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ΜΗΝΥΜΑ ΤΗΣ ΙΕΡΑΣ ΣΥΝΟΔΟΥ
ΠΡΟΣ ΑΠΑΝ ΤΟ ΠΛΗΡΩΜΑ

ΤΗΣ ΑΓΙΩΤΑΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ
ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ
a

Τέκνα εν Κυρίω αγαπητά,

Ελεηθέντες από τον Θεό να ζήσουμε στις μέρες της σύγκλησης της 
Αγίας και Μεγάλης Συνόδου της Ορθοδόξου Εκκλησίας και να 
συμμετάσχουμε στις εργασίες της, θεωρούμε επιτακτικό ποιμαντικό 

καθήκον μας να ενημερώσουμε και εσάς, τον πιστό λαό του Θεού, τόσο για 
τις αποφάσεις που λήφθηκαν όσο και για τη σημασία τους στη ζωή όλων μας.

Η Αγία και Μεγάλη Σύνοδος της Ορθοδόξου Εκκλησίας αποτελεί 
συνέχεια των επτά Οικουμενικών Συνόδων, καθώς και άλλων μεγάλων 
τοπικών Συνόδων που ακολούθησαν, μερικές από τις οποίες έχουν το κύρος 
των Οικουμενικών. Τέτοιες είναι η επί Μεγάλου Φωτίου συνελθούσα,  η οποία 
καταδίκασε την αιρετική προσθήκη του «Filioque» στο Σύμβολο της Πίστεως, 
και οι επί Αγίου Γρηγορίου του Παλαμά,   οι οποίες διευκρίνισαν τη διάκριση 
μεταξύ θείας ουσίας και ακτίστων θείων ενεργειών στη Θεότητα.

Η προετοιμασία της Αγίας και Μεγάλης Συνόδου διάρκεσε πολλά 
χρόνια, εντατικοποιήθηκε δε, κατά τα τελευταία πενήντα πέντε χρόνια, από 
το 1961, που έγινε η πρώτη Πανορθόδοξη Διάσκεψη της Ρόδου.



ΜΗΝΥΜΑ  ΤΗΣ  ΙΕΡΑΣ  ΣΥΝΟΔΟΥ384

Η σύγκληση της Αγίας και Μεγάλης Συνόδου ήταν επιτακτική ανάγκη 
για την Ορθόδοξη Εκκλησία για πολλούς λόγους:  θα  έπρεπε, πρώτα, να 
διακηρυχθεί με σαφήνεια ότι, παρά τις αντιξοότητες που προέκυψαν κατά 
τη δεύτερη χιλιετία του Χριστιανισμού, η Ορθόδοξη Εκκλησία παραμένει 
η Μία, Αγία, Καθολική και Αποστολική Εκκλησία, η οποία κατέχει και 
διαφυλάσσει το πλήρωμα της Αληθείας, όπως το παρέλαβε από τον Χριστό 
και τους Αποστόλους. Θα έπρεπε, ύστερα, να διευκρινιστεί σε όλους ότι η 
ενότητα της Εκκλησίας δεν διαταράσσεται από τη διοικητική διάρθρωσή της 
σε δεκατέσσερις τοπικές Αυτοκέφαλες Εκκλησίες, αλλά δηλώνεται   με την 
κοινή ομολογία της Πίστεως και την τέλεση της Θείας Ευχαριστίας και των 
άλλων μυστηρίων. Και τέλος, θα έπρεπε να καταστεί σαφές ότι η Ορθόδοξη 
Εκκλησία μπορεί να συλλαμβάνει τα μηνύματα και τα προβλήματα των 
καιρών και να  υποδεικνύει λύσεις σε αυτά.

Τα κείμενα, οι διακηρύξεις και οι αποφάσεις που αφορούσαν στα θέματα 
που απασχόλησαν την Αγία και Μεγάλη Σύνοδο συζητήθηκαν διεξοδικά την 
τελευταία πεντηκονταπενταετία, συμφωνήθηκαν και υπογράφηκαν από όλες 
τις Ορθόδοξες Εκκλησίες. Ως εκ τούτου, η μη προσέλευση, την τελευταία 
στιγμή, τεσσάρων τοπικών Εκκλησιών, που οφειλόταν σε πολιτικούς, αλλά 
και εσωτερικούς των Εκκλησιών αυτών λόγους, δεν μειώνει καθόλου τη 
σημασία και το κύρος των αποφάσεων της Αγίας και Μεγάλης Συνόδου. 
Εξ άλλου, και στις Οικουμενικές Συνόδους κάποιες τοπικές Εκκλησίες δεν 
προσήλθαν, χωρίς αυτό να έχει μειώσει το κύρος τους. Στη Β΄ Οικουμενική 
Σύνοδο, όπως είναι γνωστό, απουσίαζε η Εκκλησία της Ρώμης, η οποία τότε 
ήταν Ορθόδοξη και μάλιστα πρωτόθρονη και στην Γ΄ Οικουμενική Σύνοδο 
απουσίασε η Εκκλησία της Αντιοχείας.

Η Αγία και Μεγάλη Σύνοδος ασχολήθηκε:

1.  Με επίλυση πρακτικών προβλημάτων εσωτερικής διοργάνωσης της 
Ορθοδόξου Εκκλησίας και επανεξέταση διατάξεων, που κρίθηκε αναγκαία, 
λόγω αλλαγών που επήλθαν από τότε που θεσπίστηκαν οι διατάξεις 
αυτές. Έτσι, εξετάστηκε πρώτα το θέμα της νηστείας. Όταν, πέραν από 
τον πνευματικό χαρακτήρα της νηστείας, καθορίστηκαν οι τροφές που θα 
χρησιμοποιούνταν στις περιόδους της, ο Χριστιανισμός εκτεινόταν γύρω από 
τη Μεσόγειο Θάλασσα. Γι› αυτό και ως τέτοιες τροφές επελέγησαν εκείνες 
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που παράγονταν από προϊόντα της περιοχής αυτής. Σήμερα η Ορθοδοξία 
εκτείνεται σε όλα τα μήκη και πλάτη της γης. Γι› αυτό και η Αγία και Μεγάλη 
Σύνοδος, αφού επαναβεβαίωσε τον πνευματικό χαρακτήρα της νηστείας 
και την αναγκαιότητα τήρησής της, ως μέσου στον πνευματικό αγώνα των 
πιστών, έδωσε το δικαίωμα σε κάθε Αυτοκέφαλη Εκκλησία να ρυθμίζει τις επί 
μέρους διατάξεις της, ανάλογα με τις κλιματολογικές και άλλες συνθήκες της 
περιοχής.

Εξετάστηκε, ύστερα, το μυστήριο του γάμου και τα κωλύματά του. 
Σήμερα οι Ορθόδοξοι δεν ζουν μόνο σε συμπαγείς ορθόδοξες κοινωνίες, 
αλλά ζουν και ανάμεσα σε ετεροδόξους και ετεροθρήσκους. Η Αγία και 
Μεγάλη Σύνοδος, αφού επαναβεβαίωσε τη διαχρονική θέση της Εκκλησίας 
ότι ο γάμος είναι «μυστήριο μέγα», που προσιδιάζει στη σχέση Χριστού και 
Εκκλησίας, ενέκρινε,  παρέχουσα και πάλι σε κάθε Αυτοκέφαλη Εκκλησία το 
δικαίωμα να κρίνει κατά τις τοπικές συνθήκες, διατάξεις, για τέλεση γάμου 
μεταξύ ορθοδόξων και ετεροδόξων.

Αντιμετωπίστηκε, επίσης, η αντικανονική ύπαρξη περισσοτέρων του 
ενός Ορθοδόξων Επισκόπων, σε μία πόλη, όπως συμβαίνει στη Διασπορά, 
θέμα που προέκυψε με τη μετανάστευση ορθοδόξων πιστών τους τελευταίους 
αιώνες.

2.  Η Αγία και Μεγάλη Σύνοδος ασχολήθηκε, επίσης, με την αποστολή 
της Ορθοδόξου Εκκλησίας στον σύγχρονο κόσμο, τονίζοντας την αξία και τη 
μοναδικότητα κάθε ανθρώπου, ως δημιουργήματος του Θεού  «κατ’ εἰκόνα 
καὶ καθ’ ὁμοίωσιν»  αυτού και τον ρόλο που καλείται ο καθένας, ως μέλος της 
Εκκλησίας, να διαδραματίσει. Τόνισε, επίσης, την ανάγκη του ευαγγελισμού 
των ανθρώπων που δεν άκουσαν ακόμη το μήνυμα του Ευαγγελίου και 
του συνεχούς επανευαγγελισμού    των ήδη πιστευόντων. Ασχολήθηκε, 
επίσης, και εξέθεσε τις Ευαγγελικές αρχές απέναντι στην επιστήμη και στην 
τεχνολογία του καιρού μας, ενέκυψε στα θέματα της χριστιανικής παιδείας, 
της παγκοσμιοποίησης, των καταστροφικών πολέμων, καθώς και στο 
προσφυγικό πρόβλημα, το οποίο – δυστυχώς-     ογκούται στις μέρες μας. Ως 
προς το τελευταίο, κάλεσε τους δυναμένους, να άρουν τις αιτίες που οδηγούν 
στην προσφυγοποίηση των ανθρώπων και να εργαστούν για την επιστροφή 
όλων, σε συνθήκες δικαιοσύνης, στους τόπους τους.
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 Ήγειρε, επίσης, φωνή διαμαρτυρίας για τον εκτοπισμό των Χριστιανών 
από τις αρχαίες κοιτίδες τους στη Μέση Ανατολή, ζήτησε την προστασία της 
θρησκευτικής ελευθερίας για κάθε άνθρωπο και καταδίκασε τον θρησκευτικό 
φανατισμό. 

Ασχολήθηκε και με το οικολογικό πρόβλημα και κάλεσε όλους σε 
διαφύλαξη του περιβάλλοντος, όπως είναι και η εντολή του Θεού. 
Απευθύνθηκε ιδιαίτερα προς τους νέους, που είναι φορείς της παράδοσης της 
Ορθόδοξης Εκκλησίας και τους κάλεσε να γίνουν φύλακες της παράδοσης 
αυτής.

3. Η Αγία και Μεγάλη Σύνοδος ασχολήθηκε και με τις σχέσεις της 
Ορθοδόξου Εκκλησίας προς τον υπόλοιπο Χριστιανικό κόσμο. Στο κείμενο 
που ενέκρινε δηλώνεται από την αρχή η αυτοσυνειδησία της Ορθόδοξης 
Εκκλησίας, ότι δηλαδή αυτή αποτελεί τη Μία, Αγία, Καθολική και Αποστολική 
Εκκλησία. Τονίζεται, επίσης, ξεκάθαρα ότι οι διάλογοι τους οποίους 
διεξάγει η Ορθόδοξος Εκκλησία με τις άλλες Ομολογίες δεν αποσκοπούν 
σε κάποιο συμβιβασμό, στα θέματα της πίστεως, αλλά σε επαναφορά όσων 
απεσχίσθησαν από την Ορθόδοξη Εκκλησία στην πίστη,  την οποία αυτή 
κατέχει και διαφυλάττει. 

Η Αγία και Μεγάλη Σύνοδος αναγνωρίζει την ιστορική ονομασία 
«Εκκλησία» και για ομάδες που απεσχίσθησαν από Αυτή, χωρίς αυτό να 
σημαίνει αναγνώριση της ορθότητας της πίστης τους. Τούτο έπραττε 
και ο Μέγας Βασίλειος για τους Αρειανούς, ο Άγιος Νεκτάριος για τους 
Ρωμαιοκαθολικούς, πολλοί άλλοι Πατέρες της Εκκλησίας, καθώς  και η πράξη 
της Εκκλησίας στους αιώνες που πέρασαν.

Ο Μέγας Βασίλειος απευθύνεται στον Θεό, στη Θεία Λειτουργία του, και 
τον παρακαλεί:  «Παῦσον τὰ σχίσματα τῶν Ἐκκλησιῶν». Η υμνολογία μας σε 
ένα τροπάριο της Μεγάλης Δευτέρας παρακαλεί τον Θεό:   «ἵνα τῆς Βασιλείας 
κρατύνῃ τὰ σκῆπτρα καὶ τὰς Ἐκκλησίας συνάψῃ εἰς ἕν».

Ανακοινώνοντας  τα ως άνω, τέκνα εν Κυρίω αγαπητά, προτρεπόμαστε 
όλοι, όπως αναλογιστούμε τις ευθύνες μας μέσα στην όλη δημιουργία του 
Θεού και ιδιαίτερα μέσα στην Εκκλησία. Αποδεχόμενοι τις αποφάσεις της 
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Αγίας και Μεγάλης Συνόδου ως οδοδείκτες για τη ζωή μας, καλούμαστε να 
γίνουμε υπηρέτες του θελήματος του Θεού και συνεργοί του στην οικοδομή 
της Εκκλησίας.

Όλα τα κείμενα, καθώς και η Εγκύκλιος και το Διάγγελμα της Αγίας και 
Μεγάλης Συνόδου προς τον Κόσμο θα δημοσιευτούν στο προσεχές τεύχος 
του Περιοδικού «Απόστολος Βαρνάβας», που θα διανεμηθεί στους πιστούς.

Ἡ Χάρις τοῦ Κυρίου ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ καὶ ἡ Ἀγάπη τοῦ Θεοῦ καὶ 
Πατρὸς καὶ ἡ κοινωνία τοῦ Ἁγίου Πνεύματος  εἴη  μετὰ πάντων ὑμῶν.

Η ΙΕΡΑ ΣΥΝΟΔΟΣ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ

    Ιερά Αρχιεπισκοπή Κύπρου

                18 Ιουλίου 2016



 ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΤΗΣ ΙΕΡΑΣ ΣΥΝΟΔΟΥ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΓΙΑ ΚΑΙ ΜΕΓΑΛΗ ΣΥΝΟΔΟ 

ΤΗΣ ΟΡΘΟΔΟΞΟΥ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ

a

Μὲ τὴ Χάριν  τοῦ παναγάθου Θεοῦ καὶ Πατρός, μὲ τὴ συνέργεια 
τοῦ Κυρίου Ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ, κεφαλῆς τῆς Ἐκκλησίας, καὶ μὲ 
τὸ φωτισμὸ τοῦ Ἁγίου Πνεύματος, ἡ γιὰ περισσότερο ἀπὸ πέντε 

δεκαετίες προετοιμαζόμενη Ἁγία καὶ Μεγάλη Σύνοδος ἔγινε πραγματικότητα 
καὶ ἀποτελεῖ πλέον σημαντικὸ ἱστορικὸ γεγονὸς καὶ ἐμπειρία τῆς ζωῆς τῶν 
Ὀρθοδόξων Ἐκκλησιῶν, ὅπως καὶ γιὰ ἕνα ἕκαστο γιὰ τοὺς Ὀρθοδόξους πιστούς.

Ἐπειδὴ ἔχουν λεχθεῖ καὶ γραφεῖ πολλὰ γιὰ τὸ τί εἶναι ἡ Ἁγία καὶ 
Μεγάλη Σύνοδος, ἡ ὁποία συνῆλθε στὴν Κρήτη, ἐπιθυμοῦμε, ὡς Ἱερὰ 
Σύνοδος τῆς Ἐκκλησίας Κύπρου, νὰ ἐνημερώσουμε ὑπευθύνως τὸ πλήρωμα 
τῆς Αὐτοκεφάλου Ἐκκλησίας μας, ὅτι ὁ χαρακτηρισμός της ὡς Ἁγίας καὶ 
Μεγάλης Συνόδου, ὅπως εἶχε ἀποφασισθεῖ ἀπὸ τὴν ἀρχή, ἐκφράζει τὴν 
πίστη ὅτι δὲν ὑπολείπεται σὲ τίποτα ὅσον ἀφορᾶ τὸ κῦρος καὶ τὴν ἀξία ἀπὸ 
τὶς ἀρχαῖες Οἰκουμενικὲς ἢ καὶ τοπικὲς Συνόδους, οἱ ὁποῖες διατύπωσαν τὸ 
περιεχόμενο τῆς πίστεως καὶ ρύθμισαν τὰ τῆς διοικήσεως τῶν Ἐκκλησιῶν καὶ 
τὴν ἐκκλησιαστικὴ ζωὴ τῶν πιστῶν. Ὁ χαρακτηρισμὸς αὐτὸς τῆς Συνόδου 
δὲν ἀποτελεῖ νεωτερισμό. Ἡ Α΄ Οἰκουμενικὴ Σύνοδος συνῆλθε ὡς «Ἁγία 
καὶ Μεγάλη Σύνοδος» καὶ ἀργότερα ὀνομάσθηκε Οἰκουμενική. Ὅπως οἱ 
Οἰκουμενικὲς Σύνοδοι εἶχαν τὴν ἐξουσία, τὸ κῦρος καὶ τὸ φωτισμὸ νὰ λάβουν 
τὶς ἀποφάσεις ἐν Ἁγίῳ Πνεύματι, ἔτσι καὶ τώρα ἡ Ὀρθόδοξη Ἐκκλησία 
διαθέτει τὴ Χάριν τοῦ Ἁγίου Πνεύματος καὶ τὴν ἱκανότητα νὰ ἀποφασίζει 
γιὰ τὰ πράγματα ποὺ ἀφοροῦν τὴν ἀποστολὴ της μέσα στὸν κόσμο. Εἶχε ἐξ 
ἄλλου ὅλα τὰ ἐκκλησιολογικὰ ἐχέγγυα καὶ συγκέντρωνε ὅλα τά κριτήρια ποὺ 
προβλέπονται ἀπὸ τὴ διδασκαλία τῆς Ἐκκλησίας, τῶν Ἁγίων Πατέρων καὶ 
τὴν κανονικὴ παράδοση γιὰ τὴ σημασία καὶ τὴν ἀξία τῶν Συνόδων γιὰ νὰ 
εἶναι ἔγκυρες οἱ ἀποφάσεις της καὶ νὰ ἀφοροῦν τὸ σύνολο τῶν Ὀρθοδόξων 
Χριστιανῶν.
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Ἡ προετοιμασία τῆς Ἁγίας καὶ Μεγάλης Συνόδου εἶχε ἀρχίσει πρὶν ἀπὸ 
πενήντα πέντε καὶ πλέον χρόνια μὲ τὸν καθορισμὸ τῶν θεμάτων τῆς ἡμερησίας 
διατάξεως καὶ τὴν ἐπὶ μακρὸ μελέτη τῶν θεμάτων μὲ τὶς καθορισθεῖσες 
προσυνοδικὲς διαδικασίες, στὶς ὁποῖες ἔλαβαν ἐνεργὸ μέρος, χωρὶς ἐξαίρεση, 
ὅλες οἱ Ὀρθόδοξες Ἐκκλησίες. Ἡ Ἐκκλησία Κύπρου συμμετεῖχε ἐνεργὰ 
ἀπὸ τὴν ἀρχὴ τῆς διαδικασίας μέχρι καὶ τὴν ὁλοκλήρωση τῶν διεργασιῶν 
γιὰ τὴν πραγματοποίησή της. Ἡ σύγκληση μιᾶς Πανορθοδόξου Συνόδου 
κρίθηκε ἀναγκαία, ὄχι μόνον ἐκ τοῦ γεγονότος ὅτι γιὰ πολλοὺς αἰῶνες δὲν 
κατέστη δυνατὴ ἡ πραγματοποίηση Πανορθοδόξου συνόδου, μὲ ὀργανωμένη 
συμμετοχὴ ἀντιπροσωπειῶν ὅλων των Ὀρθοδόξων Ἐκκλησιῶν, ἀλλὰ καὶ ἐκ 
τοῦ γεγονότος ὅτι ἡ φυσιογνωμία τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας, ὅσον ἀφορᾶ 
τὴ γεωγραφική της παρουσία, ἔχει ἀλλάξει ριζικά. Μέχρι τὸν δέκατο ὄγδοο 
αἰῶνα οἱ ὀρθόδοξοι λαοὶ ἦσαν συγκεντρωμένοι κατ’ ἐξοχὴν στὴν περιοχὴ 
τῶν Βαλκανίων, τῆς Μέσης Ἀνατολῆς καὶ στὶς Σλαβικὲς χῶρες. Μέχρι τότε, 
μόνο μικρὸς ἀριθμὸς Ὀρθοδόξων εἶχαν μεταναστεύσει σὲ ἄλλες χῶρες. Τὸ 
οἰκονομικὸ μεταναστευτικὸ ρεῦμα καὶ ἄλλοι πολιτικοὶ λόγοι δημιούργησαν 
τὴν ὀνομαζόμενη Ὀρθόδοξη Διασπορά. Αὐτὸ σημαίνει ὅτι πλέον ἡ Ὀρθοδοξία 
ἐκτείνεται σὲ ὅλο τὸν πλανήτη μας. Ἡ γιὰ πολλοὺς αἰῶνες ἀπομόνωση τῶν 
Ὀρθοδόξων Ἐκκλησιῶν μεταξύ τους, ἕνεκα τῆς Ὀθωμανικῆς κυριαρχίας καὶ 
τοῦ Κομμουνιστικοῦ συστήματος,  τὰ προβλήματα ποὺ συσσωρεύθηκαν, οἱ 
νέες συνθῆκες καὶ ἀνάγκες ποὺ δημιουργήθηκαν μὲ τὴν ἐξακτίνωση τῶν 
Ὀρθοδόξων σὲ ὅλες τὶς χῶρες τοῦ κόσμου, τὰ διάφορα κοινωνικὰ ζητήματα 
ποὺ ἐπιδροῦν στὴ ζωὴ καὶ ἀποστολὴ τῶν Ἐκκλησιῶν, τὰ κανονικὰ ζητήματα 
ποὺ δημιουργήθηκαν ἐν τῷ μεταξὺ χρόνῳ, εἶναι μερικοὶ ἀπὸ τοὺς λόγους γιὰ 
τοὺς ὁποίους ἀποφασίσθηκε ἡ προετοιμασία καὶ ἡ σύγκληση Πανορθοδόξου 
Συνόδου, δεδομένου ὅτι τὰ προβλήματα εἶναι κοινὰ καὶ πάντοτε ἡ Ὀρθόδοξη 
Ἐκκλησία χρησιμοποιεῖ τὸ συνοδικὸ σύστημα ὡς τρόπο ἐπιλύσεως 
δογματικῶν καὶ πρακτικῶν ζητημάτων. Ὅπως μᾶς δίδαξαν οἱ Ἀπόστολοι μὲ 
τὴν Ἀποστολικὴ Σύνοδο τῶν Ἱεροσολύμων, οἱ συνοδικὲς διεργασίες γίνονται 
μὲ τὴν καθοδήγηση καὶ τὸ φωτισμὸ τοῦ Ἁγίου Πνεύματος (Πράξ. 15,28).

Μεταξύ τῶν πολλῶν θεμάτων ποὺ εἶχαν προταθεῖ ἀρχικά, εἶχαν ἐπιλεγεῖ 
μόνο δέκα γιὰ νὰ ἀποτελέσουν τὴν ἡμερήσια διάταξη τῆς Ἁγίας καὶ Μεγάλης 
Συνόδου. Τὰ θέματα ποὺ εἶχαν ἐπιλεγεῖ εἶναι τὰ ἀκόλουθα: 1. Τὸ Αὐτοκέφαλο 
καὶ ὁ τρόπος ἀνακηρύξεώς του 2. Τὸ Αὐτόνομο καὶ ὁ τρόπος ἀνακηρύξεώς 
του 3. Τὰ Δίπτυχα 4. Ἡ Ὀρθόδοξη Διασπορὰ 5. Τὰ κωλύματα Γάμου 
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6. Τὸ ἡμερολογιακὸ ζήτημα 7. Ὁ θεσμὸς τῆς Νηστείας 8. Οἱ σχέσεις τῆς 
Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας πρὸς τὸν λοιπὸ Χριστιανικὸ κόσμο (Πολυμερεῖς καὶ 
Διμερεῖς θεολογικοὶ Διάλογοι) 9. Ἡ Ὀρθόδοξη Ἐκκλησία καὶ ἡ Οἰκουμενικὴ 
κίνηση. 10. Ἡ συμβολὴ τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας στὴv ἐπικράτηση τῆς 
εἰρήνης, τῆς δικαιοσύνης, τῆς ἐλευθερίας, τῆς ἀδελφοσύνης καὶ τῆς ἀγάπης 
μεταξὺ τῶv λαῶν καὶ ἄρση τῶv φυλετικῶν διακρίσεων. Πολλοὶ ἱεράρχες, 
κληρικοί, λαϊκοὶ θεολόγοι καὶ εἰδήμονες ἐργάσθηκαν μὲ πολὺ ζῆλο γιὰ νὰ 
φέρουν εἰς πέρας τὸ ἔργο ποὺ τοὺς ἀνέθεσε ἡ Ἐκκλησία τῆς προετοιμασίας 
τῆς Συνόδου, γιατί αὐτὸ ἀποτελοῦσε φανέρωση τῆς παρουσίας τοῦ Ἁγίου 
Πνεύματος ποὺ καθοδηγεῖ τὴν Ἐκκλησία, ὁ δὲ χρόνος τῆς προετοιμασίας 
ἀποτελοῦσε ἀναπόσπαστο μέρος τῆς συνοδικῆς διαδικασίας καὶ ἐμπειρίας 
τῶν Ὀρθοδόξων Ἐκκλησιῶν.

Σὲ συνάντηση ὅλων τῶν Προκαθημένων τῶν Ὀρθοδόξων Ἐκκλησιῶν 
στὸ Οἰκουμενικὸ Πατριαρχεῖο στὴν Κωνσταντινούπολη, τὸν Φεβρουάριο τοῦ 
2014, εἶχε ληφθεῖ ὁμόφωνα ἡ ἀπόφαση, μετὰ ἀπὸ τὴ μακρὰ προετοιμασία, 
νὰ συγκληθεῖ ἡ Ἁγία καὶ Μεγάλη Σύνοδος. Ὁρίσθηκε ἔτσι ὡς χρόνος 
σύγκλησης ἡ 18 ἕως 27 Ἰουνίου τοῦ 2016, ποὺ συνέπιπτε μὲ τὴν ἑορτὴ καὶ 
τὴν ἑβδομάδα τῆς Πεντηκοστῆς, ποὺ θεωρεῖται ὡς ἡ πρώτη Σύνοδος μὲ τὴν 
κάθοδο τοῦ Ἁγίου Πνεύματος. Μετὰ ἀπὸ ἐντατικὴ προετοιμασία καὶ ἐκ νέου 
ἐπεξεργασία τῶν κειμένων τῶν διαφόρων θεμάτων γιὰ νὰ ἀνταποκρίνονται 
στὶς σύγχρονες ἀπαιτήσεις, οἱ Προκαθήμενοι τῶν Ὀρθοδόξων Ἐκκλησιῶν 
στὴ συνάντησή τους τὸν Ἰανουάριο τοῦ 2016, ἀποφάσισαν τὴν συμπερίληψη 
ἕξι μόνο θεμάτων ἀπὸ τὰ ἀνωτέρω γιὰ  τὴν ἡμερήσια διάταξη, καταρτίζοντας 
συγχρόνως καὶ κανονισμὸ ποὺ θὰ διέπει τὴ λειτουργία τῶν Συνοδικῶν 
ἐργασιῶν καὶ τῶν διαφόρων συνοδικῶν ὑποστηρικτικῶν σωμάτων.

Οἱ ἐργασίες τῆς Συνόδου διεξήχθησαν μέσα σὲ πνεῦμα ἀλληλο-
κατανόησης καὶ ἀπόλυτου δημοκρατικοῦ σεβασμοῦ ὅλων τῶν ἀπόψεων καὶ 
θέσεων, ἀκόμα καὶ στὰ θέματα ποὺ ὑπῆρχαν διαφορετικὲς τοποθετήσεις, 
ὅπως ἁρμόζει ἄλλωστε σὲ λειτουργοὺς τῆς Ἐκκλησίας. Ὄντως, ἐκτὸς ἀπὸ 
τοὺς Προκαθημένους, μεγάλος ἀριθμὸς τῶν μελῶν ἔλαβαν τὸ λόγο καὶ 
διατύπωσαν τὶς δικές τους ἀπόψεις.

Τὰ θέματα γιὰ τὰ ὁποῖα ἔγινε συζήτηση καὶ ἐγκρίθηκαν μὲ τὴν ὑπογραφὴ 
τῶν μελῶν τῆς Συνόδου εἶναι: 1. Ἡ ἀποστολὴ τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας στὸ 
σύγχρονο κόσμο. 2. Ἡ σπουδαιότητα τῆς νηστείας καὶ ἡ τήρησή της σήμερα. 
3. Τὸ Μυστήριο τοῦ Γάμου καὶ τὰ κωλύματά του. 4. Ἡ Ὀρθόδοξη Διασπορά. 
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5. Τὸ αὐτόνομο καὶ ὁ τρόπος μὲ τὸν ὁποῖο ἀνακηρύσσεται μία Ἐκκλησία 
αὐτόνομη. 6. Σχέσεις τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας πρὸς τὸν ὑπόλοιπο Χριστιανικὸ 
κόσμο.

Ἐπιπρόσθετα, ἡ Ἁγία καὶ Μεγάλη Σύνοδος ἐξαπέλυσε ἐγκύκλιο πρὸς τὸ 
ὀρθόδοξο πλήρωμα καὶ ἀπηύθυνε καὶ μήνυμα μὲ τὸ τέλος τῶν ἐργασιῶν μὲ 
πολλαπλὰ μηνύματα ὄχι μόνο γιὰ τοὺς Ὀρθοδόξους πιστούς, ἀλλὰ γιὰ ὅλους 
τοὺς ἀνθρώπους καλῆς θελήσεως. Οἱ ἀποφάσεις αὐτὲς ἀποτελοῦν πλέον 
βάση γιὰ τὴν περαιτέρω πορεία καὶ ἀποστολὴ τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας 
μέσα στὸν κόσμο καὶ ἀντιμετώπισης τῶν συγχρόνων ζητημάτων.

Ἐπειδὴ δικαιολογημένα ὑποβάλλεται τὸ ἐρώτημα ἀπὸ τοὺς ἁπλοὺς 
πιστούς, σὲ τί ἐπηρεάζουν τὴν καθημερινότητα τῆς ζωῆς τους οἱ ἀποφάσεις 
τῆς Συνόδου τῆς Κρήτης, θέλουμε νὰ ἐνημερώσουμε γιὰ τὰ παρακάτω καὶ νὰ 
τοὺς προτρέψουμε νὰ κωφεύουν ἔναντι ἐκείνων, ποὺ γιὰ ἰδιοτελεῖς σκοποὺς 
προσπαθοῦν νὰ ὑποσκάψουν καὶ νὰ ἀποδομήσουν τὸ ἔργο τῆς Ἁγίας καὶ 
Μεγάλης Συνόδου.

Ὅταν γίνεται λόγος γιὰ τὴν ἀποστολὴ τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας στὸ 
σύγχρονο κόσμο, ἡ ἀποστολή της αὐτὴ δὲν περιορίζεται σὲ μόνους τοὺς 
ἱεράρχες, τοὺς κληρικοὺς καὶ θεολόγους, ἀλλὰ μέσα στὴν Ἐκκλησία ὅλοι οἱ 
πιστοί, κληρικοὶ καὶ λαϊκοί, μὲ τὰ ἰδιαίτερα χαρίσματα ποὺ ἔλαβαν ἀπὸ τὸ 
Ἅγιο Πνεῦμα, ἔχουν τὴ δική τους ἀποστολὴ καὶ εὐθύνη, δεδομένου ὅτι ὅλοι 
εἴμαστε, κατὰ τὸν Ἀπόστολο Παῦλο, μέλη τοῦ ἑνὸς καὶ μοναδικοῦ Σώματος 
τοῦ Χριστοῦ (Α΄ Κορ. 12, 28-31). Ὁ λόγος τοῦ Εὐαγγελίου τοῦ Ἰησοῦ 
Χριστοῦ, ὅτι ὅσοι δέχονται τὴν κλήση του γίνονται τὸ φῶς καὶ τὸ ἅλας τῆς 
γῆς, φανερώνει τὸ ρόλο ποὺ καλεῖται ὁ καθένας ὡς μέλος τῆς Ἐκκλησίας νὰ 
διαδραματίσει. Βεβαίως, ὁ ἀπόστολος Παῦλος ὑπογραμμίζει: «πείθεσθε τοῖς 
ἡγουμένοις ἡμῶν καὶ ὑπήκετε· αὐτοὶ γὰρ ἀγρυπνοῦσιν ὑπὲρ τῶν ψυχῶν ἡμῶν 
ὡς λόγον ἀποδώσοντες. ἵνα μετὰ χαρᾶς τοῦτο ποιῶσι καὶ μὴ στενάζοντες· 
ἀλυσιτελὲς γὰρ ὑμῖν τοῦτο» (Ἑβρ. 13,17). Ἄλλωστε, μὲ αὐτὴ τὴν αἴσθηση τῆς 
εὐθύνης, «ἑπόμενοι τοῖς Ἀποστόλοις καὶ τοῖς Ἁγίοις Πατράσι», συνήλθαμε 
ὅλοι οἱ Ἀρχιερεῖς, κληρικοὶ καὶ λαϊκοί, ἐκπρόσωποι τῶν Ὀρθοδόξων 
Ἐκκλησιῶν, στὴν Ἁγία καὶ Μεγάλη Σύνοδο γιὰ νὰ διακονήσουμε τὸν πιστὸ 
λαὸ τοῦ Θεοῦ.

Ἡ ζωὴ τῶν πιστῶν ἔχει πολλὲς διαστάσεις. Ἡ πρώτη συνίσταται στὸν 
ἀγῶνα ποὺ καταβάλλει ὁ καθένας γιὰ νὰ καρπωθεῖ τὴ σωτηρία ποὺ προσφέρει 
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ὁ Λυτρωτὴς Κύριος ἡμῶν Ἰησοῦς Χριστός. Αὐτὸ θὰ τὸ κατορθώσει ἐντὸς τῆς 
Ἐκκλησίας. Ἀλλά, ὅπως εἶπε καὶ διακεκριμένος Ἱεράρχης κατὰ τὶς ἐργασίες 
τῆς Συνόδου, «ὁ ἐγωκεντρισμὸς ἀποτελεῖ τὴ μεγαλύτερη καὶ πιὸ ἐπικίνδυνη 
αἵρεση». Ἡ σωτηρία δὲν ἀποτελεῖ ἀτομικὸ δικαίωμα, ἀλλὰ ἀποκτᾶται μὲ 
τὴν κοινωνία μὲ τὸν Θεὸ καὶ μὲ τὸν συνάνθρωπό μας, γιατί αὐτὸ σημαίνει 
Ἐκκλησία.

Μερικὰ ἀπὸ τὰ θέματα ποὺ ἔτυχαν συζητήσεως καὶ ἀποφασίσθηκαν ἀπὸ 
τὴν Ἁγία καὶ Μεγάλη Σύνοδο, ἀφοροῦν ἄμεσα τοὺς πιστοὺς καὶ ἀναδεικνύουν 
τὸν ἀσκητικὸ χαρακτῆρα τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας. Τὸ πρῶτο ἀφορᾶ τὴ 
νηστεία, ἡ ὁποία ἐντάσσεται στὸν πνευματικὸ ἀγῶνα κάθε πιστοῦ. Ἔτσι, 
ὑπογραμμίζεται ἡ ἀναγκαιότητα τῆς νηστείας καὶ ἡ σημασία τῆς τήρησής της 
σήμερα, δεδομένου ὅτι πολλοὶ ἄνθρωποι μέσα στὴν ἀφθονία τῶν ἀγαθῶν 
δὲν κατανοοῦν τὴν ἀναγκαιότητα αὐτή. Ἐξ ἄλλου, ὅμως, ὑπογραμμίζει καὶ τὴ 
σημασία τοῦ Γάμου, ὅπως βέβαια καὶ τῆς οἰκογένειας γιατί κάθε ἐπιλογὴ τοῦ 
ἀνθρώπου τίθεται κάτω ἀπὸ τὴν εὐλογία τοῦ Θεοῦ.

Ἡ ἐνασχόληση μὲ τὰ θέματα τῆς ὀρθοδόξου Διασπορᾶς δὲν ἀφορᾶ μόνο 
τὴν ὀργάνωση τῶν Ὀρθοδόξων σύμφωνα μὲ τοὺς κανόνες τῆς Ἐκκλησίας 
σὲ ἐκκλησιαστικὲς ὀντότητες, Ἐπισκοπὲς καὶ Ἐνορίες, στὶς νέες χῶρες ποὺ 
ἐπέλεξαν νὰ ζήσουν, νὰ ἐργασθοῦν καὶ νὰ δημιουργήσουν, ἀλλὰ καὶ γιὰ 
τὴν ἐπίλυση τῶν ἰδιαιτέρων προβλημάτων ποὺ ἀντιμετωπίζουν μέσα σὲ 
περιβάλλοντα μὴ ὀρθόδοξα. Συναφὲς μπορεῖ νὰ θεωρηθεῖ καὶ τὸ θέμα τῆς 
αὐτονομίας μιᾶς Ἐκκλησίας, χωρὶς αὐτὸ νὰ σημαίνει ὅτι ἀφορᾶ μόνο τὴ 
Διασπορά.

Ἐκεῖνο ποὺ προκάλεσε τὶς περισσότερες βάσιμες ἤ καὶ ἀβάσιμες 
ἀντιρρήσεις πρὶν καὶ κατὰ τὴ διάρκεια τῶν ἐργασιῶν τῆς Συνόδου ἦταν 
τὸ θέμα ποὺ ρυθμίζει τὸν τρόπο τῶν σχέσεων τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας 
μὲ τὸν ὑπόλοιπο Χριστιανικὸ κόσμο. Ἡ Ὀρθόδοξη Ἐκκλησία, κατὰ τὴν 
παρελθοῦσα πεντηκονταετία διεξάγει διμερεῖς θεολογικοὺς Διαλόγους 
μὲ ἄλλες ἑτερόδοξες Ἐκκλησίες καὶ μετέχει στὸ Παγκόσμιο Συμβούλιο 
Ἐκκλησιῶν, ἢ καὶ σὲ ἄλλα περιφερειακὰ Συμβούλια, ὅπως στὴ Διάσκεψη 
Εὐρωπαϊκῶν Ἐκκλησιῶν καὶ στὸ Συμβούλιο Ἐκκλησιῶν Μέσης Ἀνατολῆς. 
Μὲ τὸ συγκεκριμένο κείμενο ἡ Σύνοδος προσδιορίζει τὶς σχέσεις αὐτές: Ἡ 
Ὀρθόδοξη Ἐκκλησία, μὲ ἀδιαμφισβήτητη τὴν αὐτοσυνειδησία της ὅτι εἶναι ἡ 
μία, ἁγία, καθολικὴ καὶ ἀποστολική Ἐκκλησία,  «ἀδιαλείπτως προσευχομένη 
‘ὑπὲρ τῆς τῶν πάντων ἑνώσεως’, ἐκαλλιέργει πάντοτε διάλογον μετὰ τῶν ἐξ 
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αὐτῆς διεστώτων, τῶν ἐγγὺς καὶ τῶν μακράν, ἐπρωτοστάτησε μάλιστα εἰς τὴν 
σύγχρονον ἀναζήτησιν ὁδῶν καὶ τρόπων τῆς ἀποκαταστάσεως τῆς ἑνότητος 
τῶν εἰς Χριστὸν πιστευόντων …». Ἡ βάση τοῦ διαλόγου αὐτοῦ ἐρείδεται 
στὴν ἀλήθεια τῆς πίστεως, τῆς παραδόσεως τῆς ἀρχαίας Ἐκκλησίας καὶ τῶν 
ἑπτὰ Οἰκουμενικῶν Συνόδων. Μετὰ ἀπὸ πολλὲς προταθεῖσες τροπολογίες 
ἀπὸ σχεδὸν τὸ σύνολο τῶν ἀντιπροσωπειῶν τῶν Ἐκκλησιῶν ποὺ ἔλαβαν 
μέρος στὴ Σύνοδο, τὸ κείμενο ἔγινε ἀποδεκτὸ καὶ ὑπεγράφη ἀπὸ τὴ μεγάλη 
πλειοψηφία τῶν μελῶν τῆς Συνόδου.

