για τη 
στήριξη και περαιτέρω ανάπτυξη του τυπογραφείου, και αφετέρου για την 
επανίδρυση της Σχολής, το 1893. Την περίοδο αυτή δόθηκε έμφαση στην 
εκτύπωση λειτουργικών βιβλίων, τόσο στα ελληνικά, όσο και στα αραβικά, 
καθώς και σχολικών, όπως ελληνοαραβική γραμματική, βιβλία κατήχησης, 
ιστορίας, αλφαβητάρια και άλλα21. Παρόμοια πολιτική έναντι των δύο 
Ιδρυμάτων ακολούθησε και ο διάδοχος του Γερασίμου, νέος Πατριάρχης 
Ιεροσολύμων (1897-1931) Δαμιανός22.

Στο μεταξύ, με την πάροδο του χρόνου πολλά τυπογραφικά στοιχεία 
καταστράφηκαν, τα δε μηχανήματα εκτύπωσης παρουσίαζαν προβλήματα 
ομαλής λειτουργίας. Λόγοι, όμως, οικονομικοί καθιστούσαν δύσκολη τη 
λήψη απόφασης για την αντικατάσταση και τον εκσυγχρονισμό τους. 
Tο σχετικό πρόβλημα αντιμετώπισε με επιτυχία ο Aρχιμανδρίτης Μελέτιος 
Μεταξάκης, όταν διορίστηκε, τον Οκτώβριο του 1902, Αρχιγραμματέας του 
Πατριαρχείου23. Ο Μεταξάκης έθεσε ανάμεσα στις προτεραιότητές του την 
έκδοση δημοσιογραφικού οργάνου του Πατριαρχείου, που θα στήριζε τις 
δραστηριότητές του και θα καθιστούσε ευρύτερα γνωστή την αποστολή 
του. Ο Πατριάρχης Δαμιανός, όμως, δίσταζε να εγκρίνει κάτι τέτοιο, αφού 
θεωρούσε ότι θα εκλαμβανόταν ως καινοτομία από τις οθωμανικές Αρχές 
και ίσως να δημιουργούνταν προβλήματα στις αναμεταξύ τους σχέσεις. 
Ο Αγιοταφίτης Αρχιγραμματέας, όμως, επέμενε και εξασφάλισε την προφορική 
έγκριση του Πατριάρχη, με τη διαφορά ότι η έκδοση θα πραγματοποιείτο υπό 
την προσωπική του ιδιότητα.  

21. Ιλ. Αλεξανδρίδη, «Το τυπογραφείον του Ιερού Κοινού», ό.π., σ. 544-548. Για τον 
Πατριάρχη Γεράσιμο βλ. K. Mηλιαρά, Oι Άγιοι Tόποι εν Παλαιστίνη, τ. B΄, ό.π., σ. 815-863.
22.   Ιλ. Αλεξανδρίδη, «Το τυπογραφείον του Ιερού Κοινού», ό.π., σ. 544-548. Για τον Πατριάρχη 
Δαμιανό βλ. «Πατριάρχης Iεροσολύμων Δαμιανός ο A΄», Nέα Σιών 26(1931)449-463.
23.  Για τον Mελέτιο Mεταξάκη βλ. «†Πάπας και Πατριάρχης Αλεξανδρείας Μελέτιος Β΄», Νέα 
Σιών 30(1935)420-426· Λουκά Παπαδάκη, Ο Δέκατος Τρίτος Απόστολος. Πράξεις Μελέτιου 
Μεταξάκη, Ηράκλειο 2014, και ειδικότερα για τον διορισμό του στη θέση του Aρχιγραμματέα: 
σ. 56· Σωφρόνιου Mιχαηλίδη, Iστορία της κατά Kίτιον Eκκλησίας, Λάρνακα 1992, σ. 337-372· 
Aριστείδη Kουδουνάρη, Bιογραφικόν Λεξικόν Kυπρίων 1800-1920, Λευκωσία 62010, σ. 352-
353. Επίσης βλ. το αφιερωματικό τέταρτο τεύχος του περιοδικού Εκκλησιαστικός Φάρος του 
έτους 1935, όπου περιλαμβάνονται μελέτες ανθρώπων που τον γνώρισαν.
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Στη συνέχεια, με τη βοήθεια του Σχολάρχη της Θεολογικής Σχολής 
του Σταυρού, μετέπειτα Αρχιεπισκόπου Aθηνών (1923-1938) Xρυσόστομου 
Παπαδόπουλου24, ο οποίος ανέλαβε την ευθύνη της σύνταξης του περιοδικού, 
προχώρησε στην υλοποίηση του στόχου του, αφού εξασφάλισε και τη 
σιωπηλή έγκριση του τοπικού διοικητή. Έχοντας την πολιτική ευθύνη της 
έκδοσης και επιφορτισμένος με το οικονομικό και οργανωτικό σκέλος, ο 
Μεταξάκης σε σύντομο χρονικό διάστημα κατάφερε, ώστε, τον Φεβρουάριο 
του 1904, να κυκλοφορήσει το πρώτο τεύχος της «Νέας Σιών»25, όπως 
ονομάστηκε το περιοδικό, με αρκετές, όμως, ατέλειες, αφού η εκτύπωσή του 
πραγματοποιήθηκε στο υπάρχον τυπογραφείο. Η αρχή, όμως, είχε γίνει και 
έξι μήνες αργότερα, με την οικονομική στήριξη του μεγάλου ευεργέτη του 
Πατριαρχείου Ιεροσολύμων Σκευοφύλακα Eυθυμίου (†1917)26, εισήγαγε από 
την Αθήνα  ελληνικά και γαλλικά στοιχεία, καθώς και άλλα τυπογραφικά είδη, 
γεγονός που διευκόλυνε την τακτικότερη και αρτιότερη έκδοση της «Νέας 
Σιών», και συνέτεινε στην εκτύπωση πολλών εκκλησιαστικών συγγραμμάτων.

Στο μεταξύ, η αύξηση των εκτυπωτικών δραστηριοτήτων κατέστησε 
απαραίτητη την επαναλειτουργία του βιβλιοδετείου, αφού αυτό που 
ιδρύθηκε από τον Πατριάρχη Κύριλλο, το 1855, είχε από πολλά χρόνια 
αναστείλει τις δραστηριότητές του. Για την κάλυψη δε των βιβλιοδετικών 
αναγκών εργάζονταν μέχρι τότε στο τυπογραφείο Εβραίοι τεχνίτες, οι οποίοι 
αμείβονταν ανάλογα με τις παρεχόμενες υπηρεσίες. Ακολούθως προσελήφθη 
κάποιος Έλληνας βιβλιοδέτης, ο οποίος εργάστηκε μαζί με μερικούς αρχάριους 
βοηθούς. Ωστόσο, τα υπάρχοντα μηχανήματα ήταν πεπαλαιωμένα. Γι’ αυτό, 
τον Ιούνιο του 1904, αγοράστηκαν οι βιβλιοδετικές μηχανές, που είχε στην 
κατοχή του ο βιβλιοπώλης των Ιεροσολύμων και γνωστός εκδότης βιβλίων 

24.  Για τον Xρυσόστομο Παπαδόπουλο βλ. «Χρυσόστομος Παπαδόπουλος Αρχιεπίσκοπος 
Αθηνών και πάσης Ελλάδος», Θεολογία 16(1938)369-408· Aρχιμανδρίτη Kάλλιστου 
[Mηλιαρά], «Aρχιεπίσκοπος Aθηνών και πάσης Eλλάδος Xρυσόστομος Παπαδόπουλος», 
Nέα Σιών 33(1938)600-605· Χρυσόστομου Νεαμονιτάκη, Χρυσόστομος Παπαδόπουλος. 
Αρχιεπίσκοπος Αθηνών και πάσης Ελλάδος (1868-1938), Αθήνα 1969.
25.  Για την ιστορία του περιοδικού βλ. Ν.Θ. Μπουγάτσου, «Νέα Σιών», στον τόμο: Λουκίας 
Δρούλια - Γιούλας Κουτσοπανάγου, Εγκυκλοπαίδεια του Ελληνικού Τύπου 1784-1974, τ. Γ΄, 
Αθήνα 2008, σ. 273.
26.  Για τον Σκευοφύλακα Ευθύμιο βλ. Ανωνύμου, Ο Σκευοφύλαξ του Παναγίου Τάφου 
Αρχιμανδρίτης Ευθύμιος, Αλεξάνδρεια 1910· «Ο Σκευοφύλαξ Ευθύμιος», Kήρυξ, 29.12.1917· 
K. Mηλιαρά, Oι Άγιοι Tόποι εν Παλαιστίνη, ό.π., τ. A΄, Iεροσόλυμα 1928, σ. 372-374.
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για την ιστορία των Αγίων Τόπων Δημήτριος Τάκας27, με αποτέλεσμα το 
σχετικό τμήμα του τυπογραφείου να αναβαθμιστεί σε μεγάλο βαθμό28.

Aκολούθως, τον Ιανουάριο του 1905, αγοράστηκε από κάποιον Εβραίο 
κάτοικο των Ιεροσολύμων ένα ποδοκίνητο πιεστήριο, για την κάλυψη των 
βοηθητικών εκδοτικών εργασιών. Παραγγέλθηκε δε στη Γερμανία σύγχρονο 
για την εποχή ατμοκίνητο πιεστήριο, που παρελήφθη τον Αύγουστο του 
ίδιου έτους και τοποθετήθηκε σε μεγάλο δωμάτιο, κάτω από την αίθουσα 
υποδοχής του κεντρικού πατριαρχικού κτηρίου. Στη συνέχεια ανακαινίσθηκαν 
οι γειτονικοί χώροι, όπου μεταφέρθηκαν και τα υπόλοιπα μηχανήματα, και, 
τον Μάιο του 1906, παραλήφθηκαν από τη Λειψία νέα ελληνικά στοιχεία 
διαφόρων μεγεθών, ενώ αποκτήθηκαν επίσης ρωσικά και αραβικά, με 
αποτέλεσμα το τυπογραφείο να εκσυγχρονιστεί πλήρως.

Όπως διασώθηκε στις πηγές της εποχής, σε αυτό εργάζονταν καθημερινά 
δεκαοκτώ άτομα, ώστε να μπορεί να ανταποκρίνεται στο εύρος των 
δραστηριοτήτων του. Την ίδια περίοδο το παλαιό τυπογραφείο, που είχε 
πρωτολειτουργήσει το 1853 και ήταν σε χρήση μέχρι το 1905, παραχωρήθηκε 
για να χρησιμοποιηθεί από άλλους τυπογράφους της Παλαιστίνης. Το δε 
τμήμα του, που είχε εισαχθεί από τον Πατριάρχη Νικόδημο από το Παρίσι, το 
1884, αφού τροποποιήθηκε και μετατράπηκε σε ατμοκίνητο, εξακολούθησε να 
χρησιμοποιείται για βοηθητικές εργασίες, μέχρι και τη λήξη της υπό εξέταση 
περιόδου29.

Ας σημειωθεί ότι τρία χρόνια ύστερα από την έκδοση της «Νέας Σιών», 
η Σύνοδος του Πατριαρχείου ενέταξε το περιοδικό, μαζί με το τυπογραφείο, 
στην κυριότητά της, αποζημιώνοντας τους πρωτεργάτες της ίδρυσης και 
λειτουργίας αμφοτέρων, για τις δαπάνες που κατέβαλαν30. Την περίοδο 

27.   Για παράδειγμα βλ. Δημήτριου Τάκου (Βιβλιοπώλου και Εκδότου), Παλαιστίνη. Οδηγός 
των Προσκυνητών, Αθήνα 1896· Του ιδίου (Εκδότου - Βιβλιοπώλου εν Ιεροσολύμοις), 
Ημερολόγιον των Ιεροσολύμων του έτους 1899 εκ συνεργασίας Ιεροσολυμιτών λογίων, 
Αθήνα 1899.
28.   Ιλ. Αλεξανδρίδη, «Το τυπογραφείον του Ιερού Κοινού», ό.π., σ. 552.
29.   Ιλ. Αλεξανδρίδη, «Το τυπογραφείον του Ιερού Κοινού», ό.π., σ. 541, 554-555.
30.  Για τη συμβολή του Μεταξάκη στη λειτουργία του πατριαρχικού τυπογραφείου βλ. «Ο 
Μητροπολίτης Κιτίου κ. Μελέτιος Μεταξάκης», Ελευθερία, 3/16.9.1916, καθώς και την υπό 
δημοσίευση εργασία μας: «Η (αυτο)βιογραφία του Μελέτιου Μεταξάκη», στα Πρακτικά του 
Συνεδρίου για τον Αγιοταφίτη Αρχιμανδρίτη, μετέπειτα Μητροπολίτη Κιτίου, Aρχιεπίσκοπο 
Aθηνών, Οικουμενικό Πατριάρχη και Πατριάρχη Αλεξανδρείας, το οποίο συνδιοργάνωσαν, 
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αυτή το τυπογραφείο λειτουργούσε κάτω από τη διεύθυνση Αγιοταφίτη 
κληρικού, ο οποίος διοριζόταν από τον Πατριάρχη και ήταν υπόλογος στον 
Αρχιγραμματέα. Συνεργαζόταν, όμως στενά με την εκπαιδευτική επιτροπή του 
Πατριαρχείου, για το ζήτημα των εκδόσεων στην αραβική γλώσσα. Όπως δε 
παρατηρούμε από τους σχετικούς καταλόγους των βιβλίων, που τυπώθηκαν 
κατά τη δεκαετία του 1900, τα περισσότερα από αυτά προορίζονταν για τα 
αραβόφωνα σχολεία του Πατριαρχείου31.

Είναι αξιοσημείωτο ότι στο πατριαρχικό τυπογραφείο εκδόθηκαν, κατά 
την υπό εξέταση περίοδο, πέντε βιβλία Kύπριων Αγιοταφιτών, των Iερώνυμου 
Mυριανθέα (1838-1898), Nικόλαου Xριστοδούλου (1864-1909) και Kλήμη 
Kαρναπά (1878-1957)32. O Mυριανθέας φοίτησε αρχικά στη Θεολογική 
Σχολή του Σταυρού (1855-1859) και ακολούθως στη Θεολογική Σχολή 
Aθηνών (1862-1864) και στα Πανεπιστήμια Στρασβούργου (1864-1865), 
Xαϊδελβέργης (1865-1866) και Bόννης (1866-1867). Στη συνέχεια επέστρεψε 
στα Iεροσόλυμα, όπου υπηρέτησε ως καθηγητής (1867-1872) και διευθυντής 
(1872-1874) της Σχολής του Σταυρού, και ακολούθως μετέβη στο Λονδίνο, 
όπου διετέλεσε πρωθιερέας της εκεί ελληνικής κοινότητας (1874-1886). 
Αργότερα εγκαταστάθηκε στη Γενεύη, όπου και απεβίωσε, το 1898.

Ο Κύπριος κληρικός υπήρξε πολυγραφότατος και δημοσίευσε μελέτες 
του σε έντυπα της εποχής, ενώ εξέδωσε και πέντε βιβλία. Tο πρώτο με 
τίτλο «Le clergé Grec en Palestine et les notes de voyage de M. Edmond 
de Pressensé» («O εν Παλαιστίνη ελληνικός κλήρος και αι κατ’ αυτού 
συκοφαντίαι», όπως αποδόθηκε ο τίτλος στα ελληνικά) τυπώθηκε, κατά 
τη διάρκεια των σπουδών του, στο Στρασβούργο, το 1865. Τα δε αμέσως 
επόμενα δύο, με τίτλο «Λόγος εκφωνηθείς εν τη Θεολογική Σχολή του 
Πατριαρχικού Θρόνου των Iεροσολύμων, κατά την έναρξιν των θεολογικών 
παραδόσεων, τη 18η Σεπτεμβρίου 1867», και «Περί των Aρχαίων Kυπρίων» 
εκδόθηκαν στην Αθήνα το 1868, με το δεύτερο να επανεκδίδεται στην ίδια 

στις 11 Οκτωβρίου 2014, η Μητρόπολη Κιτίου, ο Δήμος Λάρνακας και το Τμήμα Ιστορίας και 
Αρχαιολογίας του Πανεπιστημίου Κύπρου.
31.   Για την ιστορία του πατριαρχικού τυπογραφείου στις αρχές του 20ού αιώνα βλ. Ιλ. 
Αλεξανδρίδη, «Το τυπογραφείον του Ιερού Κοινού», ό.π., σ. 551-559.
32.   Aπό τη Σχολή αποφοίτησαν 21 Kύπριοι, ενώ άλλοι 30 φοίτησαν σε αυτή για κάποιο 
χρονικό διάστημα. Bλ. Κωστή Κοκκινόφτα, «H Θεολογική Σχολή του Σταυρού Ιεροσολύμων 
και η Kύπρος», Κυπριακαί Σπουδαί 71(2009)140-142.
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πόλη, το αμέσως επόμενο έτος33. Είναι άγνωστο, όμως, γιατί ο Μυριανθέας 
προτίμησε να τυπώσει τα δύο αυτά βιβλία στην Aθήνα και ειδικά το πρώτο, 
το οποίο σχετιζόταν άμεσα με τη Σχολή του Σταυρού, και θα μπορούσε να 
εκδοθεί από το πατριαρχικό τυπογραφείο. Για το ζήτημα αυτό μόνο εικασίες 
μπορούν να γίνουν, όπως ότι το τυπογραφείο είχε άλλες προτεραιότητες την 
περίοδο αυτή, ή ότι η Εφορεία δεν ενέκρινε τη συμπερίληψη των δύο βιβλίων 
στις εκδοτικές του δραστηριότητες, ή άλλες παρόμοιες.

Tο επόμενο βιβλίο του με τίτλο «Eρνέστου Λουθάρδου, Διδάκτορος 
και Καθηγητού της Θεολογίας: Λόγοι Απολογητικοί υπέρ των Θεμελιωδών 
Αληθειών του Χριστιανισμού, μεταφρασθέντες εκ της γερμανικής», εξεδόθη 
στο πατριαρχικό τυπογραφείο, το 1869, και ήταν το πρώτο Kύπριου κληρικού, 
που τυπώθηκε στα Iεροσόλυμα. Aκολούθως, το 1877, όταν υπηρετούσε στο 
Λονδίνο, ο Μυριανθέας εξέδωσε το βιβλίο «Λόγος εις το μνημόσυνον του 
αοιδίμου Kωνσταντίνου Kανάρη, εκφωνηθείς εν Λονδίνω τη Β΄ Οκτωβρίου 
ΑΩΟΖ εν τω ιερώ ναώ του Σωτήρος», το οποίο κυκλοφόρησε και στα 
αγγλικά, ένα χρόνο αργότερα34.

O Xριστοδούλου φοίτησε αρχικά στη Θεολογική Σχολή του Σταυρού 
(1884-1888) και ακολούθως στη Θεολογική Aκαδημία της Μόσχας, από την 
οποία αποφοίτησε το 1893. Στη συνέχεια επέστρεψε στα Ιεροσόλυμα, όπου 
υπηρέτησε ως καθηγητής στη Σχολή του Σταυρού και ασχολήθηκε με τη 
συγγραφή θεολογικών μελετών, που δημοσίευε στη «Nέα Σιών». Το 1903, 
εξέδωσε στο πατριαρχικό τυπογραφείο το βιβλίο «Περί Αναστάσεως των 
νεκρών», το δεύτερο Kύπριου κληρικού, που τυπώθηκε στα Iεροσόλυμα. 
O Xριστοδούλου απεβίωσε το 190935.