Ἀτυχῶς, τέσσερεις Ὀρθόδοξες Ἐκκλησίες ἀρνήθηκαν νὰ προσέλθουν 
καὶ νὰ μετάσχουν στὶς ἐργασίες τῆς Ἁγίας καὶ Μεγάλης Συνόδου. Ἡ μὴ 
συμμετοχή τους οὐδόλως μειώνει τὸ κῦρος τῶν ἀποφάσεών της καὶ τὰ 
ἄλλοθι τὰ ὁποῖα προβάλλουν δὲν εὐσταθοῦν γιὰ πολλοὺς λόγους. Πρῶτον, 
ὅπως παρατηρήθηκε προηγουμένως, ὅλες οἱ Ἐκκλησίες μετεῖχαν ἐνεργὰ 
ἀπὸ τὴν ἀρχὴ στὴ διαδικασία προετοιμασίας τῆς Συνόδου. Δεύτερον, ὅλοι 
οἱ προκαθήμενοι ἢ ἐκπρόσωποί τους  συναπεφάσισαν ὁμοφώνως γιὰ τὴ 
σύγκληση καὶ ἡμερομηνία συγκλήσεως τῆς Συνόδου. Τρίτον, μετεῖχαν ἐνεργὰ 
μὲ ἐκπροσώπους τους μέχρι καὶ τὴν τελευταία φάση τῆς προετοιμασίας, εἴτε 
στὴ Γραμματεία τῆς Συνόδου εἴτε στὴν προετοιμασία τῆς Ἐγκυκλίου πρὸς τὸ 
πλήρωμα τῆς Ἐκκλησίας. Τέταρτον, ὅρισαν τὶς δικές τους Ἀντιπροσωπεῖες 
ποὺ θὰ μετεῖχαν στὴ Σύνοδο. Πέμπτον, ἡ ἐπίκληση τῆς διαφωνίας ὅσον 
ἀφορᾶ τὸ περιεχόμενο κάποιων κειμένων δὲν εὐσταθεῖ, δεδομένου ὅτι 
ὑπῆρχε δυνατότητα τροπολογιῶν ποὺ νὰ ἱκανοποιοῦν τὶς δυσκολίες καὶ 
εὐαισθησίες ὅλων τῶν Ἐκκλησιῶν. Ἐξ ἄλλου, ὁ τονισμὸς τῶν διαφορῶν ὡς 
πρὸς τὴ διαδικασία, ἤ ἡ προβολὴ  διμερῶν προβλημάτων μεταξὺ κάποιων 
Ἐκκλησιῶν γιὰ ἀποχὴ ἀπὸ τὴ Σύνοδο, δὲν πείθουν. Οἱ διαφορὲς δὲν θὰ 
ἔλειπαν ποτέ. Θὰ ἀποτελοῦσε πράξη ἀπόλυτα ἐκκλησιαστικὴ ἡ ὑπέρβαση τῶν 
ἐγωισμῶν καὶ ἡ ἀντιμετώπιση τῶν διαφορῶν μὲ πνεῦμα ἀδελφικῆς ἀγάπης, 
μὲ τὴ μετοχὴ στὸ κοινὸ ποτήριο τῆς Εὐχαριστίας, τὸ κατ’ ἐξοχὴν Μυστήριο 
τῆς καταλλαγῆς καὶ τῆς ὑπακοῆς στὸν ἀρχηγὸ τῆς Ἐκκλησίας Ἰησοῦ Χριστὸ 
καὶ νὰ ὑπάρχει συνέπεια μεταξὺ λόγων καὶ πράξεων. Ὅλα τα ἄλλα ἀποτελοῦν 
προφάσεις ἐν ἁμαρτίαις. Ἐκφράζουμε τὴν ἐλπίδα καὶ τὴ βεβαιότητα, ἀλλὰ καὶ 
ὡς Ἀποστολικὴ Ἐκκλησία τοῦ Ἀποστόλου Βαρνάβα, ἀπευθύνουμε ἀδελφικὴ 
ἔκκληση πρὸς τὶς τέσσερεις ἀδελφὲς Ἐκκλησίες σύντομα νὰ λάβουν τὴν 
ἀπόφαση νὰ προσυπογράψουν τὰ κείμενα καὶ τὶς ἀποφάσεις τῆς Ἁγίας καὶ 
Μεγάλης Συνόδου πρὸς δόξαν τοῦ Τριαδικοῦ Θεοῦ καὶ τὴν ἑνότητα τῆς 
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Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας τοῦ Χριστοῦ, «ἵνα πάντες ἓν ὦσιν» (Ἰω. 17,21), κατὰ 
τὴν ἀρχιερατικὴ προσευχὴ τοῦ Κυρίου.

Ἐὰν ἡ Σύνοδος δὲν συνεκροτεῖτο τώρα, ἡ Ὀρθόδοξη Ἐκκλησία θὰ 
παρέμενε δέσμια μιᾶς ἀτέρμονης διαδικασίας προετοιμασίας καὶ θὰ 
ἔχανε τὴν ἀξιοπιστία της ἀκόμα καὶ ἐνώπιον τῶν ἴδιων τῶν μελῶν της. 
Ἡ πραγματοποίησή της ἀντίθετα ἔδωσε τὴν ἐλευθερία ἀπὸ χρόνιες καὶ 
ἀδιέξοδες διαδικασίες καὶ γι’ αὐτὸ θεωρεῖται ἐνθαρρυντικὴ ἡ πρόταση τῆς 
συγκλήσεως Πανορθοδόξων Συνόδων κάθε ἑπτὰ μὲ δέκα χρόνια, καθὼς καὶ 
ἡ καθιέρωση συχνοτέρων ἀτύπων συναντήσεων τῶν Προκαθημένων τῶν 
Ὀρθοδόξων Ἐκκλησιῶν.

Ὅπως ἦταν ἀναμενόμενο, ἡ Ἁγία καὶ Μεγάλη Σύνοδος μὲ τὴν Ἐγκύκλιο, 
ὅπως καὶ μὲ τὸ Μήνυμά της, ἔθιξε καίρια ζητήματα ποὺ ἀπασχολοῦν τὸν 
ἄνθρωπο καὶ τὶς κοινωνίες σήμερα καὶ ἔστειλε μήνυμα ἐλπίδας πρὸς πάντα 
ἄνθρωπον. Ἡ Ἐγκύκλιος, στὴν εἰσαγωγὴ ἐπεξηγεῖ ὅτι ἡ Ἁγία καὶ Μεγάλη 
Σύνοδος, ἕνεκα τῶν χαρακτηριστικῶν της καὶ τὴ συγκέντρωση ὅλων των 
ἀπαιτούμενων πνευματικῶν καὶ κανονικῶν κριτηρίων ποὺ τὴν καθιστοῦν 
Πνευματοκίνητη, ἀπευθύνεται πρὸς τοὺς πιστούς, δεδομένου ὅτι αὐτὴ 
ἀποτελεῖ τὴν ὕψιστη αὐθεντικὴ μαρτυρία τῆς πίστεως στὸν Ἰησοῦ Χριστό, 
τὸν Σωτήρα καὶ Λυτρωτὴ τοῦ κόσμου ὁ ὁποῖος, μὲ τὸ ὅλο σωτήριο ἔργο 
του, φανέρωσε τὴν ἄπειρη ἀγάπη τοῦ Τριαδικοῦ Θεοῦ. Μέσα στὰ πλαίσια 
αὐτὰ ὁρίζεται ὅτι ἡ Ὀρθόδοξη Ἐκκλησία εἶναι ἡ «μία, ἁγία, καθολικὴ καὶ 
ἀποστολικὴ Ἐκκλησία». Ἡ ἑνότητα τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας καθίσταται 
ὁρατὴ μὲ τὴν τέλεση τῆς θείας Εὐχαριστίας καὶ τὴν κοινὴ ὁμολογία πίστεως.  
Πέρα, ὅμως, ἀπὸ τὴν ἐκκλησιολογικὴ αὐτὴ ταυτότητα καὶ ἑνότητά της, ἡ 
Ὀρθόδοξη Ἐκκλησία ἔχει μία διοικητικὴ ὀργάνωση μέσα στὸν κόσμο σὲ 
Πατριαρχεῖα, Αὐτοκέφαλες καὶ αὐτόνομες Ἐκκλησίες. Γιὰ τὸ λόγο αὐτὸ 
οἱ δεκατέσσερεις Ὀρθόδοξες Ἐκκλησίες κλήθηκαν νὰ λάβουν μέρος στὴν 
Ἁγία καὶ Μεγάλη Σύνοδο. Ἡ Ὀρθόδοξη Ἐκκλησία στὸ σύνολό της ἔχει μία 
ἀποστολὴ ἐντός του κόσμου, τὴν ὁποία τῆς ἀνέθεσε ὁ Ἰησοῦς Χριστὸς ὅταν 
εἶπε στοὺς Ἀποστόλους του, «πορευθέντες, μαθητεύσατε πάντα τὰ Ἔθνη, 
βαπτίζοντες αὐτοὺς εἰς τὸ ὄνομα τοῦ Πατρὸς καὶ τοῦ Υἱοῦ καὶ τοῦ Ἁγίου 
Πνεύματος, διδάσκοντες αὐτοὺς τηρεῖν πάντα ὅσα ἐνετειλάμην ὑμῖν» (Ματθ. 
28,19-20).

Τὰ ἰδιαίτερα σύγχρονα θέματα μὲ τὰ ὁποῖα καταπιάνεται ἡ Σύνοδος καὶ 
ἀποστέλλει τὸ δικό της μήνυμα, εἶναι: α) ἡ οἰκογένεια ὡς εἰκόνα τῆς ἀγάπης 
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τοῦ Χριστοῦ πρὸς τὴν Ἐκκλησία του. Μὲ τὴν παρέμβασή της θέλει νὰ ἐνισχύσει 
τὸν κλονιζόμενο στὶς μέρες μας θεσμὸ τῆς οἰκογένειας καὶ τοῦ Γάμου ἔναντι 
ἄλλων προτάσεων ξένων πρὸς τὴν Ὀρθόδοξη διδασκαλία καὶ παράδοση 
τῶν ἁπανταχοῦ Ὀρθοδόξων λαῶν.  Ἐξ ἄλλου, ἀπευθύνεται ἰδιαιτέρως 
πρὸς τοὺς νέους τονίζοντας ὅτι οἱ νέοι εἶναι οἱ φορεῖς καὶ συνεχιστὲς τῆς 
μακραίωνης καὶ εὐλογημένης παραδόσεως τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας καὶ 
καλοῦνται νὰ γίνουν φύλακες τῆς Παραδόσεως αὐτῆς. β) ἡ κατὰ Χριστὸν 
παιδεία, ἡ ὁποία ἀποβλέπει ὄχι μόνο στὴ νοητικὴ καλλιέργεια, ἀλλὰ καὶ 
στὴν οἰκοδομὴ καὶ ἀνάπτυξη τοῦ συνόλου ἀνθρώπου ὡς ψυχοσωματικῆς 
καὶ πνευματικῆς ὀντότητας, κατὰ τὴν τρίπτυχη ἀρχὴ ποὺ ἔθεσαν οἱ Πατέρες 
τῆς Ἐκκλησίας, Θεός, ἄνθρωπος, κόσμος. γ) ἰδιαιτέρως τὴν Ἁγία καὶ Μεγάλη 
Σύνοδο ἀπασχόλησε μὲ τὴν Ἐγκύκλιο τὸ θέμα τῆς Ἐκκλησίας ἐνώπιον τῶν 
σύγχρονων προκλήσεων, οἱ ὁποῖες εἶναι πολλές. Ἡ ἐκκοσμίκευση εἶναι τὸ 
φαινόμενο ἐκεῖνο ποὺ ἀπομακρύνει τὸν ἄνθρωπο ἀπὸ τὸν Θεὸ καὶ τὸν ὁδηγεῖ 
σὲ ἄλλες ὑλικὲς ἐπιλογές. Βεβαίως, ἡ Ἐκκλησία δὲν πρέπει νὰ ταυτίζεται 
μὲ τὸν συντηρητισμό, γιατί μὲ τὴ διδασκαλία τοῦ Εὐαγγελίου τοῦ Χριστοῦ 
ἀνακαινίζει τὸν ἄνθρωπο καὶ τὶς κοινωνίες. Οὔτε στρέφεται ἐνταντίον τῆς 
προόδου τῆς ἐπιστήμης, ἀλλὰ προβάλλει τὸν «Θεάνθρωπο Χριστὸ» ὡς 
«ἔσχατον μέτρον τῶν πάντων». Οἱ ἐξελίξεις τῆς Βιολογίας, τῆς Γενετικῆς, τῆς 
Νευροφυσιολογίας τοῦ ἐγκεφάλου καὶ ἄλλα συναφῆ θέματα δημιουργοῦν 
πολλὰ βιοηθικά ζητήματα. Ἡ Σύνοδος ἐπισημαίνει ὅτι ἡ ἀνεξέλεγκτη χρήση 
τῆς Βιοτεχνολογίας στὴν ἀρχή, στὴ διάρκεια καὶ στὸ τέλος τῆς ζωῆς θέτει 
σὲ κίνδυνο τὴν αὐθεντικὴ πληρότητά της. Ἐπίσης ἡ Ἐκκλησία ἔχει καθῆκον 
νὰ ὑποστηρίξει τὸ πρῶτο καὶ βασικὸ δικαίωμα τῆς γεννήσεως καὶ ἐκφράζει 
τὴν ἀντίθεσή της γιὰ τὴ βίαιη διακοπὴ τῆς ζωῆς μὲ τὶς ἐκτρώσεις. δ) Ἡ 
οἰκολογικὴ κρίση ἔχει ὡς ρίζα καὶ αἰτία τὴν πνευματικὴ καὶ ἠθικὴ κρίση. Αὐτὸ 
καταδεικνύεται ἀπὸ τὴν παρατηρούμενη αὔξηση τῶν ἀνθρωπίνων παθῶν, 
τῆς πλεονεξίας, τῆς ἀπληστίας, τοῦ ἐγωισμοῦ, τῆς διαφθορᾶς κ.λπ. Ἐκεῖνο 
ποὺ ἀπαιτεῖται εἶναι ἡ μετάνοια καὶ ἡ ἀσκητικὴ συμπεριφορὰ ἀπέναντι στὸ 
περιβάλλον καὶ ὁ ὀλιγαρκὴς τρόπος ζωῆς τοῦ ἀνθρώπου.

Ἰδιαίτερη ἀναφορὰ γίνεται στὸ κεφάλαιο περὶ τῆς Ἐκκλησίας ἐνώπιον τῆς 
παγκοσμιοποιήσεως, τῶν ἀκραίων φαινομένων βίας καὶ τῆς μεταναστεύσεως. 
Στὸ Μήνυμα τῆς Ἁγίας καὶ Μεγάλης Συνόδου σημειώνονται τὰ ἀκόλουθα: 
«Ἡ Ὀρθόδοξος Ἐκκλησία δὲν ἀναμειγνύεται στὴν πολιτική. Ὁ λόγος της 
παραμένει διακριτὸς ἀλλὰ καὶ προφητικός, ὡς ὀφειλετικὴ παρέμβαση ὑπὲρ 
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τοῦ ἀνθρώπου. Τὰ ἀνθρώπινα δικαιώματα βρίσκονται σήμερα στὸ κέντρο τῆς 
πολιτικῆς ὡς ἀπάντηση στὶς σύγχρονες κοινωνικὲς καὶ πολιτικὲς κρίσεις καὶ 
ἀνατροπές, ἀποβλέποντας στὴν προστασία τοῦ πολίτη ἀπὸ τὴν αὐθαιρεσία 
τοῦ κράτους. Ἡ Ἐκκλησία μας προσθέτει ἐπίσης τὶς ὑποχρεώσεις καὶ εὐθύνες 
τῶν πολιτῶν καὶ τὴν ἀνάγκη συνεχοῦς αὐτοκριτικῆς πολιτικῶν καὶ πολιτῶν 
πρὸς οὐσιαστικὴ βελτίωση τῆς κοινωνίας. Καὶ κυρίως τονίζει, ὅτι τὸ ὀρθόδοξο 
δέον περὶ ἀνθρώπου ὑπερβαίνει τὸν ὁρίζοντα τῶν καθιερωμένων ἀνθρωπίνων 
δικαιωμάτων, ὅτι «μείζων πάντων» εἶναι ἡ ἀγάπη, ὅπως τὴν ἀποκάλυψε ὁ 
Χριστὸς καὶ τὴν βίωσαν ὅσοι πιστὰ Τὸν ἀκολούθησαν.   Ἐπιμένει ἀκόμη ὅτι 
θεμελιῶδες δικαίωμα εἶναι καὶ ἡ προστασία τῆς θρησκευτικῆς ἐλευθερίας, 
δηλαδὴ τῆς ἐλευθερίας τῆς συνειδήσεως, τῆς πίστεως, τῆς λατρείας καὶ ὅλων 
των ἀτομικῶν καὶ συλλογικῶν ἐκφράσεων  αὐτῆς, συμπεριλαμβανομένου καὶ 
τοῦ δικαιώματος κάθε πιστοῦ καὶ κάθε θρησκευτικῆς κοινότητας νὰ τελοῦν 
ἐλεύθερα ἀπὸ κάθε κρατικὴ παρέμβαση τὰ θρησκευτικά τους καθήκοντα, ὡς 
καὶ τὸ δικαίωμα τῆς δημόσιας διδασκαλίας τῆς θρησκείας».

Μέσα σὲ αὐτὸ τὸ πνεῦμα ἐπισύρει τὴν προσοχὴ γιὰ τὶς κοινωνικὲς 
ἀνισότητες ποὺ δημιούργησε ἡ παγκοσμιοποίηση τῆς οἰκονομίας, κατέκρινε 
τὴν ἔξαρση τῶν νοσηρῶν φαινομένων βίας καὶ τρομοκρατίας ἐν ὀνόματι τοῦ 
Θεοῦ. Ἐξέφρασε τὴν ἀνησυχία της γιὰ τὴν ἐπέκταση τῆς βίας, τῶν ἐνόπλων 
συρράξεων, τοὺς διωγμοὺς καὶ δολοφονίες μελῶν θρησκευτικῶν μειονοτήτων 
καὶ ἄλλες ταπεινωτικὲς πράξεις. Ἰδιαίτερη ἀναφορὰ γίνεται καὶ γιὰ τὸ συνεχὲς 
μεταναστευτικὸ κύμα καὶ καλεῖ νὰ δεχόμεθα τοὺς συνανθρώπους μας μὲ βάση 
τὴν ἀρχὴ ποὺ ὁ Ἰησοῦς Χριστὸς μᾶς δίδαξε: «ἐπείνασα γάρ, καὶ ἐδώκατέ μοι 
φαγεῖν, ἐδίψησα, καὶ ἐποτίσατέ με, ξένος ἤμην, καὶ συνηγάγετέ με, γυμνός, καὶ 
περιεβάλετέ με, ἠσθένησα, καὶ ἐπεσκέψασθέ με, ἐν φυλακῇ ἤμην, καὶ ἤλθετε 
πρός με» (Ματθ. 25,35-36).

Τέλος, ἀναφορὰ γίνεται καὶ στοὺς Διαλόγους ποὺ διεξάγει ἡ Ὀρθόδοξη 
Ἐκκλησία μὲ τοὺς ἑτεροδόξους Χριστιανούς. Γιὰ νὰ ἀρθεῖ κάθε ἀνησυχία 
ποὺ ἐκφράζεται εὐκαίρως ἀκαίρως, καλόπιστα ἢ κακόπιστα, στὴν Ἐγκύκλιο 
τονίζεται μὲ ἔμφαση: «Διὰ μέσου τοῦ διαλόγου αὐτοῦ, ὁ λοιπὸς χριστιανικὸς 
κόσμος γνωρίζει πλέον καλύτερα τὴν Ὀρθοδοξίαν καὶ τὴν γνησιότητα τῆς 
παραδόσεως αὐτῆς. Ἐπίσης γνωρίζει ὅτι ἡ Ὀρθόδοξος Ἐκκλησία οὐδέποτε 
ἀπεδέχθη τὸν θεολογικὸν μινιμαλισμὸν ἢ τὴν ἀμφισβήτησιν τῆς δογματικῆς 
παραδόσεως καὶ τοῦ εὐαγγελικοῦ ἤθους της. Οἱ διαχριστιανικοὶ διάλογοι 
ἐλειτούργησαν ὡς εὐκαιρία διὰ τὴν Ὀρθοδοξίαν, διὰ νὰ ἀναδείξῃ τὸ σέβας 
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πρὸς τὴν διδασκαλίαν τῶν Πατέρων καὶ διὰ νὰ δώσῃ τὴν ἀξιόπιστον 
μαρτυρίαν τῆς γνησίας παραδόσεως τῆς μιᾶς, ἁγίας, καθολικῆς καὶ 
ἀποστολικῆς Ἐκκλησίας. Οἱ ὑπὸ τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας διεξαγόμενοι 
διάλογοι οὐδέποτε ἐσήμαιναν, οὔτε σημαίνουν καὶ δὲν πρόκειται νὰ σημάνουν 
ποτὲ οἱονδήποτε συμβιβασμὸν εἰς ζητήματα πίστεως. Οἱ διάλογοι αὐτοὶ εἶναι 
μαρτυρία περὶ τῆς Ὀρθοδοξίας, ἑδραζομένη ἐπὶ τοῦ εὐαγγελικοῦ μηνύματος 
«Ἔρχου καὶ ἴδε» (Ἰωάν. α’, 46), ὅτι «ὁ Θεὸς ἀγάπη ἐστίν» (Α΄ Ἰωάν. δ’, 8). Αὐτὴ 
τὴ συνείδηση ἐξέφραζαν καὶ οἱ Πατέρες τῆς Ἐκκλησίας. Ὁ Ἅγιος Ἀνδρέας 
Κρήτης, στὸν Κανόνα τοῦ Ἀποδείπνου τῆς Μεγάλης Δευτέρας, ζητᾶ ἀπὸ τὸν 
Κύριο ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστὸ νὰ δεχθεῖ τὶς πρεσβεῖες τῆς Παναγίας Μητέρας 
του, λέγοντας: «Δέχου τὴν μητέρα τὴν σήν, Χριστέ, εἰς πρεσβείαν, ἵνα ταῖς 
πρεσβείαις αὐτῆς εἰρηνεύσῃς τὸν κόσμον καὶ κρατύνῃς τῆς βασιλείας τὰ 
σκῆπτρα καὶ τὰς Ἐκκλησίας σου συνάψῃς εἰς ἕν».

Προτρέπονται ὅλοι οἱ κληρικοὶ τῆς Ἐκκλησίας μας νὰ μελετήσουν χωρὶς 
προκαταλήψεις τὰ κείμενα τῆς Ἁγίας καὶ Μεγάλης Συνόδου γιὰ νὰ δίδουν 
λόγο μετὰ γνώσεως καὶ εὐθύνης παντὶ τῷ αἰτοῦντι. Ἐξ ἄλλου, προτείνεται στὸ 
Ὑπουργεῖο Παιδείας καὶ Πολιτισμοῦ, ἀφ’ ἑνὸς μέν, νὰ δώσει ἰδιαίτερη προσοχὴ 
στὸ περὶ παιδείας κεφάλαιο τῆς Ἐγκυκλίου, ἀφ’ ἑτέρου δὲ νὰ προτρέψει τοὺς 
ἐκπαιδευτικοὺς Θεολόγους νὰ ἐνημερώσουν τοὺς νέους τῶν ἐκπαιδευτικῶν 
μας ἱδρυμάτων μὲ πιστότητα καὶ ἐγκυρότητα γιὰ τὴν Ἁγία καὶ Μεγάλη 
Σύνοδο. Εἶναι προφανὲς ὅτι θὰ ἐνημερωθοῦν ἀπὸ ἐμᾶς οἱ ἱεροσπουδαστὲς 
τῆς Ἱερατικῆς Σχολῆς καὶ οἱ φοιτητὲς τῆς Θεολογικῆς Σχολῆς τῆς Ἐκκλησίας 
Κύπρου. Τὸ ἴδιο καλοῦμε νὰ γίνει καὶ στὶς ἐνοριακὲς καὶ κατηχητικὲς συνάξεις 
γιὰ τὴν εὐρύτερη ἐνημέρωση τῶν πιστῶν μελῶν τῆς Ἐκκλησίας μας.

Εὐχόμεθα ὅπως ἡ Χάρις καὶ ὁ φωτισμὸς τοῦ Ἁγίου Πνεύματος ἐνσταλάξει 
στὶς καρδιὲς καὶ στὴ διάνοια ὅλων, ὥστε νὰ γίνουμε ὑπηρέτες τοῦ θελήματος 
τοῦ Θεοῦ καὶ μάρτυρες τῆς ἀγάπης Του γιὰ τὴν οἰκοδομὴ τοῦ Σώματος 
τοῦ Χριστοῦ, ὅπως μᾶς καλεῖ ἡ Ἁγία καὶ Μεγάλη Σύνοδος τῆς Ὀρθοδόξου 
Ἐκκλησίας. Ἀμήν.

      Η ΙΕΡΑ ΣΥΝΟΔΟΣ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ

            Ιερά Αρχιεπισκοπή Κύπρου

                    18 Ιουλίου 2016



ΑΝΤΙΦΩΝΗΣΗ ΤΟΥ ΜΑΚΑΡΙΩΤΑΤΟΥ
ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΟΥ ΚΥΠΡΟΥ

ΚΥΡΙΟΥ ΚΥΡΙΟΥ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΥ Β΄
ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΑΝΑΚΗΡΥΞΗ ΤΟΥ ΣΕ
ΕΠΙΤΙΜΟ ΔΗΜΟΤΗ ΚΕΡΚΥΡΑΣ

Ζ 
ΚΕΡΚΥΡΑ, ΤΡΙΤΗ 9 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2016

Οι Εκκλησιαστικές και Πολιτικές Αρχές τής Κέρκυρας προγραμμάτισαν  
να εορτάσουν εφέτος με ιδιαίτερη λαμπρότητα την εορτή του 
πολιούχου τους Αγίου, του Αγίου Σπυρίδωνος. Και τούτο γιατί 

συμπληρώνονται  τριακόσια χρόνια από το θαύμα εκείνο, κατά το οποίο ο 
Άγιος Σπυρίδων έλυσε την πολιορκία των Αγαρηνών και έσωσε τη νήσο τους 
από την κατάκτηση και τη λεηλασία. 

Προκειμένου οι εορταστικές εκδηλώσεις προς τιμή τού Αγίου 
Σπυρίδωνος να λάβουν μεγαλύτερη επισημότητα απηύθυναν πρόσκληση 
προς τον Προκαθήμενο τής Εκκλησίας τής Κύπρου να παρευρεθεί σ’ αυτές, 
να  προστεί τής πανηγυρικής Θείας Λειτουργίας και να μιλήσει προς τον λαό 
τής Κέρκυρας.

Η πρόσκληση έγινε αποδεκτή από τον Μακαριώτατο, και έτσι 
καταρτίστηκε το όλο πρόγραμμα των διαφόρων εκδηλώσεων και τελετών με 
βάση την παρουσία τού Αρχιεπισκόπου Κύπρου και της Συνοδίας αυτού. 

Η πιο συγκινητική από τις εκδηλώσεις ήταν η  ανακήρυξη τού Μακαριω- 
τάτου σε Επίτιμο Δημότη τού Δήμου των Κερκυραίων. Στις 8.30 το 
βράδυ, της Τρίτης 9 Αυγούστου 2016, στο ανάκτορο Γεωργίου και Μιχαήλ, 
έγινε η επίσημη τελετή τής  ανακήρυξης. Τον Μακαριώτατο προσφώνησε ο  
Δήμαρχος  κ. Νικολούζου, ο οποίος αναφέρθηκε στο εκκλησιαστικό και εθνικό 
ήθος καθώς και στο  έργο του Μακαριωτάτου. Στη συνέχεια αναγνώστηκε το 
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σκεπτικό τής σχετικής αποφάσεως.  

Λαβών τον λόγο ο Μακαριώτατος είπε τα πιο κάτω:

Ανέρχομαι, με βαθιά συγκίνηση, στο βήμα τούτο μετά την ανακήρυξή μου 
σε Επίτιμο Δημότη Κέρκυρας, για να εκφράσω τις ειλικρινείς μου ευχαριστίες 
για τη μεγάλη τιμή που μου αποδώσατε.

Αισθάνομαι ότι η τιμή αποδίδεται στον δισχιλιόχρονο θεσμό που εκπροσωπώ 
και που έχει άμεση σχέση με την επιβίωση του Ελληνισμού στην Κύπρο, την 
Αυτοκέφαλη, δηλαδή, Εκκλησία μας, που αναδείχτηκε πυξίδα του γένους, 
κέντρο στο οποίο συνέχονται όλες οι σωστικές ακτίνες του Ελληνισμού. 
Ως άτομο δεν νιώθω να έχω προσφέρει κάτι το σημαντικό για να δικαιούμαι 
της ιδιαίτερης αυτής τιμής. Κάθε Αρχιεπίσκοπος Κύπρου, όμως, από τη θέση 
του είναι πρωταγωνιστής σε όλους τους αγώνες του λαού για ελευθερία, 
προκοπή και ανάπτυξη. Σ’ αυτό, λοιπόν, τον θεσμό, που είναι η εστία και 
του θρησκευτικού και του εθνικού φρονήματος του Κυπριακού λαού νιώθω να 
απονέμεται, σήμερα, η τιμή.

Ξέρω πως δεν είμαι ούτε ο πρώτος, ούτε κι ο πιο επίσημος Κύπριος 
που δέχεται την τιμή. Πρώτος πολίτης της Κέρκυρας, μάλιστα όχι επίτιμος, 
αυτοδικαίω τω τρόπω, και όχι ύστερα από απόφαση Δημοτικού ή άλλου 
Συμβουλίου, είναι ο Κύπριος Άγιος Σπυρίδων, τη φοβερά προστασία του οποίου 
απολαμβάνει η Κέρκυρα. Ο Άγιος Σπυρίδων είναι ο ισχυρότερος σύνδεσμος 
των δύο Ελληνικών μας νήσων, που φυλάγουν Θερμοπύλες, η μια στο ΒΔ και 
η άλλη στο ΝΑ άκρο του Ελληνισμού. Στην Κύπρο, παρά τους τόσους άλλους 
αγίους μας, οσφραινόμαστε ακόμα έντονα την ευωδία των χαρισμάτων του. 
 Η ακοή μας γεμίζει από τους ήχους της μυστικής παρουσίας του. Η ομορφιά 
της αγιότητάς του καταθέλγει νοητά την όρασή μας. Τον αισθανόμαστε 
δικό μας γιατί ο τόπος που αγίασε είναι ο δικός μας τόπος. Τόπος 
αποστολοβάδιστος, τόπος αγιοτόκος, τόπος χριστιανικής μαρτυρίας και 
εθνικού μαρτυρίου. Δεν παύσαμε ποτέ να τον θεωρούμε δικό μας άγιο και 
δικό μας προστάτη, έστω και αν εσείς, λόγω των ιδιοτροπιών της Ιστορίας, 
φυλάσσετε τώρα το σκήνωμά του. Είναι και αυτός ένας ιδιαίτερος λόγος 
που αισθάνομαι μεγαλύτερη την τιμή που μου έγινε: καθίσταμαι και τύποις, 
συμπολίτης στη νέα πατρίδα του, τού μεγάλου αγίου μας.

Δεσμοί ιδιαίτεροι Κύπρου και Κέρκυρας, εκτός του συνδετικού κρίκου 
του Αγίου Σπυρίδωνος, λόγω και των αποστάσεων, δεν μαρτυρούνται από 
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παλιά. Η Κυπριακή καταγωγή της μητέρας του Καποδίστρια ίσως είναι μια 
εξαίρεση, που ώθησε τους προγόνους μας να εξωτερικεύσουν επίσημα τα 
αισθήματα, που πάντα κυριαρχούσαν στην καρδιά τους, και να αποστείλουν 
πρεσβεία στον τότε Κυβερνήτη για να ζητήσει την ένταξη της Κύπρου στο 
Ελληνικό κράτος. 

Δεσμός, ωστόσο, ακατάλυτος και ιδιαίτερα συνεκτικός ανάμεσά μας, 
παραμένει η κοινή Ελληνική μας καταγωγή, μαρτυρούμενη από τους 
προομηρικούς χρόνους˙ οι κοινές αγωνίες για τα εθνικά μας θέματα˙η χαρά 
για τις εθνικές επιτυχίες˙ η θλίψη για τις αποτυχίες˙ η ικανοποίηση για την 
συνεισφορά μας στον παγκόσμιο πολιτισμό.

Αποτελεί, όντως, προνόμιο να έχει γεννηθεί και να είναι κάποιος 
Έλληνας. Η Ελληνική ιδιότητα συνδέει το άτομο με ό,τι ευγενές και ωραίο 
έχει δημιουργήσει η ανθρωπότητα. Ο Ελληνισμός, με τους συνεχείς αγώνες 
του και τη θυσία των ηρώων του, απέκτησε ένα μέτρο για να μετρά το ηθικό 
του ανάστημα και να αυτοπροσδιορίζεται στην ιστορική του πορεία.

Στην παγκόσμια ιστορία δεκάδες λαοί και πολιτισμοί υπέκυψαν στον 
νόμο της φθοράς και εξαφανίστηκαν από προσώπου της γης. Ο Ελληνισμός, 
όμως, επί 4000 χρόνια, σε πείσμα των αντιξοοτήτων και των δυνάμεων που 
τον υπονομεύουν, των αδυναμιών και των λαθών του, φορτωμένος μνήμες 
ενός μοναδικού και πολυκύμαντου παρελθόντος, κάτοχος μιας σπουδαίας 
πολύτιμης κληρονομιάς που κατηύγασε τον κόσμο με τους καρπούς της, 
ζώντας σε μια αδιάκοπη διαστολή και συστολή των ορίων του ή και την 
παντελή, σε καιρούς δυσμενείς, εξαφάνιση της κρατικής του υπόστασης, 
επιμένει να ζει.

Εσείς, Κερκυραίοι αδελφοί, ευνοηθήκατε από τον Θεό περισσότερο απ’ ότι 
εμείς. Ζείτε 150 και πλέον χρόνια ελεύθεροι. Εμείς ζούμε, ακόμα, μακριά από τη 
μητρική αγκάλη της Ελλάδος, με το όραμα της οποίας έζησαν και απέθαναν οι 
πρόγονοί μας, οι ήρωες και οι μάρτυρες των τελευταίων οκτώ αιώνων. 

Όταν το 1878 την πρώτη Τουρκική κατοχή διαδεχόταν η Αγγλική, οι 
προπάτορές μας αναθάρρησαν. Νόμισαν πως η Μ. Βρετανία θα επαναλάμβανε, 
και για την Κύπρο, τη χειρονομία που έκανε, λίγο προηγουμένως, αποδίδοντας 
τα νησιά του Ιονίου στην Ελλάδα. Πλανήθηκαν, όμως, και απογοητεύθηκαν. 
Και ζούμε, σήμερα, σαν αποτέλεσμα των Βρετανικών μηχανορραφιών, μια 
δεύτερη Τουρκοκρατία, πολύ χειρότερη και επικινδυνότερη της πρώτης, με 
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τη μισή πατρίδα μας, περιλαμβανομένης και της επισκοπικής έδρας και του 
τάφου του Αγίου Σπυρίδωνος, να βρίσκεται υπό κατοχή και να εκτουρκίζεται, 
και την άλλη μισή να διατρέχει άμεσα τον ίδιο κίνδυνο.

Όπως και εσείς, όμως, στους μακρούς αιώνες της δουλείας, είχατε 
συνειδητοποιήσει, έτσι και εμείς καταλαβαίνουμε ότι χωρίς την Ελλάδα δεν 
είναι δυνατό να επιβιώσουμε. Η Ελλάδα αποτελεί ιδέα που εξέθρεψε τον 
Κυπριακό Ελληνισμό, όπως και εσάς, από αρχαιοτάτων χρόνων. Χωρίς την 
Ελλάδα που ενσαρκώνει την αρετή και το υψηλό φρόνημα, η Κύπρος, όπως 
και κάθε τμήμα του Ελληνισμού, θα έχει τη μοίρα λαών χωρίς ιδανικά, που 
έμειναν απλώς μια υποσημείωση στην Ιστορία. Ιδιαίτερα σήμερα που μας 
ζώνουν φοβεροί κίνδυνοι, όλο και περισσότερο γίνεται αντιληπτό πως μια 
ασφυκτικά στενή σχέση της Κύπρου με τον Ελλαδικό χώρο είναι απαραίτητη 
προϋπόθεση για την επιβίωση του Ελληνισμού στο μαρτυρικό μας νησί.

Πέραν των θεωρητικών αυτών διαπιστώσεων που είναι, νομίζω, κοινά 
αποδεκτές από όλους, θα ήθελα, χρησιμοποιώντας την ευκαιρία αυτή να 
καταθέσω την αγωνία μου   για την πορεία του Κυπριακού, του εθνικού μας 
θέματος. Παραφράζοντας τον Παπαρρηγόπουλο μπορώ να πω ότι «μέχρι 
τούδε εγράψαμεν ιστορίαν. Εφεξής η πορεία του εθνικού μας θέματος 
προσλαμβάνει τραγωδίας σχήμα». 

Η Τουρκία, που κωλυσιεργώντας για 42 χρόνια, πέτυχε να ξεχασθεί 
από τη διεθνή κοινότητα η υφή του ζητήματός μας και να επέλθει κόπωση 
στον λαό μας, δεν κρύβει πια τις προθέσεις της. Πρόθεση και επιδίωξή της 
ανέκαθεν ήταν, και τώρα απλώς δεν αποκρύβεται, η «ανάκτηση» της Κύπρου. 
Η κατάληψη, δηλαδή, και τουρκοποίηση ολόκληρης της Κύπρου. Τρόπους και 
μεθόδους μεταχειρίζεται πολλούς. Προσπαθεί να μας οδηγήσει σε κατάργηση 
της Κυπριακής Δημοκρατίας, που είναι το τελευταίο όπλο μας στον αγώνα 
για απελευθέρωση και να μας καταστήσει όμηρους στα χέρια της. Μεταφέρει 
εποίκους σε τεράστιους αριθμούς, επιχειρώντας να επαναλάβει την επιτυχία 
της στην Αλεξανδρέττα. Προετοιμάζει το έδαφος και για εκφοβισμό και, 
επομένως, εκπατρισμό του λαού μας, πράγμα που εφάρμοσε επιτυχώς στην 
Ίμβρο και στην Τένεδο.  

Πέραν της Τουρκικής κατοχής και των Τουρκικών μεθοδεύσεων, ο 
Ελληνισμός της Κύπρου, αλλά και ο Ελληνισμός γενικά στο σύνολό του, 
αντιμετωπίζει σήμερα και μια συντονισμένη προσπάθεια να υπονομευθεί 
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η άμυνά του, να πληγεί η ιστορική του μνήμη, η εθνική του συνείδηση και 
υπερηφάνεια, να αμφισβητηθούν οι αξίες του, να διαλυθεί η συνοχή του.

Καλούμαστε όλοι οι Έλληνες να ανασυνταχθούμε. Όπως οι πρόγονοί 
μας, έτσι και εμείς, δεν θα πρέπει να αυταπατώμαστε και να περιμένουμε 
την ελευθερία μας από ξένα χέρια. Και να καταλάβουμε ότι αν δεν έχουμε 
ισχύ δεν μπορούμε να υλοποιήσουμε στόχους. Μα και ότι αν δεν έχουμε 
σαφείς στόχους η ισχύς δεν έχει αντίκρισμα. Και να προσπαθήσουμε να 
θεραπεύσουμε και τις δυο αυτές μειονεξίες μας.

Ευχαριστώντας και πάλιν για τη μεγάλη τιμή προς το πρόσωπό μου, 
την οποία, επαναλαμβάνω, θεωρώ ότι απευθύνεται προς τον θεσμό που 
εκπροσωπώ, και επικαλούμενος τις μεσιτείες προς τον Θεό των πολλών 
αγίων σας, των Αποστόλων Ιάσονος και Σωσιπάτρου, του Γαΐου, της αγίας 
Θεοδώρας της Αυγούστης, της αγίας Κερκύρας, και άλλων, επιτρέψτε μου να 
απευθυνθώ προς τον κοινό μας άγιο, τον άγιο Σπυρίδωνα:  όταν κινδύνευες, 
με κίνδυνο της ζωής μας σε φυγαδεύσαμε στην Κωνσταντινούπολη, απ’ όπου 
αργότερα  έφθασες εδώ. Τώρα κινδυνεύουμε να εκδιωχθούμε εμείς από την 
Κύπρο. Έχουμε, νομίζω, το δικαίωμα - μας το δίνουν η κοινή μας πίστη και η 
κοινή εθνική μας καταγωγή -, να σου ζητήσουμε να έλθεις και να μας σώσεις. 
Όπως έκανες 300 ακριβώς χρόνια πριν με την Κέρκυρα, αποσοβώντας τον 
εκβαρβαρισμό της Ευρώπης από τους Τούρκους. Να απομακρύνεις από τη γη 
μας τον αλλόθρησκο εισβολέα. Για να μπορέσουμε να πορευθούμε στη Μονή 
και στον τάφο σου και να λατρεύσουμε ελεύθερα τον Θεό μας.

Και πάλι σας ευχαριστώ κύριε Δήμαρχε και εύχομαι ολοψύχως ό,τι καλό 
να δώσει ο Θεός σε Σάς προσωπικά, στα Μέλη τού Δημοτικού σας Συμβουλίου 
και σ’ όλο τον λαό της θαλασσοφίλητης Κέρκυρας.



ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ: 
ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΥ

a
ΝΙΚΟΛΑΟΥ Π. ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΗ

ΘΕΟΛΟΓΟΥ
 

Εἶναι γνωστό ὅτι ἡ σύγχρονη κουλτούρα ἀμφισβητεῖ αἰώνιες ἀξίες. 
Ὁ κακῶς ἐννοούμενος προοδευτισμός ἀμφισβητεῖ τήν ἀνθρώπινη 
ζωή ἀπό τήν ἀρχή της ὥς τό φυσικό τέλος της. Ὅπως ἐπίσης καί τήν 

ἐλευθερία ὡς ἠθική εὐθύνη. Ἡ ἴδια κουλτούρα πάνω στό ἐπαναστατικό της 
μεθύσι συζητᾶ τρόπους νά γίνει τό ἔγκλημα τῆς ἀμβλώσεως πιό προσιτό!... 
Ταυτόχρονα ἀπορρίπτει τό γάμο μεταξύ ἑνός ἀνδρός καί μιᾶς γυναικός, 
καί ἀπαξιώνοντας τόν θεόσδοτο θεσμό τῆς οἰκογένειας, ἀναγνωρίζει 
ὅ,τι ἁμαρτωλότερο καί χυδαιότερο· τό γάμο τῶν ὁμοφυλοφίλων!... 