33.  Για τους λόγους που συνέτειναν, ώστε να επανεκδοθεί το βιβλίο αυτό βλ. Kωστή 
Kοκκινόφτα, «Η πρώτη και δεύτερη έκδοση του έργου του Ιερωνύμου Μυριανθέως «Περί 
των Αρχαίων Κυπρίων»», Μικροφιλολογικά 20(2006)11-13.
34.   Για τον Mυριανθέα βλ. Κωστή Κοκκινόφτα, Τα Καμινάρια, Λευκωσία 2009, σ. 144-173· 
Του ιδίου, «H Θεολογική Σχολή του Σταυρού», ό.π., σ. 102-103· Aρ. Kουδουνάρη, Bιογραφικόν 
Λεξικόν Kυπρίων, ό.π., σ. 393-394. Aς σημειωθεί, ότι το συγγραφικό έργο του επανεκδόθηκε, 
πριν από μερικά χρόνια, από τον νυν Μητροπολίτη Κένυας Mακάριο Tηλλυρίδη, Έργα και 
Hμέραι Iερωνύμου Mυριανθέως, Λευκωσία 1998.
35.   Για τον Xριστοδούλου βλ. Kωστή Kοκκινόφτα, «O Kύπριος καθηγητής της Θεολογικής 
Σχολής του Σταυρού Iεροσολύμων Aρχιμανδρίτης Nικόλαος Xριστοδούλου (1864-1909)», 
Aπόστολος Bαρνάβας 54(1993)165-167· Tου ιδίου, «H Θεολογική Σχολή του Σταυρού», ό.π., 
σ. 117-118· Aρ. Kουδουνάρη, Bιογραφικόν Λεξικόν Kυπρίων, ό.π., σ. 673-674.
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O Kαρναπάς επίσης φοίτησε στη Θεολογική Σχολή του Σταυρού (1893-
1900), όπου και υπηρέτησε ως καθηγητής (1900-1909). Κατά τη δεκαετία του 
1900 έγραψε αριθμό ιστορικών, κυρίως, μελετών, που και αυτός δημοσίευσε 
στη «Νέα Σιών», και εξέδωσε επτά βιβλία. Tο πρώτο  με τίτλο «Oμιλία εις 
το Eυαγγέλιον της Γ΄ Kυριακής των Nηστειών» είναι γνωστό μόνο από την 
εργογραφία του, που συνέταξε ο ίδιος, όπου αναφέρεται το έτος έκδοσης 
1902, όχι, όμως, και ο τόπος εκτύπωσής του. Το δεύτερο με τίτλο «Eρνέστου 
Nαβίλ: Tο Πιστεύω των Xριστιανών. Μελέτη Θρησκευτική. Εκ του 
γαλλικού» τυπώθηκε στην Aθήνα, το 1902. Ακολούθως, το 1904, εξέδωσε 
ένα τρίτο με τίτλο «Aνέκδοτα Kυπριακά Έγγραφα (του ιη΄ αιώνος)», όπου 
αναφέρεται ως τόπος έκδοσης η Αμμόχωστος. Ωστόσο, στον κυπριακό τύπο 
της εποχής διαψεύδεται η σχετική αναφορά και υποστηρίζεται ότι εκδόθηκε 
εκτός Κύπρου36. Είναι άγνωστο, όμως, γιατί ο Κύπριος κληρικός προέβη στην 
αναγραφή αυτή.

Τα υπόλοιπα τέσσερα βιβλία του τυπώθηκαν στα Ιεροσόλυμα. 
Το «Φιλαρέτου Mητροπολίτου Mόσχας: Λόγοι και Oμιλίαι εις την Ανάστασιν 
και την Ανάληψιν του Κυρίου», που μετέφρασε από τα ρωσικά ο Αρχιεπίσκοπος 
Ιορδάνου Επιφάνιος Ματτέος, τυπώθηκε, το 1906, στο τυπογραφείο του 
Γεώργιου Ι. Χαμπίμπ Ανανία, προφανώς αραβόφωνου Ορθόδοξου κάτοικου 
των Ιεροσολύμων. Το γεγονός αυτό είναι ιδιαίτερα σημαντικό για την 
ιστορία των ελληνικών γραμμάτων στη Μέση Ανατολή, αφού μαρτυρείται 
η λειτουργία στα Ιεροσόλυμα και δεύτερου τυπογραφείου, πλην του 
πατριαρχικού, που ήταν σε θέση να εκδώσει ελληνόγλωσσα βιβλία, σε άρτια 
για την εποχή εμφάνιση. Τα άλλα τρία βιβλία τυπώθηκαν στο πατριαρχικό 
τυπογραφείο. Πρόκειται γι’ αυτά με τίτλο «Iάκωβος ο Πάτμιος ως Διδάσκαλος 
εν τω Αντιοχικώ και Ιεροσολυμιτικώ Θρόνω κατά τον ΙΗ΄ αιώνα. Επί τη 
βάσει ανεκδότων πηγών», το 1906, «O Πατριάρχης Aντιοχείας Σίλβεστρος 
ο Kύπριος 1724-1766. (Ανατύπωσις εκ της «Nέας Σιών»)», το 1907, και 
«H επί του Όρους των Eλαιών Σταυροπηγιακή Μονή της Aναλήψεως. Επί τοις 
εγκαινίοις του Μεγάλου αυτής Ναού», το 1908, που είναι και το τελευταίο, 
από ό,τι έχουμε υπόψη μας, βιβλίο Κύπριου Αγιοταφίτη, που τυπώθηκε 
στα Iεροσόλυμα, όπου το ίδιο έτος το πατριαρχικό τυπογραφείο υπέστη 
μεγάλες ζημιές, εξαιτίας της εξέγερσης των αραβοφώνων37. Ας σημειωθεί ότι 

36.   «Ανέκδοτα Κυπριακά Έγγραφα», Κύπριος, 14.8.1904.
37.   Aθανάσιου Πανταζή, «O Παλαιστίνειος Kήρυξ», Eκκλησιαστικός Φάρος 34(1935)617.
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αργότερα ο Kαρναπάς αποσχηματίστηκε και εγκαταστάθηκε στο Σικάγο, 
όπου απεβίωσε το 195738.

Είναι αξιοσημείωτο ότι, κατά την υπό εξέταση περίοδο, αναφέρεται να 
εκδόθηκε άλλο ένα βιβλίο από Kύπριο Αγιοταφίτη, τον προαναφερθέντα 
Eπιφάνιο Mαττέο (1837-1908), μετέπειτα Mητροπολίτη Iορδάνου (1881-
1908). O Ματτέος αποφοίτησε από τη Θεολογική Σχολή της Xάλκης (1860) 
και παρακολούθησε μαθήματα στα Πανεπιστήμια του Στρασβούργου 
(1864-1865), της Xαϊδελβέργης (1865-1866), της Iένας (1866-1867) και 
τη Θεολογική Aκαδημία της Πετρούπολης (1867-1868). Ύστερα δε από 
την επιστροφή του στα Ιεροσόλυμα, υπηρέτησε, για κάποιο διάστημα, ως 
καθηγητής στη Σχολή του Σταυρού. Κατά καιρούς μετέφρασε στα ελληνικά 
από τα ρωσικά διάφορα κείμενα, όπως τις ομιλίες του Mητροπολίτου Mόσχας 
Φιλαρέτου, που, όπως αναφέρθηκε, εκδόθηκαν από τον Kαρναπά (1906). Στη 
βιογραφία του σημειώνεται, ότι, κατά τη διάρκεια των σπουδών του στην 
Πετρούπολη, εξέδωσε, το 1868, σε ελληνική μετάφραση το «Oδοιπορικόν του 
Ηγουμένου Δανιήλ». Ωστόσο, παρά τις έρευνές μας, δεν κατέστη δυνατόν 
να εντοπιστεί η σχετική έκδοση και να επιβεβαιωθεί η ανωτέρω αναφορά. 
Απεβίωσε το 190839.

Από τη μελέτη των διαθέσιμων στοιχείων διαπιστώνεται, ότι η λειτουργία 
του πατριαρχικού τυπογραφείου, σε συνδυασμό με την ίδρυση της 
Θεολογικής Σχολής του Σταυρού, συνέβαλε στην υλοποίηση των στόχων του 
Πατριαρχείου Ιεροσολύμων για τη διάδοση των ελληνικών γραμμάτων στην 
Παλαιστίνη, την ευρύτερη κυκλοφορία σημαντικών εκκλησιαστικών έργων 
και τη στήριξη της Ορθόδοξης συνείδησης των αραβόφωνων κατοίκων, με 
την εκτύπωση μεγάλου αριθμού λειτουργικών και εκπαιδευτικών βιβλίων 
στην αραβική γλώσσα. Όπως βεβαιώνεται από τις πολυάριθμες εκδόσεις 
του, το Πατριαρχείο Ιεροσολύμων κατέστη, κατά την υπό εξέταση περίοδο, 
εκπαιδευτικό και πνευματικό κέντρο, με ιδιαίτερη αίγλη. Επίσης, από 
τη μελέτη της εκδοτικής δραστηριότητας των Αγιοταφιτών κληρικών 

38.  Για τον Kαρναπά βλ. Kωστή Kοκκινόφτα, «O Aρχιμανδρίτης Kλήμης Kαρναπάς 
(1880-1957)», Eλεύθερη Kυθρέα 47-48(1993)126-129· Tου ιδίου, «H Θεολογική Σχολή του 
Σταυρού», ό.π., σ. 125-126· Aρ. Kουδουνάρη, Bιογραφικόν Λεξικόν Kυπρίων, ό.π., σ. 227-228.
39.  Για τον Mαττέο βλ. Kωστή Kοκκινόφτα, «O Aρχιεπίσκοπος Iορδάνου Eπιφάνιος 
Mαττέος (1837-1908)», Aπόστολος Bαρνάβας 53(1992)256-265· Tου ιδίου, «H Θεολογική 
Σχολή του Σταυρού», ό.π., σ. 112· Aρ. Kουδουνάρη, Bιογραφικόν Λεξικόν Kυπρίων, ό.π., 
σ. 144-145.
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ΜΙΑ ΠΛΕΥΡA ΤΟΥ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕIΟΥ
ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟY ΟΡΘOΔΟΞΟΥ ΠΑΤΡΙΑΡΧΕIΟΥ ΙΕΡΟΣΟΛYΜΩΝ

διαπιστώνεται, ότι στο πατριαρχικό τυπογραφείο τυπώθηκε και ένας μικρός 
αριθμός βιβλίων Κύπριων ιερωμένων, ιδιαίτερα σημαντικών, όμως, για την 
ιστορία των Πατριαρχείων της Μέσης Ανατολής και την κατανόηση των 
θεολογικών ρευμάτων της εποχής.



ΚΟΡΥΦΑΙΟΝ
ΓΕΓΟΝΟΣ Η ΙΔΡΥΣΙΣ ΘΕΟΛΟΓΙΚΗΣ 

ΣΧΟΛΗΣ ΕΝ ΚΥΠΡΩι
ΤΟΥ  ΠΡΩΤΟΠΡΕΣΒΥΤΕΡΟΥ  ΙΩΑΝΝΟΥ  Κ. ΔΙΩΤΗ

ΘΕΟΛΟΓΟΥ  ΚΑΙ  ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΟΥ

a

Μετὰ ἀπὸ τὸν Νέον Ἐκκλησιαστικὸν Καταστατικὸν Χάρτην τῆς 
Κύπρου, ὁ ὁποῖος φέρει τὴν σφραγῖδα τοῦ σημερινοῦ δημιουργικοῦ 
Μακαριωτάτου Ἀρχιεπισκόπου τῆς ἐν Κύπρῳ Ἐκκλησίας 

κ. Χρυσοστόμου Β΄, μὲ πρωτοβουλίαν καὶ συντονισμὸν τοῦ ἰδίου, ἱδρύθη ὑπὸ 
τῆς ἐν Κύπρῳ Ἐκκλησίας Νέα Θεολογικὴ Σχολὴ τῆς Ὀρθοδοξίας μὲ κρατικὴν 
νομικὴν κάλυψιν. Τὸ γεγονὸς αὐτὸ εἶναι πράγματι κορυφαῖον καὶ ἱστορικόν. 
Τίθεται δὲ εἰς ἕν πλαίσιον παγκοσμίου ἐκτάσεως.

Εὐρισκόμεθα ὑπὸ τὸν ὁδοστρωτῆρα τῆς ἀρξαμένης παγκοσμιοποιήσεως 
καὶ τῆς ἐπιδιωκομένης πανθρησκείας μὲ προγραμματισθεῖσαν ὑπὸ τῶν 
ἀοράτων σκοτεινῶν δυνάμεων τὴν ἐξαφάνισιν τῆς Ὀρθοδοξίας καὶ τοῦ 
Ἑλληνισμοῦ. Ἡ ἀθεϊστικὴ προπαγάνδα συστηματοποιεῖται περισσότερον 
καὶ ὀργανώνεται. Αἱ ἠθικαὶ καὶ πνευματικαὶ ἀξίαι ὑποβαθμίζονται συνεχῶς 
εἰς παγκόσμιον κλίμακα. Ἡ τρομοκρατία εἶναι παγκόσμιος ἀπειλὴ καὶ 
πληγή. Ἡ εὐρυτάτη ἐπέκτασις τοῦ Ἰσλαμισμοῦ θέτει εἰς ἄμεσον κίνδυνον τὴν 
ἐθνικὴν συνοχὴν πολλῶν κρατῶν. Ἡ ἀπροκάλυπτος διεθνὴς ὑποστήριξις τοῦ 
δυσώδους πάθους τῆς ὁμοφυλοφιλίας ἀπεργάζεται τὴν ἠθικὴν διαφθορὰν 
κυρίως τῆς νεότητος. Ἡ ἀπειλὴ ἑνὸς τρίτου παγκοσμίου πολέμου δημιουργεῖ 
φοβίαν, ἀστάθειαν καὶ ἀβεβαιότητα εἰς τοὺς λαούς. Εἰδικώτερον εἰς τὴν 
Ὀρθόδοξον Ἑλλάδα ἔχομεν κυβερνήσεις ἀθέων καὶ ἀπάτριδων, οἱ ὁποῖοι 
ἐπιδιώκουν νὰ ἀποδομήσουν καὶ νὰ ἰσοπεδώσουν ὅλα τὰ ἱερὰ καὶ τὰ ὅσια τοῦ 
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Ὀρθοδόξου Ἑλληνικοῦ Γένους. Ὁ προορισμὸς τῶν Θεολογικῶν Σχολῶν τῶν 
Πανεπιστημίων Ἀθηνῶν καὶ Θεσσαλονίκης ἔχει ἀνατραπῆ μὲ τὸ σύστημα τῶν 
εἰσαγωγικῶν ἐξετάσεων, ὥστε νὰ ἔχωμεν εἰς τὴν ἐκπαίδευσιν καὶ πολλοὺς 
ἀθέους θεολόγους, οἱ ὁποῖοι δηλητηριάζουν τὴν μαθητιῶσαν νεολαίαν. 
Ἐπισημαίνω ἀκόμη ὅτι εἰς τὴν Θεολογικὴν Σχολὴν τῆς Θεσσαλονίκης 
ἱδρύεται, ἀνεπιτρέπτως, Κέντρον Ἰσλαμικῶν Σπουδῶν. Τέλος, ἡ Θεολογικὴ 
Σχολὴ τῆς Χάλκης ἐκ τῆς ὁποίας ἀπεφοίτησε πλῆθος Ἑλλήνων θεολόγων 
παραμένει ἀναγκαστικῶς κλειστὴ ἐπὶ ἀρκετὰς δεκαετίας.

Τὸ παραδοσιακὸν κτήριον τῆς Ἱερᾶς Ἀρχιεπισκοπῆς Κύπρου, ὅπου στεγάζεται ἡ Θεολογικὴ 
Σχολή. Ἐπαρκεῖ περίπου διὰ τὰ δύο πρῶτα ἔτη. Ἤδη ἤρχισεν ἡ πολυδάπανος ἀνακαίνισις καί 
τῶν ἄλλων κτηρίων τῆς Ἱερᾶς Ἀρχιεπισκοπῆς εἰς τὸν χῶρον αὐτὸν διὰ νὰ καλύψει πλήρως 

τὰς ἀνάγκας τῆς Θεολογικῆς Σχολῆς.



92 ΠΡΩΤΟΠΡ.  ΙΩΑΝΝΟΥ Κ. ΔΙΩΤΗ

Μέσα λοιπὸν εἰς τὸ περιληπτικῶς περιγραφὲν ὡς ἄνω πλαίσιον ἱδρύθη 
κατὰ τὸ προηγούμενον ἔτος 2015 ἡ Ἐκκλησιαστικὴ Θεολογικὴ Σχολὴ τῆς 
Κύπρου μὲ πανορθόδοξον ἐνδιαφέρον, ἡ ὁποία στεγάζεται ἔναντι τοῦ 
Ἀρχιεπισκοπικοῦ Μεγάρου τῆς Λευκωσίας, εἰς ἰδιόκτητον κτήριον τῆς Ἱερᾶς 
Ἀρχιεπισκοπῆς Κύπρου.

Ἀπὸ τὸν Κανονισμὸν τῆς Σχολῆς προκαλεῖται ἡ εὐχάριστος ἐντύπωσις 
ὅτι διὰ τοὺς διδάσκοντας καὶ τοὺς διδασκομένους καλλιεργεῖται κλῖμα ἤθους 
τῆς Σχολῆς ὑψηλοῦ πνευματικοῦ ἐπιπέδου, ὥστε νὰ μὴ ἀπαιτηθῇ λῆψις 
πειθαρχικῶν μέτρων. Ὡς ὁρίζεται εἰς τὸν Κανονισμὸν αὐτόν, ἡ «Θεολογικὴ 
Σχολὴ Ἐκκλησίας Κύπρου» προβάλλει τὴν ἐνσυνείδητον αὐτοπειθαρχίαν καὶ 
τὴν θετικὴν συμπεριφορὰν ὡς βασικοὺς καὶ μακροπροθέσμους στόχους τῆς 
λειτουργίας της καὶ τὰς ἐντάσσει εἰς τὰ πλαίσια ἀναπτύξεως τοῦ ἰδιαιτέρου 
ἤθους τῆς Σχολῆς, ὅπου ἡ αὐτοπειθαρχία καὶ ἡ θετικὴ συμπεριφορὰ 
καθεριώνονται ὡς τρόπος ζωῆς. Τὸ θέμα τῆς αὐτοπειθαρχίας, ὅπως καὶ τῆς 
θετικῆς συμπεριφορᾶς, θεωρεῖται ὡς ἕν ἀπὸ τὰ σημαντικώτερα θεμέλια διὰ 
τὴν ἀπρόσκοπτον λειτουργίαν καὶ διὰ τὸ ἦθος τῆς Σχολῆς γενικότερον καὶ 
συνδέεται ἀμέσως μὲ τὸν ἐπιδιωκόμενον χαρακτῆρα τῆς Σχολῆς. Τὸ ἦθος τῆς 
Σχολῆς, εἰς τὸν τομέα αὐτόν, βασίζεται ἐπάνω εἰς τὴν ἐνίσχυσιν τῆς θετικῆς 
συμπεριφορᾶς, ἡ ὁποία ἑδράζεται εἰς τὴν διδασκαλίαν τῆς Χριστιανικῆς 
πίστεως καὶ εἰς τὴν ἐμπειρίαν τῆς Ἐκκλησίας.

Ὁ Κανονισμὸς αὐτὸς παραπέμπει εὐστόχως καὶ εἰς κατάλληλα 
ἁγιογραφικὰ χωρία Παλαιᾶς καὶ Καινῆς Διαθήκης, ὅπως «ἔλεγχε σοφόν, καὶ 
ἀγαπήσει σε. Δίδου σοφῷ ἀφορμήν, καὶ σοφώτερος ἔσται. Ἀρχὴ σοφίας φόβος 
Κυρίου, καὶ βουλὴ ἁγίων σύνεσις» (Παρ. θ. 8-10). Ἐπίσης παρατίθεται καὶ ὁ 
Χρυσοῦς Κανὼν τῆς Κ. Διαθήκης: «Πάντα οὖν ὅσα ἂν θέλητε ἵνα ποιῶσιν 
ὑμῖν οἱ ἄνθρωποι, οὕτω καὶ ὑμεῖς ποιεῖτε αὐτοῖς» (Μτθ. ζ΄ 12).

Ἡ Νέα Θεολογικὴ Σχολὴ τῆς ἐν Κύπρῳ Ἐκκλησίας ἔχει ἰδιαιτέραν καὶ 
εὐεργετικὴν σημασίαν διὰ τὴν Ὀρθόδοξον Ἑλλάδα. Μετὰ τὴν νόθευσιν τῶν 
Θεολογικῶν Σχολῶν Ἀθηνῶν καὶ Θεσσαλονίκης καὶ τὴν συνεχιζομένην 
ἄρνησιν τῆς Τουρκίας νὰ ἀνοίξῃ τὴν Θεολογικὴν Σχολὴν τῆς Χάλκης, θὰ εἶναι 
μία διέξοδος ἡ Θεολογικὴ Σχολὴ τῆς Κύπρου καὶ ἕν καταφύγιον δι’ ὅλους 
ὅσους ἔχουν ἀποκλειστικὸν σκοπὸν νὰ σπουδάσουν τὴν ἱερὰν ἐπιστήμην τῆς 
Θεολογίας.