Οἱ συνέπειες εἶναι ὀλέθριες. Ζοῦμε ἤδη σ᾽ ἕνα παγερότατο δημογραφικό 
χειμώνα. Σέ μιά χωρίς προηγούμενο φθίνουσα πορεία τοῦ πληθυσμοῦ τῆς 
χώρας μας. Κατά τό Δελτίο Τύπου τῆς 12.2.2009 τῆς Ἐθνικῆς Στατιστικῆς 
Ὑπηρεσίας (ΕΣΥ) στή χώρα μας «ὁ συντελεστής ὁλικῆς γονιμότητος ἐμφανίζει 
μείωση σέ σχέση μέ τά προηγούμενα ἔτη. Ἀπό 2,09 γεννήσεις ἀνά μητέρα 
τό 1981, ποσοστό πού ἀγγίζει τό ὅριο ἀντικατάστασης τῶν γενεῶν (2,1), 
μειώθηκε στό 1,26 τό 2001 καί στή συνέχεια ἔφθασε τό 1,40 τό 2006 καί τό 1,41 
τό 2007, παραμένοντας ὡστόσο κάτω ἀπό τό ὅριο ἀντικατάστασης». Ἀλλά 
ἡ ἄνοδος αὐτή ὀφείλεται ὄχι σέ γεννήσεις Ἑλλήνων, ἀλλά ... μεταναστῶν!... 

Παράλληλα πρός τή φθίνουσα πορεία τοῦ πληθυσμοῦ, αὐξάνεται 
ἡ γήρανση τοῦ πληθυσμοῦ. Καθώς δέ ψυχραίνει ἡ πίστη μας στόν Τριαδικό 
Θεό καί ὁ σεβασμός πρός τόν ἅγιο νόμο Του, ἡ ἐθνική μας ταυτότητα 
κλυδωνίζεται. Κατρακυλοῦμε ὅλο καί πιό βαθιά στήν ἁμαρτία καί τό ἔθνος 
ἀποδυναμώνεται. Ὅ,τι κάνει ὅσους ἐπιβουλεύονται τήν ἀκεραιότητα τῆς 
Ἑλλάδος νά τρίβουν τά χέρια ἀπό χαρά... 
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Ὁ ἱστορικός Πολύβιος (203-120 π.Χ.) ἐπισήμανε ὅτι στά αἴτια τῆς 
παρακμῆς τῆς ἀρχαίας Ἑλλάδος ἦταν, μεταξύ τῶν ἄλλων, καί ἡ «ροπή τῶν 
νέων πρός τήν καλοπέραση καί τήν ὀκνηρία ὡς πρός σύναψη γάμου», ὅπως 
καί ἡ ἀδιαφορία γιά τήν ἀνατροφή τῶν παιδιῶν. Ἔτσι ἦλθε, παρατηρεῖ, 
ἡ ὑποταγή στούς Ρωμαίους, ἡ ὁποία ἔφερε καί τόν περαιτέρω πληθυσμιακό 
μαρασμό· «ἀπαιδία καί συλλήβδην ὀλιγανθρωπία». Σήμερα «ὁ περιορισμός 
τῶν γάμων καί ἡ ἀτολμία τῶν νέων νά φέρουν στόν κόσμο παιδιά, εἶναι 
ὁ σοβαρότερος κίνδυνος γιά τή χώρα μας» (Σαράντης Καργάκος). 

Τό μόνο δραστικό ἀντίδοτο στόν ἄμεσο καί μεγάλο κίνδυνο πού 
διατρέχουμε εἶναι ὄχι ἁπλῶς ὁ γάμος, ἀλλά ἡ Χριστιανική οἰκογένεια. Αὐτή 
πού χαίρεται τήν παρουσία τοῦ Θεοῦ καί ζεῖ σύμφωνα μέ τήν ἀλήθεια τοῦ 
Εὐαγγελίου. 

Βεβαίως ἡ γέννηση παιδιῶν ἐκτός γάμου (στήν Εὐρώπη 1 στά 3 εἶναι 
ἐξώγαμα· οἱ γεννήσεις ἐκτός γάμου ξεπέρασαν ἐκεῖνες τίς ἐντός τοῦ γάμου), 
πέραν τοῦ ὅτι εἶναι καταπάτηση τοῦ νόμου τοῦ Θεοῦ, δέν λύει τό πρόβλημα. 
Μᾶλλον δημιουργεῖ τεράστια κοινωνικά προβλήματα. 

Μόνο ἡ Χριστιανική οἰκογένεια εἶναι τό σχολεῖο, ὅπου παιδαγωγεῖται 
ὁ ἄνθρωπος. Ἐκεῖ διδάσκονται οἱ θεμελιώδεις σχέσεις οἱ κρίσιμες γιά τήν 
κοινωνική πρόοδο. Σ᾽αὐτή πλάθεται ὁ ἀληθινός ἄνθρωπος, ὁ σωστός πολίτης, 
ὁ γνήσιος Ἕλληνας. Ἡ Χριστιανική οἰκογένεια δέν ἐμπλουτίζει ἁπλῶς τήν 
κοινωνία μέ τή δύναμη τῆς ἀνθρώπινης ζωῆς. Δημιουργεῖ πολίτες ἱκανούς 
νά δημιουργήσουν ἕνα δίκαιο καί ὄντως ἀνθρώπινο πολιτισμό. 

Κι αὐτό, διότι ἡ Χριστιανή μητέρα εἶναι ἡ σιγουριά καί ἡ ἀσφάλεια, 
τό πολικό μας ἀστέρι, ὁ ἄξονας τῆς ζωῆς μας, ἡ ὑπόσχεσή μας γιά τό αὔριο. 
Αὐτή, μέ τή βοήθεια τοῦ Θεοῦ καί τήν προσωπική της θυσία ἀρχίζει καί 
τελειώνει ὅλα... 

Γι᾽αὐτό καί ἡ μυστική χαρά τῆς μητρότητος καί ἡ ζωντανή αἴσθηση 
τῶν εὐλογιῶν τοῦ Θεοῦ. Ἔλεγε μιά μητέρα ἑπτά παιδιῶν: «Μέσα ἀπό τήν 
πολυτεκνία ὁ Θεός στέλνει τόσες εὐλογίες, πού δέν μποροῦμε νά τίς 
φαντασθοῦμε»!... 

Καιρός νά συνέλθουμε ἀπό τό μεθύσι τοῦ ψευδοπροοδευτισμοῦ, 
ν᾽ἀφήσουμε τούς πιθηκισμούς καί νά σταματήσουμε τό ἔγκλημα τῶν 
ἐκτρώσεων, πού εἶναι ἡ δυστυχέστερη δυστυχία τῆς γυναίκας καί ὁ ὄλεθρος 
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τοῦ ἔθνους. Καιρός νά καταλύσουμε τούς ἀντίθεους καί ἐθνοκτόνους νόμους 
τῶν κυβερνητῶν μας. Ἡ Ἑλλάδα δέν ἀνήκει σ᾽ αὐτούς πού τήν κυβερνοῦν. 
Ἀνήκει σ᾽ αὐτούς πού τήν κατοικοῦν καί ἔχουν ἅγιο φόβο Θεοῦ καί συνείδηση 
τῆς Ἑλληνικότητός τους. 

Ἔχουμε τεράστια εὐθύνη γιά ὅσα συμβαίνουν σήμερα στήν πατρίδα μας 
καί γιά ὅσα θά συμβοῦν στό μέλλον στίς ἑπόμενες γενιές. 

Ἄς ὁπλισθοῦμε μέ ἀρετή καί τόλμη πού πηγάζουν ἀπό τή θερμή πίστη 
στό Δημιουργό Θεό.  Ἄς γίνουμε μόνιμοι μάρτυρες τῆς ὀμορφιᾶς τῆς ζωῆς, μέ 
οἰκογένειες πού ζοῦν μέ τήν παρουσία τοῦ Θεοῦ. Μόνο ἔτσι θά ἀναχαιτίσουμε 
τόν ἀποδεκατισμό τῆς φυλῆς μας. Ἡ Ἑλλάδα πρέπει νά ζήσει.

ΜΗΤΡΙΚΗ ΣΤΟΡΓΗ
Πίνακας του Γεωργίου Ιακωβίδη. Μόναχο 1899.
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ΚΥΡΙΑΚΗ, 15 ΜΑΪ́ΟΥ 2016 

ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΑΓΙΩΝ ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ ΠΑΦΟΥ

Τιμούμε σήμερα τον Ελληνισμό του Πόντου. Καταδικάζουμε με όλη τη 
δύναμη της ψυχής μας την τουρκική βαρβαρότητα και το τουρκικό 
έγκλημα της γενοκτονίας σε βάρος του Ποντιακού Ελληνισμού.

Η Βουλή των Αντιπροσώπων, με ομόφωνη απόφαση της έχει καθιερώσει 
τη 19η Μαΐου ως ημέρα τιμής και μνήμης της γενοκτονίας του Ποντιακού 
Ελληνισμού. Εξάλλου, τον Απρίλιο του 2015, το κυπριακό κοινοβούλιο 
προχώρησε νομοθετικά στην ποινικοποίηση της άρνησης κάθε γενοκτονίας 
και άλλων εγκλημάτων, ανεξάρτητα από το αν έχουν αναγνωριστεί και 
καταδικαστεί σε διεθνές επίπεδο, σε μια προσπάθεια να αποκαθιστά με 
ομόφωνες αποφάσεις ή ψηφίσματά του την ιστορική αλήθεια. Η προσπάθεια 
αυτή συνιστά έμπρακτη ένδειξη της συνεχούς συμπαράστασης και του αγώνα 
μας για ευρύτερη αναγνώριση κάθε  γενοκτονίας.  Η Βουλή θα συνεχίσει να 
αναλαμβάνει πρωτοβουλίες και να πρωταγωνιστεί για την αποκατάσταση της 
ιστορικής αλήθειας και για την αναγνώριση της από όλους τους ευρωπαϊκούς 
και διεθνείς θεσμούς.
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Η απόδοση όμως τιμής σε αγώνες και αγωνιστές έχει μόνο τότε νόημα 
όταν χρησιμεύει σε άντληση διδαγμάτων, σε καθορισμό καθηκόντων 
και σε διαγραφή της σημερινής αναγκαίας πορείας.  Ιδιαίτερα σε στιγμές 
κρίσιμες για το εθνικό μας μέλλον, που αμφισβητείται και απειλείται άμεσα 
από την Τουρκία, δεν είναι δυνατό να περιοριζόμαστε στην υπογράμμιση 
ηρωικών θυσιών. Οφείλουμε να διαρρήξουμε την επιφάνεια να αναλύσουμε 
τα γενεσιουργά αίτια της τουρκικής επιθετικότητας, αρπακτικότητας και 
εγκληματικότητας, να θέσουμε το δάκτυλον επί τον τύπον των ήλων.

Ποια, όμως, είναι η φύση, ο χαρακτήρας και η φυσιογνωμία του τουρκικού 
κράτους και των συμπεριφορών του;  Θέλουμε να το διευκρινίσουμε με 
σαφήνεια.  Δεν θέλουμε να μας χωρίζει τίποτα από τον τουρκικό λαό.  Δεν 
επιδιώκουμε την αντιπαλότητα μαζί του. Αντίθετα, θα θέλαμε σχέσεις καλής 
γειτονίας μέσα σε πλαίσια αλληλοσεβασμού. Η πικρή όμως ιστορική αλήθεια 
διδάσκει ότι οι εκάστοτε κυρίαρχες ηγετικές του ομάδες συμπεριφέρθηκαν 
με διαθέσεις αρπακτικές, τυραννικές, επεκτατικές και σκοταδιστικές. Θύμα 
αυτής της πρακτικής ακόμα κι ο ίδιος ο τουρκικός λαός.  Αν θέλουμε, λοιπόν, 
να μην είμαστε αθεράπευτα αφελείς, θα πρέπει να διαγνώσουμε την αλήθεια 
με ιστορική τεκμηρίωση.

Σε ένα ποίημα του ο Βίκτωρ Ουγκώ δίνοντας το στίγμα της διαχρονικής 
συμπεριφοράς των Τούρκων γράφει: «Τούρκοι διαβήκαν - Χαλασμός, θάνατος 
πέρα ως πέρα…»

Από την εποχή της εμφάνισης των Τούρκων σαν νομάδων στις Στέππες 
της Σιβηρίας, στις αρχές του Ε’ μ.Χ. αιώνα, γύρω από τον περίφημο δρόμο 
του μεταξιού (Κίνα - Μαύρη Θάλασσα) ως τις μέρες μας, δυο είναι τα βασικά 
γνωρίσματα της εθνικής  διαγωγής του τουρκικού κράτους. Η βία και η αρπαγή.

Από το 1911, στη διάρκεια του Α΄ Παγκοσμίου Πολέμου και του 
Κεμαλικού Κινήματος μέχρι τις μέρες μας, ακολουθήθηκε μια πολιτική 
αφομοίωσης και απορρόφησης κάθε διαφορετικού εθνικού στοιχείου. 
Υποχρεωτική διδασκαλία της τουρκικής γλώσσας, αφαίρεση κάθε 
δικαιώματος από τις μειονότητες και κήρυξη του Οσμανισμού, που στην 
πραγματικότητα σήμαινε την πολιτική εξαφάνισης των εθνικών μειονοτήτων. 
Αυτή η πολιτική εφαρμόστηκε συστηματικά με μια απίστευτη βαρβαρότητα 
σε βάρος των Αρμενίων και των Ελλήνων του Πόντου. 

Μετά τη γενοκτονία 1.500.000 Αρμενίων το 1915, ο Υπουργός Εσωτερικών 
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Ταλαάτ, υπεύθυνος της επιχείρησης, θα δηλώσει κυνικά στο Γερμανό 
πρεσβευτή στην Τουρκία ότι το αρμενικό ζήτημα δεν υπάρχει πια και πως 
«ό,τι δεν έκαναν οι Σουλτάνοι μέσα σε τριάντα χρόνια το κατόρθωσα εγώ 
μέσα σε λίγους μήνες».

Όμως, την ίδια τύχη με τους Αρμένιους επιφυλάσσουν οι Νεότουρκοι και 
στα 2.5.000.000 Ελλήνων που, ύστερα από αιώνων καταπίεση, διώξεις, σφαγές 
και συστηματικό εξισλαμισμό, διατηρούσαν την ελληνική εθνική συνείδηση.  
Μετά την καταστροφή του 1922 οι Τούρκοι προχωρούν στην υλοποίηση 
της απόφασης για εξόντωση του Ελληνικού πληθυσμού με τη μέθοδο των 
σφαγών και του βίαιου εκτοπισμού.

Μετά την κήρυξη του Α΄ Παγκοσμίου Πολέμου (καλοκαίρι του 1914) οι 
Νεότουρκοι καλούν υπό τα όπλα 30 ηλικίες. Παρόλο που με βάση τις συμφωνίες 
που είχαν κάνει με τον Ορθόδοξο Πατριάρχη και τους Αρμενίους έπρεπε να 
καλέσουν μόνο 6 ηλικίες Χριστιανών, εκείνοι κάλεσαν 30, όπως και των 
Τούρκων. Τους Χριστιανούς τους οδήγησαν στα περίφημα Τάγματα Εργασίας, 
που τα τράβηξαν στο εσωτερικό και τους έβαλαν σε καταναγκαστικά έργα. Οι 
συνθήκες ήταν άθλιες, πολλοί δε Έλληνες λιποτάκτησαν και βγήκαν αντάρτες.  
Οι τουρκικές αρχές πήραν σκληρά μέτρα ενάντια στους συγγενείς τους.  Με 
το πρόσχημα καταδίωξης των ανταρτών άρχισαν άγριες σφαγές ή μετακινήσεις 
κατά τις οποίες πέθαναν πολλοί, χωρίς να μπορεί κανένας να τους υπολογίσει.  
Η κατάσταση χειροτέρεψε μετά την προέλαση του ρωσικού στρατού στο 
έδαφος της Μικράς Ασίας (Αρμενία και Πόντου). Ο Ρωσικός στρατός έφτασε 
ως την Αργυρούπολη, ενώ ο στόλος τους κατέλαβε την Τραπεζούντα.  Όπως 
ήταν φυσικό οι Έλληνες του Πόντου συντάχτηκαν με τους Ρώσους. 

Το 1917 η κατάσταση πήρε δραματική μορφή στη ΒΑ Μικρά Ασία. 
Στη Ρωσία ξέσπασε η Οκτωβριανή Επανάσταση και ο Λένιν ανακάλεσε τα 
στρατεύματα της Ρωσίας από τα ως πριν «τουρκικά εδάφη».  Ο τουρκικός 
στρατός επανήλθε στον Πόντο και πήρε ακόμη πιο σκληρά μέτρα κατά των 
Ελλήνων.  Εκδικούνταν ανοικτά τους κατοίκους των παραλιακών πόλεων. 
Τότε ξεσήκωσαν τους Έλληνες του Πόντου από τα παράλια και τους πήγαν 
στο εσωτερικό της Μικράς Ασίας. Γλίτωσαν μόνο όσοι κατέφυγαν σε ρωσικά 
εδάφη.  Μόνο μετά την παράδοση της Τουρκίας (Οκτώβριος 1918) θα 
επιτραπεί η επιστροφή των Ελλήνων που ζούσαν στον Πόντο πριν από τον 
πόλεμο.  Ξαναγύρισαν λιγότεροι από 200.000.  Οι άλλοι εξοντώθηκαν με τη 
σφαγή ή τις ταλαιπωρίες της εξορίας.
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Τα λείψανα αυτά του παλιού ανθηρού Ελληνισμού του Πόντου γύρισαν 
ξανά στα σπίτια τους κι επιδόθηκαν στην ειρηνική τους δουλειά.  Μα, δεν 
θα μείνουν για πολύ. Στην Τουρκία θα επιβληθεί ο Κεμάλ Ατατούρκ που θα 
επιδιώξει με πολύ σκληρό τρόπο να λύσει «το πρόβλημα των εθνοτήτων» 
στην Τουρκία:  Να εξαφανίσει κάθε εθνότητα.  Στα σχέδια του τον διευκόλυνε 
η καθαρά τυχοδιωκτική και χωρίς δυνατότητα επιτυχίας Μικρασιάτικη 
εκστρατεία που ανέλαβε για λογαριασμό των Άγγλων ο βασιλιάς 
Κωνσταντίνος και οι παλαιοκομματικοί πολιτικοί.  Η ήττα του ελληνικού 
στρατού έδωσε στον Κεμάλ τη δυνατότητα να επιβάλει με την ομοφωνία 
των Μεγάλων Δυνάμεων της εποχής την ανταλλαγή των πληθυσμών το 
1923.  Ο Κεμάλ απαίτησε και πέτυχε το ξερίζωμα του Ελληνισμού από τον 
Πόντο, μαζί με όλο τον Ελληνισμό της Τουρκίας. Ο Ελληνισμός του Πόντου 
που ζούσε εκεί από χιλιάδες χρόνια ξεριζώθηκε οριστικά. Έμειναν εκεί μόνο 
οι εξισλαμισθέντες Πόντιοι και οι κρυπτοχριστιανοί που μιλούν ακόμη τη 
γλώσσα τους. Οι πρόσφυγες έφυγαν για την Ελλάδα και ακολούθησαν και 
αυτοί την τύχη των προσφύγων γενικότερα.  Πολλοί Πόντιοι κατέφυγαν 
κατά διαστήματα στη Ρωσία.  Και βέβαια είχαμε τη χαρά να υποδεχθούμε 
στην Κύπρο αδελφούς μας του Πόντου που ενσωματώθηκαν αρμονικά στην 
κυπριακή κοινωνία.

Η κατ’ εξακολούθησιν εγκληματική συμπεριφορά του τουρκικού κράτους 
θα συνεχιστεί με τον για δεκαετίες στρατιωτικό αποκλεισμό του τουρκικού 
Κουρδιστάν και με την κατάπνιξη δεκάδων εξεγέρσεων του κουρδικού λαού. 

Πέρα όμως από αυτές τις εξόφθαλμες επιχειρήσεις γενοκτονίας σε βάρος 
των Αρμενίων, των Κούρδων, των Ελλήνων του Πόντου και των Ελλήνων της 
Κύπρου, το τουρκικό κράτος βαρύνεται και με μια σειρά άλλες εγκληματικές  
ενέργειες κατά παραβίαση κάθε αρχής διεθνούς δικαίου, της Οικουμενικής 
Διακήρυξης για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου και της Ευρωπαϊκής Σύμβασης 
Ανθρωπίνων δικαιωμάτων.  

Με συστηματική αφομοίωση του αραβικού πληθυσμού το τουρκικό 
κράτος προχώρησε στη βίαιη προσάρτηση της Αλεξανδρέττας που 
μετονομάστηκε σε Βιλλαέτι του Χατάϊ.

Με νόμο που ψηφίστηκε το 1934 προωθήθηκε συστηματικά η αποεθνικο-
ποίηση και εξαφάνιση της εθνικής ιδιαιτερότητας των ομάδων μη τουρκικής 
προέλευσης. 
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Με την άσκηση τρομοκρατίας σε βάρος των Ιμβρίων και Τενεδιωτών που 
υποχρεώθηκαν σε αυτοεξορία.

Με τις συστηματικές διώξεις δεκάδων χιλιάδων και φυλακίσεις Τούρκων 
πολιτών για ιδεολογικές και πολιτικές πεποιθήσεις.

Με την εφαρμογή μεσαιωνικής και σύγχρονης μορφής μεθόδων 
βασανισμού στις τουρκικές φυλακές.

Με τη στέρηση συνδικαλιστικών δικαιωμάτων σε εκατομμύρια εργαζο-
μένους και με τις φυλακίσεις ηγετών και στελεχών του συνδικαλιστικού 
κινήματος.

Όλα αυτά δεν είναι επινοήσεις μιας νοσηρής αντιτουρκικής προκατάληψης, 
αλλά αδιαμφισβήτητα γεγονότα και στοιχεία που θεμελιώνονται στο ίδιο 
το Σύνταγμα και τους νόμους της Τουρκίας, σε δημοσιεύματα τουρκικών 
εντύπων και σε αποφάσεις διεθνών και περιφερειακών οργανισμών.

Στην Κύπρο οι παραβιάσεις των Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων δια-
πιστώθηκαν και στιγματίστηκαν με τον πιο επίσημο τρόπο από την Ευρωπαϊκή 
Επιτροπή Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων του Συμβουλίου της Ευρώπης.

Μέσα από τη διαδικασία  διαδοχικών προσφυγών της Κύπρου η Τουρκία 
βρέθηκε ένοχη μαζικών παραβιάσεων της Ευρωπαϊκής Σύμβασης για τα 
Ανθρώπινα Δικαιώματα.

Αν έγινε η παράθεση όλων αυτών των στοιχείων, δεν είναι για να 
καταδειχθεί η πασίδηλη αυταπόδεικτη και κραυγάζουσα βαρβαρότητα του 
τουρκικού κράτους σε βάρος εθνικών ομάδων μέσα και έξω από την  Τουρκία 
και ακόμα σε βάρος των ίδιων των Τούρκων πολιτών.  Ούτε για να θεμελιωθεί 
η επανειλημμένα αποδειχθείσα ενοχή της για τα βαρύτατα ανομήματα 
της σε βάρος των οικουμενικής ισχύος συνθηκών για την προστασία των 
ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Αλλά, κυρίως, για να υπογραμμίσουμε την ανάγκη 
μιας συλλογικής προσπάθειας, που με μεθοδικότητα θα πρέπει να αναληφθεί 
για να τοποθετήσει το τουρκικό κράτος στη θέση που του αρμόζει.  Στο 
εδώλιο του κατηγορουμένου για τα φρικαλέα του εγκλήματα.  Σε αυτό το 
εδώλιο έχουμε χρέος να κρατήσουμε το τουρκικό κράτος, κάτω από τα έντονα 
φώτα της διεθνούς δημοσιότητας, μέχρι που να υποχρεωθεί να συμμορφωθεί 
προς το διεθνές δίκαιο και να σεβαστεί τα ανθρώπινα δικαιώματα. 

Μέσα σε αυτό το πλαίσιο η αλληλεγγύη του Κυπριακού και του ευρύτερου 
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Ελληνισμού προς άλλες εθνικές ομάδες που έληξε και πλήττει ο τουρκικός 
σωβινισμός, αποτελεί απαραίτητη προϋπόθεση και για την επιτυχή 
αντιμετώπιση του τουρκικού επεκτατισμού στην Κύπρο, στο Αιγαίο, τη 
Θράκη.  Η συνειδητή στράτευση σε αυτό τον αγώνα με κοινή και συλλογική 
δράση για αποτελεσματική αποκάλυψη του τουρκικού κινδύνου αποτελεί 
σήμερα μια μεγάλη πρόκληση και απαιτεί την υιοθέτηση και τη σταθερή 
εφαρμογή μιας μεγαλόπνοης πολιτικής.

Όσο αποτυγχάνουμε να αναδείξουμε μια τέτοια πολιτική, οι κυνικοί 
και αδίστακτοι υπολογισμοί συμφερόντων, θα οδηγούν σε ελεεινά και 
αδιάντροπα φαινόμενα διεθνούς αναλγησίας, υποκρισίας και απίστευτης 
προκλητικότητας, όπως αυτό που ζούμε στις μέρες μας με την ανοχή και τη 
θωπεία Αμερικανών και Ευρωπαίων προς το αμαρτωλό τουρκικό κράτος.  

Η θυσία του Ποντιακού Ελληνισμού μαζί με τις μεταγενέστερες των 
θυμάτων της κυπριακής τραγωδίας, αποτελούν ένα ισχυρό ράπισμα σε μια 
υπνώττουσα συνείδηση και μια συνεχή υπόμνηση του απλού πατριωτικού 
χρέους για όλους σήμερα. Αλλά και ένα ακατάλυτο αρραβώνα Κυπριακού και 
Ποντιακού Ελληνισμού.

Στο Κυπριακό η επανάληψη των διαπραγματεύσεων με βάση τη 
συμφωνία της 11ης Φεβρουαρίου, η οποία περιέχει αμφισημίες και λεγόμενες 
εποικοδομητικές ασάφειες, ήταν  βέβαιο ότι θα αξιοποιηθεί από την τουρκική 
πλευρά.  Είναι ήδη φανερό ότι δεν εγκαταλείπονται οι πάγιες τουρκικές θέσεις.

Στην πραγματικότητα, η Τουρκία εξακολουθεί να προτείνει δύο λαούς, 
δύο κράτη, συνεταιρισμό, νομιμοποίηση του εποικισμού και της διαίρεσης, 
εγγυητικά δικαιώματα και ξένη στρατιωτική παρουσία. 

Στη συνεχιζόμενη διαπραγματευτική διαδικασία, η τουρκική πλευρά 
εξακολουθεί να απαιτεί πλειοψηφία γης και πληθυσμού μόνιμες παρεκκλίσεις 
από το ευρωπαϊκό κεκτημένο και διατήρηση του αναχρονισμού των 
εγγυήσεων.

Για να διασφαλίσουμε ενότητα δράσης, πρέπει να προτείνουμε ως 
βάση λύσης το ομόφωνο ανακοινωθέν του Εθνικού Συμβουλίου του 2009, 
που προνοεί για λύση που πρέπει να διασφαλίζει την ενότητα του χώρου, 
του κράτους, της οικονομίας, των θεσμών, των βασικών ελευθεριών, των 
ανθρωπίνων δικαιωμάτων και θα απαλλάσσει από έποικους, κηδεμόνες και 
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ξένη στρατιωτική παρουσία.

Δυστυχώς, υπήρξαν παρεκκλίσεις.  Είναι επιτακτική ανάγκη να 
αναιρεθούν προτάσεις που συγκρούονται με τις πρόνοιες του ομόφωνου 
ανακοινωθέντος του Εθνικού Συμβουλίου.  

Θέλουμε φιλία με όλους.  Όχι μονόπλευρη.  Θέλουμε ειρήνη, βασισμένη 
στη δικαιοσύνη.  Να προασπίσουμε τα δικαιώματα μας.  Το Κυπριακό είναι 
θέμα εισβολής, κατοχής, εποικισμού, παραβίασης των αρχών του Διεθνούς 
Δικαίου.

Να θέσουμε την Τουρκία προ των ευθυνών της σε όλα τα διεθνή, 
περιφερειακά και εθνικά βήματα.  Η ευρωπαϊκή πορεία της Τουρκίας 
προϋποθέτει συμμόρφωση στις ευρωπαϊκές αξίες και τα ευρωπαϊκά 
κεκτημένα. Να μην  ευρωπαϊκή πορεία της Τουρκίας a la carte. 

Επιβάλλεται ακόμα η εμπλοκή όλων των μονίμων μελών του συμβουλίου 
Ασφαλείας στις προσπάθειες για λύση.  Η εναπόθεση αποκλειστικότητας 
σε ΗΠΑ και Βρετανία και ο αποκλεισμός παραδοσιακών μας φίλων, όπως 
η Ρωσία, η Γαλλία και η Κίνα, συνιστά υπονόμευση και αποδυνάμωση της 
Κυπριακής Δημοκρατίας και της ελληνοκυπριακής πλευράς.

Επείγει ταυτόχρονα η αξιοποίηση των νέων γεωστρατηγικών, γεω-
πολιτικών και γεωοικονομικών δεδομένων που έχουν διαμορφωθεί στην 
περιοχή μας και ανέτρεψαν παγιωμένες ισορροπίες δεκαετιών. Η παταγώδης 
αποτυχία της τουρκικής πολιτικής στη Συρία και την Αίγυπτο, οι βαθύτατα 
τραυματισμένες της σχέσεις με το Ισραήλ, η συνεργασία Κύπρου-Αιγύπτου-
Ισραήλ-Ελλάδας και οι άριστες σχέσεις που διατηρεί η Κύπρος με τον 
ευρύτερο αραβικό κόσμο, σε συνδυασμό με το συγκριτικό πλεονέκτημα των 
φυσικών μας πόρων στην ΑΟΖ της Κυπριακής Δημοκρατίας, συνιστούν το νέο 
πεδίο πάνω στο οποίο μπορεί να οικοδομηθεί η νέα εθνική μας στρατηγική.

Ας κλίνουμε σήμερα ευλαβικά το γόνυ στη μεγάλη θυσία και ας 
αποδοκιμάσουμε για μια ακόμα φορά τη βαρβαρότητα των Νεοτούρκων.

Τιμή και δόξα στον Ποντιακό Ελληνισμό!



ΒΙΟΣ ΤΟΥ ΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΘΕΟΦΟΡΟΥ ΠΑΤΡΟΣ 
ΗΜΩΝ ΚΥΡΙΑΚΟΥ ΤΗΣ ΕΥΡΥΧΟΥ

ΑΡΧΙΜΑΝΔΡΙΤΟΥ κ. ΦΩΤΙΟΥ ΙΩΑΚΕΙΜ

Ἀναμφίβολα, ἡ φιλόχριστος νῆσος τῆς Κύπρου ἀπόλαυσε πλούσιες 
τὶς εὐλογίες τῆς δεξιᾶς τοῦ Ὑψίστου κατὰ τὴν ἐποχὴ τῆς Χάριτος. 
Ἔχοντας δεχθεῖ πρώτη, μετὰ τὴ Συροπαλαιστίνη, τὸν ἅγιο σπόρο 

τοῦ εὐαγγελικοῦ κηρύγματος, ἀναβλάστησε ἄφθονους τοὺς πνευματικοὺς 
καρπούς. Ἐπάνω στὴ μακαρία της γῆ εἶδε νὰ ἀναθάλλουν ἀνὰ τοὺς αἰῶνες 
πολυάριθμα στίφη ἀμαράντων βλαστῶν τοῦ νοητοῦ Παραδείσου: Ἀπόστολοι, 
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μάρτυρες, ἱεράρχες, ὁμολογητές, ὅσιοι καὶ δίκαιοι. Καθ’ ὅλο τὸ εὖρος καὶ 
μῆκος της ἡ εὐλογημένη μας νῆσος σεμνύνεται γιὰ τὸ πλῆθος τῶν ἁγίων 
τους λειψάνων καὶ εἰκόνων καὶ τάφων καὶ ἀσκητηρίων καὶ μονῶν καὶ ναῶν 
τους∙ τόπων ἁγιασμοῦ, χώρων θεοφανείας, τρόπων παρηγορίας. Γιὰ τοῦτο 
καὶ δίκαια ἀπέσπασε τὸν ἐπίζηλο τίτλο τῆς ἁγιωνυμίας, ἀποκληθεῖσα «ἁγία 
νῆσος» καὶ χαρακτηρισθεῖσα ὡς ἡ κατεξοχὴν «νῆσος τῶν ἁγίων».

Ἕνα μεγάλο μέρος τοῦ ἱεροῦ τούτου καταλόγου τῶν ἐν Κύπρῳ ἁγίων, 
τὸ μεγαλύτερο προφανῶς ἀπὸ τοὺς γνωστοὺς ἁγίους τῆς νήσου μας, 
ἀποτελοῦν οἱ ὅσιοι καὶ ἀσκητές, ἐπώνυμοι καὶ ἀνώνυμοι. Ἀναφορικῶς τώρα 
πρὸς τὴ γένεση καὶ ἀκμὴ τῆς μοναχικῆς πολιτείας στὴν Κύπρο1, ἤδη ἀπὸ 
τὸν πρῶτο αἰώνα, κατὰ τὴ μαρτυρία πρωιμοτάτων ἁγιολογικῶν πηγῶν καὶ 
παραδόσεων, παρατηρεῖται στὴ ζωὴ τῆς πρωτοχριστιανικῆς Ἐκκλησίας τῆς 
νήσου μία μορφὴ ἀρχεγόνου ἀσκητισμοῦ μέσα σὲ σπήλαια, συνυφασμένου 
μὲ τὴν ἱεραποστολικὴ δράση ἁγίων ἀποστολικῶν ἀνδρῶν, ὅπως τῶν ἁγίων 
ἐπισκόπων τῆς Ταμασσοῦ Ἡρακλειδίου, Μνάσωνος καὶ Ρόδωνος καὶ τοῦ 
πρεσβυτέρου Θεοδώρου. Παράλληλα, σὲ σπήλαιο διαβιοῦν ἀσκητικῶς καὶ 
οἱ ἀποστολικοὶ ἄνδρες Ἀριστοκλειανὸς (σὲ περιοχὴ μεταξὺ Κουρίου καὶ 
Ἀμαθούντας) καὶ Τίμων (στὴ Βάσα Κοιλανίου· πρόκειται γιὰ ρωμαϊκὸ ταφικὸ 
σπήλαιο μὲ ἀρκοσόλια). 

Ἔτσι μιὰ μοναδικὴ πολιτεία συγγεννᾶται καὶ συναυξάνεται στὴ νῆσο μας 
μαζὶ μὲ τὴ χριστιανικὴ πίστη. Πάντως, σύμφωνα πρὸς βυζαντινὲς πηγές, ἀπὸ 
τὴν ἐποχὴ τοῦ Μεγάλου Κωνσταντίνου, ἐκ παραλλήλου πρὸς τὴν λαμπρὴ 
ἄνθηση τῆς τοπικῆς ἱεραρχίας, τὸ θεοβλαστούργητο δένδρο τοῦ Μοναχισμοῦ 
ἤδη θάλλει στὴν Κύπρο. Τὰ θεμέλια ὅμως μιᾶς πλέον ὀργανωμένης μορφῆς 
ἀσκητισμοῦ, ἀλλὰ καὶ λαμπρὸ παράδειγμα τῶν ἐφεξῆς πρὸς μίμηση, θὰ 
θέσουν λίγα χρόνια ἀργότερα δύο συνασκητὲς καὶ φίλοι ἐν Κυρίῳ, στοὺς 

1  Γιὰ τὸν μοναχισμὸ στὴν Κύπρο καὶ τὴν πρώιμη στὴ νῆσο ἀνάπτυξή του βλ. στὰ ἄρθρα 
μας: Σταυροβουνιώτης, Χαρίτων μοναχός, «Ὁσία Βρυῶνα (= Βριένη) ἡ Θαυματουργός. 
Σπουδὴ μὲ ἀφορμὴ καὶ γύρω ἀπὸ τὸ πρόσωπο σημειοφόρου ἀσκήτριας τῆς βυζαντινῆς 
Κύπρου», Κυπριακαὶ Σπουδαί, 73 (2009), σσ. 71-82, Πίν. 20-28, ἰδιαίτ. σσ. 71-73· Ἰωακείμ, 
Φώτιος (Χαρίτων), ἀρχιμανδρίτης, «Τὸ κεφάλαιο περὶ τῶν ἁγίων ἀσκητῶν τῆς βυζαντινῆς 
Κύπρου (4ος-12ος αἰ.): Προλεγόμενα στὴν ἀναθεώρηση τῶν ἐπικρατούντων σχετικῶν 
δεδομένων», στό: Γιάγκου, Θεόδωρος Ξ. καὶ Νάσσης, Χρυσόστομος, πρωτ. (ἐπιμ.), Κυπριακὴ 
Ἁγιολογία. Πρακτικὰ Ά  Διεθνοῦς Συνεδρίου. Παραλίμνι, 9-12 Φεβρουαρίου 2012, (ἐκδ.) 
Ἱερὰ Μητρόπολις Κωνσταντίας-Ἀμμοχώστου, Πολιτιστικὴ Ἀκαδημία «Ἅγιος Ἐπιφάνιος», 
Ἁγία Νάπα-Παραλίμνι 2015, σσ. 213-223. 
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ὁποίους ἡ Ἱστορία ἐπεφύλαξε τὸν ζηλευτὸ τίτλο τοῦ Μεγάλου: 

Πρῶτος εἶναι ὁ Ἱλαρίων ὁ Μέγας, μαθητὴς Ἀντωνίου τοῦ Μεγάλου καὶ 
εἰσηγητὴς τοῦ μοναχικοῦ πολιτεύματος στὴν Παλαιστίνη. Μὲ τὴν ἔλευσή του 
στὴν Κύπρο περὶ τὸ 363/364 καὶ τὴν ἡσυχαστικὴ βιοτὴ σὲ λαξευμένο ἀπὸ τὸν 
ἴδιο σπήλαιο, μέχρι τὴν ὁσιακή του ἐδῶ τελευτὴ (περὶ τὸ 371), ἀποτέλεσε 
τὸ πρότυπο γιὰ μεγάλο ἀριθμὸ μοναστῶν, ποὺ ἦλθαν κάτω ἀπὸ ποικίλες 
περιστάσεις καὶ κατὰ διάφορες ἐποχὲς στὴ νῆσο μας καὶ τελειώθηκαν 
ἀσκητικῶς σ᾽ αὐτή. Ὁ δὲ Μέγας Ἐπιφάνιος, ποὺ κατέληξε στὴ Σαλαμῖνα 
περὶ τὸ 367, κατὰ προτροπὴ καὶ πρόγνωση τοῦ ὁσίου Ἱλαρίωνος, γιὰ νὰ 
χειροτονηθεῖ στὴ συνέχεια ἀρχιεπίσκοπος τῆς μεγαλονήσου, ἀποβαίνει 
ὄχι μόνον «πατὴρ τοῦ Κυπριακοῦ Αὐτοκεφάλου», ἀλλὰ καὶ πατριάρχης τοῦ 
κοινοβιακοῦ ἐδῶ μοναχισμοῦ, μετατρέποντας τὴ μητροπολιτική του καθέδρα 
σὲ μονή, καὶ ἱδρύοντας συνάμα πολυάριθμες μοναστικὲς ἀδελφότητες. 
Περαιτέρω, καὶ συμφώνως πρὸς τὶς ὑπάρχουσες μαρτυρίες, στὴ νῆσο θὰ 
ἀνθήσει ἐφεξῆς, ὄχι μόνον ὁ κοινοβιακὸς καὶ ἐρημητικὸς μοναχισμός, ἀλλὰ καὶ 
ὁ ἔγκλειστος καὶ ὁ στυλιτικὸς βίος. Ἡ μοναδικὴ πολιτεία λοιπὸν ἀναπτύσσεται 
καὶ ὀργανώνεται στὴν ἁγία νῆσο συγχρόνως πρὸς τὰ παραμεσόγεια μεγάλα 
μοναστικὰ κέντρα (Αἰγύπτου, Συρίας, Φοινίκης καὶ Παλαιστίνης) καί, πολὺ 
πρὶν ἡ οὐράνια εὐωδία της ἀφιχθεῖ σὲ ἄλλα μεταγενεστέρως γνωστὰ κέντρα, 
αὐτὴ ἔχει καταμυρίσει τὴν Κύπρο. Σ᾽ ὅλο τὸ μῆκος καὶ πλάτος τῆς νήσου θὰ 
συναντήσουμε μονές, σὲ λειτουργία ἢ διαλελυμένες, ἀσκητήρια, ἔγκλειστρα, 
τόπους ἁγιασμοῦ, θεοφανείας καὶ παράκλησης. Ἐδῶ, ἐπώνυμοι καὶ ἀνώνυμοι 
ὅσιοι, «ὑστερούμενοι, θλιβόμενοι, κακουχούμενοι, ἐν ἐρημίαις πλανώμενοι καὶ 
ὄρεσι καὶ σπηλαίοις καὶ ταῖς ὀπαῖς τῆς γῆς», μὲ νηστεία, ἀγρυπνία, χαμευνία 
καὶ προσευχή, δάμασαν τὰ πάθη, νεκρώθηκαν γιὰ τὸν κόσμο καὶ κατέστησαν 
σκεύη τῶν χαρισμάτων τοῦ Ἁγίου Πνεύματος. 

Ἕνας τέτοιος οὐρανοπολίτης ὅσιος καὶ οὐρανομήκης στῦλος, ποὺ μὲ 
τοὺς ἀσκητικοὺς θεόδεκτους ἱδρῶτες του ἁγίασε τὸν τόπο μας, καὶ μάλιστα 
τὴν περιοχὴ τῆς Μητροπόλεως Μόρφου, εἶναι καὶ ὁ ὅσιος Κυριακὸς ὁ 
ἐν Εὐρύχου, ποὺ μᾶς συνάθροισε σήμερα στὸν παλαιὸ τοῦτο ναό του καὶ 
τὸν χαριτόβλυτο τάφο του, γιὰ νὰ λάβουμε τὴν εὐλογία καὶ Χάρη του, νὰ 
τιμήσουμε τὴ μνήμη του μὲ ὕμνους καὶ ᾠδὲς πνευματικές, καὶ νὰ δοξάσουμε 
τὸν Κύριο, ποὺ δοξάζει τοὺς γνήσιους δούλους Του καὶ ἀντιδοξάζεται ἀπ᾽ 
αὐτούς. 

Δυστυχῶς, βιογραφικὰ στοιχεῖα γιὰ τὸν πολιοῦχο αὐτὸ τῆς Εὐρύχου δὲν 
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διασώθηκαν, τόσον ἕνεκα τῶν ποικίλων ἱστορικῶν περιπετειῶν τοῦ νησιοῦ 
μας, ὅσο καὶ  για τὸ λάθε βιώσας, δηλ. τὴ μυστικὴ βιοτή του, ἕνεκα τῆς 
ὁποίας, ὅπως καὶ οἱ πλεῖστοι ὅσιοι, προσπάθησε μὲ κάθε τρόπο καὶ πέτυχε 
νὰ ἀποκρύψει τοὺς κρυπτοὺς ἀγῶνες τῆς ἐν Χριστῷ ζωῆς του. Περαιτέρω, 
ἀγνοοῦμε κατὰ πόσον ὁ ἅγιος ἦταν Κύπριος στὴν καταγωγή, ἢ ἀνήκει στοὺς 
ὁσίους, πού, ὅπως προαναφέραμε, ἦλθαν στὸν τόπο μας ἀπὸ πλησιόχωρα 
μοναστικὰ κέντρα. Ἡ τιμὴ τοῦ ὁσίου Σωζομένου στὴν πλησιόχωρη στὴν 
Εὐρύχου Γαλάτα2, ἡ ὕπαρξη ἐδῶ πλησίον τῆς -διαλυμένης σήμερα- μονῆς 
τοῦ Ἁγίου Γεωργίου τοῦ Πιτυδιώτη3, καθὼς καὶ τὸ παλαιὸ τοπωνύμιο τοῦ 
χώρου, ὅπου ὁ ναὸς καὶ τάφος τοῦ ὁσίου, «μοναστήρκα»4, συνηγοροῦν γιὰ 
τὸν μοναστικὸ χαρακτήρα τῆς εὐρύτερης περιοχῆς. Ἐδῶ λοιπὸν ὁ ὅσιος 
Κυριακὸς ἔστησε τὴν ἀσκητική του παλαίστρα, πιθανῶς σὲ σπήλαιο ποὺ 
σήμερα δὲν σώζεται, καὶ ἐδῶ ἀγωνίστηκε σκληρά, μὲ νηστεῖες, ἀγρυπνίες 
καὶ προσευχές, μὲ ἁγνότητα καὶ ὑπομονὴ καὶ ταπείνωση, ἐναντίον τῶν 
παθῶν καὶ τοῦ διαβόλου, σταυρώνοντας τὸν ἑαυτό του γιὰ τὸν κόσμο. Καί, 
μὲ τὴ Χάρη τοῦ Ἐσταυρωμένου καὶ Ἀναστάντος Χριστοῦ, ἐξῆλθε νικητὴς καὶ 
ἀναδείχθηκε δοχεῖο τῆς θείας Χάριτος. Καί, ὅταν ἦλθε ἡ ὥρα καὶ ἐκοιμήθη ἐν 
εἰρήνῃ, τὸ πνεῦμα του ἀνῆλθε φωτοφόρο στοὺς οὐρανούς, ἐνῶ τὸ σῶμα του 
ἐνταφιάσθηκε -προφανῶς ἀπὸ τοὺς συνασκητές του- στὴ γῆ, «ἐξ ἧς ἐλήφθη». 

Μὰ ὁ Κύριος τῆς δόξης, τοῦτο τὸ ἁγιασμένο σῶμα δὲν τὸ ἄφησε 
ἀδόξαστο. Μὲ τὰ θαύματα τοῦ θεοφόρου ἀσκητῆ καὶ τὴν παγίωση τῆς 
πεποίθησης γιὰ τὴν ἁγιότητά του στὴ συνείδηση τοῦ πληρώματος τῆς 
τοπικῆς Ἐκκλησίας, ἀνεγείρεται πρῶτα τὸ ταφικό του κουβούκλιο, ποὺ 
χρονολογεῖται στὴ βυζαντινὴ περίοδο (περ. 12ος αἰ.), ἐνῶ κατὰ τὸν 15ο αἰώνα 
ἀνεγείρεται ἡ ὡραιότατη αὐτὴ ξυλόστεγη βασιλική, στὸν βόρειο τοῖχο τῆς 
ὁποίας ἐντάσσεται ὁ τάφος τοῦ ὁσίου. Κατὰ τὴν ἴδια περίοδο ἁγιογραφεῖται 
τὸ ταφικὸ πρόσκτισμα τοῦ ὁσίου, καθὼς καὶ ὁλόκληρος ὁ ναός, ὅπως φάνηκε 
κατὰ τὶς πρόσφατες ἐργασίες συντήρησής του (ἔτη 2013-2014), ποὺ ἔγιναν 
ἀπὸ τὸ Τμῆμα Ἀρχαιοτήτων Κύπρου, μὲ πρωτοβουλία τοῦ Πανιερωτάτου 

2 Μυριανθεύς, Διομήδης, «Ἐκκλησιαστικὴ ἀρχιτεκτονικὴ (13ος-20ὸς αἰώνας)», Ἱερὰ 
Μητρόπολις Μόρφου. 2000 χρόνια Τέχνης καὶ Ἁγιότητος (Συλλογικὸς Τόμος), (ἐκδ.) 
Πολιτιστικὸν Ἵδρυμα Τραπέζης Κύπρου καὶ Ἱερὰ Μητρόπολις Μόρφου, Λευκωσία 2000, σσ. 
80 καὶ 92 (ὑποσημ. 70), μὲ ἀναφορὰ στὴ βιβλιογραφία.
3   Ὅπ. ἀν., σ. 78.
4 Christodoulou, Menelaos and Konstantinidis, Konstantinos, A complete Gazetteer 
of Cyprus, τόμ. I, Nicosia 1987, σσ. 844 καὶ 1429.
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Μητροπολίτου Μόρφου κ. Νεοφύτου. Δυστυχῶς, σήμερα σώζεται μόνο 
τμῆμα τῶν σημαντικῶν αὐτῶν μεσαιωνικῶν τοιχογραφιῶν. Τῆς ἰδίας περιόδου 
πρέπει νὰ εἶναι καὶ μία φορητὴ εἰκόνα τοῦ ὁσίου, ποὺ σήμερα εἶναι σχεδὸν 
τελείως ἐξίτηλη. Ὅπως φαίνεται, κατὰ τὶς ἀρχὲς τοῦ 19ου αἰώνα ἔγινε ἡ πρώτη 
ἀνακομιδὴ τῶν λειψάνων τοῦ ὁσίου, ὁπόταν ἡ τιμία του κάρα τοποθετήθηκε 
σὲ ὡραίας τέχνης ἀργυρὴ λειψανοθήκη, πού, ὡς γνωστόν, σήμερα φυλάσσεται 
στὸν ναὸ τοῦ Ἁγίου Γεωργίου Εὐρύχου, ἐνῶ τὸ 1807 ἁγιογραφήθηκε ἀπὸ τὸν 
ἀρχιδιάκονο Λαυρέντιο ἄλλη φορητή του εἰκόνα, ποὺ ἐπίσης φυλάσσεται 
στὸν ἴδιο ναό. 

Ἡ μεγάλη ἔκπληξη καὶ εὐλογία, ποὺ μᾶς ἐπεφύλαξε ὁ ὅσιος Κυριακὸς 
κατὰ τὶς προαναφερθεῖσες ἐργασίες συντήρησης καὶ ἀναπαλαίωσης τοῦ 
ἐδῶ ναοῦ καὶ τοῦ τάφου του, ἦταν ἡ εὕρεση μέσα στὸν τάφο του ὁρισμένων 
ἀκόμη τιμίων του λειψάνων, καθὼς καὶ τοῦ ἐπιστηθίου του σταυροῦ, ποὺ 
ἔφερε κατὰ τὴ διάρκεια τῆς ὁσιακῆς βιοτῆς του καὶ κατὰ τὸν ἐνταφιασμό 
του. Ὁ ὀρειχάλκινος αὐτὸς ἐπιστήθιος σταυρὸς-λειψανοθήκη χρονολογεῖται 
στὸν 11ο αἰώνα. Ἔχει διασωθεῖ μόνο τὸ ἥμισυ τμῆμα του, ἐπάνω στὸ ὁποῖο 
ἀπεικονίζεται, σὲ ἐγχάρακτη παράσταση, ὁ ἅγιος μεγαλομάρτυς Γεώργιος ὁ 
Τροπαιοφόρος σὲ στάση δεήσεως, καὶ φέρει ὀνομαστικὴ ἐπιγραφή, «Ο ΑΓΙΟΣ 
ΓΕΩΡΓΙΟΣ». Κατὰ συνέπεια, εἴμαστε πλέον σὲ θέση νὰ χρονολογήσουμε 
περίπου τὴν ἐποχὴ ἀκμῆς τοῦ ὁσίου Κυριακοῦ, ποὺ ἦταν ὁ 11ος αἰώνας. 
Τὰ εὑρεθέντα τίμια λείψανα καὶ ὁ ἐπιστήθιος σταυρὸς τοῦ ὁσίου Κυριακοῦ 
τοποθετήθηκαν σὲ εἰδικὴ λειψανοθήκη, τὴν ὁποία εὐτρέπισε καταλλήλως ὁ 
ἀρχιμανδρίτης τῆς Μητροπόλεώς μας, π. Ἀμβρόσιος, καὶ ποὺ φυλάσσεται στὸ 
ἐπισκοπεῖο μας στὴν Εὐρύχου.

Σὲ περιοχὴ στὰ δυτικὰ τοῦ χωριοῦ τῆς Ἁγίας Μαρίνας Ξυλιάτου, σώζονται 
κατάλοιπα παλαιοῦ οἰκισμοῦ, ἀπὸ πολλοῦ ἐγκαταλειμμένου, ποὺ ἔφερε τὸ 
ὄνομα Ἅγιος Κυριακός5, ὅπου καὶ ἐρείπια φερωνύμου ναοῦ. Ἡ ζῶσα τοπικὴ 
παράδοση6 συσχέτισε τὸν ἐκεῖ τιμώμενο ἅγιο, ὄχι πρὸς τὸν γνωστὸ ὁμώνυμο 

5 Ἡ ὕπαρξη καὶ λειτουργία τοῦ οἰκισμοῦ τούτου μαρτυρεῖται ἀπὸ γραπτὲς μεσαιωνικὲς 
πηγὲς ἀπὸ τὸ 1516 μέχρι τὸ 1565, ὅπου καταγράφεται ὡς Santo Chirico (βλ. Grivaud, Gilles, 
Villages Désertés à Chypre (fin XIIe-fin XIXe siècle), (ἐκδ.) Ἵδρυμα Ἀρχιεπισκόπου Μακαρίου 
Γ´ [=Μελέται καὶ Ὑπομνήματα, ΙΙΙ], Λευκωσία 1998, σσ. 204, 470. Ὁ (ἐρειπωμένος) ναὸς 
τοῦ Ἁγίου Κυριακοῦ καθὼς καὶ 2 ὁμώνυμα ἁγιωνύμια, ἀνὰ ἕνα στὴν Ἁγία Μαρίνα καὶ στὸν 
Ξυλιάτο, καταγράφονται στὴν ἐπίσημη Συναγωγὴ Τοπωνυμίων τῆς Κυπριακῆς Δημοκρατίας, 
Christodoulou, Menelaos and Konstantinidis, Konstantinos, ὅπ. ἀνωτ. (ὑποσημ. 4), σ. 48.  
6 Εὐχαριστοῦμε καὶ ἀπὸ τὴ θέση αὐτὴ τὸν ἀγαπητὸ κ. Ἀνδρέα Κουρτέλλα, καταγόμενο ἀπὸ 
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ὅσιο Κυριακὸ τὸν Ἀναχωρητὴ (ἡ μνήμη του στὶς 29 Σεπτεμβρίου), ἀλλὰ μὲ 
τὸν ὅσιο Κυριακὸ τῆς Εὐρύχου. Μάλιστα οἱ ἐγχώριοι δείχνουν μέχρι σήμερα 
μεγάλο βράχο στὸν χῶρο, γνωστὸ ὡς «Ἡ πέτρα τοῦ ἅη Τζυρκακοῦ» (Ἡ πέτρα 
τοῦ ἁγίου Κυριακοῦ), ὅπου ἀσκήτευσε γιὰ ἕνα διάστημα ὁ ὅσιος. Σύμφωνα 
ἀκόμη μὲ μαρτυρίες τῶν ἐκεῖ κατοίκων, ἡ τελευταία Θεία Λειτουργία στὸν ἐν 
λόγῳ ἐρειπωμένο ναὸ (ποὺ τότε διάσωζε ὄρθιους τοὺς τοίχους στὴν ἀνατολικὴ 
καὶ βόρεια πλευρά, σὲ ὕψος δύο μέτρων), τελέστηκε στὶς 29 Σεπτεμβρίου 
19247. Περαιτέρω, στὴν Ἁγία Μαρίνα Ξυλιάτου σώζονταν δύο χειρόγραφες 
Ἀκολουθίες τοῦ ὁσίου Κυριακοῦ τοῦ Ἀναχωρητοῦ, τὶς ὁποῖες ἀντέγραψε 
καλλιγραφικὰ τὸν Αὔγουστο τοῦ 1904 ὁ ἐκ Πλατανιστάσας συνταξιοῦχος 
διδάσκαλος στὴν Ἅλωνα Χριστόδουλος Κάνθος. Τὴ μία ἀπὸ αὐτὲς ζήτησαν 
οἱ παλαιότεροι κάτοικοι τῆς Εὐρύχου, γιὰ νὰ τιμήσουν τὸν ὁμώνυμο τοπικό 
τους ἅγιο, ἂν καὶ τίποτα σ᾽ αὐτὴ δὲν ἀναφέρεται στὸ πρόσωπό του, οὔτε 
καὶ κάποιο συναξάριο περιλαμβάνει. Ἡ φυλλάδα αὐτὴ φυλάσσεται σήμερα 
στὸ ἀρχεῖο τοῦ Ἐπισκοπείου στὴν Εὐρύχου, ἐνῶ ἡ ἄλλη, ὅπως φαίνεται, ἔχει 
δυστυχῶς ἀπωλεσθεῖ8.

Ἀλλά, οἱ ἅγιοί μας δὲν εἶναι νεκροί. Εἶναι ζῶντες ἐν Χριστῷ, ὁ Ὁποῖος 
εἶναι ἡ πηγὴ τῆς ζωῆς καὶ τῆς ἀθανασίας. Ἔτσι καὶ ὁ ὅσιος Κυριακός, ὡς ζῶν 
ἐν Θεῷ, παρουσιάζεται καὶ στὶς μέρες μας σὲ πιστοὺς Χριστιανούς, τοὺς 
καλεῖ στὸν τάφο του ἐδῶ, ἐπιτελεῖ παράδοξα θαύματα. Εἶναι γνωστή, γιὰ 
παράδειγμα, ἡ ἐμφάνισή του, ὡς ἡλικιωμένου Γέροντος, στὸν χωριανό, γέρο-
Στυλιανὸ Μυλωνᾶ, ἡ θεραπεία παιδιοῦ κάποιου διδασκάλου ἀπὸ τὴ Λάρνακα, 
τὸ ὁποῖο θεράπευσε ἀπὸ καρκίνο στὸν ἐγκέφαλο καί, πιὸ πρόσφατα (ἔτος 
2012), ἡ θεραπεία ἀπὸ τὴν ἐπώδυνη νόσο τῆς σκλήρυνσης κατὰ πλάκας 
τοῦ ἀγαπητοῦ Κυριάκου ἀπὸ τὶς Ἀγκλεισίδες Λάρνακος. Ἐμφανίσθηκε καὶ 
σ᾽αὐτὸν ὁ ὅσιος Κυριακὸς καὶ τοῦ εἶπε: «Ἐγὼ θὰ σὲ κάμω καλά». Καὶ τὸν 
θεράπευσε καὶ τὸν παρακίνησε νὰ ἔλθει ἐδῶ στὸ σπίτι του, στὸν τάφο του, νὰ 

τὴν Ἁγία Μαρίνα Ξυλιάτου, ποὺ μᾶς κοινοποίησε πρόσφατα (τὸν Μάρτιο τοῦ 2016) στοιχεῖα 
ποὺ συνέλεξε καὶ κατέγραψε, ἀναφορικὰ μὲ τὴν τιμὴ τοῦ ὁσίου Κυριακοῦ στὴν περιοχὴ 
Ξυλιάτου καὶ Ἁγίας Μαρίνας Ξυλιάτου.
7   Μαρτυρίες τῶν ἤδη μακαριστῶν Εὐφροσύνης Κκελογιάννου καὶ Δανάης Νεοφύτου, 
νύμφης καὶ ἐγγονῆς ἀντίστοιχα τοῦ μακαριστοῦ παπᾶ Κυριάκου Κολοκοτρώνη (ἀπὸ τὸ 
ἀνωτέρω κείμενο τοῦ κ. Ἀ. Κουρτέλλα).
8   Ἀπὸ τὰ στοιχεῖα αὐτὰ συνάγεται ὅτι στὸν παλαιὸ οἰκισμὸ «Ἅγιος Κυριακὸς» τῆς Ἁγίας 
Μαρίνας Ξυλιάτου, εἴτε ἐτιμᾶτο ἀρχικὰ ὁ ὅσιος Κυριακὸς ὁ Ἀναχωρητὴς (ἀφοῦ ὁ ἐν Εὐρύχου 
τοπικὸς ὅσιος εἶχε ἀνέκαθεν ἡμέρα μνήμης τὴν 24η Μαΐου), εἴτε τιμήθηκε ἐκεῖ ὁ Ἀναχωρητὴς 
ὅσιος Κυριακὸς μὲ τὴ λήθη τῆς τιμῆς τοῦ πολιούχου τῆς Εὐρύχου.
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προσκυνήσει. Ὁ νεαρός, μόλις ἀντίκρυσε τὴν παλαιὰ εἰκόνα τοῦ ἁγίου, τὸν 
ἀναγνώρισε ἀμέσως!

Ἡ μνήμη τοῦ ὁσίου Κυριακοῦ, ποὺ τιμᾶται στὶς 24 Μαΐου9, τελεῖται 
πανηγυρικὰ κάθε χρόνο στὴν Εὐρύχου στὸ ἀνακαινισμένο ὡραιότατο 
παρεκκλήσιό του, μὲ τὴν παρουσία τοῦ Μητροπολίτου Μόρφου, ἀρκετῶν 
κληρικῶν καὶ εὐλαβῶν χριστιανῶν.

Νὰ παρακαλέσουμε κι ἐμεῖς τὸν Κύριο, νὰ μᾶς χαρίζει μὲ τὶς πρεσβεῖες 
τοῦ Θεοφόρου πατρὸς ἡμῶν Κυριακοῦ μετάνοια, διόρθωση τῆς ζωῆς μας, 
ἀγάπη καὶ συγχωρητικότητα, τήρηση τῶν ἐντολῶν Του, ὥστε νὰ ἀξιωθοῦμε 
καὶ τὴν ἐδῶ ζωὴ νὰ διέλθουμε εἰρηνικά, καὶ σὲ ἐκείνη τὴν ἀτελεύτητη καὶ 
αἰώνια νὰ εἰσέλθουμε, ὅπου καὶ ὁ ὅσιος Κυριακὸς καὶ ὅλοι οἱ ἀπ᾽ αἰῶνος ἅγιοι 
βλέπουν τὸ πρόσωπο τοῦ Θεοῦ καὶ δοξάζουν ἀτελεύτητα Πατέρα, Υἱὸν καὶ 
Ἅγιον Πνεῦμα, τὴ Μία Θεότητα,  στὴν Ὁποία ἀνήκει ἡ δόξα στοὺς αἰῶνες. 
Ἀμήν!    

 

9  Πλήρης νέα ᾀσματικὴ Ἀκολουθία τοῦ ὁσίου Κυριακοῦ τῆς Εὐρύχου, ποίημα τοῦ Μεγάλου 
Ὑμνογράφου τῆς τῶν Ἀλεξανδρέων Ἐκκλησίας, κ. Χαραλάμπους Μπούσια, ἔχει περιληφθεῖ 
στὴ σειρὰ Σχίζας, Θεοχάρης (ἐπιμ.), Κύπρια Μηναῖα (ἤτοι Ἀκολουθίαι ψαλλόμεναι ἐν 
Κύπρῳ), τόμ. Ζ (Μάιος), (ἐκδ.) Ἱερὰ Ἀρχιεπισκοπὴ Κύπρου, Λευκωσία 2000, σσ. 186-194, μαζὶ 
μὲ τὴ σχετικὴ παλαιότερη βιβλιογραφία (σσ. 195-196). 
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Παιδιάτρου, Δρος Ἰατρικῆς Σχολῆς Α.Π.Θ.

Κυπριανὸς ἐλέῳ Θεοῦ ἀρχιεπίσκοπος.

Ὁ τὸ παρὸν ἡμέτερον ἐπιφέρων κὺρ Χατζηθεόδοτος, ἐπειδὴ παρεδέχθη 
τὸν τρόπον ἐγκεντρίσματος τῆς εὐλογιᾶς ἀπὸ εἰδήμονος ἰατροῦ, καὶ ἔχει καὶ 
τὴν ὕλην τῆς βατζίνης καὶ ἐπιτηδεύεται ἄριστα καὶ τὸ ἐγκέντρισμα αὐτό, ἐξ οὗ 
παρακολουθεῖ μεγίστη ὠφέλεια εἰς τὰ ἐγκεντριζόμενα παιδία, ἐλευθερούμενα 
ἀπὸ διαφόρων συμβεβηκότων, ἅτινα προξενοῦνται ἐκ τῆς εὐλογιᾶς, τούτου 
χάριν ἔχει τὴν παρ’ ἡμῶν ἄδειαν διὰ νὰ ἐγκεντρίζῃ ἐλευθέρως παιδία, ὁποῦ 
ἤθελον τὸν ζητήσῃ, χωρὶς τινὸς δισταγμοῦ ἢ ἀμφιβολίας. Διὸ καὶ τοῦ ἐδόθη 
τὸ παρὸν ἡμέτερον ἐνυπόγραφον εἰς ἔνδειξιν. 1820, Ἀπριλίου 22.

† Ὁ Κύπρου ἀποφαίνεται1.

1 «Ἄδεια Κυπριανοῦ πρὸς Χατζηθεόδοτον, δι’ ἐκτέλεσιν ἐμβολιασμοῦ». Βλ. Ἀρχιεπίσκοπος
Κύπρου Κυπριανός, Ἀρχεῖον Κειμένων, ἔκδ. ἱερᾶς μονῆς Μαχαιρᾶ, Κύπρος 2009, σ. 268.
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Εἰσαγωγή.

Μὲ μεγάλη ἔκπληξη διαβάσαμε στὸ μνημειῶδες ἔργο τῆς ἱερᾶς μονῆς 
Μαχαιρᾶ, ἀφιερωμένο στὸν ἀρχιεπίσκοπο Κυπριανό, ἐπιστολή του πρὸς 
τὸν ἑλληνικὸ πληθυσμὸ τῆς Κύπρου, συστατικὴ καὶ παροτρυντικὴ στὸ 
νὰ ἐμβολιάζουν τὰ παιδιά τους κατὰ τῆς εὐλογιᾶς. Ἡ παράκληση τοῦ 
καθηγουμένου τῆς ἱερᾶς μονῆς Μαχαιρᾶ, θεοφιλεστάτου χωρεπισκόπου 
Λήδρας κ. Ἐπιφανίου, νὰ ἐντρυφήσουμε καὶ νὰ ἀναδείξουμε τὴ σημασία 
τῆς συγκεκριμένης ἐπιστολῆς, στάθηκε ἡ ἀφορμὴ νὰ ἀνατρέξουμε σὲ ὅσες 
πηγὲς μπορέσαμε νὰ βροῦμε καὶ νὰ μελετήσουμε γιὰ τὴν κατάσταση ποὺ 
ἐπικρατοῦσε τότε στὴν Κύπρο, σὲ ὅ,τι ἀφορᾶ τὶς λοιμώδεις νόσους, τὶς 
δυνατότητες ἀντιμετώπισης τῶν ἐπιδημιῶν ποὺ συχνὰ ἐνέσκηπταν, ἀλλὰ καὶ 
τὸν τρόπο μὲ τὸν ὁποῖο οἱ τοῦρκοι δυνάστες ἀντιμετώπιζαν τὰ προβλήματα 
ποὺ προέκυπταν. Στὸ τέλος τῆς προσπάθειάς μας, ἡ ἀρχική μας ἔκπληξη 
μετετράπη σὲ θαυμασμὸ πρὸς τὸ πρόσωπο καὶ τὸ διορατικὸ πνεῦμα τοῦ 
ἀρχιεπισκόπου Κυπριανοῦ.

Γιὰ νὰ μπορέσουμε νὰ κατανοήσουμε τὴ σημασία τῆς ἐπιστολῆς, θὰ πρέπει 
πρῶτα νὰ γνωρίσουμε γενικά, τί εἴδους ἐπιδημίες ἐνέσκηπταν τότε καὶ εἰδικά, 
αὐτὴν τῆς εὐλογιᾶς. Ἀκολούθως, θὰ ἀσχοληθοῦμε μὲ τὶς ἐπιπτώσεις τῶν 
ἐπιδημιῶν στὴ ζωὴ τοῦ λαοῦ καὶ τὴν ἀντιμετώπιση τῆς ὅλης κατάστασης ἐκ 
μέρους τῶν τουρκικῶν κατοχικῶν ἀρχῶν. Τέλος, θὰ κάνουμε μιὰ προσπάθεια 
ἐκτίμησης τῆς σημασίας τῆς ἐν λόγῳ ἐπιστολῆς τοῦ ἀρχιεπισκόπου Κυπριανοῦ 
πρὸς τὸν ἑλληνικὸ πληθυσμὸ τοῦ νησιοῦ.

Ἑλονοσία.

Κατὰ τὴν περίοδο ποὺ ἐξετάζουμε, μεγάλες ἐπιδημίες προκαλοῦσαν 
τὸν θάνατο σὲ τεράστιο ἀριθμὸ ἀτόμων. Τὸ θερμὸ κλῖμα τῆς Κύπρου, σὲ 
συνδυασμὸ μὲ τὴν ὕπαρξη πολλῶν ἑλῶν, κυρίως στὴ Λάρνακα καὶ τὴν 
Ἀμμόχωστο, εὐνοοῦσαν τὴν ἐνδημία τῆς ἑλονοσίας2.  Ἡ νόσος αὐτὴ ὀφείλεται 
στὸ πλασμώδιο τῆς ἑλονοσίας, τὸ ὁποῖο μεταδίδεται στὸν ἄνθρωπο μετὰ 

2  Ν. Κυριαζῆ, «Ἑλώδεις Πυρετοὶ τῆς Κύπρου», Κυπριακὰ Χρονικὰ 7(1931)144-149. 
Θ. Σταυρίδη, «Ἡ ἰατρικὴ στὴν Κύπρο κατὰ τὴν Ὀθωμανικὴ Περίοδο», στὸν τόμο Πολιτιστικοῦ 
Κέντρου Ὁμίλου Λαϊκῆς, Ἰατρικὴ στὴν Κύπρο. Ἀπὸ τὴν ἀρχαιότητα μέχρι τὴν ἀνεξαρτησία, 
Λευκωσία 2006, σ. 155.
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ἀπὸ δῆγμα μολυσμένου «κώνωπος τοῦ ἀνωφελοῦς»3. Κατὰ τὴν ὀθωμανικὴ 
περίοδο πέθανε, ἀπὸ ἑλονοσία, ἕνας πολὺ μεγάλος ἀριθμὸς ἀνθρώπων στὴν 
Κύπρο, μεταξὺ τῶν ὁποίων καὶ πέντε συνολικὰ γάλλοι πρόξενοι4.

Χολέρα.

Ἡ χολέρα εἶναι μιὰ ἄλλη λοιμώδης, τὸ ἴδιο θανατηφόρα νόσος, ποὺ 
πραγματικὰ προκάλεσε τὸν ἀποδεκατισμὸ τοῦ πληθυσμοῦ. Τὸ δονάκιο τῆς 
χολέρας, τὸ μικρόβιο ποὺ προκαλεῖ τὴν ἀσθένεια αὐτή, μεταδίδεται ἀπὸ 
τὴν πεπτικὴ ὁδό, μετὰ ἀπὸ κατανάλωση μολυσμένων τροφῶν καὶ νεροῦ5. 
Ἐκτὸς ἀπὸ σποραδικὰ κρούσματα χολέρας, μεγάλη ἐπιδημία ἐνέσκηψε κατὰ 
τὸ ἔτος 1865, κατὰ τὴν ὁποία πέθαναν 1255 ἄτομα, μεταξὺ τῶν ὁποίων καὶ 
ὁ ἀρχιεπίσκοπος Κύπρου Μακάριος Α΄ καὶ ὁ πρόξενος τῆς Γαλλίας Comte 
de Maricourt6.

Πανώλης.

Ἕνα ἄλλο αἴτιο μεγάλων ἐπιδημιῶν σὲ ὁλόκληρη τὴν Εὐρώπη ἀλλὰ καὶ τὴν 
Κύπρο, ἦταν ἡ πανώλης. Μιὰ νόσος ποὺ ὀφείλεται στὸ μικρόβιο yersinia pestis, 
τὸ ὁποῖο μεταδίδεται ἀπὸ τὰ τρωκτικά, μέσῳ τῶν ψύλλων, στὸν ἄνθρωπο7.  
Ἡ νόσος αὐτὴ προκάλεσε τὸν θάνατο σὲ μεγάλο ἀριθμὸ ἀνθρώπων. 
Ἡ πανδημία τῶν ἐτῶν 1348-1349 χαρακτηρίστηκε πανδημία μαύρου θανάτου, 
ἐνῶ κατὰ τὸν Λεόντιο Μαχαιρᾶ πέθανε «τὸ ἥμισυ τοῦ νησίου»8. Κατὰ τὴν 
ἐπιδημία πανώλους ποὺ ἐνέσκηψε στὴν Κύπρο τὸ 1835 πέθανε τὸ ἕνα δέκατο 
τοῦ πληθυσμοῦ, ἐνῶ ταυτόχρονα οἱ τουρκικὲς ἀρχὲς εἰσέπραξαν τό, τεράστιο 
γιὰ τὴν ἐποχή, ποσὸν τῶν 4-5 χιλιάδων πουγγίων (2.000.000 γρόσια) συνολικὰ 

3  American Academy of Pediatrics, Malaria. Red Book. Report of the Committee on Infectious 
Diseases, 1994, σ. 301.
4  Θ. Σταυρίδη, «Ἡ ἰατρικὴ στὴν Κύπρο», ὅ.π., σ. 158.
5  American Academy of Pediatrics, Cholera. Red Book. Report of the Committee on Infectious 
Diseases, 1994, σ. 157.
6  Θ. Σταυρίδη, «Ἡ ἰατρικὴ στὴν Κύπρο», ὅ.π., σ. 161.
7  American Academy of Pediatrics, Plague. Red Book. Report of the Committee on Infectious 
Diseases, 1994, σ. 369. W. B. Saunders Company, Plague, Nelson. Textbook of Pediatrics, 1992, 
14th edition, σ. 742.
8  Βλ. ἐν Θ. Σταυρίδη, «Ἡ ἰατρικὴ στὴν Κύπρο», ὅ.π., σ. 159.
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ἀπὸ τὸν φόρο (σπαχιλίκι) καταγραφῆς τοῦ θανάτου τῶν ἑλλήνων ἀπὸ τὴ νόσο9.

Εὐλογιά.

Κατὰ τὸν εἰκοστὸ αἰῶνα, ἡ εὐλογιὰ ἦταν ὑπεύθυνη γιὰ τὸν θάνατο 500 
ἑκατομμυρίων περίπου ἀνθρώπων παγκόσμια. Κατὰ τὴ διάρκεια τοῦ ἴδιου 
αἰῶνα καὶ συγκεκριμένα κατὰ τὸ ἔτος 1980, ἔγινε ἀπὸ τὴ γενικὴ συνέλευση 
τοῦ παγκόσμιου ὀργανισμοῦ ὑγείας, ἀποδεκτὴ ἡ διαπίστωση εἰδικὰ 
συσταθείσης ὁμάδας ἐπιστημόνων ὅτι ἡ νόσος ἐξαλείφθηκε ὁλοσχερῶς. Στὰ 
σύγχρονα ἰατρικὰ βιβλία ἀναφέρεται μόνο τὸ ὄνομα τῆς νόσου καὶ ἐκφράζεται 
ἡ ἐλπίδα νὰ μὴ χρειαστεῖ νὰ περιγραφεῖ ξανά. Ἡ εὐλογιά, κατὰ τὸν 18ο αἰῶνα, 
προκαλοῦσε τὸν θάνατο σὲ περίπου 400.000 εὐρωπαίους ἐτησίως. Εἶναι νόσος 
ποὺ ὀφείλεται στὸν ἰὸ τῆς εὐλογιᾶς, ὁ ὁποῖος μεταδίδεται ἀπὸ ἄνθρωπο σὲ 
ἄνθρωπο. Ὑπάρχουν δύο τύποι τῆς εὐλογιᾶς, τῆς μείζονος καὶ τῆς ἐλάσσονος. 
Ὁ ἰὸς τῆς μείζονος εὐλογιᾶς εἶναι ὑπεύθυνος γιὰ 4 μορφὲς τῆς νόσου μὲ 
διαφορετικὴ βαρύτητα ἡ καθεμιά. Στὴ μείζονα εὐλογιὰ ἡ θνησιμότητα 
ξεπερνοῦσε τὸ 30%. Σὲ κάποιες μορφὲς τῆς νόσου, ἡ θνησιμότητα ξεπερνοῦσε 
τὸ 90%, φθάνοντας στὸ 100% στὴν αἱμορραγικὴ εὐλογιά. Ἑπτὰ στοὺς 
δέκα νεκροὺς ἀπὸ εὐλογιὰ ἦταν παιδιά, ἐνῶ ἡ παιδικὴ θνησιμότητα ἀπὸ τὴ 
νόσο ἦταν 50%. Τὸ 80% τῶν ἀσθενῶν ποὺ ἐπιβίωναν, παρουσίαζαν ἔντονες 
παραμορφώσεις κυρίως στὸ πρόσωπο, ἐξ αἰτίας τῶν οὐλῶν ποὺ ἄφηναν οἱ 
πληγὲς ἀπὸ τὶς φλύκταινες τοῦ ἐξανθήματος. Κατὰ τὸν 18ο αἰῶνα, τὸ ἕνα 
τρίτο τῶν τυφλώσεων ὀφειλόταν στὴν εὐλογιά. Ἄλλες σημαντικὲς ἐπιπλοκὲς 
τῆς νόσου ἦταν παραμορφώσεις ὀστῶν λόγῳ ὀστεομυελίτιδας, κυρίως τῶν 
ἄκρων, ποὺ προκαλοῦσαν μεγάλες ἀναπηρίες10.

Ἐνῶ μέχρι σήμερα δὲν ὑπάρχει ἀποτελεσματικὴ θεραπεία τῆς νόσου, 
ἐν τούτοις ἔχει καταστεῖ δυνατὴ ἡ ἐξάλειψή της. Τοῦτο ὀφείλεται στὴ 
συστηματικὴ ἐφαρμογὴ τοῦ ἐμβολιασμοῦ παγκόσμια11.

9  Ν. Κυριαζῆ, «Χολέρας καὶ Πανώλους ἐπιδημία», Κυπριακὰ Χρονικὰ 7(1931)105-124. Γιὰ 
τὴν ἐπιδημία τοῦ 1803, βλ. Ἀρχιεπίσκοπος Κύπρου Κυπριανός, Ἀρχεῖον Κειμένων, ὅ.π., σ. 133.
10   http://en.wikipedia.org/wiki/Smallpox.
 http://www.who.int/mediacentre/factsheets/smallpox/en/.
11  W. B. Saunders Company, Carol Phillips. Smallpox. Nelson. Textbook of Pediatrics, 1992, 
14th edition, σ. 803.



424 ΠΡΩΤΟΠΡΕΣΒΥΤΕΡΟΥ  κ. ΓΕΩΡΓΙΟΥ  ΖΗΝΩΝΟΣ

Οἱ πρῶτες ἀναφορὲς γιὰ ἐμβολιασμὸ κατὰ τῆς εὐλογιᾶς ἀνάγονται 
στὸ 1000 π.Χ. Οἱ Ἰνδοὶ εἶναι οἱ πρῶτοι πού, χρησιμοποιῶντας ὑλικὸ ἀπὸ τὶς 
ἐσχάρες τῶν πληγῶν ἀπὸ εὐλογιά, ἐφάρμοζαν «ἐμβολιασμὸ» εἴτε μὲ τὴν 
εἰσπνοή, εἴτε διὰ σκαριφισμοῦ τοῦ δέρματος12.

Οἱ πρῶτοι ὅμως ἐπιστημονικοὶ ἐμβολιασμοὶ ἔγιναν ἀπὸ τὸν ἄγγλο γιατρὸ 
Edward Jenner τὸ 1796 μ.Χ., ὁ ὁποῖος χρησιμοποίησε ὑλικὸ ποὺ περιεῖχε τὸν 
ἰὸ τῆς εὐλογιᾶς τῶν ἀγελάδων (cowpox). Τὸ ὑλικὸ αὐτὸ τὸ ὀνόμασε vaccine, 
λέξη ποὺ προέρχεται ἀπὸ τὸ λατινικὸ vacca ποὺ σημαίνει ἀγελάδα. Στὴ 
σύγχρονη ἑλληνικὴ ὁρολογία ὁ ἐμβολιασμὸς αὐτὸς ὀνομάζεται δαμαλισμός. 
Ἔκτοτε τὸ ἐμβόλιο ἐξελίχθηκε καί, ἐφαρμοζόμενο, βοήθησε στὴ μείωση 
τῶν περιστατικῶν. Ἡ ἐπιχορήγηση τῆς προσπάθειας ἐμβολιασμοῦ ὅλου τοῦ 
πληθυσμοῦ τῆς γῆς μὲ τὸ ποσὸν τῶν $2,4 ἑκατομμυρίων ἐτησίως ἀπὸ τὸν 
παγκόσμιο ὀργανισμὸ ὑγείας τὸ 1967 (ἔτος κατὰ τὸ ὁποῖο πέθαναν ἀπὸ τὴ 
νόσο 2.000.000 ἄνθρωποι) συνέβαλε στὴν τελικὴ νίκη τῆς ἀνθρωπότητας 
κατὰ τῆς εὐλογιᾶς13. Ὅπως ἔχει ἤδη ἀναφερθεῖ, σήμερα δὲν ἀναφέρονται 
περιπτώσεις ἀσθενῶν ἀπὸ εὐλογιά, δὲν διδάσκεται στὶς ἰατρικὲς σχολές, 
ἀλλὰ οὔτε περιγράφεται στὰ σύγχρονα ἰατρικὰ συγγράμματα παιδιατρικῆς. 
Ὁ ἐμβολιασμὸς κατὰ τῆς εὐλογιᾶς ἔχει σταματήσει, παρὰ τὸ γεγονὸς ὅτι 
φυλάσσεται ἕνας ἀριθμὸς ἐμβολίων σὲ συγκεκριμένα ἐργαστήρια γιὰ λόγους 
ἔρευνας ἀλλὰ καὶ ἀσφάλειας14.

Ἰατρικὰ δρώμενα στὴν Κύπρο κατὰ τὴν ὀθωμανικὴ περίοδο.

Οἱ δυνατότητες τῆς ἰατρικῆς ἐπιστήμης, κατὰ τὴν περίοδο τῆς κατοχῆς 
τῆς Κύπρου ἀπὸ τοὺς ὀθωμανούς, ἦταν ἐλάχιστες. Οἱ γνώσεις ὅσον 
ἀφορᾶ τὴν αἰτιολογία καὶ παθοφυσιολογία τῶν νοσημάτων ἦταν ἐπίσης 
περιορισμένες. Φάρμακα ὑπῆρχαν ἐλάχιστα καί, βεβαίως, δὲν ἦταν γνωστὰ 
ἀκόμα τὰ ἀντιβιοτικά. Σὰν ἀποτέλεσμα, τὸ προσδόκιμο ἐπιβίωσης ἦταν 
πάρα πολὺ μικρό, ἀφοῦ ἡ βρεφικὴ καὶ παιδικὴ θνησιμότητα ἦταν πάρα πολὺ 
μεγάλες καὶ πολλοὶ ἄνθρωποι πέθαιναν σὲ νεαρὴ ἡλικία15.