93

Κατὰ τὴν ἐκτίμησίν μου, δημιουργοῦνται ὅλαι ἐκεῖναι αἱ προϋποθέσεις, 
ὥστε ἡ Θεολογικὴ Σχολὴ τῆς Κύπρου νὰ ἀναδειχθῇ μία ἱστορικὴ Νέα 
Θεολογικὴ Σχολὴ Χάλκης.

Ἀριστερὰ ὁ Μακαριώτατος Ἀρχιεπίσκοπος Κύπρου κ. Χρυσόστομος Β΄
συνομιλεῖ μὲ τὸν π. Ἰωάννην Διώτην διὰ τὴν Θεολογικὴν Σχολήν.
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Τὸ παραδοσιακὸν κτήριον ὅπου στεγάζεται ἡ Θεολογικὴ Σχολή



EΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΑ ΧΡΟΝΙΚΑ
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΣΤΑΣΕΙΣ
ΤΟΥ ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΟΥ ΚΥΠΡΟΥ

ΚΑΙ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΗΣ ΙΕΡΑΣ ΣΥΝΟΔΟΥ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ
ΚΑΤΑ ΤΟΥΣ ΜΗΝΕΣ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟ - ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟ

ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΟΥ ΚΥΠΡΟΥ ΚΥΡΙΟΥ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΥ Β΄
ΧΡΟΝΙΚΑ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2016

Ζ Ζ Ζ

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2016

Ο Μακαριώτατος Αρχιεπίσκοπος Κύπρου κ.κ. Χρυσόστομος προέστη  του 
Αρχιερατικού Συλλείτουργου, με την ευκαιρία της Δεσποτικής εορτής 
της Περιτομής του Κυρίου και της εορτής του  Μεγάλου Βασιλείου, στον 
Καθεδρικό ιερό Ναό Αγίου Ιωάννου του Θεολόγου.
Μετά το πέρας της Θείας Λειτουργίας προέστη της Δοξολογίας επί τω νέω 
έτει 2016.
Μετά τη Δοξολογία δέχθηκε τις ευχές όλων παρισταμένων στην Ιερά 
Αρχιεπισκοπή· ακολούθως έκοψε την βασιλόπιτα και ευχήθηκε σε όλους 
τα δέοντα με την ευκαιρία της πρωτοχρονιάς.

ΚΥΡΙΑΚΗ 
3 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2016

Προέστη του Αρχιερατικού Συλλείτουργου στον ιερό Ναό της του Θεού 
Σοφίας στο Στρόβολο, στην παρουσία των Μελών των Εκκλησιαστικών 
Επιτροπών των Ενοριών και Κοινοτήτων της κατεχόμενης αρχιεπισκοπικής 
περιφερείας.
Κατά τη διάρκεια αυτής προεχείρισε εις Πρωτοπρεσβύτερους τους 
π. Κωνσταντίνο Χριστοδούλου και π. Ιωάννη Uliniuc, ιερείς του ως άνω 
Ιερού Ναού.
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ΔΕΥΤΕΡΑ
4 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2016 

Τέλεσε αγιασμό και έκοψε τη βασιλόπιτα στις εγκαταστάσεις του 
τηλεοπτικού σταθμού «MEGA» και του ραδιοφωνικού σταθμού 
«Ο ΛΟΓΟΣ» και ευχήθηκε τα δέοντα στο προσωπικό με την ευκαιρία  του 
νέου έτους 2016.

ΤΕΤΑΡΤΗ
6 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2016

Προέστη του Αρχιερατικού Συλλείτουργου στην ακολουθία του Όρθρου 
και της Θείας Λειτουργίας  των Θεοφανίων και της ακολουθίας του 
Μεγάλου Αγιασμού στον ιερό Ναό Παναγίας Αγίας Νάπας.
Ακολούθως, τέλεσε τον καθιερωμένο καθαγιασμό των υδάτων στο 
λιμανάκι της Αγίας Νάπας.

ΠΕΜΠΤΗ
7 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2016

Παρέστη στο επίσημο γεύμα που παρέθεσε ο Ηγούμενος της Ιεράς Μονής 
Αποστόλου Βαρνάβα και Πρωτοσύγκελλος της Ιεράς Αρχιεπισκοπής 
Κύπρου Πανοσιολογιώτατος Αρχιμανδρίτης κ. Ιωάννης Ιωάννου στην Ιερά 
Αρχιεπισκοπή Κύπρου, με την ευκαιρία της ονομαστικής του εορτής.

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
8 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2016

Τέλεσε αγιασμό και έκοψε τη βασιλόπιτα στην εταιρεία Χαράλαμπος 
Πηλακούτας.  Στη συνέχεια, τέλεσε αγιασμό στο Μακάρειο Νοσοκομείο 
Λευκωσίας. 
Ακολούθως τέλεσε την εξόδιο ακολουθία του Ανδρέα Μαρκίδη, πρώην 
Εκπαιδευτικού - Φιλολόγου, στον ιερό Ναό Αγίων Κωνσταντινου και 
Ελένης στο νέο κοιμητήριο Λευκωσίας.
Το μεσημέρι υποδέχθηκε τον Σεβασμιώτατο Αρχιεπίσκοπο Κρήτης 
κ. Ειρηναίο και τη Συνοδία του στο Αεροδρόμιο Λάρνακος, οι οποίοι 
πραγματοποίησαν επίσημη επίσκεψη στην Κύπρο, από τις 9 μέχρι τις 14 
Ιανουαρίου 2014.
Στη συνέχεια, στον προαύλιο χώρο της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κύπρου έγινε 
η επίσημη υποδοχή Του, όπου τον ανέμενε σύσσωμος ο κλήρος και το 
προσωπικό της Ιεράς Αρχιεπισκοπής.  Ακολούθως  όλοι προσκύνησαν το  
Ιερό Λείψανο του Αγίου Μηνά του Μεγαλομάρτυρος, το οποίο κόμισε μαζί 
του ο Σεβασμιώτατος από την Κρήτη.
 Ο άγιος Κρήτης, τις επόμενες ημέρες, επισκέφθηκε διάφορες ιστορικές 
Μονές τής Πατρίδας μας και ιερά Προσκυνήματα συνοδευόμενος από τον 
Μακαριώτατο.

ΚΥΡΙΑΚΗ
10 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2016

Συλλειτούργησε με τον Σεβασμιώτατο Αρχιεπίσκοπο Κρήτης κ. Ειρηναίο, 
καθώς και με άλλα Μέλη της Συνόδου στον Ιερό Ναό της του Θεού 
Σοφίας στο Στρόβολο.

ΔΕΥΤΕΡΑ 
11 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2016

Τέλεσε Αγιασμό, έκοψε τη Βασιλόπιτα και ευχήθηκε  τα δέοντα στο 
προσωπικό  του τσιμεντοποιΐου  Βασιλικού στη Λεμεσό.

ΤΡΙΤΗ
12 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2016

Τέλεσε Αγιασμό, έκοψε τη Βασιλόπιτα και ευχήθηκε τα δέοντα στο 
προσωπικό της   Ζυθοποιΐας ΚΕΟ στη Λεμεσό.
Το απόγευμα προέστη της εξόδιας ακολουθίας του φοιτητή   Χρυσόστομου 
Παπαχρυσοστόμου, ανεψιού του Μητροπολίτη Πάφου, ο οποίος σκοτώ-
θηκε σε αυτοκινητικό δυστύχημα.
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ΠΕΜΠΤΗ
14 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2016

Τέλεσε αγιασμό και έκοψε τη βασιλόπιτα στο Ίδρυμα Αρχιεπισκόπου 
Μακαρίου του Γ΄. 
Το μεσημέρι παρέθεσε επίσημο γεύμα στους διαφημιστές και ιδιοκτήτες 
των Εταιρειών, που διαφημίζονται μέσω του τηλεοπτικού σταθμού 
«MEGA» και του ραδιοφωνικού σταθμού «Ο ΛΟΓΟΣ».

ΣΑΒΒΑΤΟ
16 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2016

Χοροστάτησε κατά την ακολουθία του εσπερινού στον πανηγυρίζοντα 
ιερό Ναό Αγίου Αντωνίου Λευκωσίας.

ΚΥΡΙΑΚΗ
17 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2016

Προέστη του συλλείτουργου στον πανηγυρίζοντα ιερό Ναό Αγίου 
Αντωνίου Λευκωσίας.
Το μεσημέρι τέλεσε, με έξοδα της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κύπρου, το 
μυστήριο της Βαπτίσεως επτά παιδιών, άπορων οικογενειών, στον Ιερό 
Ναό της του Θεού Σοφίας στο Στρόβολο, με τη βοήθεια επτά κληρικών 
της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κύπρου. 

ΔΕΥΤΕΡΑ
18 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2016

Προέστη του Συλλείτουργου στην Ιερά Μονή Παναγίας Τροοδιτίσσης, 
με την ευκαιρία των ονομαστηρίων Πανοσιολογιωτάτου Καθηγουμένου 
αυτής Αρχιμανδρίτου κ. Αθανασίου.
Το μεσημέρι παρέστη στο επίσημο γεύμα που παρέθεσε ο Μητροπολίτης 
Λεμεσού κ. Αθανάσιος, με την ευκαιρία των ονομαστηρίων του, στην Ιερά 
Μητρόπολη Λεμεσού.

ΤΡΙΤΗ
19 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2016

Δέχθηκε την Πρέσβειρα του Ισραήλ στην Κύπρο κα Yael Ravia Zadak.
Ακολούθως, δέχθηκε την αντιπροσωπία της ΕΔΕΚ η οποία κατέθεσε 
στέφανο στον Ανδριάντα του Αρχιεπισκόπου Μακαρίου του Γ΄.
Το μεσημέρι παρέθεσε γεύμα στον Υπουργό Παιδείας κ. Κώστα Καδή και 
στους Επιθεωρητές Μέσης Εκπαίδευσης στο Μέγα Συνοδικό της Ιεράς 
Αρχιεπισκοπής Κύπρου.

ΤΕΤΑΡΤΗ
20 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2016

Αναχώρησε για το Σαμπεζύ της Γενεύης, συνοδευόμενος από τον 
Επίσκοπο Καρπασίας κ. Χριστοφόρο και τον Διευθυντή της Θεολογικής 
Σχολής της Εκκλησίας Κύπρου Διάκονο Κυπριανό Κουντούρη, για 
να συμμετάσχει στη Σύναξη των Προκαθημένων των Αυτοκεφάλων 
Ορθοδόξων Εκκλησιών.

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
29 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2016

Δέχθηκε τον Αρχιεπίσκοπο Μαρωνιτών κ. Ιωσήφ Σουέηφ.
Το απόγευμα παρέστη και μίλησε στην εκδήλωση προς τιμή των Τριών 
Ιεραρχών, την οποία οργάνωσε το Ίδρυμα Αρχιεπισκόπου Μακαρίου του 
Γ΄, στην αίθουσα τελετών του Πολιτιστικού Ιδρύματος Αρχιεπισκόπου 
Μακαρίου του Γ΄.
Ομιλητής ήταν ο καθηγητής του Τμήματος Ποιμαντικής και Κοινωνικής 
Θεολογίας του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης κ. Συμεών 
Πασχαλίδης.
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ΣΑΒΒΑΤΟ 
30 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2016

Παρακολούθησε συμπροσευχόμενος τη Θεία Λειτουργία, με την ευκαιρία 
της εορτής των Τριών Ιεραρχών, στον Καθεδρικό ιερό Ναό Αγίου Ιωάννου. 
Στο τέλος αυτής τέλεσε το μνημόσυνο των Ιδρυτών, Ευεργετών, Σχολικών 
Εφόρων, Υπουργών Παιδείας, Εκπαιδευτικών και Σχολικών Υπαλλήλων 
των Σχολείων Λευκωσίας. Τον πρέποντα λόγο εκφώνησε ο Έντιμος 
Υπουργός Παιδείας και Πολιτισμού κ. Κώστας Καδής.

ΚΥΡΙΑΚΗ 
31 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2016

Προέστη της Θείας Λειτουργίας στον Ιερό Ναό Αγίου Δημητρίου Ακρο-
πόλεως και τέλεσε το μνημόσυνο του αειμνήστου πατρός Σπυρίδωνος 
Δημοσθένους.

ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΟΥ ΚΥΠΡΟΥ ΚΥΡΙΟΥ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΥ Β΄
ΧΡΟΝΙΚΑ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2016

Ζ Ζ Ζ 

ΔΕΥΤΕΡΑ
1 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2016

Ο Μακαριώτατος Αρχιεπίσκοπος Κύπρου κ.κ. Χρυσόστομος προέστη 
της ακολουθίας του εσπερινού και κήρυξε στον πανηγυρίζοντα Ιερό Ναό 
Παναγίας Χρυσαλινιωτίσσης στη Λευκωσία.

ΤΡΙΤΗ
2 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2016

Παρέθεσε δείπνο στον Πρόεδρο και τα στελέχη της εταιρείας Hermes 
Airports.

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
5 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2016 Δέχθηκε τον Πρέσβη της Σουηδίας στην Κύπρο κ. κ. Clas GIEROW.

ΣΑΒΒΑΤΟ
6 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2016

Τέλεσε το μυστήριο του ιερού βαπτίσματος της Ιωάννας Γεωργίου, 
εγγονής του κ. Ιωάννου Χρ. Γιάγκου, στον καθεδρικό Ιερό Ναό Αγίας 
Νάπας Λεμεσού.

ΚΥΡΙΑΚΗ
7 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2016

Προέστη της Θείας Λειτουργίας και κήρυξε στον Ιερό Ναό Αποστόλου 
Βαρνάβα στη Δασούπολη. 
Ακολούθως, τέλεσε το μνημόσυνο των αποθανόντων πρώην υπαλλήλων 
του ΡΙΚ.

ΔΕΥΤΕΡΑ
8 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2016

Παρέστη μαζί με τους θρησκευτικούς ηγέτες της Κύπρου στο 
Ανθρωπολογικό Εργαστήριο της Διερευνητικής Επιτροπής για τους 
Αγνοούμενους στην Κύπρο (ΔΕΑ).
Στη συνέχεια, μετέβησαν στην πρεσβευτική κατοικία του Σουηδού 
Πρέσβη, ο οποίος τους παρέθεσε γεύμα.
Το απόγευμα τέλεσε Αγιασμό σε υποκατάστημα της ασφαλιστικής 
εταιρείας Prime.

ΤΡΙΤΗ
9 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2016

Προέστη της ακολουθίας του Εσπερινού και κήρυξε στον πανηγυρίζοντα 
Ιερό Αγίου Χαραλάμπους της  αυτοστέγασης Γερίου.
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ΤΕΤΑΡΤΗ
10 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2016

Τέλεσε αγιασμό στο Επαρχιακό Ταχυδρομείο Λευκωσίας, με την ευκαιρία 
της εορτής του Αγίου Ζήνωνος, προστάτη των Ταχυδρομείων. 
Το μεσημέρι παρέστη στο επίσημο γεύμα που παρέθεσε ο Σουηδός 
Πρέσβης στην πρεσβευτική του κατοικία, στην παρουσία και της 
Ειδικής Αντιπροσώπου και  επικεφαλής   της Ειρηνευτικής Δύναμης των 
Ηνωμένων Εθνών στην Κύπρο κας Λίζας Μ. Μπουτενχάϊμ.

ΠΕΜΠΤΗ
11 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2016

Προήδρευσε της πρώτης τακτικής Συνεδρίας της Ιεράς Συνόδου.
Το απόγευμα δέχθηκε την Πρόεδρο της Ιταλικής Βουλής κα Laura 
Boldrini.

ΔΕΥΤΕΡΑ
15 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2016

Παρέθεσε γεύμα στους θρησκευτικούς ηγέτες της Κύπρου  στην Ιερά 
Αρχιεπισκοπή Κύπρου.

ΤΡΙΤΗ
16 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2016 Δέχθηκε τον Πρόεδρο της Επιτροπής Αγνοουμένων κ. Νίκο Σεργίδη. 

 ΤΕΤΑΡΤΗ
17 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2016

Συμμετέσχε σε Αρχιερατικό Συλλείτουργο, στο οποίο  προέστη ο  Πα-
τριάρχης Αλεξανδρείας και πάσης Αφρικής κ.κ. Θεόδωρος  στον Ιερό Ναό 
Αγίου Σάββα στη Λευκωσία.
Το μεσημέρι παρέθεσε επίσημο γεύμα προς τιμή του Πατριάρχου 
Αλεξανδρείας κ.κ. Θεοδώρου και της Συνοδίας του στην Ιερά 
Αρχιεπισκοπή Κύπρου.

ΚΥΡΙΑΚΗ
21 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2016

Προέστη της Θείας Λειτουργίας και κήρυξε στον Ιερό Ναό Παναγίας 
Παντανάσσης στην Πάφο. 
Ακολούθως, τέλεσε το ετήσιο μνημόσυνο του αειμνήστου αγωνιστή της 
ΕΟΚΑ και πρώην Υπουργού Γεώργιου Ιωαννίδη.

ΔΕΥΤΕΡΑ
22 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2016

Προέστη της εξόδιας ακολουθίας του αειμνήστου Σόλωνος 
Τριανταφυλλίδη, πρώην προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου της 
Τράπεζας Κύπρου, στον Ιερό Ναό Αγίων Κωνσταντίνου και Ελένης στο 
Νέο Κοιμητήριο Λευκωσίας.
Το μεσημέρι παρέθεσε γεύμα στον Γενικό Εισαγγελέα της Δημοκρατίας 
κ. Κώστα Κληρίδη και στον Υπουργό Εσωτερικών κ. Σωκράτη Χάσικο. 

ΤΡΙΤΗ
23 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2016

Δέχθηκε τον Καθηγητή του Πανεπιστημίου Αθηνών κ. Γεώργιο 
Μπαμπινιώτη.

ΤΕΤΑΡΤΗ
24 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2016 Δέχθηκε τον Μητροπολίτη Μεσσηνίας κ. Χρυσόστομο

ΔΕΥΤΕΡΑ
29 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2016

Δέχθηκε τον Κοινοβουλευτικό Υφυπουργό Ευρωπαϊκών Υποθέσεων του 
Υπουργείου Εξωτερικών της Ομοσπονδιακής Δημοκρατίας της Γερμανίας 
κ. Michael Roth.
Ακολούθως προήδρευσε συνεδρίας των στελεχών των διάφορων Εταιρειών 
της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κύπρου.
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ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗ ΠΑΦΟΥ ΚΥΡΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ 
 ΧΡΟΝΙΚΑ IANOYAΡIOY 2016

Ζ Ζ Ζ
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ

1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2016

Ο Πανιερώτατος Μητροπολίτης Πάφου κύριος Γεώργιος  λειτούργησε, 
κήρυξε τον θείο λόγο και προέστη της δοξολογίας επ’ ευκαιρία του νέου 
έτους στον Καθεδρικό ναό Αγίου Θεοδώρου. Στη συνέχεια έκοψε τη 
βασιλόπιτα στο Συνοδικό της Μητρόπολης Πάφου.

ΚΥΡΙΑΚΗ
3  ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ  2016

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

ΤΡΙΤΗ
5 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2016

Χοροστάτησε κατά τις Μεγάλες Ώρες, τον εσπερινό και τη Θεία 
Λειτουργία του Μεγάλου Βασιλείου στον Καθεδρικό ναό του Αγίου 
Θεοδώρου.

ΤΕΤΑΡΤΗ
6 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2016

Λειτούργησε, κήρυξε τον θείο λόγο και τέλεσε τον Αγιασμό στον ιερό ναό 
Αγίων Αναργύρων Κάτω Πάφου.  Στη συνέχεια προέστη της τελετής  του 
καθαγιασμού των υδάτων στο λιμανάκι της Κάτω Πάφου.

ΠΕΜΠΤΗ
7 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2016 Έκοψε τη βασιλόπιτα στο γραφείο της Επάρχου Πάφου.

ΣΑΒΒΑΤΟ
9 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2016 

Μίλησε σε συγκέντρωση στο Θ.Ο.Ι Πισσουρίου με θέμα «Η φανέρωση του 
Χριστού στη γη».

ΚΥΡΙΑΚΗ
10  ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ  2016

Λειτούργησε και κήρυξε τον θείο λόγο στον ιερό ναό Αγίου Δημητρίου στο 
Παραμάλι.

  ΔΕΥΤΕΡΑ
11  ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ  2016

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

ΤΕΤΑΡΤΗ
13 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2016

Απηύθυνε χαιρετισμό στην παρουσίαση του βιβλίου του Δώρου Θεοδώρου 
«Το αληθινό πρόσωπο της Διζωνικής».

  ΠΕΜΠΤΗ
 14 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2016

Συνάντησε την Επιτροπή του «Πάφος 2017» και συζήτησε τρόπους 
συμμετοχής της Ιεράς Μητρόπολης Πάφου στις εκδηλώσεις για το 2017.