12  http://en.wikipedia.org/wiki/Smallpox.
13  http://en.wikipedia.org/wiki/Smallpox.
  http://www.who.int/mediacentre/factsheets/smallpox/en/ W. B. Saunders Company,
  Carol Phillips. Smallpox. Nelson, ὅ.π., σ. 803.
14  W. B. Saunders Company, Carol Phillips. Smallpox. Nelson, ὅ.π., σ. 803.
15  Θ. Σταυρίδη, «Ἡ ἰατρικὴ στὴν Κύπρο», ὅ.π., σ. 153.
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Ἡ περίοδος αὐτὴ χαρακτηρίζεται ἀπὸ τὴν ἐμφάνιση πολλῶν καὶ μεγάλων 
ἐπιδημιῶν ποὺ πραγματικὰ ἀποδεκάτιζαν τὸν πληθυσμό. Ἡ γεωγραφικὴ θέση 
τῆς Κύπρου ἦταν τέτοια ποὺ ἀποτελοῦσε σταθμὸ γιὰ τὴ ναυσιπλοΐα καὶ τὸ 
ἐμπόριο καὶ εἶχε συχνότατη ἐπαφὴ μὲ πολλὰ λιμάνια ὅπως τῆς Σμύρνης, τῆς 
Αἰγύπτου, τῆς Συρίας, τῆς Κωνσταντινούπολης, τοῦ Αἰγαίου κλπ16. Τὸ γεγονὸς 
αὐτό, συνεπικουρούμενο καὶ ἀπὸ τὸ ὅτι ἀφ’ ἑνὸς μέν, μποροῦσε κάποιος νὰ 
ἀποβιβαστεῖ σὲ ὁποιοδήποτε σημεῖο τοῦ νησιοῦ χωρὶς ἔλεγχο, ἀφ’ ἑτέρου 
δὲ στὶς γύρω χῶρες, καὶ κυρίως στὴν Τουρκία, δὲν ἐφαρμόζονταν μέτρα 
περιορισμοῦ τῶν ἐπιδημιῶν, συνέβαλλε στὸ νὰ ἐμφανίζονται πολὺ συχνὰ 
μεγάλες ἐπιδημίες. Ἔτσι, ὅποτε ἐμφανιζόταν μιὰ ἐπιδημία στὰ γύρω λιμάνια 
καὶ χῶρες, μεταφερόταν, εἴτε μέσῳ προσώπων εἴτε μέσῳ ἀντικειμένων, π.χ. 
ἐμπορευμάτων, καὶ στὴν Κύπρο. Τὸ θερμὸ καὶ ὑγρὸ κλῖμα ποὺ ἐπικρατοῦσε στὸ 
νησί, μαζὶ μὲ τὰ πολλὰ ἕλη ποὺ ὑπῆρχαν τότε, ὅπως ἐπίσης καὶ ἡ ἀνυπαρξία 
ὑπονόμων καὶ σωστῶν ὑγειονομικῶν συνθηκῶν, συνέβαλλαν τὰ μέγιστα 
ὥστε νὰ ἐνδημεῖ ἡ ἑλονοσία, ἀπὸ τὴν ὁποία πέθαιναν πολλοὶ ἄνθρωποι17.

Νοσοκομεῖα δὲν ὑπῆρχαν. Ἀρκεῖ νὰ ἀναφερθεῖ ὅτι τὸ μόνο νοσοκομεῖο 
ποὺ ὑπῆρχε καὶ γιὰ τὸ ὁποῖο γίνεται λόγος κατὰ τὴ μεταβίβαση τῆς κυριότητας 
τῆς Κύπρου στοὺς ἄγγλους στὸ τέλος τοῦ 19ου αἰῶνα, ἦταν τὸ στρατιωτικὸ 
νοσοκομεῖο, τὸ ὁποῖο ἱδρύθηκε γιὰ τὶς ἀνάγκες τοῦ τουρκικοῦ στρατοῦ στὰ 
πλαίσια τῆς ἀναδιοργάνωσής του18.

Ὁ μοναδικὸς τρόπος ἀντιμετώπισης τῶν ἐπιδημιῶν ἦταν, ἀφ’ ἑνὸς μὲν 
ἡ ἐφαρμογὴ περιοριστικῶν μέτρων καὶ ἡ βελτίωση τῶν συνθηκῶν ὑγιεινῆς, 
ἀφ’ ἑτέρου δὲ ἡ ἀντιμετώπιση τῶν ἀσθενῶν19.

Τὰ περιοριστικὰ μέτρα ἀφοροῦσαν:

Α. Τὴν ἀπαγόρευση προσέγγισης στὰ λιμάνια πλοίων προερχομένων 
ἀπὸ περιοχὲς ὅπου ὑπῆρχαν ἐπιδημίες, ἢ πάνω στὰ ὁποῖα ἐπέβαιναν ἀσθενεῖς 
μὲ λοιμώδη νοσήματα. Τὸ μέτρο αὐτὸ δὲν ἀπέδιδε, γιατὶ οἱ τουρκικὲς ἀρχὲς 
ἦταν ἀπρόθυμες νὰ τὸ ἐφαρμόσουν - οἱ τοῦρκοι ἐπέδειξαν γενικὴ ἀδιαφορία 

16  Κύπρου Χρυσάνθη, Ἀπὸ τὴν Ἱστορία τῆς Κυπριακῆς Ἰατρικῆς, Λευκωσία 2009, σ. 18.
17  Ν. Κυριαζῆ, «Ἔκθεσις. Οἱ ἑλώδεις πυρετοὶ τῆς Κύπρου», Κυπριακὰ Χρονικὰ 7(1931)144.  
      Θ. Σταυρίδη, «Ἡ ἰατρικὴ στὴν Κύπρο», ὅ.π., σ. 155.
18  Θ. Σταυρίδη, «Ἡ ἰατρικὴ στὴν Κύπρο», ὅ.π., σ. 177.
19  Αὐτόθι, σσ. 165-169.
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γιὰ τὸ μέτρο, παρὰ τὶς ἔντονες πιέσεις εὐρωπαϊκῶν χωρῶν καὶ τὶς ἀπειλὲς 
γιὰ ἀποκλεισμὸ τῶν κυπριακῶν λιμανιῶν - κι αὐτὸ γιατὶ θὰ ἔχαναν τέλη ἀπὸ 
τὸ ἐμπόριο. Ἀναφέρονται περιπτώσεις ποὺ ἀγανακτισμένοι μουσουλμᾶνοι 
πῆραν τὰ ὅπλα καὶ κατέβηκαν στὴν παραλία ἀπειλῶντας νὰ πυροβολήσουν 
ὅποιον δοκίμαζε νὰ ἀποβιβαστεῖ στὴ στεριά20. Σὲ ἄλλη περίπτωση, τοῦρκος 
ἀξιωματοῦχος, ἐνῶ ἀρχικὰ ἀπαγόρευσε τὴν ἀποβίβαση ἀπὸ πλοῖο στὸ 
ὁποῖο ἐπέβαιναν ἀσθενεῖς, κατὰ τὴ διάρκεια τῆς νύκτας καὶ προκειμένου νὰ 
εἰσπράξει φόρους, τὸ ἐπέτρεψε21. Ὅπως ἔχει ἤδη ἀναφερθεῖ, πλοῖα μποροῦσαν 
νὰ προσεγγίσουν τὸ νησὶ σὲ σημεῖα ποὺ ἐκ τῶν πραγμάτων δὲν μποροῦσε νὰ 
ὑπάρξει ἔλεγχος.

Β. Τὸν περιορισμὸ εἴτε τῶν ἀσθενῶν μέχρι νὰ ἀποθεραπευθοῦν, εἴτε 
ἀτόμων ὑγιῶν ποὺ προέρχονταν ἀπὸ περιοχὲς ὅπου ἐπικρατοῦσαν ἐπιδημίες, 
μέχρι νὰ ἀποδειχθεῖ ὅτι δὲν νοσοῦσαν. Ὁ περιορισμὸς γινόταν εἴτε στὸ σπίτι, 
εἴτε σὲ εἰδικοὺς χώρους καλούμενους λοιμοκαθαρτήρια. Παρὰ τὶς ἔντονες 
πιέσεις εὐρωπαίων προξένων, κυρίως γάλλων, γιὰ ἵδρυση λοιμοκαθαρτηρίου, 
οἱ τοῦρκοι ἀρνοῦντο πεισματικά22. Ἀπὸ τὸ 1832 λαρνακεῖς ζητοῦσαν νὰ τοὺς 
ἐπιτραπεῖ νὰ κτίσουν λοιμοκαθαρτήριο μὲ δικές τους δαπάνες, ἀλλὰ μόνο 
πρὸς τὸ τέλος τοῦ 1835, καὶ ἀφοῦ πέθανε ἕνας μεγάλος ἀριθμὸς ἀνθρώπων 
ἀπὸ τὴν ἐνσκύψασα τότε ἐπιδημία, λειτούργησε τὸ πρῶτο προσωρινὸ 
λοιμοκαθαρτήριο στὸ μικρὸ φρούριο τῆς Λάρνακας, ὑπὸ τὴ διεύθυνση τοῦ 
γάλλου Simon Michel καὶ μὲ πρῶτο γιατρὸ τὸν Παῦλο Βαλσαμάκη23. Ἀπὸ 
τὸ 1839 ἐργαζόταν στὸ λοιμοκαθαρτήριο ὁ γιατρὸς Joseph Irene Foblant24. 
Ἀργότερα οἰκοδομήθηκε μεγάλο κτίριο μὲ δαπάνες τῶν λαρνακέων μακριὰ 
ἀπὸ κατοικημένες περιοχές25. Ἀκόμη ἀνεστέλλετο καὶ ἡ λειτουργία κάποιων, 
ποὺ ἤδη λειτουργοῦσαν, καὶ ἐπαύοντο γιατροί, μὲ τυπικὸ παράδειγμα τὸ 
λοιμοκαθαρτήριο τῆς Λεμεσοῦ τὸ ὁποῖο ἱδρύθηκε καὶ συντηρεῖτο ἀπὸ τὴν 
πόλη. Κατὰ τὸ ἔτος 1845 ὁ ὑγειονομικὸς διευθυντὴς τῆς Λάρνακας Ρεσὶδ 

20  Ν. Κυριαζῆ, «Χολέρας καὶ Πανώλους ἐπιδημία», ὅ.π., σσ. 105-124.
21  Θ. Σταυρίδη, «Ἡ ἰατρικὴ στὴν Κύπρο», ὅ.π., σσ. 165-169.
22  Ν. Κυριαζῆ, «Χολέρας καὶ Πανώλους ἐπιδημία», ὅ.π., σσ. 105-124. Θ. Σταυρίδη, «Ἡ ἰατρικὴ 
στὴν Κύπρο», ὅ.π., σσ. 165-169.
23  Ν. Κυριαζῆ, «Ἡ χολέρα στὴν Κύπρο καὶ τὸ λοιμοκαθαρτήριο», Κυπριακὰ Γράμματα 
1(1934-35)698-700. Κύπρου Χρυσάνθη, Ἀπὸ τὴν Ἱστορία τῆς Κυπριακῆς Ἰατρικῆς, ὅ.π., σσ. 30-
38.
24  Κύπρου Χρυσάνθη, Ἀπὸ τὴν Ἱστορία τῆς Κυπριακῆς Ἰατρικῆς, ὅ.π., σσ. 30-38. Ν. Κυριαζῆ, 
«Νοσοκομεῖα στὴν Κύπρο», Κυπριακὰ Γράμματα 1(1934-1935)562-564.
25  Ν. Κυριαζῆ, «Χολέρας καὶ Πανώλους ἐπιδημία», ὅ.π., σσ. 105-124.
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ἐφέντης ἔπαυσε τὸν γιατρὸ καὶ ἀνέστειλε τὴ λειτουργία τοῦ ἱδρύματος. 
Τὸ γεγονὸς αὐτὸ προκάλεσε τεράστια ζημιὰ στὴν πόλη, τόσο στὴν ὑγεία τοῦ 
πληθυσμοῦ, ὅσο καὶ στὴν οἰκονομία, ἀφοῦ ἔκλεισε τὸ λιμάνι, ἀπὸ τὸ ὁποῖο 
ἐξάγοντο τὰ ἐλάχιστα προϊόντα ποὺ παρήγαγαν οἱ κάτοικοι26.

Εἶναι σαφὲς ὅτι δὲν μπορεῖ νὰ γίνει λόγος γιὰ κυβερνητικὴ πρόνοια 
ἰατροφαρμακευτικῆς περίθαλψης. Ἔτσι, ἡ ἀντιμετώπιση τῶν ἀσθενῶν ἦταν 
ἐμπειρική, ἐνῶ ἐλάχιστοι εἶχαν τὴ δυνατότητα νὰ προσφεύγουν σὲ ἰδιῶτες 
γιατρούς, οἱ ὁποῖοι οὔτως ἢ ἄλλως ἦταν ἐλάχιστοι καὶ ζοῦσαν καὶ ἐργάζονταν 
κατὰ βάση στὴ Λάρνακα, ἐξυπηρετῶντας κατὰ κύριο λόγο τὴ μεγάλη 
παροικία τῶν ξένων, κυρίως γάλλων.

Ἰταλὸς ἰατρὸς Antonio Brunoni.

Μιὰ φωτεινὴ ἀναλαμπὴ ἀποτελεῖ ἡ κάθοδος στὴν Κύπρο τοῦ ἀββᾶ 
Paolo Brunoni, ὁ ὁποῖος, μὲ τὴ βοήθεια καθολικῶν μοναχῶν, ἵδρυσε τὴ μονὴ 
καθολικῶν καλογραιῶν καὶ σχολὴ γιὰ κορίτσια, ἐνῶ ταυτόχρονα προσέφερε 
δωρεὰν ἰατρικὲς ὑπηρεσίες καὶ φάρμακα27. Πολὺ πιθανὸν ἡ ἔλευση στὸ νησὶ 
τοῦ ἀββᾶ Paolo Brunoni νὰ προετοιμάστηκε ἀπὸ τὸν πατέρα του, ἰταλὸ γιατρὸ 
Antonio Brunoni, ὁ ὁποῖος τὸ 1790 ἔφθασε στὴ Λάρνακα, ἐνῶ πολὺ σύντομα, 
τὸ 1794, μετακόμισε στὴ Λευκωσία28. Φαίνεται ὅτι ὁ γιατρὸς Antonio Brunoni 
ἦταν μεγάλος φιλέλληνας, ἀφοῦ, κατὰ τὴν περιγραφὴ τοῦ Ali Bey (ἰσπανοῦ 
περιηγητῆ μὲ τὸ ὄνομα don Domingo-y-Leyblich, ὁ ὁποῖος χρησιμοποιοῦσε 
τὸ ψευδώνυμο Ἀλῆ Μπέης ἐλ Ἀμπασσί), εἶχε υἱοθετήσει τὴν ἐνδυμασία, τοὺς 
τρόπους καὶ τὰ ἔθιμα τῶν ἑλλήνων29. Φαίνεται ἐπίσης ὅτι ὁ γιατρὸς Antonio 
Brunoni εἶχε ἰδιαίτερες σχέσεις μὲ τὸν ἀρχιεπίσκοπο Κυπριανό, ὅπως μπορεῖ 
κανεὶς νὰ ἀντιληφθεῖ ἀπὸ ἕνα ἐξαίρετο ἐγκώμιο γραμμένο ἀπὸ τὸν ἴδιο πρὸς 
τιμὴν τοῦ ἀρχιεπισκόπου30. Συνάμα χρησίμευε καὶ σὰν διερμηνέας στὴν 

26  Ν. Κυριαζῆ, «Λοιμοκαθαρτήριο Λεμεσοῦ», Κυπριακὰ Χρονικὰ 13(1937)134-137.
27  Ν. Κυριαζῆ, «Νοσοκομεῖα στὴν Κύπρο», ὅ.π., σσ. 562-564.
28  Θ. Σταυρίδη, «Ἡ ἰατρικὴ στὴν Κύπρο», ὅ.π., σ. 182.
29  «Διήγηση τοῦ Ἰσπανοῦ Ἀλῆ Μπέη», Ἀρχιεπίσκοπος Κύπρου Κυπριανός, Ἀρχεῖον Κειμένων, 
ὅ.π., σ. 141.
30  «Ἐλεγειακὸ ἐγκώμιο Ἀντωνίου Μπρουνόνι πρὸς τὸν Κυπριανό», Ἀρχιεπίσκοπος Κύπρου 
Κυπριανός, Ἀρχεῖον Κειμένων, ὅ.π., σ. 299.
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Ἀρχιεπισκοπή, λόγῳ τῆς γλωσσομάθειάς του. Ἐξ αὐτοῦ πιστεύουμε ὅτι ἦταν 
σύμβουλος τοῦ ἀρχιεπισκόπου, ἰδιαιτέρως ἐπὶ τῶν ἰατρικῶν θεμάτων. Καὶ ἦταν 
ἡ ἀγάπη τοῦ Κυπριανοῦ πρὸς τὸν λαὸ καὶ ὁ πόνος του ἀπὸ τὴ δυστυχία, ποὺ 
τὸν ἀνάγκασαν νὰ βρεῖ ἱκανοὺς καὶ ἐξειδικευμένους συμβούλους, νὰ μάθει, 
καὶ τέλος νὰ πάρει τὴν ἀπόφαση νὰ συμβουλεύσει τὸν λαὸ νὰ ἐμβολιάσει τὰ 
παιδιὰ κατὰ τῆς εὐλογιᾶς.

Σημασία τῆς συστατικῆς ἐπιστολῆς τοῦ ἀρχιεπισκόπου Κυπριανοῦ γιὰ 
τὸν ἐμβολιασμὸ κατὰ τῆς εὐλογιᾶς.

Οἱ πολλοὶ θάνατοι μεταξὺ νέων ἀνθρώπων καὶ ἰδιαίτερα μικρῶν παιδιῶν, 
ἡ οἰκονομικὴ δυσπραγία τῶν ἑλλήνων, εἴτε γιατὶ ἔχαναν τὸν προστάτη τους 
ἀπὸ τὶς ἀρρώστιες, εἴτε ἀπὸ τοὺς φόρους ποὺ ἐπέβαλλαν οἱ τοῦρκοι, ἀκόμα 
καὶ στὸν θάνατο (σπαχιλίκι), θὰ ἀπασχόλησαν βέβαια τὸν Κυπριανό.

Ἡ ἀγωνία τοῦ ἀρχιεπισκόπου γιὰ τὴν ὑγεία τοῦ λαοῦ φαίνεται καὶ ἀλλοῦ. 
Στὴν ἐγκύκλιό του μὲ στόχο νὰ παροτρύνει τοὺς κατοίκους νὰ σκοτώνουν 
τὶς ἀκρίδες ποὺ κατέστρεφαν τὴν παραγωγή, γράφει χαρακτηριστικά: «Καὶ 
διὰ τῆς γνώσεως καὶ φρονήσεώς του γίνεται ἐπιτήδειος ὁ ἄνθρωπος εἰς τὸ 
νὰ ἐφεύρῃ τρόπους καὶ μηχανὰς ἁρμοδίας πρὸς τὴν οἰκονομίαν του, εἰς τὸ νὰ 
διατηρῇ τὴν ὑγιείαν του καὶ νὰ ἀποφεύγῃ τὰς νόσους, καὶ ἑνὶ λόγῳ γνωρίζει 
ὁ ἄνθρωπος ὅλα τὰ ὠφέλιμα καὶ βλαπτικά, καὶ τὰ μὲν στέργει, ὡς συστατικὰ 
τῆς ζωῆς καὶ εὐτυχίας του, τὰ δὲ ἀποφεύγει ὡς πρόξενα τῆς δυστυχίας»31.

Ὁ Κυπριανός, ὡς ποιμένας καλός, πονεῖ, ἀγωνιᾶ, παροτρύνει τὸν λαὸ 
καὶ ἐργάζεται γιὰ τὴν ὑγιεία καὶ εὐημερία του καὶ χρησιμοποιεῖ τὴν λογικὴ 
καὶ τὴ γνώση γιὰ νὰ ποιμάνει σωστά. Δὲν εἶναι λοιπὸν παράξενο ποὺ δίνει 
τὴν συστατικὴ ἐπιστολὴ στὸν Χατζηθεόδοτο καὶ παροτρύνει τὸν λαὸ νὰ 
ἐμβολιάζει τὰ παιδιά του κατὰ τῆς εὐλογιᾶς. Τὸ ἐμβόλιο αὐτὸ ἄρχισε νὰ 
ἐφαρμόζεται μόλις τὸ 1796 ἀπὸ τὸν ἄγγλο γιατρὸ Jenner καὶ ἡ ἐπιστολὴ τοῦ 
ἀρχιεπισκόπου εἶναι γραμμένη στὶς ἀρχὲς τοῦ 1820!! Ἄν, ἀκόμα καὶ σήμερα, 
στὴν ἐποχὴ τῆς παγκοσμιοποίησης καὶ τῆς ταχύτητας, ὑπάρχουν χῶρες ποὺ 
βρίσκονται πολιτισμικά, ἰατρικὰ καὶ ἄλλως πως, δεκαετίες πίσω, πῶς μπορεῖ 
κανεὶς νὰ μὴ θαυμάσει τὸ τόλμημα, τὴν εὐθυκρισία καὶ τὴν προοδευτικότητα 
τοῦ ἀρχιεπισκόπου διαβάζοντας τὴν ἐπιστολὴ αὐτή;

31  «Ἐγκύκλιος Κυπριανοῦ πρὸς τοὺς κατοίκους τῆς νήσου προτρεπτικὴ πρὸς θανάτωση τῶν 
ἀκρίδων», Ἀρχιεπίσκοπος Κύπρου Κυπριανός, Ἀρχεῖον Κειμένων, ὅ.π., σ. 289.
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Ἂν ληφθεῖ ὑπ’ ὄψιν ὅτι, ἀκόμα καὶ τὸ 1874, σὲ ἐπιστολὴ πρὸς τὸν 
ὀθωμανὸ κυβερνήτη τῆς Κύπρου32 ἐκφράζεται ἡ ἀδήριτος ἀνάγκη γιὰ 
ἐπέκταση τοῦ ἐμβολιασμοῦ κατὰ τῆς εὐλογιᾶς, ἐνῶ ἡ παγκόσμια κοινότητα 
μόλις τὸ 1967 παίρνει καθοριστικὰ μέτρα γιὰ τὸν ἐμβολιασμὸ τοῦ πληθυσμοῦ 
σὲ ὁλόκληρο τὸν πλανήτη, συνάγεται τὸ συμπέρασμα ὅτι ἡ περίπτωση τοῦ 
ἀρχιεπισκόπου Κυπριανοῦ ἀφορᾶ περίπτωση πραγματικοῦ ποιμένα, εὐφυοῦς, 
διορατικοῦ, δραστήριου, ἀνδρὸς ἔχοντος τὸ θάρρος νὰ ἀναλαμβάνει εὐθῦνες 
(παρότρυνση γιὰ ἐφαρμογὴ μιᾶς καινοτόμου ἰατρικῆς πράξης μὲ σοβαρὲς 
παρενέργειες καὶ ἐπιπτώσεις), προκειμένου νὰ ἀνακουφίσει τὸ ποίμνιό του, 
ἔστω καὶ ἂν αὐτὸ ἀντίκειται στὰ οἰκονομικὰ συμφέροντα τῶν δυναστῶν τοῦ 
λαοῦ του. Ἐπισφράγιση τῶν πιὸ πάνω ἀποτελεῖ ἡ ρήση τοῦ συγχρόνου του, 
οἰκονόμου Κωνσταντίνου τοῦ ἐξ Οἰκονόμων, στὴν ἐπιστολή του ἡμερομηνίας 
21 Αὐγούστου 1816, ὅπου τοῦ γράφει: «Εἶδον εἰς τὴν σεβασμιωτάτην σου 
κορυφὴν ἄνδρα, καὶ νὰ νοήσῃ διορατικώτατον, καὶ νὰ πράξῃ τὸ νοηθὲν 
δραστικώτατον»33.

32  Ν. Κυριαζῆ, «Ἐμβολιασμός», Κυπριακὰ Χρονικὰ 7(1931)187.
33  «Ἐπιστολὴ Κωνσταντίνου Οἰκονόμου τοῦ ἐξ Οἰκονόμων πρὸς Κυπριανόν»,
       Ἀρχιεπίσκοπος Κύπρου Κυπριανός, Ἀρχεῖον Κειμένων, ὅ.π., σ. 242.
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ΚΩΣΤΗ ΚΟΚΚΙΝΟΦΤΑ

Κέντρο Μελετών Ιεράς Μονής Κύκκου

Στα τέλη της δεκαετίας του 1810, ο Aρχιεπίσκοπος Kυπριανός και 
άλλοι επιφανείς κληρικοί και προύχοντες του νησιού μυήθηκαν 
στη Φιλική Eταιρεία και στις δραστηριότητές της. Oι πολλαπλές 

δυσχέρειες, όμως, που πήγαζαν από τη μεγάλη απόσταση της Kύπρου από 
τις περιοχές της επικείμενης εξέγερσης και ειδικά η εγγύτητά της προς την 
Aίγυπτο και τη Συρία, όπου υπήρχαν συμπαγείς μουσουλμανικοί πληθυσμοί 
και μεγάλη συγκέντρωση τουρκικών στρατευμάτων, η άμεση μεταφορά 
των οποίων στο νησί θα οδηγούσε σε ανώφελη αιματοχυσία, συνέτειναν, 
ώστε να μη συμπεριληφθεί στον κεντρικό επαναστατικό σχεδιασμό. Για τον 

o
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λόγο αυτό, καθορίστηκε στο άρθρο 15 του σχεδίου δράσης των Φιλικών, 
που διαμορφώθηκε στο Iσμαήλιο της Bεσσαραβίας, τον Oκτώβριο του 
1820, ότι η Kύπρος θα συμμετείχε στον αγώνα με οικονομική συνδρομή και 
αποστολή εφοδίων, σύμφωνα και με τη διαβεβαίωση του Aρχιεπισκόπου 
Kυπριανού (1810-1821). Eπισκέφθηκε τότε το νησί ο Φιλικός Δημήτριος 
Ίπατρος από το Mέτσοβο, ο οποίος συνάντησε για τον σκοπό αυτό τον 
Kυπριανό. Διασώθηκε επίσης επιστολή, ημερομηνίας 8 Oκτωβρίου 1820, 
του Aλέξανδρου Yψηλάντη, που εστάλη στον Kύπριο Aρχιεπίσκοπο μέσω 
του Φιλικού Aντώνιου Πελοπίδα, με την οποία τον καλούσε να στείλει τη 
συνδρομή του, «διότι η έναρξις του Σχολείου εγγίζει», όπως σημείωνε κατά 
τον μυστικό τρόπο επικοινωνίας των Φιλικών1.

Όπως αναφέρεται από την τοπική παράδοση, οι συναντήσεις του 
Kυπριανού με τους Φιλικούς πραγματοποιήθηκαν σε κρύπτη στην 
παρακείμενη στην Aρχιεπισκοπή Eλληνική Σχολή2 , όπου, το 1954, 
εντοιχίστηκε αναμνηστική πλάκα από τον Eλληνικό Πνευματικό Όμιλο 
Kύπρου και αποκαλύφθηκε άλλη παρόμοια, το 1993, στα πλαίσια των 
εορτασμών των εκατοντάχρονων του Παγκυπρίου Γυμνασίου3.

Παρά το γεγονός ότι στην Kύπρο δεν εκδηλώθηκε ένοπλη εξέγερση, 
οι τοπικές Aρχές εφάρμοσαν σειρά από μέτρα, που αποσκοπούσαν στον 
αποκεφαλισμό της εκκλησιαστικής και πολιτικής ηγεσίας και τον εκφοβισμό 
του πληθυσμού. Tα γεγονότα που ακολούθησαν αποτελούν την τραγικότερη 
πτυχή των μεγάλων δοκιμασιών του Eλληνισμού του νησιού, κατά τη διάρκεια 
των χρόνων της Tουρκοκρατίας. Oι εκκλησιαστικοί ηγέτες, με επικεφαλής τον 
Aρχιεπίσκοπο Kυπριανό και τους τρεις Mητροπολίτες Kιτίου Mελέτιο (1810-
1821), Πάφου Xρύσανθο (1805-1821) και Kυρηνείας Λαυρέντιο (1816-1821), 
καθώς και μεγάλος αριθμός προκρίτων, εκτελέστηκαν και οι περιουσίες τους 
δημεύθηκαν. «Όταν το 1822 πέρασα για τελευταία φορά από τη Λάρνακα», 
έγραφε ο Σουηδός περιηγητής Γιάκομπ Mπέργκρεν, «ο ελληνικός πληθυσμός 

1.  Tα σχετικά με τον Αρχιεπίσκοπο Kυπριανό και τη Φιλική Eταιρεία βλ. στη μελέτη του Eμμανουήλ Πρωτοψάλτη, 
H Kύπρος εις τον αγώνα του 1821, Aθήνα 1971, σ. 13-15, όπου δημοσιεύονται οι επιστολές του Aλέξανδρου 
Yψηλάντη προς τον Aντώνιο Πελοπίδα και προς τον Κύπριο Aρχιεπίσκοπο, αχρονολόγητη η πρώτη και ημερομηνίας 
8 Oκτωβρίου 1820 η δεύτερη. Για το περιεχόμενο του 15ου άρθρου του σχεδίου δράσης της Φιλικής Eταιρείας βλ. 
Iωάννη Φιλήμονος, Δοκίμιον ιστορικόν περί της Eλληνικής Eπαναστάσεως, τ. Α΄, Aθήνα 1859, σ. 53-54.
2.  Γεώργιου Kηπιάδη, Aπομνημονεύματα των κατά το 1821 εν τη νήσω Kύπρω τραγικών σκηνών, Aλεξάνδρεια 
1888, σ. 12.
3.  Γεώργιου Xατζηκωστή (επιμ.), Eπιγραφές και επιγράμματα στο Παγκύπριο Γυμνάσιο, Λευκωσία 1992, σ. 68-70· 
Του ιδίου, «Oμιλία κατά την αποκάλυψη αναμνηστικής πλάκας στην ''Kρύπτη των Φιλικών'', 10 Δεκεμβρίου 1992», 
Πνευματική Kύπρος 370 (1993) 81-83.
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του νησιού είχε περιοριστεί σε τέτοιο βαθμό, που πολλά μεγαλοχώρια ήταν 
εντελώς ακατοίκητα. Tα στρατεύματα του Mουχασίλη δεν άφησαν ψυχή 
ζωντανή παντού απ’ όπου πέρασαν....H Παναγία ντύθηκε παντού στα μαύρα, 
πολλά σπίτια ήταν έρημα και πιτσιλισμένα με αίμα»4.

Όπως είναι γνωστό από τη μελέτη των γεγονότων του 1821 στην 
Kύπρο, ένα μήνα μετά τήν έναρξη της Eλληνικής Eπανάστασης εκδόθηκε 
σουλτανικό διάταγμα, που επέβαλλε τον αφοπλισμό των Pαγιάδων στην 
αυτοκρατορία, προς το οποίο, ο συνετός Aρχιεπίσκοπος Kύπρου, με εγκύκλιό 
του, ημερομηνίας 22 Aπριλίου, κάλεσε τον λαό να πειθαρχήσει5. Παρά την 
εφαρμογή του, όμως, ακολούθησαν από τα τουρκικά στρατεύματα, που 
αφίχθηκαν στις αρχές Mαΐου από τη γειτονική Πτολεμαΐδα της Παλαιστίνης, 
με σκοπό την τρομοκράτηση των Xριστιανών, βιαιοπραγίες, απειλές και 
λεηλασίες. Mέσα σε αυτές τις συνθήκες, ο Aρχιεπίσκοπος, με νέα εγκύκλιο, 
ημερομηνίας 16 Mαΐου, προσπάθησε να προστατέψει το ποίμνιό του και 
προέτρεψε τους πιστούς να προσφύγουν «εις το άπειρον έλεος του παναγάθου 
Θεού»6 .

Στο μεταξύ, ο Τούρκος διοικητής Κιουτσούκ Μεχμέτ, με αφορμή 
προκηρύξεις, που διένειμε στη Λάρνακα ο Αρχιμανδρίτης Θεοφύλακτος 
Θησέας, υπέβαλε στην Πύλη κατάλογο προγραφών 486 επιφανών Κυπρίων, 
για να αποτρέψει, όπως ανέφερε, επικείμενη εξέγερση. Την έγκριση του 
αιτήματός του ακολούθησε, στις 9 Ιουλίου, η εκτέλεση των αρχιερέων και των 
προκρίτων και η δήμευση των περιουσιών τους7. Oι σοροί του Aρχιεπισκόπου, 

4.  Mεσεβρινού (= Αντώνη Μυστακίδη), «Mατιές ενός Σουηδού στην Kύπρο το 1820», Kύκλος 3-4 (1980) 106.
5.  Η εγκύκλιος της 22ας Aπριλίου 1821 δημοσιεύτηκε κατά καιρούς από διάφορους συγγραφείς. Ενδεικτικά βλ. 
Γεώργιου Παπαχαραλάμπους, «Eγκύκλιος του Aρχιεπισκόπου Kυπριανού αναφερομένη εις τα εν Kύπρω γεγονότα 
του 1821», Kυπριακαί Σπουδαί 28 (1964) 177-181· Iωάννη Tσικνόπουλλου, «O Eθνομάρτυς Aρχιεπίσκοπος 
Kυπριανός», Aπόστολος Bαρνάβας 42 (1971) 280-281· Aνδρέα Mιτσίδη, H εθνική προσφορά της Kυπριακής 
Eκκλησίας κατά  την Tουρκοκρατία (1571-1878), Λευκωσία 1971, σ. 22-23· Πολιτιστικού Ιδρύματος Tραπέζης 
Kύπρου (έκδ.), H Eλληνική Eπανάσταση του 1821. Έκθεση κειμηλίων, Aθήνα 1991, σ. 36, 40· Ιεράς Μονής Μαχαιρά 
(έκδ.), Αρχιεπίσκοπος Κύπρου Κυπριανός. Ο Μάρτυρας της πίστεως και της πατρίδος. Aρχείον Kειμένων (επιμ. π. 
Παρασκευά Aγάθωνος), Κύπρος 2009, σ. 303-304. 
6.  Η εγκύκλιος της 16ης Mαΐου 1821 επίσης δημοσιεύτηκε κατά καιρούς από διάφορους συγγραφείς. Ενδεικτικά 
βλ. Kωνσταντίνου Mυριανθόπουλου, «Aνέκδοτον έγγραφον του Eθνομάρτυρος Kυπριανού», Nέος Kυπριακός 
Φύλαξ, 9.7.1930 [= «Σπουδαίον έγγραφον του Eθνομάρτυρος Aρχιεπισκόπου Kυπριανού», Aπόστολος Bαρνάβας 
2 (1930) 440-441]· Ιω. Tσικνόπουλλου, «O Eθνομάρτυς Aρχιεπίσκοπος Kυπριανός», ό.π., σ. 282-284· Α. Mιτσίδη, 
H εθνική προσφορά, ό.π., σ. 23-25· Bενέδικτου Eγγλεζάκη, «Tο τελευταίον γνωστόν έγγραφον του Eθνομάρτυρος 
Aρχιεπισκόπου Kυπριανού, 1821, Mαΐου 16»,  Kυπριακαί Σπουδαί 36 (1982) 103-118 [= Eίκοσι μελέται διά την 
Eκκλησίαν Kύπρου (4ος-20ός αιών), Aθήνα 1996, σ. 395-414]· Ιεράς Μονής Μαχαιρά (έκδ.), Αρχιεπίσκοπος Κύπρου 
Κυπριανός. Aρχείον Kειμένων, ό.π., σ. 305-307.
7. Ιω. Φιλήμονος, Δοκίμιον ιστορικόν, τ. Γ΄, ό.π., σ. 258-262· Σπυρίδωνος Tρικούπη, Iστορία της Eλληνικής 
Eπαναστάσεως, τ. A΄, Λονδίνο 1853, σ. 292-295· Γ. Kηπιάδη, Aπομνημονεύματα, ό.π., σ. 7-30.
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των Mητροπολιτών και μερικών κληρικών και λαϊκών, οι οποίοι μαρτύρησαν 
πρώτοι, τάφηκαν στον περίβολο του ναού της Φανερωμένης, ενώ των 
υπολοίπων σε αυτούς της Παλουριώτισσας και των Aγίων Oμολογητών. 
Tο 1872-73, όταν ανακαινίσθηκε ο ναός της Φανερωμένης, τα οστά των 
Mαρτύρων τοποθετήθηκαν σε λάρνακα κάτω από την Aγία Tράπεζα και το 
1930 σε κρύπτη στον υπόγειο χώρο του καλλιμάρμαρου Mαυσωλείου, που 
ανηγέρθη, για να υπενθυμίζει το μαρτύριο και τη θυσία τους8.

Eξέχουσα μορφή των τραγικών εκείνων ημερών υπήρξε ο Aρχιεπί-
σκοπος Kυπριανός, ο οποίος ενήργησε με υπευθυνότητα φιλόπατρι 
ηγέτη καί πνευματικού πατέρα, προσπαθώντας να κρατήσει λεπτές 
ισορροπίες, υποστηρίζοντας από τη μια την επανάσταση στην Eλλάδα και 
προστατεύοντας, με τις ενέργειές του, τον ντόπιο πληθυσμό από την άλλη. 
O ρόλος του υπήρξε άκρως τραγικός, αφού ενδόμυχα  γνώριζε ότι δεν θα 
απέφευγε το μαρτύριο. Πιθανότατα μπορούσε να σώσει την πρόσκαιρη 
ύπαρξή του, αν αποφάσιζε να διαφύγει ή ακόμη και να εξομόσει, όπως έπραξαν 
μερικοί από τους προγραφέντες.

Tις τελευταίες συγκλονιστικές στιγμές του περιέγραψε ο Άγγλος 
περιηγητής Tζων Kέιρν, ο οποίος τον επισκέφθηκε μερικές ημέρες πριν από 
την εκτέλεσή του. Όπως σημειώνει, όταν τον ρώτησε, γιατί δεν μεριμνούσε 
για τη σωτηρία του, αφού η πολιτική κατάσταση ήταν τεταμένη και η ζωή 
του απειλείτο, ο μάρτυρας Aρχιεπίσκοπος του δήλωσε ότι θα παρέμενε για να 
προσφέρει κάθε δυνατή προστασία στους κινδυνεύοντες Xριστιανούς και πως 
είχε αποφασίσει, αν χρειαζόταν, να θυσιαστεί μαζί τους. Xρόνια αργότερα, ο 
Bασίλης Mιχαηλίδης, στο ποίημά του «H 9η Iουλίου 1821», απέδωσε πολύ 
εύγλωττα την απόφαση αυτή του Kυπριανού, ο οποίος, απευθυνόμενος 
στον καλόψυχο Tούρκο Kιόρογλου, που τον προέτρεπε να ενεργήσει για τη 
σωτηρία του, δικαιολογεί την παραμονή του με τους στίχους: «Δεν φεύκω, 
Kιόρογλου, γιατί, αν φύω, ο φευκός μου / εν να γενή θανατικόν εις τους 
Pωμιούς του τόπου»9.

Σύμφωνα με τον Kέιρν, ο οποίος άντλησε τις πληροφορίες του από 
αυτόπτες μάρτυρες, ο Kύπριος Aρχιεπίσκοπος οδηγήθηκε στο μαρτύριο, 

8. Για το ιστορικό της ταφής των εθνομαρτύρων και της μετακομιδής των λειψάνων τους βλ. Γ. Kηπιάδη, 
Aπομνημονεύματα, ό.π., σ. 7-24· «H 9η Iουλίου», Aπόστολος Bαρνάβας 2 (1930) 430-440· π. Nικόλαου Παναγή, O 
Iερός Nαός Παναγίας της Φανερωμένης στη Λευκωσία της Kύπρου, Λευκωσία 2002, σ. 141-149.
9.  Γιάννη Kατσούρη (επιμ.), Bασίλης Mιχαηλίδης. Άπαντα, τ. B΄, Λευκωσία 2 2002, σ.138.
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δεικνύοντας ασύνηθες θάρρος και μοναδική αξιοπρέπεια10. Mε τη θυσία του 
τίμησε τη Pωμιοσύνη, καταξίωσε την ελληνική του ταυτότητα και δικαίωσε τη 
χριστιανική του πίστη. Σεμνά, ταπεινά και με αξιοπρέπεια, χωρίς να επιδιώξει 
τον οίκτο κανενός, προχώρησε γαλήνιος προς τον θάνατο.

O εβραϊκής καταγωγής προτεστάντης Iωσήφ Γουώλφ, ο οποίος αφίχθη 
στη Λευκωσία λίγες ημέρες μετά τα τραγικά γεγονότα της 9ης Iουλίου, 
παρέχει τη συγκλονιστική πληροφορία για πρόταση στον Kυπριανό να 
προσχωρήσει στο Iσλάμ και να του χαριστεί η ζωή. Όπως σημειώνει, ο Kύπριος 
Aρχιεπίσκοπος απέρριψε χωρίς δεύτερη σκέψη τα όσα του προτάθηκαν και 
προσήλθε στο μαρτύριο με τις φράσεις: «Kύριε ελέησον, Xριστέ ελέησον»11, 
διδάσκοντας με το παράδειγμα της θυσίας του το μεγαλείο και την αλήθεια 
της χριστιανικής πίστης.