ΚΥΡΙΑΚΗ
17  ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ  2016

Λειτούργησε και κήρυξε τον θείο λόγο στον ιερό ναό Τιμίου Σταυρού 
Σταυροκόννου.

ΤΡΙΤΗ
 19 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2016

Προέστη του μνημοσύνου για τον Αρχιεπίσκοπο Μακάριο στην Ιερά 
Μονή Χρυσορρογιατίσσης.

ΚΥΡΙΑΚΗ
24  ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ  2016

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

ΤΕΤΑΡΤΗ
27 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2016

Συλλειτούργησε με άλλα Μέλη της Ιεράς Συνόδου στον ιερό ναό Σωτήρος 
Λάρνακος, με την ευκαιρία της ονομαστικής εορτής του Μητροπολίτη 
Κιτίου κ. Χρυσοστόμου.
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ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
29 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2016

Παρέστη στη γιορτή των Ελληνικών Γραμμάτων, που έγινε στο Α΄Λύκειο 
Πάφου. Μετά παρέθεσε δεξίωση, στη Μητρόπολη Πάφου, στους 
εκπαιδευτικούς. 

ΣΑΒΒΑΤΟ
30 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2016

Λειτούργησε και προέστη του μνημοσύνου των δωρητών της Παιδείας, 
των εφόρων και των διδαξάντων στα εκπαιδευτήρια της Πάφου  στον 
Καθεδρικό ναό του Αγίου Θεοδώρου.

ΚΥΡΙΑΚΗ
31 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2016

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

ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗ ΠΑΦΟΥ ΚΥΡΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ 
 ΧΡΟΝΙΚΑ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2016

Ζ Ζ Ζ
ΚΥΡΙΑΚΗ

7 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2016

Ο Πανιερώτατος Μητροπολίτης Πάφου κύριος Γεώργιος  λειτούργησε, 
κήρυξε τον θείο λόγο και προέστη του μνημοσύνου του ήρωα Γεωργίου 
Παπαβερκίου στον ιερό ναό Αγίου Καλανδίωνος Αρόδων.
Το βράδυ χοροστάτησε κατά τον εσπερινό και κήρυξε τον θείο λόγο στον 
πανηγυρίζοντα καθεδρικό ναό του Αγίου Θεοδώρου Πάφου.

ΔΕΥΤΕΡΑ
8  ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ  2016

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

ΤΕΤΑΡΤΗ
10 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2016

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

ΣΑΒΒΑΤΟ
13 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2016 Προσφώνησε το Παγκύπριο Συνέδριο Χημείας στο ΤΕΠΑΚ.

ΚΥΡΙΑΚΗ
14 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2016

Λειτούργησε, κήρυξε τον θείο λόγο και προέστη του μνημοσύνου του 
ήρωα Νίκου Σοφοκλέους στον ιερό ναό Αγίου Γεωργίου Πάνω Πάχνας.

ΣΑΒΒΑΤΟ
20 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2016 

Τέλεσε τον αγιασμό κατά τα εγκαίνια της Παιδιατρικής Κλινικής του 
νοσοκομείου «Ευαγγελισμός».

ΚΥΡΙΑΚΗ 
21 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ  2016

Συλλειτούργησε με τον Επίσκοπο Καρπασίας Χριστοφόρο στον ιερό ναό 
Παναγίας Αθηαίνου.

  ΤΕΤΑΡΤΗ
24 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ  2016

Τέλεσε τον αγιασμό στο τμήμα Πρώτων Βοηθειών του νοσοκομείου 
Πάφου.

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
26 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2016

Προσφώνησε το Ε΄ Συνέδριο Μαθητών-Καθηγητών για τις Θετικές 
Επιστήμες. Την ίδια μέρα απηύθυνε χαιρετισμό στην παρουσίαση των δύο 
τόμων του βιβλίου του Ανδρέα Καουρή «Γρηγόρης Αυξεντίου».

  ΚΥΡΙΑΚΗ
 28 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2016

Λειτούργησε και κήρυξε τον θείο λόγο στον ιερό ναό Ευαγγελισμού της 
Θεοτόκου Βάσας Κοιλανίου.
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ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗ ΚΥΡΗΝΕΙΑΣ ΚΥΡΙΟΥ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΥ 
ΧΡΟΝΙΚΑ  ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2016

Ζ Ζ Ζ 

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2016

Μετεῖχε Ἀρχιερατικοῦ Συλλείτουργου στὸν ἱερὸ Μητροπολιτικὸ ναὸ 
Ἁγίου Γεωργίου Παραλιμνίου, ἐπὶ τοῖς ὀνοματηρίοις τοῦ Πανιερωτάτου 
Μητροπολίτου Κωνσταντίας κ. Βασιλείου. 

ΚΥΡΙΑΚΗ
3 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2016 

Ἐχοροστάτησε κατὰ τὴν ἀκολουθίαν τοῦ Ὄρθρου, ἐτέλεσε τὴ Θεία 
Λειτουργία καὶ ἐκήρυξε τὸν θεῖο λόγο στὸν  ἱερὸ Μητροπολιτικὸ ναὸ 
Ἀποστόλου Βαρνάβα Κοκκινοτριμιθιᾶς. 

ΔΕΥΤΕΡΑ
4 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2016 Παρέστη σὲ συνεδρία τῆς Π.Ο.Σ.Ε.Η. 

ΤΕΤΑΡΤΗ
6 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2016 

Ἐχοροστάτησε κατὰ τὴν ἀκολουθίαν τοῦ Ὄρθρου, ἐτέλεσε τὴ Θείαν 
Λειτουργίαν καὶ ἐκήρυξε τὸν θεῖο λόγο στὸν ἱερὸν Καθεδρικὸν ναὸν 
Παναγίας Παντανάσσης (Καθολικῆς) Λεμεσοῦ. Μετὰ τὸ πέρας τῆς 
Λειτουργίας ἐτέλεσε τὸν Μέγαν Ἁγιασμὸν ἐντὸς τοῦ ναοῦ. Τὴν 
μεσημβρίαν ἐτέλεσε τὸν Ἁγιασμὸν καὶ τὴν κατάδυσιν τοῦ Τιμίου Σταυροῦ 
εἰς τὸ Ἀμφιθέατρον τοῦ Ναυτικοῦ Ὀμίλου Κυρηνείας εἰς Λεμεσόν. 
Ἀκολούθως ηὐλόγησεν καὶ διένειμεν τὴν Βασιλόπιταν τοῦ Ὀμίλου.     

ΠΕΜΠΤΗ
7 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2016 Ἐτέλεσεν Ἁγιασμὸν εἰς τὸν Δικηγορικὸν Σύλλογον Λευκωσίας.   

ΤΕΤΑΡΤΗ
13 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2016 Παρέστη καὶ ἐχαιρέτησεν ἐκδήλωσιν τοῦ Δήμου Καραβᾶ.  

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
15 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2016

Ἐδέχθη στὸ γραφεῖο του τὸν ἔντιμον κ. Μαρῖνον Σιζόπουλον, Πρόεδρον 
τῆς Ε.Δ.Ε.Κ.. 

ΚΥΡΙΑΚΗ
17 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2016

Ἐχοροστάτησε κατὰ τὴν ἀκολουθία τοῦ Ὄρθρου, ἐτέλεσε τὴ Θεία 
Λειτουργία καὶ ἐκήρυξε τὸν θεῖο λόγο στὴν Ἱερὰν Μονὴν Ἁγίας Θέκλης, 
παρὰ τὴν Μοσφιλωτὴν. Τὴν μεσημβρίαν ἐχαιρέτησεν τὴν ἐκδήλωσιν, 
ηὐλόγησε καὶ διένειμεν τὴν Βασιλόπιτταν τῆς κοινότητος Ἁγίας 
Εἰρήνης Κυρηνείας. Ἀκολούθως ἐχαιρέτησεν τὴν ἐκδήλωσιν, ηὐλόγησε 
καὶ διένειμεν τὴν Βασιλόπιτταν τοῦ Δήμου Κυρηνείας. Τὸ ἑσπέρας 
ἐσυγχοροστάτησεν εἰς τὴν ἀκολουθίαν τοῦ Ἑσπερινοῦ ἐπὶ τῇ μνήμῃ τοῦ 
Ἁγίου Ἀθανασίου, στὸν ἱερὸν Καθεδρικὸν ναὸν Παναγίας Παντανάσσης 
(Καθολικῆς) Λεμεσοῦ, ἐπὶ τοῖς όνομαστηρίοις τοῦ Πανιερωτάτου 
Μητροπολίτου Λεμεσοῦ κ. Ἀθανασίου.   

ΠΕΜΠΤΗ
21 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2016

Ηὐλόγησε καὶ διένειμεν τὴν βασιλόπιτταν τοῦ Κύκλου Ἁγίας Γραφῆς 
τοῦ ἱεροῦ ναοῦ Ἀρχαγγέλου Μιχαήλ (Μετόχιον Κύκκου). Τὸ ἑσπέρας 
ηὐλόγησε καὶ διένειμεν τὴν βασιλόπιταν τῆς Δημοκρατικῆς Κινήσεως 
(ΔΗ.ΚΙ.) Καθηγητῶν. 
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ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ  
22 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2016

Παρέστη σὲ δεξίωση παρατεθεῖσαν ὑπὸ τοῦ Ὑπάτου Ἀρμοστοῦ τῆς 
Αὐστραλίας, ἐπ’ εὐκαιρίᾳ τῆς Ἡμέρας τῆς Αὐστραλίας. Ἐπεσκέφθη τὸ 
Σεβασμιώτατον Μητροπολίτην Βόστρων κ. Τιμόθεον, Ἔξαρχον τοῦ 
Παναγίου Τάφου ἐν Κύπρῳ, εὐχηθεὶς αυτῷ ἐπὶ τοῖς όνομαστηρίοις 
αὐτοῦ. Τὸ βράδυ ηὐλόγησε καὶ διένειμεν τὴν βασιλόπιταν τῆς Ἐνώσεως 
Κοινοτήτων ἐπαρχίας Κυρηνείας.  

ΣΑΒΒΑΤΟ
23 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2016

Ηὐλόγησε καὶ διένειμεν τὴν βασιλόπιταν τοῦ Σωματείου «Ἀδούλωτη 
Κερύνεια» καὶ τῆς κοινότητας Μύρτου. 

ΚΥΡΙΑΚΗ 
24 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2016

Ἐχοροστάτησε κατὰ τὴν Ἀκολουθία τοῦ Ὄρθρου, ἐτέλεσεν τὴν Θεία 
Λειτουργία ἐκήρυξε τὸν θεῖο λόγο εἰς τὸν ἱερὸν Μητροπολιτικὸν ναὸν 
Ἀποστόλου Βαρνάβα Κοκκινοτριμιθιᾶς. Ἀκολούθως ἐχαιρέτησεν τὴν 
ἐκδήλωσιν, ηὐλόγησε καὶ διένειμεν τὴν βασιλόπιταν τῶν προσφυγικῶν 
Σωματείων Ἁγίου Γεωργίου Κυρηνείας, Καρμίου καὶ Τριμιθίου Κυρηνείας. 

ΤΕΤΑΡΤΗ
27 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2016

Μετεῖχε Ἀρχιερατικοῦ Συλλείτουργου στὸν ἱερὸν Μητροπολιτικὸν 
ναὸν Σωτῆρος Λάρνακος, ἐπὶ τοῖς όνομαστηρίοις τοῦ Πανιερωτάτου 
Μητροπολίτου Κιτίου κ. Χρυσοστόμου.

ΠΕΜΠΤΗ
28 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2016

Μετέβη στὴν Ἱερὰν Μονὴν Κύκκου καὶ ἐτέλεσεν Τρισάγιο ὑπὲρ 
ἀναπαύσεως τοῦ προκατόχου αὐτοῦ κυροῦ Γρηγορίου.  

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
29 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2016

Παρέστη καὶ ὡμίλησε σὲ ἐκδήλωση τοῦ Γυμνασίου Μακεδονιτίσσης γιὰ 
τοὺς Τρεῖς Ἱεράρχας. Τὸ ἑσπέρας παρέστη συμπροσευχόμενος εἰς τὸν 
ἑσπερινόν τῆς μνήμης τῶν Τριῶν Ἱεραρχῶν, εἰς τὸν ἱερὸν Μητροπολιτικὸν 
ναὸν Ἀποστόλου Βαρνάβα Κοκκινοτριμιθιᾶς.   

ΣΑΒΒΑΤΟ
30 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2016

Ἐχοροστάτησε κατὰ τὴν Ἀκολουθία τοῦ Ὄρθρου, ἐτέλεσεν τὴν Θεία 
Λειτουργία καὶ ἐκήρυξε τὸν θεῖο λόγο εἰς τὸν ἱερὸν Μητροπολιτικὸν ναὸν 
Ἀποστόλου Βαρνάβα Κοκκινοτριμιθιᾶς. Ἀκολούθως ἐτέλεσεν μνημόσυνον 
ὑπὲρ ἀναπαύσεως τῶν Ἐκπαιδευτικῶν, Ἐφόρων, Σχολικῶν Ὑπαλλήλων, 
Εὐεργετῶν καὶ Δωρητῶν τῶν Ἑλληνικῶν Ἐκπαιδευτηρίων Κυρηνείας. 
Τὴν μεσημβρίαν ηὐλόγησεν καὶ διένειμε τὴ βασιλόπιτα τοῦ Ἐπαρχιακοῦ 
Συνδέσμου Εὐημερίας Ἡλικιωμένων Λάρνακος.  

ΚΥΡΙΑΚΗ
31 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2016

Ἐχοροστάτησε κατὰ τὴν Ἀκολουθία τοῦ Ὄρθρου, ἐτέλεσεν τὴν Θεία 
Λειτουργία καὶ ἐκήρυξε τὸν θεῖο λόγο εἰς τὸν ἱερὸν ναὸν Ἁγίου Γεωργίου 
Μάμμαρι. Ἀκολούθως ἐτέλεσεν Ἁγιασμὸν εἰς ἐκδήλωσιν διοργανωθεῖσα 
ὑπὸ τοῦ Τμήματος Δασῶν γιὰ τὴν Ἐβδομάδα τοῦ Δέντρου εἰς τὸ 
Δημοτικὸν Σχολεῖον Μάμμαρι. Τὴν μεσημβρίαν προέστη τῆς ἐξοδίου 
ἀκολουθίας τῶν λειψάνων τοῦ ἀγνοουμένου Ἰωάννου Δημητρίου, εἰς τὸν 
ἱερὸν ναὸν Ἀρχαγγέλου Μιχαήλ Συνοικισμοῦ Λατσιῶν. 
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ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗ ΚΥΡΗΝΕΙΑΣ ΚΥΡΙΟΥ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΥ 
 ΧΡΟΝΙΚΑ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2016

      Ζ Ζ Ζ
ΔΕΥΤΕΡΑ

1 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2016
Ἐχοροστάτησε κατὰ τὴν ἀκολουθίαν τοῦ Ἑσπερινοῦ στὸν ἱερὸν Μητροπο-
λιτικὸν ναὸν Ἀποστόλου Βαρνάβα Κοκκινοτριμιθιᾶς.

ΤΡΙΤΗ
2 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2016

Ἐχοροστάτησε κατὰ τὴν Ἀκολουθίαν τοῦ Ὄρθρου, ἐτέλεσε τὴν Θείαν 
Λειτουργίαν καὶ ἐκήρυξε τὸν θεῖον λόγον εἰς τὸν ἱερὸν Μητροπολιτικὸν 
ναὸν Ἀποστόλου Βαρνάβα Κοκκινοτριμιθιᾶς.

ΤΕΤΑΡΤΗ 
3 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2016

Ἐδέχθη στὸ γραφεῖο του μέλη τῆς ἐκκλησιαστικῆς ἐπιτροπῆς τοῦ 
παρεκλησίου Ἁγίου Φανουρίου Ἁηγιωρκίτη.  Ἀκολούθως, ἐδέχθη στὸ 
γραφεῖο του μέλη τοῦ Σωματείου «Ἀδούλωτη Κερύνεια». Τὸ  βράδυ 
παρέστη καὶ ἐχαιρέτησε τὴν παρουσίασιν τοῦ βιβλίου τῆς κ. Μαρίας 
Περατικοῦ - Κοκαράκη.  

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
5 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2016

Προέστη Ἀγρυπνίας τελεσθείσης στὸν ἱερὸν ναὸ Παναγίας Χρυσελεούσης 
Στροβόλου, ἐπὶ τῇ μνήμῃ τοῦ Ἁγίου Φωτίου. 

ΣΑΒΒΑΤΟ 
6 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2016

Ἐτέλεσε τὴν ἐξόδιον ἀκολουθίαν τῶν λειψάνων τοῦ ἀγνοουμένου 
Χρύσανθου Στυλιανοῦ, στὸν ἱερὸν ναὸν Ἀποστόλου Λουκᾶ Συνοικισμοῦ 
Ἁγίου Ἀθανασίου Λεμεσοῦ. Τὸ ἀπόγευμα παρέστη καὶ ἐχαιρέτησε τὴν 
τελετὴν βραβεύσεως ἀθλητῶν τοῦ Ναυτικοῦ Ὁμίλου Κυρηνείας.  

ΚΥΡΙΑΚΗ 
7 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2016

Ἐχοροστάτησε κατὰ τὴν ἀκολουθίαν τοῦ Ὄρθρου, ἐτέλεσε τὴν 
Θείαν Λειτουργίαν καὶ ἐκήρυξε τὸν θεῖον  λόγο στὴν Ἱερὰν Μονὴν 
Σταυροβουνίου. Τὴν μεσημβρίαν παρέστη καὶ ἐχαιρέτησε σύναξιν τῆς 
κοινότητος Ἀγριδακίου. Τὸ ἑσπέρας ἐχοροστάτησε κατὰ τὴν ἀκολουθίαν 
τοῦ Ἑσπερινοῦ στὸν ἱερὸν μετοχιακὸν ναὸν Ἀρχαγγέλου Μιχαήλ 
(Μετόχιον Κύκκου), ἔνθα ἐγένετο σύναξις τῆς κώμης Λαπήθου. 

ΔΕΥΤΕΡΑ 
8 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2016

Ἐχοροστάτησε κατὰ τὴν ἀκολουθίαν τοῦ Ὄρθρου, ἐτέλεσε τὴ Θείαν 
Λειτουργίαν καὶ ἐκήρυξεν τὸν θεῖον λόγον στὸν ἱερὸν μετοχιακὸν ναὸν 
Ἀρχαγγέλου Μιχαήλ (Μετόχιον Κύκκου).

ΤΡΙΤΗ 
9 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2016

Συνηντήθη μὲ τὸν αἰδεσιμώτατο π. Ἀνδρέα Πίττα. Τὸ ἑσπέρας ἐχορο-
στάτησε κατὰ τὴν ἀκολουθίαν τοῦ Ἑσπερινοῦ στὸν ἱερὸν ναὸν Μετα- 
μορφώσεως τοῦ Σωτῆρος στὸν Συνοικισμὸν Ἀνθουπόλεως, ἔνθα ἐγένετο 
σύναξις τῶν κοινοτήτων Ἀγριδακίου καὶ Τριμιθίου.     

ΤΕΤΑΡΤΗ 
10 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2016

Ἐχοροστάτησε κατὰ τὴν ἀκολουθίαν τοῦ Ὄρθρου, ἐτέλεσε τὴν Θείαν 
Λειτουργίαν καὶ ἐκήρυξε τὸν θεῖον λόγον στὸν ἱερὸν ναὸν Ἁγίου 
Χαραλάμπους Κάτω Δρυ.  

ΠΕΜΠΤΗ  
11 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2016

Μετεῖχε τῶν ἐργασιῶν τῆς Ἱερᾶς Συνόδου στὴν Ἱερὰν Ἀρχιεπισκοπὴν 
Κύπρου.    
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ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 
12 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2016 Παρέστη εἰς τὴν παρουσίασιν τῶν βιβλίων τοῦ κ.  Γεωργίου Χατζηκυριάκου. 

ΚΥΡΙΑΚΗ 
14 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2016

Ἐχοροστάτησε κατὰ τὴν Ἀκολουθίαν τοῦ Ὄρθρου, ἐτέλεσε τὴν Θείαν 
Λειτουργίαν καὶ ἐκήρυξε τὸν θεῖον λόγον εἰς τὸν ἱερὸν ναὸν Ἁγίου 
Θεράποντος στὸν Λυθροδόνταν. Τὸ ἑσπέρας παρέστη εἰς τὴν τελετὴν  
ἁγιασμοῦ ἐπί τῇ ἐνάρξει τῶν ἐργασιῶν οἰκοδομήσεως τοῦ ἱεροῦ ναοῦ 
Ἁγίου Λουκᾶ ἀρχιεπισκόπου Συμφερουπόλεως ὑπὸ τοῦ Πανιερωτάτου 
Μητροπολίτου Λεμεσοῦ κ. Ἀθανασίου. 

ΤΡΙΤΗ 
16 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2016

Συμμετέσχε  εἰς τὴν ἀκολουθία τοῦ Ἑσπερινοῦ εἰς τὸν ὁποῖον ἐχοροστά-
τησεν ὁ Πατριάρχης  Ἀλεξανδρείας κ.  Θεόδωρος  εἰς τὸν ἱερὸν ναὸν Ἁγίου 
Σάββα Λευκωσίας.  

ΤΕΤΑΡΤΗ
17 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2016

Μετεῖχε Ἀρχιερατικοῦ Συλλειτούργου  εἰς τὸν ἱερὸν ναὸν Ἁγίου Σάββα 
Λευκωσίας, προεξάρχοντος τοῦ Μακαριωτάτου Πατριάρχου Ἀλεξανδρείας 
κ. Θεοδώρου, ἐπὶ τοῖς  ὀνομαστηρίοις  Αὐτοῦ.  

ΠΕΜΠΤΗ
18 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2016

Τὸ βράδυ παρέστη σὲ φιλανθρωπικὸν δεῖπνον στὸ Προεδρικὸν Μέγαρον 
πρὸς τιμὴν τοῦ Πατριάρχου Ἀλεξανδρείας κ. Θεοδώρου.     

ΣΑΒΒΑΤΟ
20 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2016

Ἐχοροστάτησε κατὰ τὴν ἀκολουθίαν τοῦ Ἑσπερινοῦ στὸν ἱερὸν Μητροπο-
λιτικὸν ναὸν Ἀποστόλου Βαρνάβα Κοκκινοτριμιθιᾶς.  

ΚΥΡΙΑΚΗ
21 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2016

Ἐχοροστάτησε κατὰ τὴν Ἀκολουθίαν τοῦ Ὄρθρου, ἐτέλεσε τὴν Θείαν 
Λειτουργίαν καὶ ἐκήρυξε τὸν θεῖον λόγον εἰς τὸν ἱερὸν Μητροπολιτικὸν 
ναὸν Ἀποστόλου Βαρνάβα Κοκκινοτριμιθιᾶς.

ΠΕΜΠΤΗ
25 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2016

Παρέστη στὴν ἐναρκτήριαν τελετήν τοῦ Γ’ Διεθνοῦς Ἁγιολογικοῦ Συνε-
δρίου τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Κωνσταντίας - Ἀμμοχώστου. Τὸ βράδυ 
παρέστη σὲ δεξίωση παρατεθεῖσα ὑπὸ τῆς πρεσβείας τοῦ Κουβέϊτ.  

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
26 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2016

Ὡμίλησε  πρὸς τοὺς  μαθητάς τῆς ἰδιωτικῆς σχολῆς «Φόρουμ», με θέμα 
«Ἄγχος, δυσκολίες τῆς ζωῆς καὶ ἡ ἀντιμετώπισή τους». Τὸ ἑσπέρας μετεῖχε 
συνεδρίας τῆς Π.Ε.Ε.Θ..

ΚΥΡΙΑΚΗ 
28 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2016

Ἐχοροστάτησε κατὰ τὴν Ἀκολουθίαν τοῦ Ὄρθρου, ἐτέλεσε τὴν Θείαν 
Λειτουργίαν καὶ ἐκήρυξε τὸν θεῖον λόγον εἰς τὸν ἱερὸν ναὸν Ἁγίου 
Δημητρίου Παραλιμνίου. 
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ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗ ΛΕΜΕΣΟΥ ΚΥΡΙΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ
 ΧΡΟΝΙΚΑ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2016

Ζ Ζ Ζ
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ

1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2016

Ὁ Πανιερώτατος Μητροπολίτης Λεμεσοῦ κύριος Ἀθανάσιος συμμετέσχε 
σέ Ἀρχιερατικό Συλλείτουργο στόν ἱερό ναό Ἁγίου Γεωργίου Παραλιμνίου, 
μέ τήν εὐκαιρία τῶν ὀνομαστηρίων τοῦ Πανιερωτάτου Μητροπολίτου 
Κωνσταντίας καί Ἀμμοχώστου κ.κ.Βασίλειου.

ΚΥΡΙΑΚΗ
3 ΙΑΝΟΥΡΙΟΥ 2016

Τέλεσε τή Θεία Λειτουργία στό ἱερό παρεκκλήσιο τοῦ Ἀρχαγγέλου 
Γαβριήλ στόν κατασκηνωτικό χῶρο τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Λεμεσοῦ στόν 
Σαϊττά.

ΤΕΤΑΡΤΗ
6 ΙΑΝΟΥΡΙΟΥ 2016

Τέλεσε τή Θεία Λειτουργία τῶν Θεοφανείων στόν Καθεδρικό ναό Ἁγίας 
Νάπας Λεμεσοῦ. Μετά τό πέρας τοῦ Ἁγιασμοῦ, ἐν πομπῇ, κατευθύνθηκε 
στήν ἀποβάθρα τοῦ παλαιοῦ λιμανιοῦ  τῆς Λεμεσοῦ, ὅπου ἔγινε ὁ 
καθιερωμένος ἁγιασμός τῶν ὑδάτων καί ἡ κατάδυση τοῦ Τιμίου Σταυροῦ.
Τό βράδυ, μέ τήν εὐκαιρία τῆς ἑορτῆς τῶν Χριστουγέννων μέ τό παλαιό 
ἡμερολόγιο,  τέλεσε τή Θεία Λειτουργία  γιά τούς ρωσόφωνους 
χριστιανούς πού διαμένουν στήν πόλη μας, στό παρεκκλήσιο τοῦ 
Φιλανθρώπου Χριστοῦ στό Ζακάκι.

ΚΥΡΙΑΚΗ
10 ΙΑΝΟΥΡΙΟΥ 2016 Τέλεσε τή Θεία Λειτουργία στόν ἱερό ναό Παναγίας Γλυκιώτισσας.

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
15 ΙΑΝΟΥΡΙΟΥ 2016

Τέλεσε τή Θεία Λειτουργία κατά τή διάρκεια ἀγρυπνίας στόν ἱερό ναό 
Ἁγίων Θεοπατόρων Ἰωακείμ καί Ἄννης, παρά τόν Ἅγιο Τύχωνα.

ΚΥΡΙΑΚΗ
17 ΙΑΝΟΥΡΙΟΥ 2016

Τέλεσε τή Θεία Λειτουργία στόν πανηγυρίζοντα ἱερό ναό Ἁγίου Ἀντωνίου.
Χοροστάτησε κατά τήν ἀκολουθία τοῦ ἑσπερινοῦ στόν μητροπολιτικό 
ναό Παναγίας Παντανάσσης (Καθολικῆς), συγχοροστατοῦντος τοῦ 
Πανιερωτάτου Μητροπολίτου Κυρηνείας κ.κ. Χρυσοστόμου καί τοῦ 
Θεοφιλεστάτου Ἐπισκόπου Ἀμαθοῦντος κ. Νικολάου. Κατά τή διάρκεια 
τοῦ ἑσπερινοῦ χειροθέτησε σέ Πρωτοδιάκονο τόν εὐλαβέστατο Διάκονο π. 
Σπυρίδωνα Παπαβασιλείου.

ΔΕΥΤΕΡΑ
18 ΙΑΝΟΥΡΙΟΥ 2016

Τήν ἡμέρα αὐτή κατά τήν ὁποία ἦγε τά ὀνομαστήριά του προεξῆρχε 
Ἀρχιερατικοῦ Συλλείτουργου στό Μητροπολιτικό Ναό Παναγίας 
Παντανάσσης (Καθολικῆς), συλλειτουργούντων τῶν Σεβασμιωτάτων 
Μητροπολιτῶν Βόστρων κ.κ.Τιμοθέου, Κωνσταντίας καί Ἀμμοχώστου 
κ.κ.Βασιλείου, Κίτρους καί Κατερίνης κ.κ. Γεωργίου, Νέας Κρήνης 
καί Καλαμαριᾶς κ.κ. Ἰουστίνου καί τῶν Θεοφιλεστάτων Ἐπισκόπων 
Ἀμαθοῦντος κ. Νικολάου καί Λήδρας κ. Ἐπιφανίου.
Κατά τή διάρκεια τῆς ἡμέρας ὁ ἑορτάζων  Μητροπολίτης Λεμεσοῦ δέχθηκε 
τίς εὐχές τοῦ Μακαριωτάτου Ἀρχιεπισκόπου Κύπρου κ.κ. Χρυσοστόμου, 
Μελῶν τῆς Ἱερᾶς Συνόδου τῆς Ἐκκλησίας τῆς Κύπρου, τῶν ἀρχῶν τῆς 
πόλης καθώς καί πλήθους πιστῶν.
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ΣΑΒΒΑΤΟ
23 ΙΑΝΟΥΡΙΟΥ 2016

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

ΚΥΡΙΑΚΗ
24 ΙΑΝΟΥΡΙΟΥ 2016 Τέλεσε τή Θεία Λειτουργία στόν ἱερό ναό Ἁγίου Νικολάου Λεμεσοῦ.

ΤΕΤΑΡΤΗ
27 ΙΑΝΟΥΡΙΟΥ 2016

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

ΣΑΒΒΑΤΟ
30 ΙΑΝΟΥΡΙΟΥ 2016

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

ΚΥΡΙΑΚΗ
31 ΙΑΝΟΥΡΙΟΥ 2016

Τέλεσε τή Δεύτερη Θεία Λειτουργία στόν ἱερό ναό Ἀποστόλου Ἀνδρέα 
Μέσα Γειτονιᾶς.

  
ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗ ΛΕΜΕΣΟΥ ΚΥΡΙΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ

 ΧΡΟΝΙΚΑ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2016

Ζ Ζ Ζ
ΔΕΥΤΕΡΑ

1 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2016

Ὁ Πανιερώτατος Μητροπολίτης Λεμεσοῦ κύριος Ἀθανάσιος τέλεσε τή 
Θεία Λειτουργία κατά τή διάρκεια ἀγρυπνίας στήν ἱερά μονή Παναγίας 
τοῦ Μαχαιρᾶ, συλλειτουργοῦντος τοῦ Θεοφιλεστάτου Ἐπισκόπου Λήδρας 
κ.Ἐπιφανίου. 

ΚΥΡΙΑΚΗ
7 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2016

Τέλεσε τή Θεία Λειτουργία στόν ἱερό ναό Ἁγίων Ἀνδρονίκου καί 
Ἀθανασίας (παλαιά Μητρόπολη).
Χοροστάτησε κατά τήν ἀκολουθία τοῦ ἑσπερινοῦ στόν μητροπολιτικό ναό 
Παναγίας Παντανάσσης (Καθολικῆς).

ΔΕΥΤΕΡΑ
8 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2016

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

ΤΕΤΑΡΤΗ
10 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2016

Τέλεσε τή Θεία Λειτουργία στόν πανηγυρίζοντα ἱερό ναό Ἁγίου 
Χαραλάμπους Ἐρήμης.

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
12 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2016

Τέλεσε τή Θεία Λειτουργία στό ἱερό παρεκκλήσιο τοῦ Ἁγίου Χρήστου 
Κηπουροῦ τῆς Ἱερᾶς Μονῆς Παναγίας Ἀμασγοῦς.

ΚΥΡΙΑΚΗ
14 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2016

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

ΤΡΙΤΗ
16 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2016

Συγχοροστάτησε κατά τήν ἀκολουθία τοῦ ἑσπερινοῦ στόν ἱερό ναό Ἁγίου 
Σάββα Λευκωσίας μετά τοῦ Μακαριωτάτου Πατριάρχου Ἀλεξανδρείας 
κ.κ.Θεοδώρου Β’ καί ἄλλων ἀρχιερέων, μέ τήν εὐκαιρία τῶν ὀνομαστηρίων 
τοῦ Μακαριωτάτου Πατριάρχου.
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ΚΥΡΙΑΚΗ
21 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2016

Συμμετέσχε σέ Ἀρχιερατικό Συλλείτουργο μετά τοῦ Θεοφιλεστάτου 
Ἐπισκόπου Ἀδριανοπόλεως καί Καθηγουμένου τῆς ἱερᾶς μονῆς Ρίλας 
Βουλγαρίας κ.Εὐλόγιου στόν μητροπολιτικό ναό Παναγίας Παντανάσσης 
(Καθολικῆς).

ΚΥΡΙΑΚΗ
28 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2016 Τέλεσε τή Θεία Λειτουργία στόν ἱερό ναό Ἀποστόλου Ἀνδρέα Ὀρόκλινης.

 
ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗ ΜΟΡΦΟΥ ΚΥΡΙΟΥ ΝΕΟΦΥΤΟΥ

 ΧΡΟΝΙΚΑ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2016

Ζ Ζ Ζ
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ

1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2016

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

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2016

Προέστη τῆς Ἀκολουθίας τοῦ πανηγυρικοῦ Ἑσπερινοῦ καὶ κήρυξε τὸν θεῖο 
λόγο στὸ πανηγυρίζον ἱερὸ Ἡσυχαστήριο τοῦ Ὁσίου Σεραφεὶμ τοῦ Σαρὼφ 
στὴ Σκουριώτισσα.

ΣΑΒΒΑΤΟ
2 ΙΑΝΟΥΑΡΊΟΥ 2016

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

ΚΥΡΙΑΚΗ
4 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2016

Παρέστη συμπροσευχόμενος κατὰ τὴν τέλεση τῆς Θείας Λειτουργίας στὴν 
ἱερὰ μονὴ τῆς Παναγίας Χρυσοκουρδα-λιωτίσσης στὸ Κούρδαλι .

ΤΡΙΤΗ
5 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2016 

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

ΤΕΤΑΡΤΗ
6 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2016

Τέλεσε τὴ Θεία Λειτουργία καὶ τὸν Μέγαν Ἁγιασμὸν τῶν Φώτων καὶ 
κήρυξε τὸν θεῖο λόγο στὸν ἱερὸ ναὸ τῆς Ἁγίας Μαρίνας στὴν κοινότητα 
Εὐρύχου. Ἀκολούθως, μετέβη ἐπικεφαλὴς πομπῆς στὸν ποταμὸ 
«Καρκώτη», ὅπου τέλεσε τὴν ἀκολουθία τοῦ Ἁγιασμοῦ τῶν ὑδάτων. 

ΠΕΜΠΤΗ
7 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2016

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

ΣΑΒΒΑΤΟ
9 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2016

Τέλεσε τὴ Θεία Λειτουργία καὶ κήρυξε τὸν θεῖο λόγο στὸν πανηγυρίζοντα 
ἱερὸ ναό τοῦ Τιμίου Προδρόμου τῆς κατεχόμενης κοινότητας  Ἀργακίου 
Μόρφου.
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ΚΥΡΙΑΚΗ
10 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2016

Τέλεσε τὴ Θεία Λειτουργία καὶ κήρυξε τὸν θεῖο λόγο στὸν ἱερὸ ναὸ τῆς  
Ἁγίας Παρασκευῆς στὴν κοινότητα Τεμβριᾶς.

ΚΥΡΙΑΚΗ
10 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2016

Παρακάθησε στὸ γεῦμα στὴν Ἱερὰ Ἀρχιεπισκοπὴ Κύπρου, τὸ ὁποῖο 
παρέθεσε ὁ Μακαριώτατος Ἀρχιεπίσκοπος Κύπρου κ. Χρυσόστομος πρὸς 
τιμὴν τοῦ Σεβασμιωτάτου Ἀρχιεπισκόπου Κρήτης κ. Εἰρηναίου.

ΔΕΥΤΕΡΑ
11 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2016

Ὑπεδέχθη τὸν Σεβασμιώτατο Ἀρχιεπίσκοπο Κρήτης κ. Εἰρηναῖο στὴν 
προσωρινὴ ἕδρα τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Μόρφου στὴν Εὐρύχου. 

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
15 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2016

Τέλεσε τὴν Ἀκολουθία τῆς  Ἀγρυπνίας πρὸς τιμὴν τοῦ ὁσίου πατρὸς ἡμῶν 
Νικηφόρου τοῦ Λεπροῦ στὸν ἱερὸ ναὸ Ἁγίου Κυπριανοῦ στὴν κοινότητα 
Μενίκου καὶ προέστη τοῦ μνημοσύνου τοῦ μακαριστοῦ ἱεροψάλτου 
Γεώργιου Μιχαήλ.

ΣΑΒΒΑΤΟ
16 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2016

Προέστη τῆς Ἀκολουθίας τοῦ πανηγυρικοῦ Ἑσπερινοῦ καὶ κήρυξε τὸν θεῖο 
λόγο στὸν ἱερὸ ναὸ τῶν Ὁσίων Βαρνάβα καὶ Ἱλαρίωνος στὴν κοινότητα 
Περιστερώνας Μόρφου (Πανήγυρις τῆς κατεχόμενης κοινότητας  
Μασσάρων  Μόρφου).

ΚΥΡΙΑΚΗ
17 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2016

Τέλεσε τὴ Θεία Λειτουργία καὶ κήρυξε τὸν θεῖο λόγο στὸν πανηγυρίζοντα 
ἱερὸ ναὸ τοῦ Ἁγίου Ἀντωνίου (στὸν παλαιὸ ναὸ) στὴν κοινότητα Σπηλιῶν.

ΔΕΥΤΕΡΑ 
18 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2016

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

ΔΕΥΤΕΡΑ
18 ΜΕΧΡΙ 29 

ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2016

Μετέβη στὴν Ἑλλάδα  γιά προσκυνηματικούς λόγους καί γιά ἰατρικές 
ἐξετάσεις.

ΚΥΡΙΑΚΗ
31 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2016

Τέλεσε τὴ Θεία Λειτουργία, προέστη τοῦ ἐτησίου μνημοσύνου τοῦ 
μακαριστοῦ Μητροπολίτου Λεμεσοῦ κυροῦ Χρυσάνθου καὶ κήρυξε 
τὸν θεῖο λόγο στὸν ἱερὸ ναὸ τῆς Ἁγίας Παρασκευῆς στὴν κοινότητα 
Λειβαδιῶν (Πιτσιλιᾶς).

ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗ ΜΟΡΦΟΥ ΚΥΡΙΟΥ ΝΕΟΦΥΤΟΥ
 ΧΡΟΝΙΚΑ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2016

Ζ Ζ Ζ
ΔΕΥΤΕΡΑ

1 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2016

Ὁ Πανιερώτατος Μητροπολίτης Μόρφου κ. Νεόφυτος προέστη τῆς 
Ἀκολουθίας τοῦ πανηγυρικοῦ Ἑσπερινοῦ καὶ κήρυξε τὸν θεῖο λόγο στὸν 
πανηγυρίζοντα ἱερὸ ναὸ Παναγίας στὴ Σκουριώτισσα.

ΤΡΙΤΗ
2 ΦΕΒΡΟΥΑΡΊΟΥ 2016

Τέλεσε τὴ Θεία Λειτουργία καὶ κήρυξε τὸν θεῖο λόγο στὸν πανηγυρίζοντα 
ἱερὸ ναὸ Παναγίας στὴ Σκουριώτισσα.
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ΣΑΒΒΑΤΟ
6 ΦΕΒΡΟΥΑΡΊΟΥ 2016

Τέλεσε τὴ Θεία Λειτουργία καὶ κήρυξε τὸν θεῖο λόγο στὸν πανηγυρίζοντα 
ἱερὸ ναὸ Παναγίας τῆς κοινότητας Λυμπιῶν.

ΚΥΡΙΑΚΗ
7 ΦΕΒΡΟΥΑΡΊΟΥ 2016

Τέλεσε τὴ Θεία Λειτουργία καὶ κήρυξε τὸν θεῖο λόγο στὸν πανηγυρίζοντα 
ἱερὸ ναὸ Ἁγίου Ἰωάννου τοῦ Θεολόγου τῆς κοινότητας Σινᾶ Ὄρους.

ΚΥΡΙΑΚΗ
7 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2016

Προέστη τῆς Ἀκολουθίας τοῦ πανηγυρικοῦ Ἑσπερινοῦ καὶ κήρυξε τὸν θεῖο 
λόγο στὸν πανηγυρίζοντα ἱερὸ ναὸ Ἁγίου Θεοδώρου τῆς κοινότητας Ἅγιος 
Θεόδωρος (Σολέας). 