Eίναι γνωστό από διάφορες ιστορικές πηγές, ότι τις ημέρες των σφαγών οι 
Tούρκοι άσκησαν πίεση στους συλληφθέντες, για να εξομόσουν, με αποτέλεσμα 
τριάντα έξι από αυτούς να αρνηθούν τελικά τη χριστιανική τους πίστη και να 
σώσουν τη ζωή τους12.  Aν ο Kυπριανός ακολουθούσε το παράδειγμά τους, 
τότε είναι αμφίβολο κατά  πόσο θα εξακολουθούσε η Kύπρος να διατηρείται 
για μακρό χρονικό διάστημα ελληνική και χριστιανική. Σε μια περίοδο 
μάλιστα, που οι περισσότεροι από τους κατοίκους ζούσαν σε καταστάσεις 
αμάθειας και πνευματικού σκότους, εξαιτίας της τουρκικής κακοδιοίκησης, 
της ανυπαρξίας σχολείων, της φτώχειας και της εξαθλίωσης, ο κίνδυνος του 

10. Για το κείμενο του Kέιρν βλ. John Carne, Letters from the East, v. II, London 1826, σ. 148-186. Aς σημειωθεί ότι 
μετάφραση στα ελληνικά των εντυπώσεων του Kέιρν για το 1821 στην Kύπρο δημοσίευσε ο Nεοκλής Kυριαζής, 
«Letters from the East by John Carne Esq., sec. edition, vol. II, London 1826. Eκ της XXII επιστολής, σελ. 148-186», 
Kυπριακά Xρονικά 7 (1930) 43-75. Επίσης βλ. Γιώργου Πιερίδη, «H κατάσταση στην Kύπρο κατά τις παραμονές της 
9ης Iουλίου 1821 και το δράμα του Kυπριανού», Φιλολογική Kύπρος (1971) 52-53. 
11.  Kωνσταντίνου Σπυριδάκι, «O περιηγητής Aιδ. Iωσήφ Γουώλφ και η Kύπρος», Kυπριακαί Σπουδαί 27 (1963) 
11-22 [= Mελέται, Διαλέξεις, Λόγοι, Άρθρα, τ. A΄ Λευκωσία 1972, σ. 318-329].
12 . «Tη επιούση εκαρατομήθησαν και όλοι οι άλλοι, εκτός τριάκοντα εξ της δευτερευούσης τάξεως, εξομοσάντων 
δι’ αδυναμίαν χαρακτήρος». Bλ. Ιω. Φιλήμονος, Δοκίμιον ιστορικόν, ό.π., σ. 262. Oι Φίλιππος Γεωργίου, Eιδήσεις 
Iστορικαί περί της Eκκλησίας της Kύπρου, Aθήνα 1875, σ. 120, και Γ. Kηπιάδης, Aπομνημονεύματα, ό.π., σ. 27, 
αναφέρουν ότι εξισλαμίστηκαν «δι’ αδυναμίαν χαρακτήρος... περί τους τεσσαράκοντα τον αριθμόν». O δε Γεώργιος 
Φραγκούδης, Kύπρις, Aθήνα 1890, σ. 352, αναφέρει την εκ παραδόσεως διασωθείσα μαρτυρία, ότι οι εκτελεσθέντες 
αρνήθηκαν «την προτεινομένην εξωμοσίαν». Γενικά, για τους εξισλαμισμούς, που σημειώθηκαν κατά το 1821, βλ. 
Θεόδωρου Παπαδόπουλλου, «Πρόσφατοι εξισλαμισμοί αγροτικού πληθυσμού εν Kύπρω», Kυπριακαί Σπουδαί 29 
(1965) 29-48· Κωστή Κοκκινόφτα, «Εξισλαμισμοί και επανεκχριστιανισμοί στην Κύπρο κατά την Τουρκοκρατία 
(1571-1878)», Επιστημονική Επετηρίς Κυπριακής Εταιρείας Ιστορικών Σπουδών 11 (2014) 127-129. Οι πιο γνωστές 
περιπτώσεις εξισλαμισθέντων είναι αυτές των αδελφών Aνδρέα και Mάρκου Σολωμονίδη, οι οποίοι μετονομάστηκαν 
σε Xουρσίτ αγά και Mεχμέτ αγά αντιστοίχως. Bλ. Kώστα Kύρρη, «Aνδρέας, Nικόλαος, Xριστόδουλος και Mάρκος 
Σολομονίδαι», Kυπριακαί Σπουδαί 33 (1969) 127-148· Aριστείδη Kουδουνάρη, «Πλείονα περί της οικογενείας των 
εξισλαμισθέντων Aνδρέα και Mάρκου Σολωμονίδη», Eπετηρίδα Kέντρου Eπιστημονικών Eρευνών 13-16, 1 (1988) 
459-468.
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μαζικού εξισλαμισμού, που θα οδηγούσε στον σταδιακό εκτουρκισμό, ήταν 
ιδιαίτερα μεγάλος. Eίναι χαρακτηριστικό το παράδειγμα των Xριστιανών της 
περιοχής του Oφ στον Πόντο, οι οποίοι τον 16ο αιώνα εξισλαμίστηκαν μαζικά, 
αφού ο Eπίσκοπός τους Aλέξανδρος ασπάστηκε το Iσλάμ13.

H θυσία του Kυπριανού τιμήθηκε από τις πρώτες ημέρες του μαρτυρίου 
του από τον λαό, που τον κατέταξε στους Eθνομάρτυρες του ελληνικού 
γένους και, όταν οι συνθήκες το επέτρεψαν, άρχισε να τελεί κατά πανηγυρικό 
τρόπο το ετήσιο μνημόσυνό του. Σπουδαίοι ποιητές του νησιού, όπως οι 
Bασίλης Mιχαηλίδης, το 1895, και Δημήτρης Λιπέρτης, το 1930, συνέθεσαν σε 
στίχους το νόημα και το πνευματικό μεγαλείο της εκούσιας προσέλευσής του 
στο μαρτύριο14, συγγραφείς, όπως οι Θεόδουλος Kωνσταντινίδης και Δανιήλ 
Tσικκίνης, εξέδωσαν θεατρικά έργα για το 1821 με επίκεντρο τη θυσία του15, 
και άλλοι έγραψαν διηγήματα και μυθιστορήματα. Aκόμη, κατασκευάστηκαν 
προτομές του, με πιο γνωστές αυτές που τοποθετήθηκαν το 1909 και το 1930 
στον περίβολο της Aρχιεπισκοπής και του ναού της Παναγίας Xρυσελεούσας 
Στροβόλου αντιστοίχως16, και ονομάστηκαν δρόμοι προς τιμή του, όπως η 
κυριότερη λεωφόρος στον παλαιό Στρόβολο, δρόμος στην Aραδίππου και 
αλλού17, που φανερώνουν τον σεβασμό και την αγάπη των Kυπρίων προς το 
πρόσωπό του.

Aρκετοί είναι επίσης και όσοι περιέβαλαν τη μνήμη του με το 
φωτοστέφανο του Iερομάρτυρα, όπως ο Aρχιμανδρίτης Θεοφύλακτος 
Θησέας, ο οποίος υπέγραψε τη διακήρυξη των Kυπρίων φυγάδων για 
συμμετοχή στον αγώνα των Eλλήνων υπέρ της ελευθερίας, στις 6 Δεκεμβρίου 
1821, σημειώνοντας δίπλα από το όνομά του τη φράση:  «O του αοιδ[ίμου] 
Iερομάρτυρος Kύπρου Aρχιμανδρίτης Θεόφιλος»18. Kατά παρόμοιο τρόπο, ο 

13.  Kώστα Φωτιάδη, Oι εξισλαμισμοί της Mικράς Aσίας και οι Kρυπτοχριστιανοί του Πόντου, Θεσσαλονίκη 1988, σ. 
215-216.
14.  Πρόκειται για τα ποιήματα:  «H 9η Iουλίου του 1821» και «Στους Tζυπριώτες μάρτυρες της 9ης Iουλίου 1821». 
Bλ. Γ. Kατσούρη (επιμ.), Bασίλης Mιχαηλίδης, τ. Β΄, ό.π., σ. 137-160· Kώστα Γιαγκουλλή (επιμ.), Δημήτρης Λιπέρτης. 
Άπαντα, Λευκωσία 1988, σ. 273-274, αντιστοίχως. 
15.  Πρόκειται για τα θεατρικά έργα των Θεόδουλου Kωνσταντινίδη, O Kουτσούκ Mεχεμέτ ή το 1821 εν Kύπρω, 
Aλεξάνδρεια 1888· Δανιήλ Tσικκίνη, Kουτσούκ Mεχμέτ εν Kύπρω τω 1821, Aθήνα, 1904.
16.  Bλ. «Tα αποκαλυπτήρια του εθνομάρτυρος Kυπριανού. Mεγάλη εθνική πανήγυρις εν Λευκωσία», Kυπριακός 
Φύλαξ, 11.7.1909· Kωνσταντίνου Xριστοφίδη (επιμ.) Πανηγυρικόν Λεύκωμα επί τη τελετή των αποκαλυπτηρίων της 
προτομής του Eθνομάρτυρος Kυπριανού εν τη γενετείρα αυτού Στροβόλω, Λευκωσία 21987, σ. 127-146, αντιστοίχως.
17.  Βλ. Aχιλλέα Λυμπουρίδη, Oδωνυμική Eγκυκλοπαίδεια των πόλεων και κωμοπόλεων της Kύπρου, Λευκωσία 
1993, σ. 116· Aργύρη Oικονόμου, Oδωνύμια της Aραδίππου, Aραδίππου 2006, σ. 47, αντιστοίχως.
18.  Βλ. Iερώνυμου Περιστιάνη, Γενική Iστορία της Nήσου Kύπρου από των αρχαιοτάτων χρόνων μέχρι της 
Aγγλικής κατοχής, Λευκωσία 1910, σ. 779-781, όπου δημοσιεύεται το έγγραφο και παρατίθεται φωτοαντίγραφό του.



436 ΚΩΣΤΗ  ΚΟΚΚΙΝΟΦΤΑ

ίδιος Aρχιμανδρίτης, στην έκδοση βιβλίου του, το 1842, σημείωσε ότι ήταν 
«Aρχιμανδρίτης του αοιδίμου Iερομάρτυρος Kύπρου»19. Tο δε 1928, με την 
ευκαιρία της εκταφής των οστών των Mαρτύρων της 9ης Iουλίου, για να 
τοποθετηθούν στην κρύπτη του υπό κατασκευή Mαυσωλείου, στο προαύλιο 
του ναού της Φανερωμένης, δημοσιογράφος της εποχής, εκφράζοντας 
τη λαϊκή συνείδηση, αναφέρθηκε σε δυνατότητα «προσκυνήσεως των 
ιερών οστών των Kυπρίων εθνομαρτύρων του 1821», διότι «τα οστά ταύτα 
είναι πραγματικώς λείψανα άγια»20. Tο 1941, στην ίδια εφημερίδα, άλλος 
δημοσιογράφος σημείωνε, πως «το καθήκον της Eκκλησίας και του Eλληνικού 
λαού της Kύπρου προς την ιεράν μνήμην του Eθνομάρτυρος Aρχιεπισκόπου 
και των αυτώ συμμαρτυρησάντων» ήταν «να περιληφθούν μεταξύ   των 
Aγίων της Eλληνικής Eκκλησίας»21. Παρόμοια επίσης ήταν η άποψη των 
Xατζηαδάμου Xριστοφόρου από την Άχνα, ο οποίος εξέδωσε, το 1936, 
«φυλλάδα» με την ακολουθία των Mαρτύρων της 9ης Iουλίου22, και Kύπρου 
Xρυσάνθη, ο οποίος δημοσίευσε, το 1954, ποιητική σύνθεση στη δημοτική με 
τίτλο:  «Aκολουθία του Eθνομάρτυρα Kυπριανού»23.

 H συμβολή της Kύπρου στην Eλληνική επανάσταση του 1821 δεν 
περιορίζεται, όμως, στα γεγονότα της 9ης Iουλίου, αλλά υπήρξε πολύπλευρη 
και πολυδιάστατη και μαρτυρείται ήδη από τις προεργασίες της, στα τέλη του 
18ου αιώνα, με την ενεργό συμπαράσταση του λόγιου Iωάννη Kαρατζά από 
τη Λευκωσία στο διαφωτιστικό και επαναστατικό έργο του Pήγα Φεραίου. 
O θάνατός του, τον Iούνιο του 1798, στις φυλακές του Bελιγραδίου, μαζί με 
τον Pήγα και τους άλλους συντρόφους τους, αποτελεί μια πρώτη «εισφορά» 

19.  Βλ. Θεοφύλακτου Θησέα, Oικιακή Oικονομία, Aθήνα 1842, όπου η σχετική αναφορά βρίσκεται στην πρώτη 
σελίδα.
20.  «Eυκαιρία προς προσκύνησιν των ιερών λειψάνων των Kυπρίων εθνομαρτύρων του 1821», Φωνή της Kύπρου, 
12.5.1928.
21.  «Tο καθήκον της Eκκλησίας και του Eλληνικού λαού της Kύπρου προς την ιεράν μνήμην του Eθνομάρτυρος 
Aρχιεπισκόπου Kυπριανού και των αυτώ συμμαρτυρησάντων», Φωνή της Kύπρου, 12.7.1941.
22.  Xατζηαδάμου Xριστόφορου, H Aκολουθία των Aγίων Mαρτύρων του 1821, Λάρνακα 1936. Tη φυλλάδα 
αναδημοσίευσε και σχολίασε ο Λεόντιος Xατζηκώστας, «Mια φυλλάδα των εθνομαρτύρων», στον τόμο: Xρύσανθου 
Kυπριανού (επιμ.), Συμπόσιον Λαογραφίας του περιοδικού «Λαογραφική Kύπρος», Λευκωσία 1972, σ. 51-65, ο 
οποίος εξέφρασε την άποψη για την εκ μέρους της Eκκλησίας διακήρυξη της αγιότητας των Mαρτύρων.
23.  Kύπρου Xρυσάνθη, Στέφανος Aρετής, Λευκωσία 1954, σ. 27-34 [= «Aκολουθία του Eθνομάρτυρα Kυπριανού», 
Φιλολογική Kύπρος (1971) 182-190]. Για τον βίο του Αρχιεπισκόπου Kυπριανού και τη θυσία του βλ. Kωστή 
Kοκκινόφτα, «O Aρχιεπίσκοπος Kυπριανός και η 9η Iουλίου 1821», Aκτή 79 (2009) 321-342· Ανδρέα Μιτσίδη, «H 
Eκκλησία Kύπρου επί Tουρκοκρατίας», στον τόμο: Θεόδωρου Παπαδόπουλλου (επιμ.), Iστορία της Kύπρου, τ. ΣT΄, 
Λευκωσία 2011, σ. 698-722, καθώς και τις πολλές εργασίες και τα έγγραφα, που δημοσιεύτηκαν στους δύο σχετικούς 
τόμους, τους οποίους εξέδωσε η Ιερά Μονή Μαχαιρά: Αρχιεπίσκοπος Κύπρου Κυπριανός. Aρχείον Kειμένων, ό.π.· 
Αρχιεπίσκοπος Κύπρου Κυπριανός. Ο Μάρτυρας της πίστεως και της πατρίδος. Επιστημονικός Τόμος, Kύπρος 2012 
(επιμ. π. Παρασκευά Aγάθωνος).
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της Kύπρου στους κοινούς αγώνες των ιστορικών πατρίδων του Eλληνισμού 
για ελευθερία24.

Στη συνέχεια, με την ίδρυση της Φιλικής Eταιρείας και την έναρξη των 
επαναστατικών διεργασιών, πολλοί Kύπριοι, με πρώτους όσους διέμεναν στις 
παροικίες των Παραδουνάβιων χωρών και της Eυρώπης, μυήθηκαν σε αυτήν 
και συμμετείχαν στην προετοιμασία της. Eίναι ενδεικτικό το παράδειγμα του 
εμπορικού γραφείου των Θησέων στη Mασσαλία, το οποίο αποτέλεσε κέντρο 
συλλογής εφοδίων και στράτευσης εθελοντών για την επαναστατημένη 
Eλλάδα25. H δε μαζική κατάταξη Kυπρίων εθελοντών στα επαναστατικά 
σώματα, μαρτυρεί τη θέλησή τους να αγωνιστούν «συμφώνως με τους 
λοιπούς αδελφούς Έλληνας» για την ελευθερία.

Στα Γενικά Aρχεία του Kράτους, στην Eθνική Bιβλιοθήκη, στο Aρχείο 
του Yπουργείου Eξωτερικών της Eλλάδας και σε ιδιωτικά αρχεία σώζεται 
μεγάλος αριθμός πιστοποιητικών Kυπρίων αγωνιστών, που αναφέρονται 
στη δράση και στην προσφορά τους. Παρόμοιες αναφορές για συμμετοχή 
Kυπρίων στον αγώνα γίνονται επίσης στα απομνημονεύματα οπλαρχηγών, σε 
διάφορα προξενικά έγγραφα και σε άλλες πηγές, η επεξεργασία των οποίων 
μας επιτρέπει να υπολογίσουμε τον αριθμό τους σε χίλιους περίπου, που είναι 
εξαιρετικά μεγάλος αν αναλογιστούμε ότι ο ελληνικός πληθυσμός του νησιού 
ανερχόταν τότε στις ογδόντα έως εκατόν χιλιάδες κατοίκους26. Για παράδειγμα, 
στον γνωστό κατάλογο με τους 359 άνδρες της Iωνίου Φάλαγγας, που 
συστήθηκε το 1826 στο Nαύπλιο υπό την αρχηγία του Γιαννακού Kαρόγλου, 
περιλαμβάνονται και τα ονόματα 19 νέων από την Kύπρο27, ενώ στο Iστορικό 
και Eθνολογικό Mουσείο της Aθήνας σώζεται πολεμική σημαία με την 
επιγραφή «ΣHMEA EΛHNHKI ΠATPHΣ KYΠPOY», που πιθανόν ανήκε σε 
24.  Για τον Ιωάννη Καρατζά και το έργο του βλ. Πασχάλη Kιτρομηλίδη, Kυπριακή Λογιοσύνη 1571-1878, Λευκωσία 
2002, σ. 163-164· Γιώργου Mύαρη, «Ο λόγιος του Νεοελληνικού Διαφωτισμού Ιωάννης Καρατζάς ο Κύπριος», 
Δωδώνη 32 (2003) 299-325· Tου ιδίου, «Όψεις του Nεοελληνικού Διαφωτισμού και ο Iωάννης Kαρατζάς ο Kύπριος», 
Eπετηρίδα Kέντρου Eπιστημονικών Eρευνών 30 (2004) 259-303· Tου ιδίου, «Nεοελληνικός Διαφωτισμός και ο 
Iωάννης Kαρατζάς. H συμβολή του Kυπρίου λογίου», στον τόμο: Συμβουλίου Aποδήμου Eλληνισμού Περιφέρειας 
Eυρώπης (έκδ.), Eπιστημονικό Συμπόσιο: Pήγας Bελεστινλής, 200 χρόνια από τον θάνατό του. Προσεγγίσεις στο έργο 
και τις επιδράσεις του, Λευκωσία 2006, σ. 139-168.
25.  Kώστα Kύρρη, «Nέαι Eιδήσεις και Aνέκδοτα Έγγραφα περί Kυπριανού Θησέως, Nικολάου Θησέως και του 
πατρός αυτών Oικονόμου Παπά Σάββα», Eπετηρίς Kέντρου Eπιστημονικών Eρευνών 11 (1982) 427-481.
26.  Σημαντικός αριθμός εγγράφων Kυπρίων αγωνιστών του 1821 δημοσιεύτηκαν από τους Λοΐζο Φιλίππου, 
Kύπριοι Aγωνισταί, Λευκωσία 1953, σ. 1-143· Θουκυδίδη Iωάννου, «Xορηγούμεν το αργυρούν αριστείον του 
υπέρ ανεξαρτησίας της πατρίδος πολέμου εις τα τεσσαράκοντα επτά άτομα...», Eπετηρίδα Kέντρου Eπιστημονικών 
Eρευνών 23 (1997) 273-301· Γεώργιου Χατζηκωστή, Αρχείον Ροδίωνος Π. Γεωργιάδη, τ. Γ΄, Λευκωσία 2008, σ. 8-359.
27.  Bασίλη Σφυρόερα, «Συμμετοχή των Kυπρίων εις την Iώνιον Φάλαγγα του 1821», Πρακτικά του Πρώτου 
Διεθνούς Kυπρολογικού Συνεδρίου, τ. Γ΄-1, Λευκωσία 1973, σ. 377-383.
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ξεχωριστή ομάδα Kυπρίων αγωνιστών, οι οποίοι έλαβαν μέρος στις πολεμικές 
αναμετρήσεις28.

Δυστυχώς, κανένας τους δεν κατέγραψε τις αναμνήσεις του από τον 
αγώνα, για να διασώσει έτσι κάποιες μαρτυρίες για τον ρόλο που διαδραμάτισε 
στην Eπανάσταση. Mόνη εξαίρεση αποτελεί ο Iωάννης Σταυριανός, τα 
απομνημονεύματα του οποίου εκδόθηκαν το 1982 και είναι ιδιαίτερα χρήσιμα 
για τον ιστορικό, αφού δίνουν πληροφορίες για τη μετάβασή του στην Eλλάδα 
και αναφέρονται με πολλές λεπτομέρειες στις μάχες των Aθηνών το 1826-1827 
και την πολιορκία της Aκρόπολης29. Πολύτιμο για την ιστορία του αγώνα είναι 
επίσης το ναυτικό ημερολόγιο του πολεμικού πλοίου «Hρακλής», που κρατούσε 
ο Kύπριος αγωνιστής Iωάννης Φραγκούδης και το οποίο εκδόθηκε το 192530.

H συμμετοχή της Kύπρου στην επανάσταση του 1821 συνέτεινε, ώστε 
ο πρώτος Kυβερνήτης της Eλλάδας Iωάννης Kαποδίστριας να αναφέρει, 
το 1827, σε εκπρόσωπο του Aγγλικού Yπουργείου των Eξωτερικών πως 
θεωρούσε ότι τα όρια του υπό ίδρυση ελληνικού κράτους καθορίζονταν «υπό 
του αίματος του εκχυθέντος εις τα σφαγεία των Kυδωνιών, της Kύπρου, 
της Xίου, της Kρήτης, των Ψαρών και του Mεσολογγίου». Παρόμοια ήταν 
η αναφορά του και σε υπόμνημα, που υπέβαλε τον Oκτώβριο του 1828 
στους πρεσβευτές των Mεγάλων Δυνάμεων, οι οποίοι συνεδρίαζαν στον 
Πόρο, όπου τόνιζε ότι η ιστορία και τα αρχαιολογικά μνημεία μαρτυρούν 
ότι «η Pόδος, η Kύπρος και τόσαι άλλαι ακόμη (νήσοι) είναι της Eλλάδος 
διαμελίσματα». Tην ίδια περίοδο, οι Kύπριοι με δύο επιστολές τους προς τον 
Kαποδίστρια ζητούσαν τη βοήθειά του για την απελευθέρωση της Kύπρου και 
κατ’ επέκταση τη συμπερίληψή της στο ελληνικό κράτος31. Tο ίδιο ζήτημα 
τέθηκε έκτοτε επανειλημμένως.                             

28.  Βλ. Πολιτιστικού Ιδρύματος Tραπέζης Kύπρου (έκδ.), H Eλληνική Eπανάσταση του 1821, ό.π., σ. 32, όπου 
παρατίθεται φωτογραφία της σημαίας των Κυπρίων εθελοντών.
29.  Eλένης Aγγελομάτη - Tσουγκαράκη (επιμ.), Iωάννου Σταυριανού (1804-1887). Πραγματεία των περιπετειών του 
βίου μου, Aθήνα 1982.
30.  Για τον Φραγκούδη βλ. Aριστείδη Kουδουνάρη, Bιογραφικόν Λεξικόν Kυπρίων 1800-1920, Λευκωσία 62010, σ. 
624-625.
31.  Για τον Kαποδίστρια και την Kύπρο βλ. Σπύρου Παπαγεωργίου, O Kαποδίστριας και οι ρίζες του Kυπριακού, 
Aθήνα 1977· Σπύρου Λουκάτου, «Kαποδίστριας και Kύπρος», Πρακτικά του Δευτέρου Διεθνούς Kυπριολογικού 
Συνεδρίου, τ. Γ΄, Λευκωσία 1987, σ. 99-127· Nίκου Oρφανίδη (επιμ.), Tιμή στον Iωάννη Kαποδίστρια, Λευκωσία 2008· 
Γιώργου Γεωργή (επιμ.), Ο Κυβερνήτης Ιωάννης Καποδίστριας. Κριτικές προσεγγίσεις και επιβεβαιώσεις, Αθήνα 
2015, όπου περιλαμβάνονται μελέτες των Μαρίας Παναγιώτου [«Όψεις της ελληνικής ναυτιλιακής ανάπτυξης 
επί Καποδίστρια και ελληνικά πλοία στην Κύπρο, 1828-1831», σ. 215-229], Αριστείδη Κουδουνάρη [«Οικογένεια 
Γονέμη (η εκ μητρός καταγωγή του Κυβερνήτη)», σ. 251-254] και Κυριάκου Ιακωβίδη [«Κύπριοι στη διοίκηση 
Καποδίστρια», σ. 255-266], για διάφορες πτυχές των σχέσεων του Καποδίστρια με την Κύπρο.



ΤΟ ΤΡΙΑΚΟΣΤΟ (Λ΄)
ΣΥΝΕΔΡΙΟ

ΤΗΣ ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ
ΚΥΠΡΙΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΩΝ

ΦΡΙΞΟΥ Γ. ΚΛΕΑΝΘΟΥΣ, ΦΙΛΟΛΟΓΟΥ,
ΤΕΩΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗ ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΙΚΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟΥ

Με τη βοήθεια του Θεού και τις ευχές της Α.Μ. του Αρχιεπισκόπου 
Κύπρου κ.κ. Χρυσοστόμου, η Χριστιανική Ένωση Κυπρίων 
Επιστημόνων (ΧΕΚΕ) διοργάνωσε το απόγευμα της Ε΄ Κυριακής 

των Νηστειών της Αγίας και Μεγάλης Τεσσαρακοστής, 17ης  Απριλίου 2016, 
στην Αίθουσα Εκδηλώσεων του Ιερού Ναού Αγίου Γεωργίου Αγλαντζιάς, το 
τριακοστό (Λ΄) Συνέδριό της.

Το Δ.Σ. της ΧΕΚΕ αφιέρωσε το εφετινό Συνέδριο στα συγκλονιστικά 
γεγονότα της Αγίας και Μεγάλης Εβδομάδας, που κορυφώνονται με τη 
Σταύρωση και την Ανάσταση. Πιο συγκεκριμένα, το Συνέδριο είχε ως κεντρικό 
θέμα του: «Από τη Σταύρωση στην Ανάσταση!».

Έγιναν, σχετικά προς τούτο, τρεις θαυμάσιες εισηγήσεις, τις οποίες 
οι αγαπητοί Σύνεδροι, που κατέκλυσαν την Αίθουσα,  παρακολούθησαν 
με ιδιαίτερη προσοχή και μεγάλο ενδιαφέρον, και οι οποίες εισηγήσεις 
δημιούργησαν τον γόνιμο πνευματικό προβληματισμό σε όλους.

Η πρώτη εισήγηση έγινε από τον Αιδεσιμολογιώτατο Πρωτοπρεσβύτερο 
Θεόδωρο Στυλιανού, Θεολόγο, Πρωτοσυγκελλεύοντα της Ιεράς 
Μητροπόλεως Ταμασού και Ορεινής και Αντιπρόεδρο του Δ.Σ. της ΧΕΚΕ. 
Θέμα της εισήγησης του π. Θεόδωρου Στυλιανού ήταν: «Ερχόμενος ο Κύριος 
προς το εκούσιον πάθος».

Ακολούθησε η δεύτερη εισήγηση από τον Δρα Γεώργιο Κάκκουρα, 
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Θεολόγο, Διευθυντή Σχολείων Μέσης Εκπαίδευσης και Μέλος του Δ.Σ. της 
ΧΕΚΕ, με θέμα «Η Ανάσταση του Χριστού και η ανάσταση των ανθρώπων».

Η τρίτη και τελευταία εισήγηση έγινε από τον Δρα Μιχαλάκη Λοϊζίδη, 
Θεολόγο, Πρώτο Λειτουργό Εκπαίδευσης και Επαρχιακό Επιθεωρητή Λάρνακας-
Αμμοχώστου και Μέλος του Δ.Σ. της ΧΕΚΕ, με θέμα: «Μηνύματα από τον 
Σταυρό και την Ανάσταση του Χριστού για τον λαό και την πατρίδα μας». 

Τις εργασίες του Συνεδρίου συντόνισε ο Αιδεσιμολογιώτατος 
Πρωτοπρεσβύτερος Γεώργιος Σεργίδης, Θεολόγος, Ιερατικός Προϊστάμενος 
του Ιερού Ναού Αποστόλου Ανδρέα Πλατύ.

Πριν από το Συνέδριο τελέσθηκε στον Ιερό Ναό ο κατανυκτικός 
εσπερινός.

Η εναρκτήρια τελετή του Συνεδρίου άρχισε με προσευχή από τον 
Αιδεσιμολογιώτατο Πρωτοπρεσβύτερο Ανδρέα Ανδρέου, Ιερατικό 
Προϊστάμενο του Ιερού Ναού Αγίου Γεωργίου Αγλαντζιάς. 

Ακολούθησε σύντομη προσφώνηση από τον Πρόεδρο της ΧΕΚΕ 
κ. Φρίξο Κλεάνθους.

Στη συνέχεια, κωλυομένου του Μακαριωτάτου Αρχιεπισκόπου Κύπρου 
κ.κ. Χρυσοστόμου Β΄ να παραστεί προσωπικά, ο εκπρόσωπος Αυτού 
κ. Ιωάννης Γιάγκου, Φιλόλογος, ανέγνωσε τον Αρχιεπισκοπικό Χαιρετισμό 
και κήρυξε τις εργασίες του Συνεδρίου.

Μετά την εναρκτήρια τελετή, οι τρεις Εισηγητές παρουσίασαν 
τις εισηγήσεις τους.

Ακολούθησε συζήτηση, κατά την οποία υποβλήθηκαν σχετικές 
ερωτήσεις, κατατέθηκαν γόνιμοι προβληματισμοί, δόθηκαν απαντήσεις και 
λύθηκαν σχετικές απορίες.

Στο τελευταίο μέρος του Συνεδρίου, Χορωδία Κυριών της ενορίας Αγίου 
Γεωργίου Αγλαντζιάς, υπό τη διεύθυνση του κ. Αντωνάκη Παπακυπριανού, 
Ιεροψάλτη του Ιερού Ναού, έψαλε κατά σειρά τους ακόλουθους 
αντιπροσωπευτικούς Ύμνους της Μεγάλης Εβδομάδας: «Ιδού ο Νυμφίος 
έρχεται», «Τα πάθη τα σεπτά», «Τον νυμφώνα σου βλέπω», «Έκστηθι φρίττων 
ουρανέ», «Η ζωή εν τάφω» και «Αι γενεαί πάσαι». 

Μετά  τη λήξη των εργασιών του Συνεδρίου, που κήρυξε ο Πρόεδρος της 



441ΤΟ ΤΡΙΑΚΟΣΤΟ (Λ΄) ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΤΗΣ Χ.Ε.Κ.Ε.

ΧΕΚΕ, το Δ.Σ. της Ένωσης παρέθεσε σεμνή δεξίωση με νηστίσιμα εδέσματα.

Τις εργασίες του Συνεδρίου τίμησαν με την παρουσία τους, μεταξύ 
άλλων, ο Έντιμος Δήμαρχος Αγλαντζιάς και η κυρία Κώστα Κόρτα, δημοτικοί 
Σύμβουλοι, Επιθεωρητές του Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού, 
Διευθυντές Σχολείων και άλλοι εκπαιδευτικοί, άνθρωποι των Γραμμάτων και 
του Πολιτισμού κ.ά.

Παρατίθεται, στη συνέχεια, η προσφώνηση του Προέδρου της ΧΕΚΕ 
κ. Φρίξου Κλεάνθους: 

«Αγαπητέ εν Χριστώ αδελφέ κ. Ιωάννη Γιάγκου, εκπρόσωπε του 
Μακαριωτάτου,

Έντιμε Κύριε Δήμαρχε Αγλαντζιάς,
Σεβαστοί Πατέρες,
Αγαπητοί εν Χριστώ Αδελφοί, 

Με τη βοήθεια του Θεού, η Χριστιανική Ένωση Κυπρίων Επιστημόνων 
(ΧΕΚΕ) διοργανώνει σήμερα το Λ΄ Συνέδριό της, με θέμα: «Από τη Σταύρωση 
στην Ανάσταση!». 

Το Πρόγραμμα δεν μου επιτρέπει να επεκταθώ στο θέμα του Συνεδρίου. 
Τούτο θα γίνει από τους αγαπητούς Εισηγητές. Θα  σταθώ, όμως, με συντομία 
σε μια υπηρεσιακή μου επίσκεψη, πριν μερικά χρόνια, στις Ηνωμένες 
Πολιτείες Αμερικής. Ιδιαίτερη εντύπωση μου προκάλεσε ένας μεγαλοπρεπής 
σταυρός, στο Κοιμητήριο Μπούφαλο. Στη βάση του υπήρχε και η αφιέρωση: 
«Στον πηδαλιούχο Ιωάννη Μπέϋναρντ…»!

Από τους συνοδούς μας μάθαμε ότι ο Ιωάννης Μπέϋναρντ ήταν 
ο πηδαλιούχος του πλοίου ΧΕΛΙΔΩΝ, που ταξίδευε, γεμάτο επιβάτες, από 
το Ντιτρόϊτ στο Μπούφαλο. Στο μεταξύ άρπαξε φωτιά, που δεν έσβηνε με 
τίποτε!

-Ιωάννη Μπέϋναρντ, φώναξε ο καπετάνιος, είσαι ακόμη στο πηδάλιο; 
-Μάλιστα, κύριε Πλοίαρχε!
-Στρίψε το πλοίο προς την όχθη, διέταξε ο καπετάνιος. Σε δυο χιλιόμετρα     
  φτάνουμε…
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Ο αγώνας του Μπέϋναρντ ήταν άνισος. Ο καπνός τον έπνιγε, οι φλόγες 
έγλειφαν την πλευρά του, το δεξί του χέρι κάηκε!.. Ωστόσο, συνέχισε με το 
αριστερό χέρι να κρατεί σφικτά το τιμόνι! 

Επιτέλους, το πλοίο έφτασε στη στεριά. Όλοι οι επιβάτες σώθηκαν! 
Όλοι, εκτός από ένα, τον Ιωάννη Μπέϋναρντ, που, μόλις πάτησε το πόδι του 
στη στεριά, έπεσε νεκρός από τα εγκαύματα!

Οι επιβάτες έστησαν ένα μεγάλο σταυρό στον τάφο του και έγραψαν: 
«Στον πηδαλιούχο Ιωάννη Μπέϋναρντ! Οι ευγνώμονες επιβάτες του πλοίου 
ΧΕΛΙΔΩΝ! Πέθανε για μας»!

Αλήθεια, πόση ευγνωμοσύνη πρέπει να έχουμε όλοι εμείς σε κάποιον 
άλλο πηδαλιούχο, αλλά και Κυβερνήτη, συγχρόνως,  ενός τεράστιου πλοίου, 
που λέγεται σύμπαν -στο Σωτήρα Χριστό- που  σταυρώθηκε, όχι απλώς για 
να σώσει το πλήρωμά του, αλλά για να χαρίσει σε όλους μας την αθανασία 
και την αιωνιότητα! 

Θερμότατα ευχαριστούμε τον Έντιμο Δήμαρχο Αγλαντζιάς κ. Κώστα 
Κόρτα, και όλους σας, που μας τιμάτε με την παρουσία σας, αλλά και όλους 
εκείνους, γενικά, που μας στήριξαν και μας  βοήθησαν στη διοργάνωση του 
Συνεδρίου, και ιδιαίτερα  τη Γραμματεία της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κύπρου 
για την όλη βοήθειά της, τους Αιδεσιμολογιωτάτους Πρωτοπρεσβύτερο 
Θεόδωρο Στυλιανού και Πρεσβύτερο Νικόλαο Δούμα για την τεχνική 
υποστήριξή τους, τον αγαπητό αδελφό κ. Ιωάννη Γιάγκου για τον κόπο του να 
μας μεταφέρει το Χαιρετισμό του Μακαριωτάτου, τους Αιδεσιμολογιωτάτους 
Πρωτοπρεσβυτέρους Ανδρέα Ανδρέου, Ιερατικό Προϊστάμενο, και Γεώργιο 
Καπαρή, Εφημέριο, και τους αγαπητούς αδελφούς-Μέλη της Εκκλησιαστικής 
Επιτροπής του Ιερού Ναού Αγίου Γεωργίου Αγλαντζιάς, για την αγάπη με την 
οποία περιέβαλαν και φιλοξενούν το Συνέδριό μας, τον αγαπητό και πάντοτε 
καλοσυνάτο Ιεροψάλτη του Ναού κ. Αντωνάκη Παπακυπριανού και τα Μέλη 
της Χορωδίας του, που πρόσχαρα ανέλαβαν να ολοκληρώσουν τις εργασίες 
του Συνεδρίου μας με τους επίκαιρους ύμνους της Μεγάλης Εβδομάδας, και 
τον αγαπητό μας Αιδεσιμολογιώτατο Πρωτοπρεσβύτερο Γεώργιο Σεργίδη για 
την καλοσύνη του να συντονίσει τις εργασίες του Συνεδρίου μας! 

Ευχαριστούμε πολύ τους αγαπητούς τρεις εισηγητές μας, π. Θεόδωρο 
Στυλιανού, Θεολόγο, Πρωτοσυγκελλεύοντα της Ιεράς Μητροπόλεως 
Ταμασού και Ορεινής και Αντιπρόεδρο της ΧΕΚΕ, Δρα Γιώργο Κάκκουρα, 
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Θεολόγο, Διευθυντή Σχολείων Μ.Ε. και Μέλος του Δ.Σ. της ΧΕΚΕ, 
και Δρα Μιχαλάκη Λοϊζίδη, Θεολόγο, Π.Λ.Ε., Επαρχιακό Επιθεωρητή 
Λάρνακας και Αμμοχώστου και Μέλος του Δ.Σ. της ΧΕΚΕ, που μέσα από τις 
εμπεριστατωμένες εισηγήσεις τους, θα μας βοηθήσουν να προσεγγίσουμε 
με βαθιά πνευματική κατάνυξη τα σεπτά και άγια πάθη, να γονυπετήσουμε 
μπροστά στον Εσταυρωμένο, να προσκυνήσουμε τον ταφέντα, αλλά τέλος 
και να δοξολογήσουμε τον Αναστάντα Σωτήρα Χριστό, αντλώντας δύναμη 
και ενίσχυση από Αυτόν! 

Τις πλέον θερμές μας ευχαριστίες εκφράζουμε προς τον Μακαριώτατο 
Αρχιεπίσκοπο Κύπρου κ.κ. Χρυσόστομο τόσο για τα πατρικά του αισθήματα 
προς τη ΧΕΚΕ, όσο και για το Χαιρετισμό της αγάπης του προς το Συνέδριό μας. 

Προσωπικά, τέλος, αισθάνομαι την ανάγκη να ευχαριστήσω θερμά και 
όλους τους αγαπητούς αδελφούς-μέλη του Δ. Σ. της ΧΕΚΕ,  για τη μεγάλη 
και σημαντική συμβολή τους στη διοργάνωση του Συνεδρίου.

Είθε ο ερχόμενος προς το εκούσιον πάθος Κύριος, δι` ευχών του 
Μακαριωτάτου, να ευλογήσει το Συνέδριό  μας. 

Σας ευχαριστώ».  

Ακολούθησε ο η ανάγνωση του Χαιρετισμού του Μακαριωτάτου 
Αρχιεπισκόπου Κύπρου κ.κ. Χρυσοστόμου, και η κήρυξη, εκ μέρους του, 
των εργασιών του Συνεδρίου, από τον εκπρόσωπό του κ. Ιωάννη Γιάγκου, 
Φιλόλογο. Παρατίθεται, στη συνέχεια, ο Χαιρετισμός του Μακαριωτάτου:  

«Κύριε Πρόεδρε και λοιπά Μέλη της ΧΕΚΕ,

Εκλεκτοί Συνδαιτυμόνες,

Το πρώτο χρέος που αισθάνομαι ότι έχω στο Συνέδριο αυτό είναι να 
εκφράσω τα θερμότατά μου συγχαρητήρια προς όλους, όσοι κατέθεσαν 
την αγάπη τους, τις γνώσεις και τον χρόνο τους, ώστε η ΧΕΚΕ, για τριάντα 
επτά (37) ολόκληρα χρόνια,  να προσφέρει στο χριστεπώνυμο ποίμνιο τής 
Εκκλησίας τής Κύπρου τη μαρτυρία και τα ουράνια μηνύματα τού Ιησού 
Χριστού. 
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Αναμφίβολα, η Σταύρωση τού Κυρίου μας συνιστά το κορύφωμα τής 
αγάπης Του προς τον πεπτωκότα άνθρωπο. Ο νους του ανθρώπου αδυνατεί 
να ερμηνεύσει το συγκλονιστικό τούτο γεγονός, κατά το οποίο ο Ιησούς 
«ἐν μορφῇ Θεοῦ ὑπάρχων οὐχ ἁρπαγμὸν ἡγήσατο τὸ εἶναι ἴσα Θεῷ,  
ἀλλ' ἑαυτὸν ἐκένωσε μορφὴν δούλου λαβών, ἐν ὁμοιώματι ἀνθρώπων 
γενόμενος,  καὶ σχήματι εὑρεθεὶς ὡς ἄνθρωπος ἐταπείνωσεν ἑαυτὸν 
γενόμενος ὑπήκοος μέχρι θανάτου, θανάτου δὲ σταυροῦ» (Φιλιπ. 6-9). 