ΔΕΥΤΕΡΑ
8 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2016

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

ΤΡΙΤΗ
9 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2016

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

ΤΕΤΑΡΤΗ
10 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2016

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

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
12 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2016

Μίλησε σὲ ἐκδήλωση τοῦ Πολιτιστικοῦ Συλλόγου «Ρωμιοσύνη» στὸ 
Δημαρχεῖο Παραλιμνίου, μὲ θέμα: «Πόλεμος πάντων πατήρ».

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
13 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2016 Μίλησε στοὺς μαθητὲς τοῦ Δημοτικοῦ Σχολείου Ἀστρομερίτη.

ΚΥΡΙΑΚΗ
14 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2016

Τέλεσε τὴ Θεία Λειτουργία, κήρυξε τὸν θεῖο λόγο καὶ προέστη τοῦ ἐτησίου 
μνημοσύνου τῶν ἀειμνήστων Δημάρχων Μόρφου καὶ τοῦ ἀειμνήστου 
Ὑπουργοῦ Παιδείας καὶ Θρησκευμάτων τῆς Ἑλλάδος Λουκῆ Ἀκρίτα στὸν 
ἱερὸ ναὸ Ἀποστόλου Ἀνδρέου στὸ Πλατὺ Ἀγλαντζιᾶς.  

ΚΥΡΙΑΚΗ
14 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2016

Παρέστη σὲ συγκέντρωση τοῦ «Συνδέσμου Φιλανθρωπίας Γυναικῶν» τῆς 
Ἱερᾶς Μητροπόλεως Μόρφου στὴ Γαλάτα καὶ μίλησε μὲ θέμα: «Πόλεμος 
καὶ εἰρήνη».

ΔΕΥΤΕΡΑ
15 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2016

Μίλησε στοὺς μαθητὲς τοῦ Λυκείου «Ἀπόστολος Μᾶρκος» στὸν 
Ἀρχάγγελο - Λευκωσίας.

ΤΡΙΤΗ
16 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2016 Μίλησε στοὺς μαθητὲς τοῦ Δημοτικοῦ Σχολείου Κακοπετριᾶς.

ΤΡΙΤΗ
16 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2016

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

ΤΕΤΑΡΤΗ
17 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2016

Τέλεσε τὴ Θεία Λειτουργία καὶ κήρυξε τὸν θεῖο λόγο στὸν πανηγυρίζοντα 
ἱερὸ ναὸ τοῦ Ἁγίου Αὐξιβίου τῆς κοινότητας Ἀστρομερίτη.
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ΚΥΡΙΑΚΗ
21 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2016

Τέλεσε τὴ Θεία Λειτουργία καὶ κήρυξε τὸν θεῖο λόγο στὸν ἱερὸ ναὸ τῶν 
Ἁγίων Ἀναργύρων παρὰ τὸ Γενικὸ Νοσοκομεῖο Λευκωσίας.

ΤΡΙΤΗ
23 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2016 Μίλησε στοὺς μαθητὲς τοῦ Δημοτικοῦ Σχολείου Μενίκου.

ΤΕΤΑΡΤΗ
24 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2016

Συμμετέσχε στὴν 6η Συνάντηση (γιὰ τὸ ἀκαδημαϊκὸ ἔτος 2015-2016) τοῦ 
Ἐπιμορφωτικοῦ Σεμιναρίου Κλήρου τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Μόρφου, 
μὲ θέμα, «Ἡ Θεολογία τῆς ἑορτῆς τοῦ Εὐαγγελισμοῦ», μὲ εἰσηγητὴ τὸν 
Αἰδεσιμολογιώτατο Πρεσβύτερο π. Μιχαὴλ Νικολάου.

ΚΥΡΙΑΚΗ
28 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2016

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

ΔΕΥΤΕΡΑ
29 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2016 Μίλησε στοὺς μαθητὲς τοῦ Περιφεριακοῦ Δημοτικοῦ Σχολείου Ἀσίνου.

ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΑΣ ΚΑΙ ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΥ ΚΥΡΙΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ
ΧΡΟΝΙΚΑ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ  2016

      Ζ Ζ Ζ

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
01 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2016

Αρχιερατικό Συλλείτουργο στον Μητροπολιτικό  Ναό  Αγίου   Γεωργίου 
Παραλιμνίου, προϊσταμένου του εορτάζοντος Πανιερωτάτου Μητροπολίτη 
Κωνσταντίας – Αμμοχώστου κ. Βασιλείου και   συλλειτουργούντων 
των Πανιερωτάτων  Μητροπολιτών Κυρηνείας κ. Χρυσοστόμου και 
Λεμεσού κ. Αθανασίου. Στη συνέχεια ο εορτάζων Πανιερώτατος 
Μητροπολίτης Κωνσταντίας κ. Βασίλειος δέχθηκε τις ευχές 
κλήρου και λαού στο Μέγα Συνοδικό της Μητροπόλεως.    
Ακολούθως παρέθεσε επίσημο γεύμα στο Μέγα Συνοδικό της 
Μητροπόλεως.  Στο γεύμα παρακάθησαν ο Μακαριώτατος Αρχιεπίσκοπος 
Κύπρου κ.κ. Χρυσόστομος Β΄, ο Υπουργός Άμυνας κ. Χριστόφορος 
Φωκαϊδης, κληρικοί της Μητροπόλεως και άλλοι προσκεκλημένοι.

ΚΥΡΙΑΚΗ
03 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2016

Τέλεσε τη Θεία Λειτουργία στον  ιερό Ναό  Αγίου Γεωργίου Αβίων 
στο Αυγόρου. Μετά το τέλος της Θειας Λειτουργίας τέλεσε το 
τεσσαρακονθήμερο μνημόσυνο του μακαριστού Οικονόμου Μάμα 
Παπαμιχαήλ.

ΤΡΙΤΗ
05 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2016

Προέστη της Θείας Λειτουργίας στον Ιερό Αγίου Δημητρίου στο 
Παραλίμνι και τέλεσε τον Μεγάλο Αγιασμό της παραμονής των 
Θεοφανίων. 
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ΤΕΤΑΡΤΗ
06  ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2016

Αρχιερατικό   Συλλείτουργο προεξάρχοντος του Μακαριωτάτου Αρχιε- 
πισκόπου Κύπρου κ.κ. Χρυσοστόμου και συλλειτουργούντων του 
Πανιερωτάτου Μητροπολίτη Κωνσταντίας κ. Βασιλείου και του 
Θεοφιλεστάτου Επισκόπου Μεσαορίας κ. Γρηγορίου, με την ευκαιρία της 
εορτής των Θεοφανίων στον Ιερό Ναό Παναγίας στην Αγία Νάπα. Τελετή 
Αγιασμού των Υδάτων στο Λιμανάκι της Αγίας Νάπας.

ΠΕΜΠΤΗ
07  ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2016

Τέλεσε αγιασμό και ευλόγησε τη Βασιλόπιτα στην Αστυνομική Διεύθυνση 
Αμμοχώστου.

ΔΕΥΤΕΡΑ
11 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2016 Προήδρευσε της συνεδρίας της Θρονικής Επιτροπής της Μητροπόλεως

ΠΕΜΠΤΗ
14  ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2016

Επίσημη επίσκεψη Αρχιεπίσκοπου Κρήτης κ. Ειρηναίου. 
Παρέστη στην τέταρτη Διάλεξη του Σαλαμίνιου Ελεύθερου Πανεπιστη-
μίου Αμμοχώστου.

ΚΥΡΙΑΚΗ
17  ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2016 Προέστη της Θείας Λειτουργίας στον Ιερό Ναό Παναγίας Αγίας Νάπας.

ΔΕΥΤΕΡΑ
18  ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2016

Συμμετοχή στο Αρχιερατικό   Συλλείτουργο στον Μητροπολιτικό  Ναό   
Παναγίας Παντανάσσης στη Λεμεσό με την ευκαιρία της ονομαστικής 
εορτής του Πανιερωτάτου Μητροπολίτου Λεμεσού κ. Αθανασίου.

ΣΑΒΒΑΤΟ
23 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ2016

Τέλεσε αγιασμό και ευλόγησε την Δημοτική Αγορά Δερύνειας. 
Χοροστάτησε κατά την ακολουθία του Εσπερινού στην πανηγυρίζουσα 
Ιερά Μονή Αγίου Νεοφύτου στην Πάφο.

ΚΥΡΙΑΚΗ
24  ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2016

Αρχιερατικό Συλλείτουργο στην πανηγυρίζουσα Ιερά Μονή Αγίου 
Νεοφύτου στην Πάφο προϊσταμένου του Πανιερωτάτου Μητροπολίτου 
Κωνσταντίας – Αμμοχώστου κ. Βασιλείου και   συλλειτουργούντων 
του Θεοφιλεστάτου Επισκόπου Αρσινόης κ. Νεκταρίου και του 
Θεοφιλεστάτου Επισκόπου Χύτρων  κ. Λεοντίου  

ΤΕΤΑΡΤΗ
27  ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2016

Συμμετοχή στο Αρχιερατικό   Συλλείτουργο στον Μητροπολιτικό  Ναό 
του Σωτήρος στη Λάρνακα με την ευκαιρία της ονομαστικής εορτής του 
Πανιερωτάτου Μητροπολίτου Κιτίου κ. Χρυσοστόμου. 

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
29  ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2016

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

ΣΑΒΒΑΤΟ
30  ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2016

Τέλεσε τα μνημόσυνα καθηγητών στον Μητροπολιτικό  Ναό  Αγίου 
Γεωργίου Παραλιμνίου. 

ΚΥΡΙΑΚΗ
31 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2016

Τέλεσε τη Θεία Λειτουργία στον  Ιερό Ναό Παναγίας Ελεούσης στο 
Λιοπέτρι.



114 ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗ  ΚΥΚΚΟΥ ΚΑΙ ΤΗΛΛΥΡΙΑΣ ΧΡΟΝΙΚΑ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ
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ΧΡΟΝΙΚΑ  ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ  2016

      Ζ Ζ Ζ
ΔΕΥΤΕΡΑ

01 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2016

Ο Πανιερώτατος Μητροπολίτης Κωνσταντίας κ. Βασίλειος χοροστάτησε 
κατά την ακολουθία του εσπερινού  για την εορτή της Υπαπαντής στον 
ιερό ναό Απ. Βαρνάβα στον Συνοικισμό Δερύνειας.

ΚΥΡΙΑΚΗ
07 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2016

Τέλεσε τη Θεία Λειτουργία στον  ιερό ναό Αποστόλων Πέτρου και 
Παύλου στο Αυγόρου.

ΠΕΜΠΤΗ
11 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2016 Έλαβε μέρος στις εργασίες της Ιεράς Συνόδου της Εκκλησίας της Κύπρου.

ΚΥΡΙΑΚΗ
14 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2016

Τέλεσε τη Θεία Λειτουργία στον  ιερό Αγίων Πάντων Δερύνειας και 
τέλεσε το μνημόσυνο του ήρωα Δημητράκη Χριστοδούλου.

ΠΕΜΠΤΗ
18 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2016

Παρέστη στην πέμπτη διάλεξη του Σαλαμίνιου Ελεύθερου Πανεπιστημίου 
Αμμοχώστου στη Μητρόπολη.

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
19 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2016

Επίσκεψη μελών του Συνδέσμου Καθολικών Ιερέων, που βρίσκονται στην 
Κύπρο στα πλαίσια θρησκευτικού τουρισμού.

ΚΥΡΙΑΚΗ
21 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2016 Τέλεσε τη Θεία Λειτουργία στον  ιερό στον  Αγίου Δημητρίου Βρυσούλες.

ΠΕΜΠΤΗ
25 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2016 Γ΄ Διεθνές Συνέδριο Κυπριακής Αγιολογίας  Ι.Μ. Κωνσταντίας.

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
26 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2016 Γ΄ Διεθνές Συνέδριο Κυπριακής Αγιολογίας  Ι.Μ. Κωνσταντίας.

ΣΑΒΒΑΤΟ
27 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2016 Γ΄ Διεθνές Συνέδριο Κυπριακής Αγιολογίας  Ι.Μ. Κωνσταντίας.

ΚΥΡΙΑΚΗ
28 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2016

Ο Πανιερώτατος Μητροπολίτης Κωνσταντίας κ. Βασίλειος προέστη  
Αρχιερατικού  Συλλείτουργου,  συλλειτουργούντος του Θεοφιλεστάτου 
Επισκόπου Αμαθούντος κ. Νικολάου στον Ιερό Ναό  Αγίου Γεωργίου 
Εξορινού, στην εντός των τειχών πόλη της Αμμοχώστου.

ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗ ΚΥΚΚΟΥ ΚΑΙ ΤΗΛΛΥΡΙΑΣ ΚΥΡΙΟΥ ΝΙΚΗΦΟΡΟΥ
ΧΡΟΝΙΚΑ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2016

Ζ Ζ Ζ
ΤΕΤΑΡΤΗ

6 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2016

Ὁ Πανιερώτατος Μητροπολίτης Κύκκου τέλεσε τή Θεία Λειτουργία 
στόν ἱερό ναό ἁγίου Προκοπίου στό Μετόχιο τῆς Παναγίας τοῦ Κύκκου 
στή Λευκωσία καί κήρυξε τόν θεῖο λόγο. Ἀκολούθως τέλεσε τόν μεγάλο 
ἁγιασμό τῆς καταδύσεως τοῦ Τιμίου Σταυροῦ στή δεξαμενή τῶν κήπων 
τοῦ Μετοχίου.
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ΔΕΥΤΕΡΑ
11 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2016

Ὑποδέχθηκε στήν ἱερά Μονή τῆς Παναγίας τοῦ Κύκκου τήν Α.Σ. τόν 
Ἀρχιεπίσκοπο Κρήτης κ. Εἰρηναῖο.

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
15 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2016 Παρέθεσε γεῦμα στόν Ὑπουργό Ἐξωτερικῶν κ. Ἰωάννη Κασουλίδη.

 ΚΥΡΙΑΚΗ
17 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2016

Τέλεσε τή Θεία Λειτουργία στόν ἱερό ναό ἁγίου Προκοπίου στό Μετόχιο 
τῆς Παναγίας τοῦ Κύκκου στή Λευκωσία καί χειροτόνησε σέ Διάκονο τόν 
Θεοχάρη Διάκο.

ΤΕΤΑΡΤΗ
27 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2016

Παρέστη στήν παρουσίαση τοῦ βιβλίου τῆς Κλαούντιας Μούσουλου «Ἡ 
θαυματουργός Εἰκόνα τῆς Παναγίας Ἐλεούσας τοῦ Κύκκου-Ἱστορική 
διαδρομή» στό Μέγα Συνοδικό τοῦ Μετοχίου Κύκκου τῆς ἱερᾶς Μονῆς 
τῆς Παναγίας τοῦ Κύκκου στή Λευκωσία.

ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗ ΚΥΚΚΟΥ ΚΑΙ ΤΗΛΛΥΡΙΑΣ ΚΥΡΙΟΥ ΝΙΚΗΦΟΡΟΥ
ΧΡΟΝΙΚΑ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2016

Ζ Ζ Ζ
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ

5 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2016

Ὁ Πανιερώτατος Μητροπολίτης Κύκκου παρέστη στή διάλεξη τοῦ Δρα 
Κλείτου Ἰωαννίδη μέ θέμα: «Ποίηση καί μεταφυσική: Ἡ περίπτωση τοῦ 
Ὀδυσσέα Ἐλύτη» στό Μέγα Συνοδικό τοῦ Μετοχίου Κύκκου τῆς ἱερᾶς 
Μονῆς τῆς Παναγίας τοῦ Κύκκου στή Λευκωσία.

ΣΑΒΒΑΤΟ
6 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2016

Εὐλόγησε καί ἔκοψε τή βασιλόπιτα στό Τμῆμα Θεολογίας καί Πολιτισμοῦ 
τοῦ Πανεπιστημίου Λευκωσίας.

ΠΕΜΠΤΗ
11 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2016

Παρέστη στή συνεδρία τῆς Ἱερᾶς Συνόδου στήν Ἱερά Ἀρχιεπισκοπή 
Κύπρου.

ΤΕΤΑΡΤΗ
17 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2016

Παρέστη στήν παρουσίαση τοῦ βιβλίου τοῦ Θάσου Σοφοκλέους «Χρόνια 
Ὀδύνης», ἡ ὁποία πραγματοποιήθηκε στό οἴκημα τῶν Συνδέσμων 
Ἀγωνιστῶν ΕΟΚΑ καί ἀπηύθυνε χαιρετισμό. 

ΚΥΡΙΑΚΗ
21 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2016

Τέλεσε τή Θεία Λειτουργία στόν ἱερό ναό τῶν ἁγίων Κωνσταντίνου 
καί Ἑλένης στόν Κ. Πύργο Τηλλυρίας καί τέλεσε τό ἐθνικό μνημόσυνο 
τῶν ἡρώων Ἀξιωματικῶν (ΜΧ) Ἀνδρέα Ἡρακλέους καί Σωκράτη 
Κωνσταντινίδη.
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ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗ ΤΑΜΑΣΟΥ ΚΑΙ ΟΡΕΙΝΗΣ ΚΥΡΙΟΥ ΗΣΑΪΟΥ
ΧΡΟΝΙΚΑ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2016

       Ζ Ζ Ζ
ΚΥΡΙΑΚΗ

3 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2016

Ο Πανιερώτατος Μητροπολίτης Ταμασού και Ορεινής κ. Ησαΐας 
λειτούργησε στον ιερό ναό του Αγίου Νικολάου στη Λακατάμεια, κήρυξε 
τον θείο λόγο και τέλεσε το μνημόσυνο του αοιδίμου Οικονόμου Ανδρέου 
Χριστοφόρου. 

ΚΥΡΙΑΚΗ 
10 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2016

Παρέστη σε εορταστική εκδήλωση που οργάνωσε ο Ποδηλατικός Όμιλος 
της Ιεράς Μητροπόλεως Ταμασού «Άγιος Μνάσων».

ΤΡΙΤΗ
12 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2016

Παρέστη σε εκδήλωση του Φιλανθρωπικού Ομίλου «Απόστολος 
Βαρνάβας» στο Προεδρικό Μέγαρο προς τιμήν του αειμνήστου 
Καθηγουμένου της Ιεράς Βασιλικής και Σταυροπηγιακής Μονής του 
Αποστόλου Βαρνάβα, Γέροντος Γαβριήλ, που έγινε στο Προεδρικό 
Μέγαρο. 

ΤΕΤΑΡΤΗ
13 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2016

Υποδέχθηκε με τον ιερό κλήρο και το λαό της Μητροπολιτικής 
Περιφέρειας Ταμασού και Ορεινής τον Σεβασμιώτατο Αρχιεπίσκοπο 
Κρήτης κ. Ειρηναίο στην Ιερά Μονή του Αγίου Ηρακλειδίου και στη 
συνέχεια στο Μητροπολιτικό Μέγαρο στο Επισκοπειό. 

ΚΥΡΙΑΚΗ
17 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2016

Λειτούργησε στον Καθεδρικό Ναό του Αγίου Νικολάου στο Επισκοπειό, 
κήρυξε τον θείο λόγο και τέλεσε του Εθνικό Μνημόσυνο του Ήρωα του 
Απελευθερωτικού Αγώνα της Ε.Ο.Κ.Α. 1955-59 Παντελή Κατελάρη. 

ΔΕΥΤΕΡΑ
18 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2016

Παρέστη σε τελετή που έγινε στο Γ.Ε.Ε.Φ. για την παράδοση των 
ανευρεθέντων λειψάνων των ηρωϊκώς πεσόντων Ελλαδιτών στρατιωτών, 
που έπεσαν κατά την Τουρκική Εισβολή στον Τύμβο Μακεδονίτισσας και 
τέλεσε τρισάγιο.  

ΣΑΒΒΑΤΟ
23 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ2016

Παρέστη σε εκδήλωση που διοργάνωσε η Μητρόπολη Ταμασού με θέμα: « 
Από τη Δημιουργία του Κόσμου μέχρι σήμερα και η Παγκόσμια Κλιματική 
Αλλαγή» στο Συνοδικό της Ιεράς Μητροπόλεως.   

ΤΡΙΤΗ
26 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ2016

Το εσπέρας τέλεσε τα θυρανοίξια του νέου ιερού ναού του Αγίου Δη-
μητριανού, Επισκόπου Ταμασέων και στη συνέχεια χοροστάτησε κατά την 
ακολουθία του πανηγυρικού Επερινού και κήρυξε τον θείο λόγο.