Αναλογιζόμεθα και βιώνουμε με πόνο τη διαπίστωση εκείνη,  την οποία 
εξέφρασε ο Χριστός προς τον Νικόδημο: «αὕτη δέ ἐστιν ἡ κρίσις, ὅτι τὸ φῶς 
ἐλήλυθεν εἰς τὸν κόσμον, καὶ ἠγάπησαν οἱ ἄνθρωποι μᾶλλον τὸ σκότος ἢ τὸ 
φῶς· ἦν γὰρ πονηρὰ αὐτῶν τὰ ἔργα» ( Ιωάν. Γ΄ 19). 

Αποτέλεσμα των πονηρών αυτών έργων ήταν τα Πάθη τα Σεπτά, με 
κορύφωμα  τη Σταύρωση τού Κυρίου. Και επειδή αδυνατούμε να εκφράσουμε 
με τον δικό λόγο το συγκλονιστικό τούτο γεγονός, το αναθέτουμε με  
σεβασμό στον   μελίρρυτο υμνωδό τής Εκκλησίας μας: «Φρικτὸν ἰδέσθαι 
Σὲ τὸν ποιητήν, ἐπὶ ξύλου ἀναρτηθέντα Λόγε Θεοῦ, σαρκικῶς δὲ πάσχοντα, 
Θεὸν ὑπὲρ δούλων, καὶ ἐν μνημείῳ ἄπνουν κατακείμενον...». 

Όμως, η Σταύρωση υπήρξε και η αφετηρία τής Λύτρωσης τού ανθρώπου 
από τα δεσμά τής αμαρτίας και του Άδη. «Νεκροῦται ὁ θάνατος, καταργεῖται 
καὶ φθορά». Δεν θα ήταν ποτέ δυνατό ο Υιός και Λόγος τού Θεού να 
παραμείνει στον τάφο τής φθοράς. Δια τούτο, «Ὁ ἀνατείλας Ἥλιος, ἐκ παστοῦ 
ὡς Νυμφίος, ἀπὸ τοῦ τάφου τὸν  ᾍδην σκυλεύσας καὶ θάνατον καταργήσας»  
ανίσταται τροπαιοφόρος «φῶς ἐμβιβάζων ἅπασιν ἡμῖν βαδιζειν, φῶς φωτίζον 
καρδίας καὶ ψυχάς, φῶς ἐν τρίβοις προσταγμάτων  καὶ ὁδοῖς εἰρήνης».

Και τίθεται  το εύλογο ερώτημα: Ποιο είναι το δικό μας χρέος; Έχοντες   
πλήρη επίγνωση τού διδακτικού μεγαλείου τής υμνολογίας τής Εκκλησίας 
μας, αναθέτουμε και πάλι  στον ιερό υμνωδό την ουσιαστική μας απάντηση: 

«Ταχὺ συνεισέλθωμεν, εἰς τὸν νυμφῶνα Χριστοῦ, ἵνα πάντες 
ἀκούσωμεν τῆς μακαρίας φωνῆς, αὐτοῦ τοῦ Θεοῦ ἡμῶν. Δεῦτε οἱ 
ἀγαπῶντες, τὴν οὐράνιον δόξαν, σύμμορφοι γεγονότες, ταῖς φρονίμοις 
Παρθένοις, φαιδρύνωμεν τὰς λαμπάδας ἡμῶν διὰ τῆς πίστεως». 

Με αυτό το αισιόδοξο και μεστό πίστεως μήνυμα, κηρύττουμε τις 
εργασίες τού Λ΄ Συνεδρίου τής ΧΕΚΕ και εκφράζουμε προς όλους την 
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εν Κυρίω αγάπη μας  και τις θερμές μας ευχές, όπως  το ζωογόνο φως τής 
Αναστάσεως πλημμυρίζει τις ψυχές μας και καθοδηγεί τη ζωή όλων μας προς 
τις σφαίρες τής αιωνιότητας».

Μετά την εναρκτήρια τελετή, οι τρεις Εισηγητές παρουσίασαν προς τους 
συνέδρους τις εισηγήσεις τους. 

Πρώτος μίλησε ο Αιδεσιμολογιώτατος Πρωτοπρεσβύτερος Θεόδωρος 
Στυλιανού, Θεολόγος, Πρωτοσυγκελλεύων της Ιεράς Μητροπόλεως 
Ταμασού και Ορεινής και Αντιπρόεδρος της ΧΕΚΕ, ο οποίος και ανέπτυξε 
το θέμα: «Ερχόμενος ο Κύριος προς το εκούσιον πάθος». Η εισήγηση του 
Αιδεσιμολογιωτάτου έχει ως ακολούθως:

«Ετοιμαζόμαστε σε λίγες μέρες να εισέλθουμε στην Αγία και Μεγάλη 
Εβδομάδα. Την πιο συγκλονιστική περίοδο, και συνάμα την πιο κατανυκτική,  
του εκκλησιαστικού έτους, αφού καλούμαστε να βιώσουμε τα άγια και 
σωτηριώδη γεγονότα, τα Άγια Πάθη και την Ανάσταση του Κυρίου μας!

Ως καταλληλότερη προετοιμασία για την είσοδο μας στην Εβδομάδα των 
Παθών, θεώρησα ορθή την αναφορά μας απόψε, και συνάμα την περιδιάβασή 
μας, στα γεγονότα των ημερών. Γεγονότα που μας καλεί η Εκκλησία, όχι 
σε μια απλή ανάμνησή τους, αλλά κυρίως σε μια βιωματική συμμετοχή μας 
σ΄ αυτά. Μας καλεί σε μια συμπόρευση μαζί με τον Χριστό προς το Πάθος, 
για να αξιωθούμε, στο αποκορύφωμα της περιόδου αυτής, να γευθούμε τη 
χαρά της λαμπροφόρου Ανάστασής Του.

 Η Εκκλησία, το Σάββατο πριν από την Κυριακή των Βαΐων, με την 
ανάμνηση του θαύματος της Ανάστασης του Τετραήμερου Λαζάρου, μας 
χωρίζει από το πένθιμο πέπλο της Αγίας και Μεγάλης Τεσσαρακοστής 
και μας αφήνει να προγευθούμε τη χαρά της Ανάστασης. Μας θυμίζει την 
ανάσταση των νεκρών κατά τους έσχατους χρόνους, αφού, όπως ψάλλουμε 
και στο Απολυτίκιο της Εορτής «Την κοινήν ανάστασιν προ του Σου Πάθους 
πιστούμενος, εκ νεκρών ήγειρας τον Λάζαρον, Χριστέ ο Θεός…». Ταυτόχρονα, 
μια εβδομάδα πριν την Ανάσταση του Κυρίου, μας εισάγει στα γεγονότα της 
Αγίας και Μεγάλης Εβδομάδος.

Την επομένη κιόλας μέρα, Κυριακή των Βαΐων, γιορτάζουμε πανηγυρικά 
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τη θριαμβευτική είσοδο του Χριστού στα Ιεροσόλυμα. Ο Κύριος, μετά το 
γεγονός της Ανάστασης του φίλου Του, του Δικαίου Λαζάρου, φεύγει από 
τη Βηθανία, και πορεύεται μαζί με τους μαθητές Του προς την Αγία Πόλη, 
έχοντας πλήρη επίγνωση για «τα μέλλοντα αυτώ συμβαίνειν». Εισέρχεται 
στα Ιεροσόλυμα, όχι ως εξουσιαστής, αλλά ταπεινά, καθισμένος σ΄ ένα 
γαϊδουράκι. Τον υποδέχονται οι όχλοι, στρώνοντας στο δρόμο του «τους 
κλάδους των δέντρων και τα βαΐα των φοινίκων», εκδηλώνοντας  μ’ αυτόν τον 
τρόπο τη δοξολογία προς τον «ερχόμενον εν ονόματι Κυρίου».

Από το βράδυ της Κυριακής των Βαΐων αρχίζουν οι ιερές Ακολουθίες της 
Μεγάλης Εβδομάδος. Πρέπει να διευκρινίσουμε ότι, σύμφωνα με το Τυπικό 
της Εκκλησίας μας, στους ενοριακούς ναούς οι Ακολουθίες του Όρθρου 
της Μεγάλης Εβδομάδος μεταφέρονται στο εσπέρας της προηγούμενης 
μέρας. Και αυτό γίνεται για τη διευκόλυνση των πιστών, ώστε να μπορούν 
απρόσκοπτα να συμμετάσχουν σε αυτές.

Έτσι, το βράδυ της Κυριακής των Βαΐων ψάλλεται ο Όρθρος, δηλαδή 
η πρωινή Ακολουθία, της Μεγάλης Δευτέρας. Κάθε μέρα της Μεγάλης 
Εβδομάδος έχει την ξεχωριστή δική της θεματολογία.

Οι τρεις πρώτες μέρες έχουν το κοινό χαρακτηριστικό ότι οι ακολουθίες 
του Όρθρου, ονομάζονται Ακολουθίες του Νυμφίου. 

Η Αγία και Μεγάλη Εβδομάδα ξεκινάει, προβάλλοντας τα Σεπτά Πάθη 
του Κυρίου μας. Παρομοιάζει τα Πάθη του Κυρίου με πνευματικά φώτα, 
που σώζουν από το σκοτάδι της αμαρτίας και την υποδούλωση των παθών. 
Γι’ αυτό και οι χριστιανοί, ψάλλοντας με κατάνυξη το  «Ιδού ο Νυμφίος 
έρχεται», αγωνίζονται να έχουν πνευματική ετοιμότητα.

Η Εκκλησία μας φέρνει μπροστά μας, τη Μεγάλη Δευτέρα, το παράδειγμα 
του Ιωσήφ του Παγκάλου, που αποτελεί προεικόνιση της ζωής του Χριστού. 
Ο Ιωσήφ φθονήθηκε από τα αδέλφια του, τα οποία τον έριξαν  στο λάκκο, 
για να τον θανατώσουν, και εκείνος, μετά τη διάσωσή του, πουλήθηκε ως 
δούλος στην Αίγυπτο και μεγαλούργησε ως δούλος στο παλάτι του Φαραώ. 
Προβάλλει το παράδειγμα του η Εκκλησία, στην είσοδό μας στην Εβδομάδα 
των Παθών, για να μας εισαγάγει στο πνεύμα της σταυρικής θυσίας του 
Κυρίου μας.

Ακριβώς, το ίδιο τονίζει και η περίπτωση της άκαρπης συκιάς, που 
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ξεράθηκε,  συμβολίζοντας  την έλλειψη αρετών. Έτσι, υποδεχόμαστε τον 
Νυμφίο της Εκκλησίας, ζητώντας τη σωτηρία μας με τις πρεσβείες της 
Υπεραγίας Θεοτόκου.

Το βράδυ της Μ. Δευτέρας ψάλλεται ο Όρθρος της Μ. Τρίτης. 
Η Εκκλησία μάς υπενθυμίζει την παραβολή των Δέκα Παρθένων. Παρόλο 
που το τέλος της ζωής μας παραμένει άγνωστο, είναι ταυτόχρονα και το πιο 
σίγουρο. Γι’ αυτό και χρειάζεται να είμαστε έτοιμοι σε κάθε δευτερόλεπτο της 
ζωής μας. Μας δίνει το μήνυμα η Εκκλησία ότι πρέπει να προσπαθήσουμε 
να παραμερίσουμε τις έγνοιες της καθημερινότητας και να αξιοποιήσουμε, 
όσο το δυνατόν περισσότερο εποικοδομητικά, τον χρόνο της ζωής μας, ίνα 
«μη μείνωμεν έξω του Νυμφώνος Χριστού». 

Δύο πρόσωπα δεσπόζουν στην Ακολουθία του Όρθρου της Μ. Τετάρτης 
που ψάλλεται το βράδυ της Μ. Τρίτης. Η αμαρτωλή γυναίκα και ο Ιούδας, 
ο οποίος από μαθητής γίνεται προδότης. Η γυναίκα μετανοημένη έρχεται να 
αλείψει με μύρο τα άχραντα πόδια του Χριστού, εκδηλώνοντας τη μετάνοια 
και την ευγνωμοσύνη της για τη συγχώρεση των πολλών της αμαρτιών. 
Ο Ιούδας προδίδει τον διδάσκαλό του για τριάκοντα αργύρια. Όλοι εμείς, 
συγκλονισμένοι, παρακαλούμε τον Θεό Από τη μια μεριά να αποφύγουμε 
το παράδειγμα του αγνώμονος μαθητή, και από την άλλη να μας χαρίσει 
μετάνοια, ακολουθώντας το παράδειγμα της μετανοημένης πόρνης γυναίκας.

Καθώς πλησιάζουμε στα Άγια Πάθη του Κυρίου μας, το βράδυ της 
Μεγάλης Τετάρτης η  Εκκλησία όρισε να τελείται στους Ναούς μας το 
Μυστήριο του Ιερού Ευχελαίου για τη θεραπεία κάθε σωματικής και 
πνευματικής ασθένειας. Σήμερα προβάλλονται τα ακόλουθα γεγονότα: 
α) Ο ιερός Νιπτήρας, ο Χριστός πλένει τα πόδια των μαθητών Του, 
β) ο Μυστικός Δείπνος, η παράδοση του Μυστηρίου της Θείας Ευχαριστίας, 
γ) η προδοσία του Ιούδα και  δ) η προσευχή στον κήπο της Γεθσημανή. 

Τη Μεγάλη Πέμπτη το πρωί οι υπέροχοι ύμνοι μάς ανεβάζουν στο υπερώο 
των Ιεροσολύμων, συνδαιτυμόνες του Θεανθρώπου και όλης της Εκκλησίας, 
να προσευχηθούμε κι εμείς: «Στο Μυστικό Σου Δείπνο δέξου με σήμερα … δεν 
θα σου δώσω φίλημα προδοσίας, όπως έκανε ο Ιούδας…».

Μεγάλη Πέμπτη Βράδυ. Τα Άγια Πάθη του Σωτήρα Χριστού. Αυτήν την 
ημέρα Αυτός που δημιούργησε τον κόσμο  καταδέχεται ράπισμα από τα χέρια 
του ανθρώπου που έπλασε. Ο Υιός του Θεού σταυρώνεται για να χαρίσει την 
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άφεση, λογχίζεται στην πλευρά για να αναβλύσει ζωή αιώνια, ώστε όλοι μας,  
βλέποντας το βάθος των παθημάτων Του, να βεβαιωθούμε για μια ακόμη 
φορά για την παντοδυναμία και την άπειρη αγάπη Του και να δοξάσουμε τον  
Σταυρό και το Άχραντο Πάθος Του.

Γεμάτοι συντριβή, αντικρίζουμε τον Σωτήρα και  Λυτρωτή μας πάνω στο 
Σταυρό με δύο ληστές κι ένα ατέλειωτο καραβάνι ανθρώπων να παρελαύνουν 
μπροστά από το Σταυρό, όχι για να αποδώσουν τιμές και να εκφράσουν 
ευγνωμοσύνη για τη Θυσία Του, αλλά για να μεγαλώσουν τον πόνο Του  
και να κάνουν ακόμα και τον ήλιο να κρύψει τις ακτίνες του για το φοβερό 
ανοσιούργημα που διαπράττεται.

Μεγάλη Παρασκευή. Μια ξεχωριστή μέρα σ΄ όλο τον χρόνο. Ο Ιωσήφ 
ο από Αριμαθαίας και ο Νικόδημος τόλμησαν και ζήτησαν το σώμα του Ιησού. 
Τελούν τη Θεία Αποκαθήλωση και τον ενταφιασμό του Σωτήρα μας. Το βράδυ 
της ίδιας μέρας ταπεινά, μπροστά στο στολισμένο κουβούκλιο, ψάλλουμε 
«η ζωή εν τάφω, κατετέθης Χριστέ, και αγγέλων στρατιαί εξεπλήττοντο, 
συγκατάβασιν δοξάζουσαι την σην». Ο Παντοδύναμος Θεός καταδέχεται να 
ταφεί. Ζούμε μια χαρμολύπη. Ο Ιησούς στον Τάφο. Χαίρεται, όμως, η κτίση 
και όλο το ανθρώπινο γένος, γιατί ο Άδης νικήθηκε.  Ο Χριστός λυτρώνει από 
το ζυγό της αμαρτίας και του θανάτου τον πρωτόπλαστο Αδάμ, την Εύα και 
όλους τους απογόνους τους. 

Μεγάλο Σάββατο!  Η μέρα που περίμεναν οι αιώνες. Τη λαχταρούσαν 
οι Πατριάρχες, την προανάγγειλαν οι Προφήτες και με την προσδοκία της 
έκλεισαν τα μάτια οι Δίκαιοι της Παλαιάς Διαθήκης. Η Εκκλησία μάς καλεί να 
αφήσουμε το άγχος και τις καθημερινές μέριμνες της ζωής και να σταθούμε με 
δέος και ταπείνωση μπροστά στο μεγάλο μυστήριο αφού ο «βασιλεύς των 
βασιλευόντων» σε λίγο αναστημένος από τους νεκρούς, θα σκορπίσει τη 
χαρά, θα αλλάξει τον ρου της ιστορίας, τη ζωή κάθε ανθρώπου που θα Τον 
δεχτεί και θα Του δώσει την καρδιά του. «Ανάστα ο Θεός, κρίνον την γην, ότι 
συ κατακληρονομήσεις εν πάσι τοις έθνεσι». 

Μεγάλο Σάββατο μεσάνυχτα. Πάσχα! Ανάσταση! «Δεύτε λάβετε φως 
εκ του ανεσπέρου φωτός, και δοξάσατε Χριστόν τον αναστάντα εκ νεκρών»! 

Ο Χριστός, αφού νίκησε τον θάνατο, αναστήθηκε ένδοξος, χαρίζοντάς 
μας καινούρια ζωή! Ζωή λουσμένη στο φως, ζωή πάνω από τις μικρότητες 
και τα ανθρώπινα πάθη. Αυτό το βίωμα γίνεται πιο ζωντανό στα Ιεροσόλυμα, 



449ΤΟ ΤΡΙΑΚΟΣΤΟ (Λ΄) ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΤΗΣ Χ.Ε.Κ.Ε.

όπου πλήθος κόσμου συρρέει, για να δει από κοντά το Άγιο Φως του 
Παναγίου Τάφου.

Μας δίνεται και φέτος μια καινούργια ευκαιρία να συμμετάσχουμε στις 
ακολουθίες των Παθών, να προσεγγίσουμε τα γεγονότα με τη μελέτη της 
Αγίας Γραφής και  τη νηστεία. Να προετοιμαστούμε, με την Εξομολόγηση,  για 
τη συμμετοχή μας στο Μυστήριο της Θείας Ευχαριστίας και την αμετάκλητη 
απόφασή μας να ζήσουμε, στο εξής, όπως θέλει ο Χριστός.

Ευχή όλων μας είναι αυτά τα συναισθήματα να μας συνοδεύουν όχι μόνο 
τη Μεγάλη Εβδομάδα, αλλά πάντα,  και ο Αναστημένος Χριστός να κατοικεί 
μόνιμα στις καρδιές μας»!  

Ακολούθως, ο δεύτερος Εισηγητής Δρ. Γεώργιος Κάκκουρας, Θεολόγος, 
Διευθυντής Σχολείων Μέσης Εκπαίδευσης και Μέλος του Δ.Σ. της ΧΕΚΕ, 
παρουσίασε, με τη σειρά του, τη δική του εισήγηση, που είχε ως θέμα: 
«Η Ανάσταση του Χριστού και η ανάσταση των ανθρώπων». Παρατίθεται, πιο 
κάτω, η εισήγηση του κ. Κάκκουρα:

«Στην Ορθόδοξη Εκκλησία η Ανάσταση εικονίζεται με την εις 
Άδου κάθοδο του Χριστού.  Και η επιγραφή της εικόνας αυτής δεν είναι 
«Η ανάσταση του Χριστού», αλλά «Η ανάσταση».  Η ανάσταση του Χριστού 
δεν ανήκει στον Χριστό, αλλά στον άνθρωπο.  Ο Λόγος του Θεού σαρκώθηκε, 
ενανθρώπησε, σταυρώθηκε, απέθανε και αναστήθηκε όχι για τον εαυτόν του 
αλλά για τον άνθρωπο. Ο θάνατος και η ανάσταση του Χριστού δεν έχουν 
νόημα για το πρόσωπο του, αλλά προσφέρονται  στον άνθρωπο.  

Ο άγιος Συμεών ο Νέος Θεολόγος γράφει σχετικά τα εξής: «Ανάσταση 
λοιπόν του Χριστού είναι η δική μας ανάσταση επειδή βρισκόμασταν 
πεσμένοι.  Διότι Εκείνος που ποτέ δεν έπεσε στην αμαρτία όπως έχει γραφεί 
στην Αγία Γραφή, κι ούτε για λίγο άλλαξε στη δόξα Του, πώς να αναστηθεί 
ποτέ ή να δοξαστεί, Αυτός που είναι πάντοτε υπέρμετρα δοξασμένος και 
βρίσκεται επίσης πιο πάνω από κάθε αρχή και εξουσία;  Η ανάσταση και 
η δόξα του Χριστού είναι η δική μας δόξα, αυτή, που με την ανάσταση που 
έγινε μέσα μας δείχνεται και φαίνεται σ΄ εμάς.  Διότι αφού μια φορά δέχτηκε 
ως δικά Του τα δικά μας, όλα αυτά που κάνει ο ίδιος μέσα μας, τα θεωρεί ως 
δικά Του.  Και ανάσταση ψυχής είναι η ένωση με τη Ζωή». Τελικά η ανάσταση 
του Χριστού είναι η ανάσταση του ανθρώπου.  Και ανάσταση του ανθρώπου 
είναι μετοχή στην Αιώνια Ζωή.
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Η αιώνια ζωή  δεν είναι αφηρημένη αλλά ενυπόστατη.  Αιώνια ζωή είναι 
ο ίδιος ο Χριστός.  Γράφει ο Ευαγγελιστής Ιωάννης στην Α΄ Επιστολή του: 
«Ξέρουμε πως ο Υιός του Θεού ήρθε και μας έδωσε την πνευματική δύναμη 
για να γνωριστούμε με τον αληθινό Θεό.  Είμαστε ενωμένοι με τον αληθινό 
Θεό μέσω του Υιού του, του Ιησού Χριστού.  Αυτός είναι ο αληθινός Θεός, 
αυτός είναι η αιώνια ζωή.  (Α΄ Ιωάννου 5,20).  Η κοινωνία με τον Θεό είναι 
μετοχή στην αιώνια ζωή.  Και η μετοχή αυτή είναι ανάλογη με τη δεκτικότητα 
των μετεχόντων.

Ο άνθρωπος υφίσταται την ανάσταση, όπως υφίσταται και τη γέννησή 
του.  Όπως δηλαδή δεν εκλέγει τη γέννησή του, αλλά μόνο τον τρόπο της 
ζωής μετά από αυτήν, έτσι δεν εκλέγει και την ανάστασή του, αλλά μόνο τον 
τρόπο της αναστημένης ζωής.  Και η εκλογή αυτή πραγματοποιείται με την 
ελεύθερη τοποθέτησή του απέναντι στον Χριστό κατά την παρούσα ζωή. Εδώ 
και τώρα.

Η ανάσταση για την Εκκλησία δεν είναι μόνο προσδοκώμενη αλλά και 
βιωματική εμπειρία που θεμελιώνεται στο μυστήριο του σταυρού.  Η υπακοή 
στην εντολή του Θεού «μέχρι θανάτου» είναι ένταξη στην προοπτική της 
αναστάσεως.  Η τήρηση της εντολής του Θεού με όριο το θάνατο είναι ήδη 
μετοχή στην αιώνια ζωή, γιατί η ίδια η εντολή είναι αιώνια ζωή.  «Ο Ιησούς  
φώναξε δυνατά και είπε:  ‘Αυτός που πιστεύει σ΄ εμένα, δεν πιστεύει μόνο 
σ΄ εμένα, αλλά και σ΄ εκείνον που μ΄ έστειλε κι αυτός που βλέπει εμένα, βλέπει 
και εκείνον που μ΄ έστειλε.  Εγώ ήρθα στον κόσμο σαν το φως, έτσι ώστε 
όποιος πιστεύει σ΄ εμένα να μη μείνει στο σκοτάδι.  Όποιος ακούσει τα λόγια 
μου και δεν τα δεχτεί, αυτόν δεν θα τον κρίνω εγώ, γιατί δεν ήρθα για να 
καταδικάσω τον κόσμο, αλλά για να τον σώσω.  Αυτός που με απορρίπτει και 
δε δέχεται τα λόγια μου, σ΄ αυτά θα βρει εκείνον που θα τον δικάσει ο λόγος 
που κήρυξα, αυτός θα τον κρίνει την έσχατη ημέρα.  Γιατί, εγώ δε δίδαξα από 
μόνος μου, αλλά ο Πατέρας που μ΄ έστειλε, εκείνος μου όρισε τι να πω και να 
κηρύξω.  Και ξέρω πως ό,τι ορίζει εκείνος, οδηγεί στην αιώνια ζωή». (Ιωάννου 
12, 44-50).

Ειδικότερα με την τήρηση της εντολής της αγάπης, που ταυτίζεται και 
με τον λόγο αλλά και το έργο του Χριστού, τον ίδιο τον αναστημένο Χριστό, 
είναι το παν. Με την αγάπη νικιέται ο θάνατος και μετέχουμε στην ανάσταση.  
Όπως παρατηρεί ο Ευαγγελιστής Ιωάννης, «ημείς οίδαμεν ότι μεταβήκαμεν εκ 
του θανάτου εις την ζωήν, ότι αγαπώμεν τους αδελφούς».  «Εμείς ξέρουμε πως 
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από το θάνατο έχουμε περάσει στη ζωή κι αυτό το ξέρουμε επειδή αγαπάμε 
τους αδελφούς μας.  Αυτός που δεν αγαπάει τον αδελφό του παραμένει στο 
θάνατο.  Όποιος μισεί τον αδερφό του είναι ανθρωποκτόνος, και ξέρετε πως 
κανένας φονιάς δεν έχει συμμετοχή στην αιώνια ζωή.  Να πως μάθαμε τι είναι 
αγάπη: Εκείνος πρόσφερε τη ζωή του για χάρη μας έτσι οφείλουμε κι εμείς 
να προσφέρουμε τη ζωή μας για χάρη των αδερφών μας». (Α΄ Ιωάννου 3, 
14-16). Οι άλλοι είναι η ανάστασή μας, κι εμείς η ανάσταση των άλλων.  Η 
αληθινή αγάπη είναι ισχυρότερη από το θάνατο και η εμπειρία της προσφέρει 
την εμπειρία της υπερβάσεως του θανάτου.  Όταν ο  άνθρωπος αποκτήσει 
την εμπειρία αυτή, γνωρίζει το σκοπό της υπάρξεως του και μετέχει στην 
προσδοκία της αναστάσεως.

Η καταξίωση της αναστάσιμης αυτής εμπειρίας  βρίσκεται μόνο στον 
Χριστό, γιατί αυτός είναι η ανάσταση και η ζωή των ανθρώπων.  «Είπε 
ο Ιησούς: ‘Εγώ είμαι η ανάσταση και η ζωή εκείνος που πιστεύει σ΄ εμένα, 
και αν πεθάνει, θα ζήσει και καθένας που ζει κι εμπιστεύεται σ΄ εμένα δε θα 
πεθάνει ποτέ» (Ιω 11,25-26».

Δεν είναι δυνατό να βρεθεί νόημα στη ζωή, όπως και νόημα στις θλίψεις 
ή το θάνατο, χωρίς πίστη στην ανάσταση.  «Θέλουμε να ξέρετε, αδερφοί μου, 
(γράφει ο Απ. Παύλος στους Κορινθίους) για τον κίνδυνο που αντιμετωπίσαμε 
στην Ασία.  Το μέγεθός του ήταν πράγματι υπερβολικό και ξεπερνούσε τις 
δυνάμεις μας, σε σημείο μάλιστα, που παραλίγο να χάσουμε και τη ζωή μας.  
Το είχαμε πάρει απόφαση ότι η θανατική μας καταδίκη ήταν αναπόφευκτη, 
έτσι δεν ελπίζαμε πια στις δικές μας δυνάμεις, παρά μόνο στη βοήθεια του 
Θεού, που ανασταίνει τους νεκρούς.  Αυτός που μας έσωσε από έναν τέτοιο 
θανάσιμο κίνδυνο, θα κάνει το ίδιο και στο μέλλον.  Σ΄ αυτόν στηρίζουμε την 
ελπίδα μας ότι και πάλι θα μας σώσει». (Β΄ Κορ. 1, 8-10).

Η ανάσταση, ως εσχατολογικό γεγονός που φανερώνεται στην ιστορία, 
εδώ και τώρα, διανοίγει νέα προοπτική και προτρέπει σε καινούργια ζωή. Και 
ο πιστός χρειάζεται γι αυτό να καλλιεργεί ανάλογο φρόνημα.  Ως κοινωνός 
της αναστάσεως του Χριστού καλείται να στρέφει το νου και τη σκέψη του 
στον ουρανό.  «Ει ουν συνηγέρθητε τω Χριστώ, τα άνω ζητείτε, ου ο Χριστός 
εστίν εν δεξιάν του Θεού καθήμενος, τα άνω φρονείτε, μη τα επί της γης» 
(Κολ. 3, 1-2).  Καλείται ο πιστός να ζει «εν καινότητι ζωής».  Στο αποστολικό 
ανάγνωσμα του μυστηρίου του Βαπτίσματος,  που ακούεται και το 
Μ. Σάββατο το πρωί, (καθότι βαπτισματική ημέρα αλλά και μέρα ανακαινίσεως 
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και αναστάσεως) γράφει και πάλιν ο Απ. Παύλος: «Συνετάφημεν ουν αυτώ 
δια του βαπτίσματος εις τον θάνατον, ίνα ώσπερ ηγέρθη Χριστός εκ νεκρών 
δια της δόξης του πατρός, ούτω και ημείς εν καινότητι ζωής περιπατήσωμεν.  
Ει γάρ σύμφυτοι γεγόναμεν τω ομοιώματι του θανάτου αυτού, αλλά και της 
αναστάσεως εσόμεθα». (Ρωμ 6,4-5).

Και την Κυριακή του Πάσχα στον αναστάσιμο κανόνα του Αγ. Ιωάννη 
του Δαμασκηνού ακούμε:

«Καθαρθώμεν τας αισθήσεις και οψόμεθα τω απροσίτω φωτί της 
αναστάσεως, Χριστόν εξαστράπτοντα και  χαίρετε φάσκοντα, τρανώς 
ακουσόμεθα, επινίκιον άδοντες». 

 Ας καθαρίσωμεν τις αισθήσεις μας  και τότε όχι μόνον θα (μπορέσουμε 
να) δούμε τον Χριστό, που απαστράπτει μέσα εις το εκτυφλωτικό και 
απλησίαστο  φως της Αναστάσεως, αλλά και θα ακούσουμε σαφώς Αυτόν να 
μας λέγει (όπως και στις μυροφόρες) το «χαίρετε», ενώ εμείς θα ψάλλουμε 
(προς δόξαν Αυτού) επινίκιον ύμνον.  Καλή Ανάσταση!".

Τρίτος και τελευταίος Εισηγητής ήταν ο Δρ. Μιχαλάκης Λοϊζίδης, 
Θεολόγος, Πρώτος Λειτουργός Εκπαίδευσης και Επαρχιακός Επιθεωρητής 
Λάρνακας-Αμμοχώστου και Μέλος του Δ.Σ. της ΧΕΚΕ, ο οποίος και ανέπτυξε 
το θέμα: «Μηνύματα από τον Σταυρό και την Ανάσταση του Χριστού για τον 
λαό και την πατρίδα μας». Η εισήγηση του κ. Λοϊζίδη είχε ως ακολούθως: 

«Για ακόμη μια φορά θα μας αξιώσει ο Θεός να εισέλθουμε στην Αγία 
και Μεγάλη Εβδομάδα, την «Εβδομάδα των Παθών». Να βιώσουμε την 
κορύφωση του απολυτρωτικού έργου του Κυρίου με βαθιά πίστη, αγάπη, 
ταπείνωση, μετάνοια, καρδιά καθαρή. Με την ενσυνείδητη συμμετοχή μας 
στις Ιερές Ακολουθίες της Μεγάλης Εβδομάδας αποκτούμε την ζωντανή 
μυστική εμπειρία της συμπόρευσης με τον Σωτήρα Χριστό στο Σταυρό και 
την Ανάστασή του. «Ανάσταση είναι και η ψυχή δεν νιώθει μοναχή, καθώς 
εχθές και πρώτα, κάποιος βαδίζει στο πλευρό, της απαλύνει τον σταυρό, 
σφογγίζει τον ιδρώτα».

Και οι καμπάνες της Ελεύθερης Κύπρου, της ματωμένης και σταυρωμένης 
πατρίδας μας, θα σημάνουν και φέτος για να διαλαλήσουν το μεγάλο αυτό 
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μήνυμα, να φέρουν στα πέρατα της γης τη χαρμόσυνη αγγελία, πως η Ζωή 
νίκησε τον θάνατο, πως ο Χριστός αναστήθηκε, πως η μέρα της ελπίδας 
ξημέρωσε. Ο γλυκύς ήχος της αναστάσιμης καμπάνας αντηχεί και λέει πως 
τον Γολγοθά και τον τάφο διαδέχεται η Ανάσταση και η Ζωή. Πως το στεφάνι 
το ακάνθινο του μαρτυρίου το ακολουθά η χαρά της Λαμπρής, πως το δάκρυ 
στερεύει και ανθίζει το χαμόγελο, πως το έρεβος διαλύεται για να χυθεί το φως. 

Οι καμπάνες θα σημάνουν και φέτος το μήνυμα της χαράς. Όχι όμως 
όλες. Την ώρα που θα βαδίζουμε για τις εκκλησίες μας ένα σύννεφο κάποιας 
λύπης θα σκεπάζει τα πρόσωπά μας, θα μετριάζει τη χαρά, θα σκιάζει την 
ψυχή. Κάθε βήμα και μια πικρή ανάμνηση. Κάθε χτύπος της καμπάνας και 
θύμηση μιας πολιτείας του Βορρά λησμονημένης και μιας εκκλησιάς βουβής, 
αλειτούργητης. 42 χρόνια προσφυγιάς, εγκλωβισμού, κατοχής, αβεβαιότητας. 
«Και φέτος δεν ανθίσανε τα φύλλα και φέτος δε φωτίστηκε εκκλησιά· μόνο 
πολυβόλου ανατριχίλα μες την αξημέρωτη νυχτιά».

Η σκέψη, διαβατάρικο πουλί φτερουγίζει στις εκκλησίες του 
Ριζοκαρπάσου, της Γιαλούσας, της Αμμοχώστου, της Μόρφου, του 
Λευκονοίκου, της Λύσης, του Δικώμου, της Κερύνειας, της Λαπήθου και του 
Καραβά, στα μοναστήρια του Αποστόλου Βαρνάβα και Αποστόλου Ανδρέα. 
Τα μάτια της ψυχής μας βουρκώνουν μπροστά στη θύμηση. Τα ιερά μας 
τ’ άγια βεβηλωμένα από τον κατακτητή και ορισμένα στάβλοι.   Εκεί που θα 
στρωνόταν η δάφνη και το μερσίνι για τον Λυτρωτή, γέμισε ο τόπος από τις 
ακαθαρσίες, για όνειδος για μας τους Χριστιανούς. Την ώρα που θα ακούγεται 
το «Χριστός Ανέστη», ένας κόσμος ολόκληρος, ο κόσμος της προσφυγιάς 
ας τελεί μνημόσυνο της γης του. Και ένας άλλος κόσμος, οι λιγοστοί 
εγκλωβισμένοι μας στην Καρπασία, να γιορτάζουν Ανάσταση μέσα στον 
πόνο και τη θλίψη, μακριά από αγαπημένα πρόσωπα, γιατί «όλα τα σκιάζει 
η φοβέρα και τα πλακώνει η σκλαβιά», «καρτερώντας μέρα-νύχτα να φυσήσει 
ένας αέρας» ο αέρας της Ελευθερίας. Οι βουβές καμπάνες των σκλαβωμένων 
εκκλησιών μας, μάς στέλλουν ήχους γεμάτους παράπονο. «Για πόσο καιρό 
ακόμη θα γιορτάζετε Πάσχα μακριά μας; Πόσο καιρό θα περιμένουμε κάποιο 
χέρι χριστιανού να μας σημάνει αναστάσιμα, λεύτερα, δοξαστικά;»

Τα κορμιά στυλώνονται ολόρθα, οι ψυχές αγρυπνούν, τα μάτια σπιθίζουν 
περήφανα και το δάκρυ του πόνου αντικαθίσταται απ’  της ακατάλυτης 
θέλησης την ορμή για μία Ανάσταση ολοκληρωμένη, τη μεγάλη Ανάσταση 
του πολύπαθου νησιού μας.   Και νοερά περνούμε τα συρματοπλέγματα της 
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ντροπής και φτάνουμε ταπεινά προσκυνητές στις εκκλησιές μας, που χρόνια 
τώρα προσμένουν την Ανάσταση. Σπαράζει η καρδιά, όμως ψηλά τα κεφάλια 
αδελφοί: Θάρρος, του Χριστού την Ανάσταση θα γιορτάσουμε και πάλιν. 
Σύντομα «όπου νάναι θα σημάνουν οι καμπάνες» για μια καινούρια μεγάλη 
Ανάσταση, της πατρίδας την πασχαλιά. Τη βαρυχειμωνιά της σκλαβιάς 
θ’  ακολουθήσει το φως της λευτεριάς.  Η βαριά πλάκα του τάφου θα κυλήσει 
για μια νέα Ανάσταση, την Ανάσταση της Κύπρου μας.

Μνήμες και χρέος, πόθοι και προσδοκίες. Η πίστη στο δίκαιο του 
αγώνα μας είναι βαθιά ριζωμένη στις ψυχές μας. Ο πόνος του πρόσφυγα 
είναι πολύς και δυσβάστακτος. Όμως είναι βαθιές οι ρίζες και δεν μπορεί 
ο καταλύτης χρόνος και ο κατακτητής να γίνουν παράγοντας λησμονιάς της 
γης μας. Τα ιερά μας προσκυνήματα είναι εκεί και μας περιμένουν. Όχι μόνο 
ως μονοήμερους προσκυνητές, όπως συμβαίνει σήμερα, αλλά και πάλιν ως 
μόνιμους κάτοικους εκεί που είναι οι τάφοι των πατέρων μας. 

Κύπρος του πόνου, της προσφυγιάς, του πόθου και του εγκλωβισμού, 
της εγκαρτέρησης και του δυναμισμού, της επιστροφής και του λυτρωμού. 

Κύπρος 1974: Έτος πολεμικό.

Κύπρος 2016: Η κατοχή συνεχίζεται.

Πάσχα της σκλαβιάς, αλλά και Πάσχα της Ελπίδας. Συρματόπλεγμα της 
ντροπής, αλλά  και οδόφραγμα της ελπίδας. 

Προσδοκούμε την ειρηνική επανένωση της μοιρασμένης πατρίδας, τη 
μόνιμη επιστροφή στη γη που μάς γέννησε, τη γη των πατέρων, τη γενέθλια 
προγονική γη. Αντίσταση στην κατοχή. Κύπρος πικρή πατρίδα της αγάπης 
και της αντοχής. Πόνος, δάκρυ, θλίψη, στεναγμός. Ο Χριστός πόνεσε πάνω 
στον Σταυρό και «έπαθε υπέρ ημών». Ο Σταυρός του Χριστού, ο θρόνος 
της χάριτος στήθηκε για πρώτη και τελευταία φορά πάνω στον Γολγοθά 
για τη δική μας σωτηρία και λύτρωση. Ο σταυρός, το έμβλημα της θυσίας, 
το σύμβολο της αγάπης, της συγχώρεσης, της ταπείνωσης και της ελπίδας. 
Ως χριστιανοί και κάτοικοι αυτής της μικρής πατρίδας παίρνουμε το μήνυμα: 
όχι πια μίση και πάθη στις ψυχές μας, αλλά αγάπη και ειρήνη. Τα χαλάσματα 
να γίνουν πρώτη ύλη για να ξανακτιστεί η ερημωμένη, σκλαβωμένη πατρίδα, 
τα χωριά και οι πόλεις μας. 