ΤΕΤΑΡΤΗ
27 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2016

Το εσπέρας υποδέχθηκε μαζί με τον ιερό κλήρο και τους πιστούς το ιερό 
εικόνισμα της Παναγίας της Παναχράντου και την Τιμία Κάρα του Αγίου 
Μεγαλομάρτυρος Παντελεήμονος από την Ιερά Μονή Παναχράντου 
Άνδρου και στη συνέχεια χοροστάτησε κατά την ακολουθία του Εσπερινού 
και κήρυξε τον θείο λόγο.
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ΠΕΜΠΤΗ
28 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2016

Παρέστη σε εκδήλωση που διοργάνωσε το Γυμνάσιο Αγίας Βαρβάρας με 
την ευκαιρία της εορτής των Τριών Ιεραρχών.

ΚΥΡΙΑΚΗ
31 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2016

Λειτούργησε στον ιερό ναό της Παναγίας στα Πέρα Ορεινής, κήρυξε τον 
θείο λόγο και τέλεσε το μνημόσυνο των αποθανόντων εκπαιδευτικών της 
Κοινότητος.

ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗ ΤΑΜΑΣΟΥ ΚΑΙ ΟΡΕΙΝΗΣ ΚΥΡΙΟΥ ΗΣΑΪΟΥ
ΧΡΟΝΙΚΑ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2016

       Ζ Ζ Ζ
ΔΕΥΤΕΡΑ

1 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2016

Ο Πανιερώτατος Μητροπολίτης Ταμασού και Ορεινής κ. Ησαΐας 
χοροστάτησε κατά την ακολουθία του πανηγυρικού Εσπερινού στον ιερό 
ναό της Παναγίας Οδηγήτριας στο Παλαιομέτοχο και κήρυξε τον θείο 
λόγο. 

ΠΕΜΠΤΗ
4 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2016

Παρέστη σε εκδήλωση που διοργάνωσαν από κοινού οι Χριστιανικοί 
Σύνδεσμοι Γυναικών της Μητροπολιτικής Περιφέρειας Ταμασού και 
Ορεινής για τη Μάνα, με την ευκαιρία της εορτής της Υπαπαντής, στην 
αίθουσα του ιερού ναού του Αποστόλου Βαρνάβα στο Μαθιάτη και 
απηύθυνε χαιρετισμό.

ΣΑΒΒΑΤΟ
6 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2016

Παρέστη και μίλησε με θέμα «Ορθοδοξία και ανθρώπινα δικαιώματα» στο 
ΙΑ΄ Εκπαιδευτικό Θεολογικό Σεμινάριο, που διοργάνωσε ο Σύνδεσμος 
Θεολόγων ΟΕΛΜΕΚ σε συνεργασία με την Ιερά Μητρόπολη Ταμασού στο 
Συνοδικό της Ιεράς Μητροπόλεως. 

ΚΥΡΙΑΚΗ
7 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2016

Λειτούργησε στον ιερό ναό του Αγίου Γεωργίου στην Πάνω Δευτερά και 
κήρυξε τον θείο λόγο. 

ΤΕΤΑΡΤΗ
10 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2016

Συλλειτούργησε με τον Θεοφιλέστατο Επίσκοπο Θεουπόλεως κ. 
Παντελεήμονα κατά τη διάρκεια Αγρυπνίας στον ιερό ναό των Αγίων 
Κωνσταντίνου και Ελένης στο Τσέρι, κήρυξε τον θείο λόγο και 
χειροτόνησε τον Διάκονο Ηρακλείδιο Κλεάνθους σε Πρεσβύτερο και στη 
συνέχεια τον προχείρισε σε Αρχιμανδρίτη και Πνευματικό.

ΣΑΒΒΑΤΟ
13 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2016

Παρέστη σε Συνέδριο που διοργάνωσε ο ΚΕΝΘΕΑ σε συνεργασία με το 
Πανεπιστήμιο Κύπρου και την Εθνική Φρουρά στην αίθουσα τελετών του 
Πανεπιστημίου Κύπρου.  

ΔΕΥΤΕΡΑ
15 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2016

Επισκέφθηκε το Στρατόπεδο της ΕΛ.ΔΥ.Κ στην Μαλούντα και μίλησε 
στους Αξιωματικούς και τους οπλίτες με θέμα: «Η Αξία της Καινής 
Διαθήκης στη ζωή μας».    

ΚΥΡΙΑΚΗ
21 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2016

Λειτούργησε στον Καθεδρικό Ναό του Αγίου Νικολάου στο Επισκοπειό 
και κήρυξε τον θείο λόγο.
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ΔΕΥΤΕΡΑ
22 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2016

Παρέστη στα εγκαίνια των Γραφείων της Πολιτικής Άμυνας στη 
Λακατάμεια και τέλεσε τον Αγιασμό.

ΚΥΡΙΑΚΗ
28 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2016

Λειτούργησε στον ιερό ναό του Αγίου Γεωργίου στην Πάνω Δευτερά και 
κήρυξε τον θείο λόγο.

ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤH ΤΡΙΜΥΘΟΥΝΤΟΣ  ΚΥΡΙΟΥ  ΒΑΡΝΑΒΑ
ΧΡΟΝΙΚΑ IANOYAΡΙΟΥ 2016 

      Ζ Ζ Ζ
ΚΥΡΙΑΚΗ

3 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2016 Λειτούργησε στήν Ἱερά Μονή Ἁγίου Μηνᾶ Βάβλας.

ΤΡΙΤΗ
5 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2016

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

ΤΕΤΑΡΤΗ
6 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2016

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

ΚΥΡΙΑΚΗ
10 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2016

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

ΣΑΒΒΑΤΟ-ΚΥΡΙΑΚΗ
16-17 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2016

Προέστη ἀγρυπνίας, μέ τήν εὐκαιρία τῆς ἑορτῆς τοῦ Ἁγίου Ἀντωνίου, στό 
παρεκκλήσιο τῆς Ἁγίας Παρασκευῆς στή Μοσφιλωτή.
Χοροστάτησε κατά τήν ἀκολουθία τοῦ Ἑσπερινοῦ στήν Ἱερά Μονή 
Σταυροβουνίου.

ΔΕΥΤΕΡΑ
18 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2016 Λειτούργησε στήν Ἱερά Μονή Σταυροβουνίου.

ΣΑΒΒΑΤΟ
23 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2016 Λειτούργησε στόν Ἱερό Ναό Παναγίας Ἀθηαίνου.

ΚΥΡΙΑΚΗ
24 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2016

Λειτούργησε στόν Ἱερό Ναό Τιμίου Σταυροῦ Ἄνω Λευκάρων καί κήρυξε 
τόν θεῖο λόγο.

ΔΕΥΤΕΡΑ
25 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2016

Χοροστάτησε κατά τήν ἀκολουθία τοῦ Ἑσπερινοῦ στόν πανηγυρίζοντα 
Ἱερό Ναό Ἁγίου Ξενοφῶντος Μαζωτοῦ.

ΤΕΤΑΡΤΗ
27 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2016

Συλλειτούργησε μέ ἄλλους Ἀρχιερεῖς στόν Μητροπολιτικό Ναό Σωτῆρος 
Λάρνακος.

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
29 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2016

Χοροστάτησε κατά τήν ἀκολουθία τοῦ Ἑσπερινοῦ στόν πανηγυρίζοντα 
Ἱερό Ναό Τριῶν Ἱεραρχῶν Λειβαδιῶν Λάρνακος.
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ΚΥΡΙΑΚΗ
31 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2016

Λειτούργησε στόν Ἱερό Ναό Ἁγίας Παρασκευῆς Νήσου καί κήρυξε τόν 
θεῖο λόγο.

ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤH ΤΡΙΜΥΘΟΥΝΤΟΣ  ΚΥΡΙΟΥ  ΒΑΡΝΑΒΑ
ΧΡΟΝΙΚΑ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2016 

            Ζ Ζ Ζ 
ΔΕΥΤΕΡΑ-ΤΡΙΤΗ

1-2 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2016
Προέστη ἀγρυπνίας, μέ τήν εὐκαιρία τῆς ἑορτῆς τῆς Ὑπαπαντῆς, στό 
παρεκκλήσιο τῆς Ἁγίας Παρασκευῆς στή Μοσφιλωτή.

ΚΥΡΙΑΚΗ
7 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2016 Λειτούργησε στόν Ἱερό Ναό Παναγίας Σκαρίνου καί κήρυξε τόν θεῖο λόγο.

ΤΡΙΤΗ
9 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2016

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

ΤΕΤΑΡΤΗ
17 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2016

Λειτούργησε στόν πανηγυρίζοντα Ἱερό Ναό Ἁγίου Θεοδώρου τῆς 
ὁμώνυμης κοινότητας τῆς Ἐπαρχίας Λάρνακος καί κήρυξε τόν θεῖο λόγο.

ΚΥΡΙΑΚΗ
21 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2016 Λειτούργησε στόν Ἱερό Ναό Παναγίας Λάγιας καί κήρυξε τόν θεῖο λόγο.

ΚΥΡΙΑΚΗ
28 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2016 Λειτούργησε στό παρεκκλήσιο τῆς Ἁγίας Παρασκευῆς στή Μοσφιλωτή.

ΕΠΙΣΚΟΠΟΥ ΚΑΡΠΑΣΙΑΣ ΚΥΡΙΟΥ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΥ 
ΧΡΟΝΙΚΑ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2016

    Ζ Ζ Ζ
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ

1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2016
Ὁ Θεοφιλέστατος Ἐπίσκοπος Καρπασίας κ. Χριστοφόρος λειτούργησε 
στόν ἱερό ναό Ἁγίου Νεκταρίου Ἀγλαντζιᾶς καί κήρυξε τόν θεῖο λόγο. 

ΤΕΤΑΡΤΗ
 6 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2016

Λειτούργησε στόν πανηγυρίζοντα ἱερό ναό Ἁγίας Τριάδας στήν Ἁγια 
Τριάδα Καρπασίας καί κήρυξε τόν θεῖο λόγο. Μετά τό πέρας τῆς 
θείας λειτουργίας τέλεσε τόν καθαγιασμό τῶν ὑδάτων πλησίον του  
ἡσυχαστηρίου  τοῦ Ἁγίου Θύρσου στήν Αἰγιαλούσα.

ΚΥΡΙΑΚΗ
10 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2016 Λειτούργησε στόν ἱερό ναό Ἁγίου Μηνᾶ Γερίου καί κήρυξε τόν θεῖο λόγο. 

ΣΑΒΒΑΤΟ
16 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2016

Χοροστάτησε τό ἑσπέρας μέ τόν καθηγούμενο τῆς ἱερᾶς Μονῆς 
Ἀποστόλου Βαρνάβα, Ἀρχιμανδρίτη Ἰωάννη Ἰωάννου στόν πανηγυρίζοντα 
ἱερό ναό Ἁγίου Ἀντωνίου Λευκωσίας. 
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ΚΥΡΙΑΚΗ
17 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2016

Λειτούργησε στόν ἱερό ναό Ἁγίου Παύλου στόν Ἅγιο Δομέτιο καί κήρυξε 
τόν θεῖο λόγο. Τό ἑσπέρας χοροστάτησε μέ τόν καθηγούμενο τῆς ἱερᾶς 
Μονῆς Παναγίας Τροοδιτίσσης κ. Ἀθανάσιο στόν ἱερό ναό τῆς Μονῆς.

ΔΕΥΤΕΡΑ
 18  ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2016

Μέ τήν εὐκαιρία τῶν ὀνομαστηρίων τοῦ Ἡγουμένου τῆς ἱερᾶς 
Μονῆς Παναγίας Τροοδιτίσσης κ. Ἀθανασίου συλλειτούργησε με τον 
Μακαριώτατο στόν ναό  της Παναγίας Τροοδιοτίσσης τῆς ἱερᾶς Μονῆς καί 
κήρυξε τόν θεῖο λόγο.

21-28 
ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2016

Μέ τόν Μακαριώτατο Ἀρχιεπίσκοπο Κύπρου κ.κ. Χρυσόστομο ἐκ-
προσώπησαν τήν Ἐκκλησία τῆς Κύπρου στίς ἐργασίες τῆς Προσυνοδικῆς 
Ἐπιτροπῆς πού πραγματοποιήθηκαν στή Γενεύη  ἀπό τίς 21 ἕως καί τίς 28 
Ἰανουαρίου.

ΣΑΒΒΑΤΟ 
  30  ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2016

Μέ τήν εὐκαιρία τῆς ἑορτῆς τῶν Τριῶν Ἱεραρχῶν λειτούργησε στόν 
καθεδρικό ναό Ἁγίου Ἰωάννου Λευκωσίας.

ΚΥΡΙΑΚΗ
   31 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2016

Λειτούργησε στόν ἱερό ναό Ἁγίου Κασσιανοῦ Λευκωσίας καί κήρυξε τόν 
θεῖο λόγο. 

ΕΠΙΣΚΟΠΟΥ ΚΑΡΠΑΣΙΑΣ ΚΥΡΙΟΥ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΥ 
ΧΡΟΝΙΚΑ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2016

     Ζ Ζ Ζ
ΤΡΙΤΗ

2 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2016

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

ΚΥΡΙΑΚΗ
 7 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2016

Λειτούργησε στόν ἱερό ναό Παναγίας Φανερωμένης καί κήρυξε τόν θεῖο 
λόγο. Τό ἑσπέρας τῆς ἴδιας ἡμέρας χοροστάτησε στόν πανηγυρίζοντα ἱερό 
ναό Ἁγίου Θεοδώρου στήν ἱερά μονή Ἁγίας Μαρίνης καί Ἁγίου Ραφαήλ 
Ξυλοτύμπου.

ΤΕΤΑΡΤΗ 
10 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2016

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

ΚΥΡΙΑΚΗ
14 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2016

Λειτούργησε στόν πανηγυρίζοντα ἱερό ναό Ἁγίου Αὐξεντίου στήν Κώμη 
Κεπήρ Καρπασίας καί κήρυξε τόν θεῖο λόγο.

ΚΥΡΙΑΚΗ
21 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2016

Συλλειτούργησε μέ τόν Πανιερώτατο Μητροπολίτη Πάφου κ. Γεώργιο 
στόν ἱερό ναό Παναγίας στήν Ἀθηαίνου καί κήρυξε τόν θεῖο λόγο. 

ΚΥΡΙΑΚΗ
28  ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2016

Λειτούργησε στόν ἱερό ναό Ἁγίου Νεκταρίου Ἀγλαντζιᾶς καί κήρυξε τόν 
θεῖο λόγο.
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ΕΠΙΣΚΟΠΟΥ ΑΡΣΙΝΟΗΣ ΚΥΡΙΟΥ ΝΕΚΤΑΡΙΟΥ
ΧΡΟΝΙΚΑ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2016

     Ζ Ζ Ζ
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 

1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2016

Ο Θεοφιλέστατος Επίσκοπος Αρσινόης κ. Νεκτάριος λειτούργησε στον 
ιερό Ναό της Παναγίας Χρυσοπολιτίσσης στη Λάρνακα και κήρυξε τον 
θείο λόγο.

ΤΡΙΤΗ
5 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2016

Χοροστάτησε κατά την ακολουθία των Μεγάλων Ωρών του Μεγάλου 
Εσπερινού των Θεοφανείων και τέλεσε τη Θεία Λειτουργία του Μεγάλου 
Βασιλείου στον ιερό Ναό του Αποστόλου Ανδρέου Πόλεως Χρυσοχούς.

ΤΕΤΑΡΤΗ
6 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2016

Λειτούργησε στον ιερό Ναό του Αγίου Λαζάρου στη Λάρνακα και τέλεσε 
τον Μεγάλο Αγιασμό των Θεοφανείων.

ΠΕΜΠΤΗ
7 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2016

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

ΚΥΡΙΑΚΗ
10 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2016

Λειτούργησε στον ιερό Ναό του Αγίου Γεωργίου στο Αναβαργός και 
κήρυξε τον θείο λόγο.
Το εσπέρας χοροστάτησε κατά την ακολουθία του εσπερινού στο 
πανηγυρίζον εξωκλήσιο του Αγίου Θεοδοσίου στην Αχέλεια και κήρυξε 
τον θείο λόγο.

ΚΥΡΙΑΚΗ
17 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2016

Λειτούργησε στον πανηγυρίζοντα ιερό Ναό του Αγίου Αντωνίου στα 
Κελλιά και κήρυξε τον θείο λόγο.

ΚΥΡΙΑΚΗ
24 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2016

Συλλειτούργησε με τον μητροπολίτη Κωνσταντίας κ. Βασίλειο και τον 
επίσκοπο Χύτρων κ. Λεόντιο στην πανηγυρίζουσα ιερά Μονή του Αγίου 
Νεοφύτου.

ΤΡΙΤΗ
26 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2016

Λειτούργησε στον πανηγυρίζοντα ιερό Ναό του Αγίου Ξενοφώντος στον 
Μαζωτό και κήρυξε τον θείο λόγο.

ΤΡΙΤΗ
27 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2016

Συλλειτούργησε με τον μητροπολίτη Πάφου κ. Γεώργιο και άλλους 
Αρχιερείς στον Μητροπολιτικό Ναό του Σωτήρος στη Λάρνακα.

ΣΑΒΒΑΤΟ
30 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2016

Λειτούργησε στην ιερά Μονή του Αγίου Γεωργίου Κοντού στη Λάρνακα 
και προέστη του μνημοσύνου των εκπαιδευτικών την πόλεως.

ΚΥΡΙΑΚΗ
31 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2016

Λειτούργησε στον ιερό Ναό του Αγίου Μάμαντος στην Περιστερώνα και 
κήρυξε τον θείο λόγο.
Το εσπέρας χοροστάτησε κατά την ακολουθία του εσπερινού στον 
πανηγυρίζοντα ιερό Ναό του Αγίου Τρύφωνος στη Στενή και κήρυξε τον 
θείο λόγο.
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ΕΠΙΣΚΟΠΟΥ ΑΡΣΙΝΟΗΣ ΚΥΡΙΟΥ ΝΕΚΤΑΡΙΟΥ
ΧΡΟΝΙΚΑ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2016

     Ζ Ζ Ζ
ΔΕΥΤΕΡΑ 

1 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2016

Ο Θεοφιλέστατος Επίσκοπος Αρσινόης κ. Νεκτάριος χοροστάτησε 
κατά την ακολουθία του εσπερινού στον πανηγυρίζοντα ιερό Ναό της 
Υπαπαντής στη Λάσα και κήρυξε τον θείο λόγο.

ΤΡΙΤΗ
2 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2016

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

ΣΑΒΒΑΤΟ
6 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2016

Λειτούργησε στην ιερά Μονή της Παναγίας Σαλαμιωτίσσης και κήρυξε 
τον θείο λόγο.

ΤΕΤΑΡΤΗ
10 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2016

Λειτούργησε στον πανηγυρίζοντα ιερό Ναό του Αγίου Χαραλάμπους στη 
Λάρνακα και κήρυξε τον θείο λόγο.

ΚΥΡΙΑΚΗ
14 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2016

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

ΚΥΡΙΑΚΗ
21 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2016

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

ΔΕΥΤΕΡΑ
22 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2016

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

ΚΥΡΙΑΚΗ
28 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2016

Λειτούργησε στον ιερό Ναό της Παναγίας Αγγελόκτιστης στο Κίτι και 
κήρυξε τον θείο λόγο.

 
ΕΠΙΣΚΟΠΟΥ ΑΜΑΘΟΥΝΤΟΣ  ΚΥΡΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ 

ΧΡΟΝΙΚΑ  ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2016

     Ζ Ζ Ζ
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ

1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2016
Ὁ Θεοφιλέστατος Ἐπίσκοπος Ἀμαθοῦντος κύριος Νικόλαος τέλεσε τή 
Θεία Λειτουργία στόν ἱερό ναό Ἁγίας Τριάδος Λεμεσοῦ.

ΚΥΡΙΑΚΗ
3 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2016 Τέλεσε τή Θεία Λειτουργία στόν ἱερό ναό Παναγίας Μονιάτη.

ΤΕΤΑΡΤΗ
6 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2016

Τέλεσε τή Θεία Λειτουργία καί τόν Μεγάλο Ἁγιασμό τῶν Θεοφανείων 
στόν ἱερό ναό Θεοπατόρων Ἰωακείμ καί Ἄννης παρά τήν κοινότητα Ἁγίου 
Τύχωνα καί ἀκολούθως ἐν πομπῇ κατευθύνθηκε μετά τῶν πιστῶν σέ 
παραλιακή περιοχή τῆς Ἀμαθοῦντος, ὅπου ἔγινε ἡ κατάδυσις τοῦ Τιμίου 
Σταυροῦ στή θάλασσα.
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ΚΥΡΙΑΚΗ
10 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2016

Τέλεσε τή Θεία Λειτουργία στό ἱερό παρεκκλήσιο τοῦ Ἀρχαγγέλου 
Γαβριήλ στόν κατασκηνωτικό χῶρο τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως στόν Σαϊττά.

ΣΑΒΒΑΤΟ
16 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2016

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

ΚΥΡΙΑΚΗ
17 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2016

Τέλεσε τή Θεία Λειτουργία στόν ἱερό ναό Ἁγίου Νικολάου Λεμεσοῦ.
Συμμετέσχε σέ Ἀρχιερατικό ἑσπερινό στόν μητροπολιτικό ναό 
Παναγίας Παντανάσσης Καθολικῆς, χοροστατοῦντος τοῦ ἑορτάζοντος 
Μητροπολίτου Λεμεσοῦ κ.κ.Ἀθανασίου καί συγχοροστατοῦντος τοῦ 
Πανιερωτάτου Μητροπολίτου Κυρηνείας κ.κ.Χρυσοστόμου.

ΔΕΥΤΕΡΑ
18 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2016

Συμμετέσχε σέ πολυαρχιερατικό Συλλείτουργο στόν μητροπολιτικό 
ναό Παναγίας Παντανάσσης Καθολικῆς, προεξάρχοντος τοῦ 
ἑορτάζοντος Πανιερωτάτου Μητροπολίτου Λεμεσοῦ κ.κ.Ἀθανασίου 
καί συλλειτουργούντων τῶν Σεβασμιωτάτων Μητροπολιτῶν Βόστρων 
κ.κ.Τιμοθέου, Κωνσταντίας καί Ἀμμοχώστου κ.κ.Βασιλείου, Κίτρους καί 
Κατερίνης κ.κ.Γεωργίου, Νέας Κρήνης καί Καλαμαριᾶς κ.κ.Ἰουστίνου καί 
τοῦ Θεοφιλεστάτου Ἐπισκόπου Λήδρας κ. Ἐπιφανίου.

ΤΕΤΑΡΤΗ
20 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2016

Τέλεσε τή Θεία Λειτουργία κατά τή διάρκεια ἀγρυπνίας στόν ἱερό ναό 
Παναγίας στήν Παραμύθα.

ΤΕΤΑΡΤΗ
27 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2016

Συμμετέσχε σέ Ἀρχιερατικό Συλλείτουργο στόν μητροπολιτικό ναό τοῦ 
Σωτῆρος στή Λάρνακα, προεξάρχοντος τοῦ Πανιερωτάτου Μητροπολίτου 
Πάφου κ.κ. Γεωργίου, μέ τήν εὐκαιρία τῶν ὀνομαστηρίων τοῦ Πανιερω-
τάτου Μητροπολίτου Κιτίου κ.κ. Χρυσοστόμου.

ΚΥΡΙΑΚΗ
31 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2016 Τέλεσε τή Θεία Λειτουργία στόν ἱερό ναό Ἁγίου Νικολάου Ἄλασσας.

ΕΠΙΣΚΟΠΟΥ ΑΜΑΘΟΥΝΤΟΣ  ΚΥΡΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ 
ΧΡΟΝΙΚΑ  ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2016

    Ζ Ζ Ζ
ΔΕΥΤΕΡΑ

1 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2016

Ὁ Θεοφιλέστατος Ἐπίσκοπος Ἀμαθοῦντος κύριος Νικόλαος χοροστάτησε 
κατά τήν ἀκολουθία τοῦ ἑσπερινοῦ στόν πανηγυρίζοντα ἱερό ναό 
Ὑπαπαντῆς Πεντακώμου.

ΤΡΙΤΗ
2 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2016

Τέλεσε τή Θεία Λειτουργία στόν πανηγυρίζοντα ἱερό ναό Ὑπαπαντῆς 
Πεντακώμου.

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
5 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2016

Χοροστάτησε κατά τήν ἀκολουθία τοῦ ἑσπερινοῦ στό πανηγυρίζον 
παρεκκλήσιο τοῦ Ἁγίου Φωτίου στήν Ἁγία Φύλα.
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ΣΑΒΒΑΤΟ
6 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2016

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

ΚΥΡΙΑΚΗ
7 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2016 Τέλεσε τή Θεία Λειτουργία στόν ἱερό ναό Ἀποστόλου Ἀνδρέα Χαράκη.

ΤΡΙΤΗ
9 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2016

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

ΚΥΡΙΑΚΗ
14 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2016

Τέλεσε τή Θεία Λειτουργία στόν ἱερό ναό Ἀρχαγγέλου Μιχαήλ 
Πελενδρίου.

ΤΡΙΤΗ
16 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2016

Συγχοροστάτησε μέ ἄλλους ἀρχιερεῖς κατά τήν ἀκολουθία τοῦ ἑσπερινοῦ 
στόν ἱερό ναό Ἁγίου Σάββα Λευκωσίας μέ τήν εὐκαιρία τῶν ὀνομαστηρίων 
τοῦ Μακαριωτάτου Πατριάρχη Ἀλεξανδρείας κ.κ.Θεοδώρου.

ΤΕΤΑΡΤΗ
17 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2016

Τέλεσε τή Θεία Λειτουργία στόν πανηγυρίζοντα ἱερό ναό Ἁγίου Θεοδώρου 
του Τήρωνος Μοναγρουλλίου.

ΚΥΡΙΑΚΗ
21 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2016

Τέλεσε τή Θεία Λειτουργία στόν ἱερό ναό Ἁγίου Στυλιανοῦ Συνοικισμοῦ 
Λινόπετρας.

ΚΥΡΙΑΚΗ
28 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2016

Συλλειτούργησε μετά τοῦ Πανιερωτάτου Μητροπολίτου Κωνσταντίας καί 
Ἀμμοχώστου κ.κ. Βασιλείου στόν ἱερό ναό Ἁγίου Γεωργίου Ἐξωρινοῦ τῆς 
κατεχόμενης Ἀμμοχώστου.

ΕΠΙΣΚΟΠΟΥ ΛΗΔΡΑΣ ΚΑΙ ΗΓΟΥΜΕΝΟΥ ΤΗΣ ΙΕΡΑΣ ΜΟΝΗΣ
ΠΑΝΑΓΙΑΣ ΜΑΧΑΙΡΑ ΚΥΡΙΟΥ ΕΠΙΦΑΝΙΟΥ

ΧΡΟΝΙΚΑ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ – ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2016

         Ζ Ζ Ζ
Ὁ Ἐπίσκοπος Λήδρας καὶ Ἡγούμενος τῆς ἱερᾶς Βασιλικῆς καὶ Σταυροπηγιακὴς Μονῆς τῆς 
Παναγίας Μαχαιρᾶ κύριος Ἐπιφάνιος κατὰ τοὺς μῆνες Ἰανουάριο καὶ Φεβρουάριο 2016 
χοροστάτησε ἢ καὶ λειτούργησε σ’ ὃλες τις ἱερὲς ἀκολουθίες στὸ καθολικὸ τῆς Ἱερᾶς Μονῆς 
Μαχαιρᾶ.

ΕΠΙΣΚΟΠΟΥ ΧΥΤΡΩΝ  ΚΑΙ ΗΓΟΥΜΕΝΟΥ ΤΗΣ ΙΕΡΑΣ ΜΟΝΗΣ
ΑΓΙΟΥ ΝΕΟΦΥΤΟΥ ΚΥΡΙΟΥ ΛΕΟΝΤΙΟΥ

ΧΡΟΝΙΚΑ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ – ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2016

         Ζ Ζ Ζ
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ

1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2016

Ο καθηγούμενος της Ιεράς Μονής Αγίου Νεοφύτου Θεοφιλέστατος 
Επίσκοπος Χύτρων κύριος Λεόντιος τέλεσε τη Θεία Λειτουργία και 
προέστη της καθιερωμένης δοξολογίας επί τη 1η του έτους στο καθολικό 
της ιεράς Μονής Αγίου Νεοφύτου.
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ΤΕΤΑΡΤΗ  
6 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2016

Τέλεσε τη Θεία Λειτουργία και τον Μεγάλο Αγιασμό των Θεοφανίων στο 
καθολικό της Ιεράς Μονής Αγίου Νεοφύτου.

ΤΡΙΤΗ  
12 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2016

Είχε συνάντηση με τον Σεβασμιώτατο Αρχιεπίσκοπο Κρήτης κ. Ειρηναίο, 
ο οποίος επισκέφθηκε την Ιερά Μονή Αγίου Νεοφύτου και ξεναγήθηκε 
σ’ αυτήν.  Τον Σεβασμιώτατο συνόδευε ο Μακαριώτατος Αρχιεπίσκοπος 
Κύπρου κ.κ. Χρυσόστομος Β΄.   

ΣΑΒΒΑΤΟ  
23 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2016

Συγχοροστάτησε με τον Πανιερώτατο Μητροπολίτη Κωνσταντίας κ. Βασίλειο 
κατά τον πανηγυρικό εσπερινό του Αγίου Νεοφύτου στην ομώνυμη Ιερά 
Μονή του. 

ΚΥΡΙΑΚΗ  
24 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2016

Συλλειτούργησε με τον Πανιερώτατο Μητροπολίτη Κωνσταντίας κ. Βασίλειο 
και τον Θεοφιλέστατο Επίσκοπο Αρσινόης κ. Νεκτάριο στο Καθολικό της 
πανηγυρίζουσας Ιεράς Μονής Αγίου Νεοφύτου.

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ  
29 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2016 Προέστη αγρυπνίας στην Ιερά Μονή Αγίου Νεοφύτου.

ΤΡΙΤΗ  
9 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2016

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

ΤΕΤΑΡΤΗ  
10 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2016

Τέλεσε τη Θεία Λειτουργία στον πανηγυρίζοντα Ιερό Ναό Αγίου 
Χαραλάμπους στο μετόχιο του Ανατολικού.

ΚΥΡΙΑΚΗ  
21 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2016

Παρέστη στα αποκαλυπτήρια της προτομής του ήρωα της Ε.Ο.Κ.Α 
Χαράλαμπου Μούσκου στο ΚΕΝ Πάφου και τέλεσε τον Αγιασμό.

ΚΥΡΙΑΚΗ  
28 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2016 Προέστη αγρυπνίας στην Ιερά Μονή Αγίου Νεοφύτου.

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

ΕΠΙΣΚΟΠΟΥ ΝΕΑΠΟΛΕΩΣ ΚΥΡΙΟΥ ΠΟΡΦΥΡΙΟΥ 
ΧΡΟΝΙΚΑ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2016

      Ζ Ζ Ζ
ΣΑΒΒΑΤΟ

02  ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2016

Ο Θεοφιλέστατος Επίσκοπος Νεαπόλεως τέλεσε τη Θεία Λειτουργία 
και κήρυξε τον θείο λόγο στο Ησυχαστήριο της Αγίας Τριάδος στον 
Λυθροδόντα.

ΚΥΡΙΑΚΗ
03 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2016

Ο Θεοφιλέστατος τέλεσε τη Θεία Λειτουργία και κήρυξε τον θείο λόγο 
στον ιερό ναό Αγίων Ομολογητών στη Λευκωσία.
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ΤΡΙΤΗ
05 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2016

Ο Θεοφιλέστατος προέστη της Ακολουθίας των Μεγάλων Ωρών των 
Θεοφανείων και τέλεσε τη Θεία Λειτουργία του Μεγάλου Βασιλείου στον 
ιερό ναό Αποστόλου Φιλίππου στα Λατσιά.

ΤΕΤΑΡΤΗ
06 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2016

Ο Θεοφιλέστατος τέλεσε τη Θεία Λειτουργία στον ιερό ναό Αγίου 
Νικολάου στην Έγκωμη, και ακολούθως προέστη της τελετής κατάδυσης 
του Τιμίου Σταυρού στο Δημοτικό Πάρκο Στροβόλου.

ΠΕΜΠΤΗ
07 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2016

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

ΚΥΡΙΑΚΗ 
10 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2016

Ο Θεοφιλέστατος συμμετέσχε στη Θεία Λειτουργία προεξάρχοντος του Μα-
καριωτάτου Αρχιεπισκόπου Κύπρου κ.κ. Χρυσοστόμου και συλ-
λειτουργούντος του Σεβασμιωτάτου Αρχιεπισκόπου Κρήτης κ. Ειρηναίου 
στον ιερό ναό της του Θεού Σοφίας στη Λευκωσία.

ΚΥΡΙΑΚΗ
17 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2016

Ο Θεοφιλέστατος τέλεσε τη Θεία Λειτουργία και κήρυξε τον θείο λόγο 
στον ιερό ναό Αγίου Δημητρίου, στο Maasmechelen στο Βέλγιο.

ΚΥΡΙΑΚΗ
24 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2016

Ο Θεοφιλέστατος τέλεσε τη Θεία Λειτουργία και κήρυξε τον θείο λόγο 
στον ιερό ναό Αγίου Νικολάου Ρότερνταμ στην Ολλανδία. Μετά το 
πέρας της Θείας Λειτουργίας τέλεσε το πρώτο ετήσιο μνημόσυνο του 
μακαριστού Επισκόπου Ευμενείας κυρού Μάξιμου. 

ΚΥΡΙΑΚΗ
31 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2016

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

ΕΠΙΣΚΟΠΟΥ ΝΕΑΠΟΛΕΩΣ ΚΥΡΙΟΥ ΠΟΡΦΥΡΙΟΥ
ΧΡΟΝΙΚΑ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2016

      Ζ Ζ Ζ
ΚΥΡΙΑΚΗ

07 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2016

Ο Θεοφιλέστατος Επίσκοπος Νεαπόλεως τέλεσε τη Θεία Λειτουργία και 
κήρυξε τον θείο λόγο στον ιερό ναό Παναγίας Ευαγγελίστριας στο Ιδάλιον 
Λευκωσίας.

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
12 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2016

Ο Θεοφιλέστατος συμμετείχε στην Εθνική Επιτροπή για την πάταξη 
της σύλησης της Πολιτιστικής Κληρονομίας της Κύπρου στο Τμήμα 
Αρχαιοτήτων στην Λευκωσία.

ΚΥΡΙΑΚΗ
14 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2016

Ο Θεοφιλέστατος τέλεσε τη Θεία Λειτουργία και κήρυξε τον θείο λόγο 
στον ιερό ναό Παναγίας της Ελεούσας στον Αγρό στην Λεμεσό.

ΔΕΥΤΕΡΑ
15 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2016

Ο Θεοφιλέστατος συναντήθηκε στην Αθήνα με τον διευθυντή της 
ΜΚΟ «ΑΠΟΣΤΟΛΗ» κ. Κωνσταντίνο Δήμτσα και συζήτησαν θέματα 
συνεργασίας της «ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ» και της ΜΚΟ «ΦΙΛΟΚΑΛΙΑΣ» της 
Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κύπρου.
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ΤΕΤΑΡΤΗ
17 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2016

Ο Θεοφιλέστατος Επίσκοπος Νεαπόλεως συναντήθηκε διαδοχικά στο 
Ευρωκοινοβούλιο με τους ευρωβουλευτές κα. Ελισάβετ Βόζεμπερκ, κα. 
Cecelia Wikstrom και κ. Jarosław Wałęsa.

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
19 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2106

Ο Θεοφιλέστατος συναντήθηκε με τον νέο Γενικό Γραμματέα της 
Διάσκεψης Ευρωπαϊκών Εκκλησιών πρωτ. π. Heikki Huttunen στην 
Αντιπροσωπεία της Εκκλησίας της Κύπρου στους Ευρωπαϊκούς Θεσμούς 
και συζήτησαν θέματα αμοιβαίου ενδιαφέροντος. 

ΚΥΡΙΑΚΗ
21 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2016

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

ΠΕΜΠΤΗ
25 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 

20162016

Ο Θεοφιλέστατος παρέθεσε γεύμα εργασίας στον ρουμανικής καταγωγής 
Ευρωβουλευτή κ. Laurenţiu Rebega στην Αντιπροσωπεία της Εκκλησίας 
της Κύπρου στους Ευρωπαϊκούς Θεσμούς.

ΚΥΡΙΑΚΗ
27 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2016

Ο Θεοφιλέστατος παρέστη σε δείπνο εργασίας που του παρέθεσε ο 
Επίσκοπος Βελγίου και Ολλανδίας κ. Δοσίθεος του Πατριαρχείου Γεωργίας 
στο επισκοπείο του. 

ΚΥΡΙΑΚΗ
28 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2016

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

ΕΠΙΣΚΟΠΟΥ ΜΕΣΑΟΡΙΑΣ ΚΥΡΙΟΥ ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ
               ΧΡΟΝΙΚΑ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΚΑΙ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2016

           Ζ Ζ Ζ
Ὁ Θεοφιλέστατος Ἐπίσκοπος Μεσαορίας κ. Γρηγόριος κατά τοὺς μῆνες Ἰανουάριο - Φεβρουάριο 
2016 εἴτε χοροστάτησε, λειτούργησε καὶ κήρυξε σὲ ναούς τῆς Ἀρχιεπισκοπῆς εἴτε ἀλλαχοῦ, στὸ 
ἐσωτερικό καὶ στὸ ἐξωτερικό.

Ἐκπροσώπησε την Α. Μ. τὸν Ἀρχιεπίσκοπο Κύπρου σὲ διάφορες ἐκδηλώσεις, ἐκκλησιαστικές, 
ἐκπαιδευτικές και πολιτιστικές, ὅπου ἀναλόγως, μίλησε ἤ ἀνέγνωσε Χαιρετισμό τοῦ 
Μακαριωτάτου Ἀρχιεπισκόπου. Δέχθηκε στὸ Γραφεῖο του ἐπισκέπτες, κληρικούς καὶ λαϊκούς, 
μὲ τοὺς ὁποίους συνεργάστηκε, καθώς ἐπίσης προήδρευσε συσκέψεων τῶν προσωρινῶν 
Έκκλησιαστικῶν  Ἐπιτροπῶν τῆς κατεχόμενης ἀρχιεπισκοπικῆς περιφερείας. 

Ἀπό τὶς 12 ἕως τὶς 19 Ἰανουαρίου 2016 μετέβη, μέσω Ἀθηνῶν, γιά ἐκκλησιαστικούς λόγους στὴν 
Ἱεράν Μητρόπολιν Ἠλείας, στὸν Πύργο Ἠλείας.

Στὶς 25 Ἰανουαρίου 2016, ἡμέρα κατά τὴν ὁποία ἄγει τὰ ὀνομαστήριά του, ὁ Θεοφιλέστατος 
δέχθηκε εὐχές ἀπό τὴν Α.Θ.Π τὸν Οἰκουμενικόν Πατριάρχην, τὴν Α.Ε. τὸν Πρόεδρο τῆς Κυπριακῆς 
Δημοκρατίας, τὴν Α.Μ. τὸν Ἀρχιεπίσκοπο Κύπρου, καθώς καὶ ἀπό ἄλλους Προκαθημένους 
Ἐκκλησιῶν. Ἐπίσης, δέχθηκε εὐχές ἀπό Ἱεράρχες, κληρικούς καὶ λαϊκούς ἀπό τὸ ἐσωτερικό καὶ τὸ 
ἐξωτερικό. 
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Στὶς 18 Φεβρουαρίου 2016 παρακάθησε μὲ τὸν Διευθυντή Μέσης Ἐκπαιδεύσεως στην 4η Σύσκεψη 
γιὰ τὴν προώθηση τοῦ Προγράμματος Μαθητικῶν Θρησκευτικῶν Περιηγήσεων «Συνοδοιπόροι 
στὰ ἱερά προσκυνήματα τοῦ τόπου μας», μεταξύ τοῦ Συνοδικοῦ Γραφείου Προσκυνηματικῶν 
Περιηγήσεων τῆς Ἐκκλησίας τῆς Κύπρου καὶ τοῦ Ὑπουργείου Παιδείας καὶ Πολιτισμοῦ, Διεύθυνση 
Μέσης Ἐκπαιδεύσεως. 

Nῦν ἀπολύεις τὸν δοῦλόν σου, δέσποτα, κατὰ τὸ ῥῆμά σου ἐν εἰρήνῃ,

ὅτι εἶδον οἱ ὀφθαλμοί μου τὸ σωτήριόν σου,

ὃ ἡτοίμασας κατὰ πρόσωπον πάντων τῶν λαῶν,

φῶς εἰς ἀποκάλυψιν ἐθνῶν καὶ δόξαν λαοῦ σου ᾿Ισραήλ.