Ο καθένας από μας, η κάθε οικογένεια, όλοι οι Έλληνες Κύπριοι 
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ορθόδοξοι χριστιανοί να καταλάβουμε το νόημα της Ανάστασης του Χριστού, 
να ζήσουμε το μήνυμα της αγάπης και της ελπίδας του Αναστάντος Χριστού. 
Να πιστέψουμε ότι εφόσον τον Σταυρό και το πάθος ακολουθεί η Ανάσταση, 
έτσι και τον Γολγοθά της πατρίδας μας θα ακολουθήσει η ανάσταση της 
Κύπρου μας. Όλοι, πονεμένοι, πρόσφυγες, εγκλωβισμένοι, συγγενείς 
αγνοουμένων και με άλλα προβλήματα, δυσκολίες, δοκιμασίες, βάσανα και 
στεναγμούς, που προκαλούν σωματικό και ψυχικό πόνο, να νιώσουμε όλοι 
τη χαρά της Ανάστασης. Μέσα στο φως της Αναστάσεως όλα τα σημεία του 
πάθους γίνονται σημεία δόξας και θριάμβου. Φως, σωτηρία, λύτρωση, αγάπη. 
Ανάσταση – Ορθοδοξία – αντίσταση.

Το Πάσχα, η Λαμπρή μέσα στην καρδιά της Άνοιξης, η όμορφη φύση 
που αναγεννιέται,  οι ανθισμένες ελιές, πορτοκαλιές, λεμονιές, κάνουν τις 
μνήμες πιο έντονες. Οι μυρισμένοι φούρνοι με τις φλαούνες μας θυμίζουν τον 
εορτασμό του Πάσχα, τα έθιμα και τις παραδόσεις μας στα χωριά μας πριν 
την τουρκική εισβολή και τον εκτοπισμό.

Σταυρός και Ανάσταση.

Χαρμολύπη του Σταυρού και το μεγαλείο της Ανάστασης. Πηγή δύναμης 
και αντοχής για τον βασανισμένο λαό μας. Ματώνει η καρδιά της Κύπρου, 
που περνά σήμερα την πιο κρίσιμη καμπή στην Ιστορία της. Ο Θεός της 
αγάπης, η Εσταυρωμένη Αγάπη, δεν θα μας αφήσει να δοκιμασθούμε πέρα 
από τις δυνάμεις μας. «Ουκ εάσει ημάς πειρασθήναι υπέρ ό δυνάμεθα». 
Θα μας βοηθήσει να επιβιώσουμε σ’  αυτή την ακριτική γωνιά της γης, του 
Ελληνισμού, που μας κληροδότησαν με τόσες θυσίες και αγώνες οι πατέρες 
μας.  Και εμείς όμως σοβαρά και υπεύθυνα θα πρέπει να σταθούμε μπροστά 
στην Ιστορία. 

Να προβληματιστούμε και να προγραμματίσουμε  την πορεία μας με 
σύνεση και αποφασιστικότητα. Όχι στην απογοήτευση και στη μοιρολατρία.   
Να τονώσουμε το αγωνιστικό φρόνημα του λαού μας. Χρειάζεται και 
επιβάλλεται η ενότητα όλων των πολιτικών δυνάμεων του τόπου, 
Κυβέρνησης, Εκκλησίας και λαού στον αγώνα της δικαίωσης και επιβίωσής 
μας. Εδώ που φθάσαμε δεν χωρούν νέοι εθνικοί διχασμοί και διαιρέσεις. 
Ως κυπριακός λαός δεν πρέπει να επιτρέψουμε στη διχόνοια να καταστρέψει 
τον αγώνα μας και να φέρει νέα δεινά στην πολύπαθη πατρίδα μας. 

Η Κύπρος μας «πολλούς αφέντες άλλαξε, δεν άλλαξε καρδιά». 



456 ΦΡΙΞΟΥ ΚΛΕΑΝΘΟΥΣ

Οι διάφοροι κατακτητές δεν μπόρεσαν να αλώσουν τις ψυχές των προγόνων 
μας. Άραβες, Φράγκοι, Τούρκοι, Άγγλοι. Επιβίωσαν υπό πιο δύσκολες 
συνθήκες με επικεφαλής την Εθναρχούσα Εκκλησία.

Πάσχα 2016 – Κύπρος 2016.

Ο αγώνας συνεχίζεται. Για μία ακόμη φορά η Εκκλησία μάς καλεί να 
βιώσουμε τα άγια πάθη του Χριστού και να πανηγυρίσουμε την ένδοξό Του 
Ανάσταση. Το ιστορικό παρελθόν της Κύπρου και ο δυναμισμός του λαού 
της συγκλίνουν προς ένα αισιόδοξο μήνυμα: «…Ο μαντατοφόρος τρέχει 
κι’ όσο μακρύς κι’ αν είναι ο δρόμος του θα φέρει σ’  αυτούς που γύρευαν 
ν’  αλυσοδέσουν τον Ελλήσποντο το φοβερό μήνυμα της Σαλαμίνας· φωνή 
Κυρίου επί των υδάτων Νήσος τις εστίν».

Νησί πικρό, νησί γλυκό, νησί τυραγνισμένο, κάνω τον πόνο σου να πω 
και προσκυνώ και μένω. (Ύμνος και θρήνος για την Κύπρο, Γιάννη Ρίτσου).

Ευχή όλων μας τ’  άλλο Πασχαλινό Τραπέζι να το στήσουμε στις 
προγονικές εστίες  και στους κάμπους της Μεσαορίας και της Καρπασίας, 
της Μόρφου και της Κερύνειας. 

Ματωμένη πατρίδα, σταυρωμένο νησί

  υπομονή και πίστη στ’  ανηφορικό το στρατί 
που θα οδηγήσει μια μέρα μ’  ένα λεύτερο αέρα 

στη σκλαβωμένη τη γη

στ’ ακριτικό μοναστήρι στο τέρμα. 

ΚΑΛΗ ΑΝΑΣΤΑΣΗ»!

Στη συζήτηση, που ακολούθησε, την οποία και συντόνισε ο Αιδεσιμο-
λογιώτατος Πρωτοπρεσβύτερος Γεώργιος Σεργίδης, Θεολόγος, Ιερατικός 
Προϊστάμενος του Ιερού Ναού Αποστόλου Ανδρέα Πλατύ, οι σύνεδροι είχαν 
την ωραία ευκαιρία να υποβάλουν προς τους τρεις Εισηγητές τις ερωτήσεις 
τους, να καταθέσουν, ακόμη, τις δικές τους χρήσιμες σκέψεις, αλλά και 
να μοιραστούν με τους άλλους συνέδρους τους δικούς τους γόνιμους 
πνευματικούς προβληματισμούς πάνω στο κορυφαίο, για κάθε Χριστιανό, 
θέμα της Σταύρωσης και της Ανάστασης. 
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Μετά την ολοκλήρωση της συζήτησης, ο Συντονιστής π. Γεώργιος 
Σεργιάδης προέβηκε στην εξαγωγή των πορισμάτων του Συνεδρίου.  

Κηρύσσοντας, τέλος, τη λήξη των εργασιών του Συνεδρίου, ο Πρόεδρος 
της ΧΕΚΕ κ. Φρίξος Κλεάνθους ευχαρίστησε τον  Πανάγαθο Θεό, που 
ευλόγησε τις εργασίες και του εφετινού τριακοστού (Λ΄) Συνεδρίου της 
Ένωσης, και προκήρυξε το επόμενο τριακοστό πρώτο (ΛΑ΄) Συνέδριο της 
ΧΕΚΕ, που θα γίνει το ερχόμενο έτος 2017.



ΝΕΕΣ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ ΣΤΙΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ

ΚΑΙ ΤΗ ΔΙΔΑΧΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΣΚΟΠΙΑ

 ΤΩΝ ΜΑΡΤΥΡΩΝ ΤΟΥ ΙΕΧΩΒΑ1  

Ζ
ΑΝΔΡΕΑ ΑΘΗΝ. ΣΤΥΛΙΑΝΙΔΗ

Θεολόγου – Φιλόλογου, ΜΤh

 

1. ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΑ. Μιλώντας πριν από 16 χρόνια στο Σεμινάριο Στελεχών 
Χριστιανικής Αγωγής της Ιεράς Μητροπόλεως Λεμεσού για τους Μάρτυρες 
του Ιεχωβά (στο εξής Μ.τ.Ι.) είχα πει τα εξής: «Δυστυχώς υπάρχει η τάση σε 
ορισμένους από μας - τα στελέχη της Εκκλησίας - να υποτιμούμε τους κινδύνους 
από τη δραστηριότητα της παναίρεσης των Μ.τ.Ι. Ίσως διότι στερούμαστε 
ορθής και ολοκληρωμένης ενημέρωσης.  Ίσως διότι σχηματίσαμε την εντύπωση 
ότι πρόκειται για μια περιθωριακή ομάδα με εξτρεμιστικές απόψεις που κανένας 
λογικός άνθρωπος με λίγη μόρφωση δε τους λαμβάνει υπόψη»2. 

Δυστυχώς αυτή η προσέγγιση αποδεικνύεται λανθασμένη και 
αναποτελεσματική διότι η Μετοχική Εταιρεία Σκοπιά, όχι μόνο δεν μείωσε 
τη δραστηριότητες της, αλλά όπως θα αναπτύξω με συντομία πιο κάτω, 
εφευρίσκει νέους τρόπους και αναπροσαρμόζει τους τρόπους εργασίας,  
ώστε να οδηγήσει στα δίχτυα της πλάνης της εκατομμύρια ανυποψίαστους 
συνανθρώπους μας. 

1  Η Εισήγηση, σε πιο συντομευμένη μορφή , έγινε  στα πλαίσια Ενημερωτικής Ημερίδας 
που πραγματοποιήθηκε για Εντεταλμένους των Ιερών Μητροπόλεων και Συνεργάτες  στο 
Πεντάκωμο στις 2 Ιουλίου 2016,  με θέμα: Τα σκηνικό των Αιρέσεων- Νέων Ομάδων στην 
Κύπρο. 
2  Ομιλία στο Σεμινάριο Στελεχών Χριστιανικής Αγωγής της Ι. Μητροπόλεως Λεμεσού, στις 
18 Απριλίου 2000
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2. ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ. Για να δούμε το μέγεθος του προβλήματος, 
επιτρέψτε μου να παραθέσω συγκριτικά μερικούς αριθμούς: Το 1999  
οι Μ.τ.Ι.  ήταν δραστηριοποιημένοι σε 234 χώρες , ενώ το 2015 σε 240. Ο 
μέσος όρος «ευαγγελιζομένων» κάθε μήνα (δηλαδή των προπαγανδιστών 
των διδασκαλιών της Σκοπιάς) το 1999 ήταν  5.654. 000, ενώ το 2015 ο 
αριθμός αυτός αυξήθηκε στους 7.987.279. Οι ώρες που δαπανήθηκαν για 
προσηλυτισμό ήταν το 1999  1.000. 000. 000,  ενώ πέρσι διπλασιάστηκαν, 
αφού ανήλθαν σε 1.933.473.727. Επίσης δαπανήθηκε για  τη φροντίδα των 
στελεχών, το μεν 1999 το ποσό των  64.475.000 δολαρίων, ενώ πέρσι το ποσό 
αυτό τετραπλασιάστηκε σχεδόν, 236.000.000 δολάρια. Τέλος, ο αριθμός όσων 
έλαβαν μέρος στην «Ανάμνηση», τη σημαντικότερη τελετή των Μ.τ.Ι., ήταν 
το 1999 14.088.000 άνθρωποι , οι οποίοι το 2015 ανήλθαν σε 19.862.7833 .

Όσον αφορά στην Κύπρο είχαμε  το 1980 παρόντες στην «Ανάμνηση» 
1.608, το 1990  2.755  ,  το 1999 3.229  και πέρσι 4.609. Οι ‘βαπτίσεις’ ήταν το 
1980  16, το 1990 65, το 1999  64 και το 2015  64.4 

 

3.  ΜΕΣΑ ΔΙΑΔΟΣΗΣ ΤΩΝ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΩΝ . Πριν αναφερθούμε στα 
μέσα που χρησιμοποιεί η Εταιρεία Σκοπιά σήμερα νομίζω είναι χρήσιμο να 
θυμηθούμε ότι ο ιδρυτής της σέκτας Ρώσελ είχε αντιληφθεί από την αρχή τη 
δύναμη του Τύπου. Το 1908 δημοσιεύονταν κηρύγματα του σε 11 εφημερίδες 
πάνω σε τακτική βάση! 5

Προς το τέλος της ζωής του ο  Ρώσελ, θέτει σε χρήση το λεγόμενο 
«Φωτόδραμα της Δημιουργίας», που ήταν ένας καινοτόμος συνδυασμός 
κινουμένων εικόνων, ηχογραφήσεων και έγχρωμων γυάλινων διαφανειών. Το 
1914 προβαλλόταν σε 80 πόλεις κάθε μέρα και το είχαν παρακολουθήσει μόνο 
στις ΗΠΑ και τον Καναδά 8.000.000 άνθρωποι. Ταυτόχρονα προβαλλόταν σε 
Ευρωπαϊκές χώρες και στην Αυστραλία,  και είχε μεταφραστεί σε εννιά άλλες 
γλώσσες, ανάμεσα στις οποίες και τα ελληνικά6. 

3  « Παγκόσμια Έκθεση των Μαρτύρων του Ιεχωβά για το Υπηρεσιακό Έτος 2015» Βιβλίο 
Έτους 2016, σελ. 180
4  O. π. π. , σελ. 177
5  « Η Βασιλεία του Θεού Κυβερνάει», Watch Tower Bible and Tract Society of New York, 
Inc. Brooklyn , New York, 2014, σελ. 68-69.
6  Ο.π.π., σελ. 70-71
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Η επιστράτευση του ραδιοφώνου άρχισε στις 16 Απριλίου 1922 με την 
πρώτη μετάδοση ομιλίας του δεύτερου αρχηγού της Σκοπιάς Ρόδερφορντ. 
Εκτός από τη χρήση εμπορικών σταθμών, η Εταιρεία ίδρυσε δικό της Σταθμό 
στο Στάτεν Άιλαντ της Νέας Υόρκης, ενώ το 1926  υπήρχαν ακόμη 5 Σταθμοί, 
ένας στο Σικάγο και 4 στον Καναδά.

Τέλη της δεκαετίας του 30 οι Μάρτυρες του Ιεχωβά (Μ.τ.Ι.) 
επικεντρώθηκαν στο έργο από σπίτι σε σπίτι, αλλά δεν εγκατέλειψαν  το 
ραδιόφωνο. Από το 1951-1991 ένας σταθμός στο Βερολίνο μετέδιδε τακτικά 
διαλέξεις για τους κατοίκους κάποιων χωρών της Ανατολικής Ευρώπης, ενώ 
από το 1961 και για τρεις δεκαετίες ένας ραδιοφωνικός σταθμός στο Σουρινάμ 
της Νότια Αμερικής μετέδιδε εβδομαδιαίο δεκαπεντάλεπτο πρόγραμμα. 
Επίσης από το 1969-1977 η Οργάνωση είχε παράξει 350 ηχογραφημένα 
προγράμματα για την Αγία Γραφή, που μεταδίδονταν από 291 σταθμούς σε 48 
Πολιτείες των ΗΠΑ. 

Τη δεκαετία του 30 και αρχές της δεκαετίας του 40 οι Μ.τ.Ι. παρουσίαζαν 
ηχογραφημένες διαλέξεις με φορητούς φωνογράφους. Κάθε ηχογράφηση  
διαρκούσε λιγότερο από πέντε λεπτά. Το 1940 υπήρχαν 90 ηχογραφημένες 
ομιλίες και είχαν παραχθεί 1.000.000 δίσκοι.

Ενώ αρχικά, η Εταιρεία Σκοπιά είχε τηρήσει μια επιφυλακτική έως εχθρική 
στάση απέναντι στο Διαδίκτυο, από το 1997 υιοθετεί αυτή τη μέθοδο μαζικής 
επικοινωνίας. Το 2013 ο επίσημος ιστότοπος www.jw.org  είναι διαθέσιμος 
σε 300 γλώσσες και καθημερινά δέχεται 750.000 επισκέψεις. Εκτός από τα 
βίντεο που παρακολουθούν οι επισκέπτες, κατεβάζουν εκατομμύρια βιβλία, 
περιοδικά και αρχεία ήχου7.

Το περιοδικό Σκοπιά  συνεχίζει να βγαίνει δεκαπενθήμερο,  σε δυο 
εκδόσεις, την Απλή Έκδοση που κυκλοφορεί στην αρχή του μήνα με 16 
σελίδες και απευθύνεται στο ευρύ κοινό και την Έκδοση Μελέτης που έχει 
32 σελίδες και περιέχει τα άρθρα μελέτης του μήνα για τις συναθροίσεις. Τα 
μέσα του 2015 κυκλοφορούσε σε 53.000.000 αντίτυπα και 243 γλώσσες. 

Το περιοδικό Ξύπνα, είναι το δεύτερο περιοδικό της Οργάνωσης. 
Όπως αναφέρει ο Εντεταλμένος της Ιεράς Μητροπόλεως Λεμεσού για 
θέματα αιρέσεων π. Ανδρέας Γκατζέλης,  το «Ξύπνα» «παρουσιάζεται ως 

7  Ο.π.π. σελ. 76
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επιστημονικό και απευθύνεται στους οπαδούς της εταιρείας και δι’ αυτών 
σε όλους τους ανθρώπους. Σκοπός της κυκλοφορίας του είναι να καλύπτει 
τις γνωσιολογικές ανησυχίες των θυμάτων της Σκοπιάς, έτσι ώστε να 
μην ανατρέχουν σε άλλα έντυπα, κοσμικά, για να πληροφορηθούν για 
οποιοδήποτε θέμα. Συχνά οι Μάρτυρες του Ιεχωβά υποστηρίζουν στις μεταξύ 
τους συζητήσεις πως δεν χρειάζεται να διαβάσουν απολύτως κανένα άλλο 
βιβλίο, διότι το περιοδικό «Ξύπνα» περιέχει όλη την επιστημονική γνώση 
και με τον καλύτερο τρόπο». Την τελευταία δεκαετία το περιοδικό  έγινε 
μηνιαίο και οι σελίδες του  αυξήθηκαν από 16  σε 32. Τον Αύγουστο του 2015 
κυκλοφορούσε σε 52.000.000 αντίτυπα και 103 γλώσσες. 

Η Εταιρεία Σκοπιά, όπως είναι γνωστό, διαθέτει υπερσύγχρονες  
τυπογραφικές μονάδες σε πολλά μέρη του κόσμου και κυκλοφορεί τα έντυπα 
της σε εκατοντάδες γλώσσες.  Από το 1914 έχει κυκλοφορήσει 100 περίπου 
βιβλία. Το βιβλίο « Η Αλήθεια που οδηγεί στην αιώνια ζωή» από το 1968 
μέχρι το 1982 είχε κυκλοφορήσει σε 100.000.000 αντίτυπα σε 116 γλώσσες.  
Το βιβλίο «Τι Διδάσκει Πράγματι η Αγία Γραφή» από το 2005  μέχρι το 2012 
είχε τυπωθεί σε 200.000.000 αντίτυπα σε 256 γλώσσες.

Τα τελευταία χρόνια οι εκδόσεις είναι συνήθως άδετες. Κάθε χρόνο 
κυκλοφορούν Μπροσούρες των 16 και 32 σελίδων, που είναι κατάλληλα 
δομημένες για το ξεκίνημα μιας κατ’ οίκον Βιβλικής Μελέτης. Επίσης  ένα 
Βιβλίο που περιέχει τις βασικές διδασκαλίες της Οργάνωσης , κατάλληλα 
προσαρμοσμένες στην εποχή(200-300 σελ. )και χρησιμοποιείται για την 
εμβάθυνση στα πιστεύω της Σκοπιάς. Το Βιβλίο Έτους  έχει πληροφορίες 
από τις δραστηριότητες των Μ.τ.Ι. σε διάφορες χώρες καθώς και στατιστικά 
στοιχεία. Επίσης ένα Ημερολόγιο  με έγχρωμες φωτογραφίες από την 
οικοδομική επέκταση της Εταιρείας, καθώς και έναν Οδηγό έρευνας, ένα 
θεματολόγιο αλφαβητικό, με παραπομπές στα έντυπα της Εταιρείας, βιβλία 
και περιοδικά. Υπάρχει και ένα Βιβλιαράκι με αναγνώσματα αγιογραφικά. Όλα 
είναι συνήθως σε σχήμα τσέπης και εικονογραφημένα. Επιπλέον υπάρχουν τα  
μηνιαία οκτασέλιδα Φυλλάδια Εργασίας για τις Συναθροίσεις με λεπτομερείς 
οδηγίες για το έργο στον «αγρό».  Στα Εσωτερικά  έντυπα της Οργάνωσης 
συγκαταλέγεται το μηνιαίο οκτασέλιδο Η Διακονία της Βασιλείας, που κι 
αυτό δίνει οδηγίες και πληροφορίες για τις εβδομαδιαίες συγκεντρώσεις και 
το έργο του κηρύγματος. 

 Ένα βασικό εργαλείο στη διοχέτευση των κακοδοξιών της Εταιρείας 
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Σκοπιά είναι η λεγόμενη Μετάφραση του Νέου Κόσμου. Πρόκειται για μια 
παραχάραξη του Αγιογραφικού κειμένου, προκειμένου να υποστηριχθούν 
οι βλάσφημες αντιχριστιανικές διδασκαλίες της Σκοπιάς. Όπως οι ίδιοι 
ομολογούν η Μετάφραση  έχει αναθεωρηθεί επανειλημμένα, με πιο πρόσφατη 
τη αναθεώρηση του 2013 «ώστε να διασφαλιστεί όσο το δυνατόν ακρίβεια 
της, αλλά και η καλή ροή στην ανάγνωση». Από το 1950 μέχρι το 2013 είχαν 
κυκλοφορήσει   201.000.000 αντίτυπα  σε 121 γλώσσες.8

 

4. ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΣΤΕΛΕΧΩΝ. Η Εταιρεία Σκοπιά, όπως είναι γνωστό, 
υποχρεώνει τους οπαδούς της  να συμμετέχουν σ’ ένα εντατικό εβδομαδιαίο 
πρόγραμμα εκπαίδευσης (κατ’ ακρίβεια πλύσης εγκεφάλου) τόσο σε 
θεωρητικό όσο και πρακτικό επίπεδο. Αυτό εξηγεί γιατί οι Μ.τ.Ι. είναι τόσο 
ετοιμόλογοι. Πέραν, όμως, από τα απλά μέλη η Οργάνωση παρέχει συνεχή 
εκπαίδευση και στα στελέχη της. Μέχρι το 2010 λειτουργούσαν: η  Βιβλική 
Σχολή Γαλαάδ στα κεντρικά γραφεία της Εταιρείας στη Νέα Υόρκη και η 
Σχολή Θεοκρατικής Διακονίας  σε τοπικό επίπεδο. 

Όπως διαβάζουμε στο Βιβλίο Έτους του 20129 το Κυβερνών Σώμα  
έκαμε κάποιες προσαρμογές στις διάφορες σχολές που προσφέρουν 
εξειδικευμένη εκπαίδευση. Έτσι τον Οκτώβριο του 2010 η Σχολή Διακονικής 
Υπηρεσίας μετονομάστηκε σε Βιβλική Σχολή για Άγαμους Αδελφούς. 
Σ’ αυτήν εκπαιδεύονται άγαμοι «πρεσβύτεροι» και «διακονικοί υπηρέτες» για 
δύο μήνες για να υπηρετήσουν ως Σκαπανείς, Επίσκοποι, Ιεραπόστολοι και 
Μπεθελίτες, δηλαδή προσωπικό των Κεντρικών Γραφείων μιας χώρας. 

Τον Ιούλιο του 2011  λειτούργησε μια νέα Σχολή στο Πάτερσον της Νέας 
Υόρκης, η Βιβλική Σχολή για Ανδρόγυνα Χριστιανών. Σ’ αυτήν μπορούν να 
φοιτούν ανδρόγυνα ηλικίας 25-50 ετών, που είναι στην ολοχρόνια υπηρεσία, 
τουλάχιστο τα τελευταία δυο χρόνια, και ο σύζυγος υπηρέτησε είτε ως 
πρεσβύτερος είτε ως διακονικός υπηρέτης.

Από τον Οκτώβριο του 2011 έγιναν ορισμένες προσαρμογές στη Βιβλική 
Σχολή Γαλαάδ. Εκεί θα εκπαιδεύονται  μόνο ανδρόγυνα που είναι ήδη 
στην ειδική ολοχρόνια  υπηρεσία , όπως ιεραπόστολοι, ειδικοί σκαπανείς, 

8   Ο.π.π. σελ. 84
9  Βιβλίο έτους 2012, Σχολές που Διδάσκουν τις Οδούς του Ιεχωβά, σελ. 13- 17. Ανακτήθηκε 
από τον ιστότοπο www.jw.org στις 25/6/2016.
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περιοδεύοντες επίσκοποι, καθώς και Μπεθελίτες.  

 Η Σχολή για τα Μέλη Επιτροπών Τμήματος και τις Συζύγους τους 
θα λειτουργεί δυο φορές το χρόνο στο εκπαιδευτικό κέντρο του Πάτερσον 
στην αγγλική γλώσσα. Τέλος, στο Πάτερσον θα λειτουργούν κάθε χρόνο δυο 
τάξεις της Σχολής για τους Περιοδεύοντες Επισκόπους και τις Συζύγους τους.

5. ΙΔΙΟΚΤΗΤΗΣ ΤΕΡΑΣΤΙΑΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ. Η Εταιρεία Σκοπιά  
ξεκίνησε από την πόλη Allegheny της Πενσυλβανίας των ΗΠΑ, όπου 
δραστηριοποιήθηκε ο ιδρυτής της  Charles Russel το δεύτερο μισό του 19ου 
αιώνα10. To 1909 μετακόμισε στο Μπρούκλιν της Νέας Υόρκης, αγοράζοντας 
σταδιακά πολλά κτήρια. 

Το 1963 και 1967 αγοράστηκε στο Wallkill, 160 χιλιόμετρα βόρεια 
του Μπρούκλιν, έκταση 1200 εκταρίων κι εκεί κτίστηκαν μεταξύ 1973-75 
εργοστάσια11. Αργότερα προστέθηκαν γραφεία, χώροι διαμονής και γκαράζ12. 
Από το 2004 άρχισε η μεταφορά εκεί των τυπογραφικών εγκαταστάσεων . 
Αυτό είχε σαν συνέπεια την πώληση ενός μεγάλου αριθμού εργοστασίων και 
κατοικιών στο Μπρούκλιν. 

To 1984  η Εταιρεία πλήρωσε 2.1 εκατομμύρια δολάρια για μια φάρμα 270 
εκταρίων στο Patterson  της Νέας Υόρκης, όπου κτίστηκαν 624 διαμερίσματα, 
γκαράζ για 800 αυτοκίνητα και ένα ξενοδοχείο 149 δωματίων. Εδώ είναι το 
Εκπαιδευτικό Κέντρο της Εταιρείας13.  Aγορές στο ύπαιθρο έγιναν το 1987 
και αφορούσαν μια φάρμα 220 εκταρίων κοντά στο South Lansing  της Νέας 
Υόρκης και μια άλλη 60 εκταρίων στο Port Murray , στο New Jersey14. 

Toν Φεβρουάριο του 2009 η Σκοπιά πλήρωσε 11, 5 εκατομμύρια δολάρια 
για ν’ αγοράσει μια έκταση 100 εκταρίων στο Ramapo της κομητείας 
Rockland της Νέας Υόρκης, με σκοπό να κτίσει ένα συγκρότημα διοίκησης 

10  Watch Tower Bible & Tract Society, Yearbook 1959,p. 27
11  The Watchtower, December 1, 1982, p. 23
12  “Wallkill and Warwick projects Moving Ahead”, May 13, 2013.  www.jw.org /en/news/by-
region/americas /united- states /wallkill -warwick-projects/  
13  “ Watchtower project grows in Patterson” New York Times, April 18, 1993, www.nytimes.
com 
14  Awake, February 22, 1987, pp. 25-27
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και κατοικιών15. 

Και η πραγματική είδηση ήρθε μερικούς μήνες αργότερα, τον Ιούλιο του 
2009. Η Εταιρεία αγόρασε  100 εκτάρια ( 1020 στρέμματα )στο Warwick,  στα 
βόρεια της Πολιτείας της Νέας Υόρκης, 80 χιλιόμετρα από τις εγκαταστάσεις 
του Μπρούκλιν. Σκοπός η οικοδόμηση ενός συγκροτήματος, που θα 
περιλαμβάνει γραφεία, βοηθητικές υπηρεσίες και τέσσερα κτήρια κατοικιών. 
Εκεί θα στεγαστούν τα παγκόσμια γραφεία των Μ.τ.Ι. Οι οικοδομικές 
εργασίες άρχισαν το 2013 και αναμένεται να ολοκληρωθούν το 2017.16 

Να αναφέρουμε ακόμα ότι η Εταιρεία από το 2004 μέχρι και το 2013  
πώλησε τουλάχιστο είκοσι ακίνητα που διέθετε στο Μπρούκλιν, αξίας 
800.000.000 δολαρίων17! Τέλος σύμφωνα με ρεπορτάζ που είδε το φως της 
δημοσιότητας στις αρχές της φετινής χρονιάς18 η πώληση των κεντρικών 
γραφείων της οργάνωσης, μαζί με δυο άλλα ακίνητα των Μ.τ.Ι. μπορεί να 
φέρει στο ταμείο τους το ποσό των 1 δισεκατομμυρίου δολαρίων.

6. ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΣΥΓΚΑΛΥΨΗΣ ΣΚΑΝΔΑΛΩΝ. Είναι γνωστό σε 
όσους μελετούν τις πρακτικές της Εταιρείας Σκοπιά, ότι οι σχέσεις της με 
την αλήθεια και τη διαφάνεια δεν είναι καθόλου αρμονικές. Επιδιώκει να 
προβάλλει προς τα έξω μιαν ιδανική εικόνα της Οργάνωσης, καλλιεργώντας 
μιαν πουριτανική ηθική στους οπαδούς της. Επειδή, όμως, δεν υπάρχει στο 
χώρο αυτό η Χάρις του Τριαδικού Θεού, κατά καιρούς αποκαλύπτονται 
διάφορα σκάνδαλα που ραγίζουν τον καθρέφτη της τέλειας κοινωνίας. Έτσι 

15  “Watchtower Society May Move Some  NY Offices”, March 26, 2009, www.wcax.com /
global/story.asp?s= 10073789 
16  «Μεταφέρουμε τα Παγκόσμια Κεντρικά Γραφεία Μας» , www.jw.org .Ανακτήθηκε στις 
25/6/2016.  
17   Πολλά τα δημοσιεύματα σε έντυπα της Οργάνωσης και του Νεοϋορκέζικου Τύπο. 
Ενδεικτικά αναφέρουμε: “ Increased Activity at United States Bethel” Our Kingdom Ministry, 
September 2003. “ Praise God! Another Watchtower Property Sells”( http://observer.com 
/2012/04), “ Watchtower Sells Yet Another Heights Property, Brownstowner Brooklyn 
Inside and Out, November,2012 http://brownstone.com/blog/2012/11) ,  Hallelujah! “Jejvah’s 
Witnesses land sell-off has Brooklyn dreaming big”, Crain’s New York Business, October 
16,2011, ((http://crainnewyorke.com/article/20111016 
18  “Jehovah’s Witnesses’ Brooklyn headquarters for Sale”, by Michelle Higgins, New York 
Times, January 31, 2016, page RE1 (http://www.nytimes.com/2016/01/31/realestate/jehovahs-
witnesses-brooklyn) 
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είχαμε την τελευταία πενταετία δημοσιεύματα σε Αυστραλία19, Ηνωμένες 
Πολιτείες και Καναδά20 για σεξουαλική κακοποίηση ανηλίκων από στελέχη 
της Εταιρείας. Αρκετά περιστατικά οδηγήθηκαν ενώπιον της δικαιοσύνης, 
αλλά εκεί αποκαλύφθηκε η πάγια τακτική της Οργάνωσης να αποκρύβει 
τέτοια κρούσματα, προκειμένου να προστατεύσει το καλό όνομα της. Μερικά 
παραδείγματα: Το 2011 τρεις Πρεσβύτεροι των Μ.τ.Ι., στο North Fremont  
της Καλιφόρνια, αποκαλύφθηκε, σε υπόθεση σεξουαλικής κακοποίησης, ότι  
δεν είχαν αναφέρει στην αστυνομία περίπτωση συναδέλφου τους, που είχε 
ομολογήσει ότι κακοποιούσε σεξουαλικά τη θετή του κόρη. 

Σε άλλη περίπτωση το 2014  ένα από τα ανώτατα στελέχη της 
Οργάνωσης, το μέλος του Κυβερνώντος Σώματος Gerrit Losch αρνήθηκε να 
καταθέσει σε υπόθεση σεξουαλικής κακοποίησης ενός αγοριού στη δεκαετία 
του 80. Ο δικηγόρος του κακοποιηθέντος  ζήτησε να κατατεθούν τα αρχεία 
που διατηρούσε η Εταιρεία για 17 χρόνια και τα οποία περιείχαν  τα ονόματα 
γνωστών και υπόπτων για σεξουαλική κακοποίηση στις Συναθροίσεις των 
ΗΠΑ.  Η Εταιρεία παραδέχτηκε ότι υπήρχαν τέτοια αρχεία, αλλά αρνήθηκε 
να τα παραδώσει στο Δικαστήριο. Στον παραπονούμενο επιδικάστηκαν 
αποζημιώσεις ύψους 13,5 εκατομμυρίων δολαρίων21.

Και το ακόμα χειρότερο: η Σκοπιά θέτει όρο να υπάρχουν δυο μάρτυρες 
σε περιπτώσεις σεξουαλικής κακοποίησης, προκειμένου να κάνει αποδεκτή 
μια τέτοια καταγγελία. Σε τέσσερις αγωγές που καταχωρίστηκαν εναντίον 
του Orlando Afanador, που κατείχε ηγετική θέση στη Ανατολική Ισπανόφωνη 
Συνάθροιση του  New Haven στην Πολιτεία Κοννέκτικατ  από το 1988-
1993 και της Βιβλικής και Φυλλαδικής Εταιρείας Σκοπιά της Νέας Υόρκης,  

19   Σύμφωνα με την Rachel Browne,  Sydney Morning Herald, August 5, 2015 , ο επικεφαλής 
του Νομικού Τμήματος  των Μ.τ.Ι. στην Αυστραλία   Vincent Toole,  ανέφερε στον Βασιλικό 
Επιτροπή για Θεσμικές Αντιδράσεις στην Σεξουαλική Κακοποίηση Παιδιών ότι λάμβανε 
3-4 κλήσεις κάθε μήνα για κακοποίηση παιδιών εντός της οργάνωσης, που αριθμεί 70.000 
στην Αυστραλία . Η επιτροπή είχε προηγουμένως ακούσει μαρτυρία ότι η Οργάνωση είχε 
συγκεντρώσει 1006 φακέλους που σχετίζονται με δράστες σεξουαλικής κακοποίησης παιδιών 
μέσα στην οργάνωση από το 1950, αλλά καμία περίπτωση δεν καταγγέλθηκε στις κοσμικές 
αρχές. 
20  Terry Roberts, “ Abuse Allegations in Newfoundland casting a cloud over Jehovah’s 
Witnesses, CBC News, January 14,2016.
21  Trey Bundy “Jehovah’s Witnesses can hide the truth in court to protect religion”, Reveal, 
September 23, 2015(https:// www.revealnews.org/article/jehovahs-witnesses-can-hide-the 
truth in-court-to protect-religion / )    
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ένας από τους δικηγόρους των παραπονουμένων,  ο Thomas McNamara, 
σχολιάζοντας την προϋπόθεση των δυο μαρτύρων, προκειμένου να υπάρξει 
ενημέρωση των αρχών, είπε: «Είναι παράλογο να σκεφτούμε ότι ένας βιαστής 
θα επέτρεπε σε κάποιον να είναι μάρτυρας στη σεξουαλική πράξη που θα είχε 
με ένα παιδί» 22

Τέλος, μια πρόσφατη είδηση23 αναφέρει ότι το Ανώτερο Δικαστήριο 
του San Diego της Καλιφόρνια των ΗΠΑ διέταξε, με απόφαση του στις 24 
Ιουνίου 2016, την Εταιρεία Σκοπιά να πληρώνει 4.000 δολάρια κάθε μέρα  που 
αρνείται να προσκομίσει έγγραφα που ζητήθηκαν σε πολιτική αγωγή πρώην 
Μ.τ.Ι., που ισχυρίζεται ότι όταν ήταν εφτά χρόνων ένας Πρεσβύτερος τον 
κακοποιούσε σεξουαλικά. 

7. ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ Μ.τ.Ι. ΣΤΗ ΡΩΣΙΑ. Παρά το ότι η Εταιρεία δεν 
αναγνωρίζει τις κοσμικές αρχές, αλλά θεωρεί ως μόνη νόμιμη Κυβέρνηση επί 
της γης την Οργάνωση του Ιεχωβά, εντούτοις  χρησιμοποιεί κάθε δικαστικό 
μέσο, προκειμένου να πετύχει αναγνώριση και να μπορεί να διεξάγει 
ανεμπόδιστα την προσηλυτιστική της δραστηριότητα. 

Εκεί που δεν τα πάει καθόλου καλά στον τομέα αυτό είναι η Ρωσική 
Ομοσπονδία. Πάμπολλες οι αποφάσεις Ρωσικών δικαστηρίων που 
καταδικάζουν την Οργάνωση για εξτρεμισμό και καλλιέργεια μίσους και 
διατάζουν την κατάσχεση των εντύπων της. Σύμφωνα με το πρακτορείο 
ειδήσεων Ιtar-Τass 24, τέτοιες περιπτώσεις αφορούν το Περιφερειακό 
Δικαστήριο της Σαμάρα με την απόφαση του στις 29 Μαϊου 2014, το Κεντρικό 
Επαρχιακό Δικαστήριο του Tver στις 7 Αυγούστου 2013, το Δημοτικό 
Δικαστήριο του Kurgan στις 12 Ιανουαρίου 2015 . 

Τον Φεβρουάριο του 2016, το Επαρχιακό Δικαστήριο του Belgorod 
έκανε δεχτή την αγωγή για διάλυση του εκεί παραρτήματος των Μ.τ.Ι.. 

22    Isaac Avilucea, “Latest Sex Abuse Suits Target Jehovah's Witnesses”, The Connecticut Law 
Tribune October 10, 2014  
23  Dorian Hargrove «Imposes $4000-a-day penalty for not producing documents in sex-
abuse case» , San Diego Reader, June 24, 2016
24  “Russia’s Supreme court rules Jehovah's Witnesses from Samara extremist organization» 
Russia November 13, 2015 (http://en.itar-tass.com/russia/759625)
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Η Οργάνωση είχε εφεσιβάλει την απόφαση, αλλά το Ανώτατο Δικαστήριο 
επικύρωσε την απόφαση του Κατωτέρου Δικαστηρίου .

Τέλη Δεκεμβρίου 2013, ο αρχηγός της σέκτας στο Τολμπόσκ της Σιβηρίας 
κατηγορήθηκε για εξτρεμισμό και παρεμπόδιση μετάγγισης αίματος, που 
παραλίγο να οδηγήσει στον θάνατο γυναίκα μέλος της οργάνωσης. Το 2004 
Δικαστήριο της Μόσχας διέταξε τη διάλυση και απαγόρευσε τη λειτουργία 
μιας ομάδας Μ.τ.Ι. με την κατηγορία της στρατολόγησης παιδιών, της 
ενθάρρυνσης οπαδών τους να εγκαταλείπουν την οικογένεια τους, να ωθούν 
σε αυτοκτονία και να εμποδίζουν τους οπαδούς τους να δέχονται ιατρική 
περίθαλψη. 25

8. ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΓΙΑ ΤΟΝ «ΠΙΣΤΟ ΚΑΙ ΦΡΟΝΙΜΟ ΔΟΥΛΟ». Είναι 
γνωστό πως η Εταιρεία Σκοπιά  έχει ως μόνιμη τακτική της ν’ αλλάζει τις 
διδασκαλίες με τις οποίες ελέγχει ολοκληρωτικά τη ζωή των οπαδών της. 
Σε εμπεριστατωμένο άρθρο της η κα Άννα Μπαρδάκου, ερευνήτρια για 
δεκαετίες της σέκτας των Μ.τ.Ι., αφού κάνει μιαν εκτενή ανασκόπηση της 
διδαχής της Οργάνωσης στο κεφάλαιο αυτό μας δίνει τη σημερινή θέση, 
όπως αυτή βγαίνει από το «νέος φώς» και την «καλύτερη κατανόηση» των 
θείων εντολών.26  

Είναι ενδιαφέρον να δούμε τι έγραφε στο παρελθόν η Οργάνωση για 
τον «Δούλο». «Χωρίς αμφιβολία ο ποιμένας Ρώσελ, εκπλήρωσε το αξίωμα 
με το οποίο ο Κύριος προνόησε και για το οποίο μίλησε και ήταν συνεπής 
ο Φρόνιμος και πιστός εκείνος δούλος, που μεταδίδει στην οικογένεια της 
πίστης την έγκαιρη της τροφή»27. Εδώ βλέπουμε  να ταυτίζεται ο «Δούλος» με 
τον ιδρυτή της Εταιρείας Κάρολο Ρώσελ. 

Στη συνέχεια παρατηρούμε την πρώτη διαφοροποίηση. Στο βιβλίο 
«Προφητεία», που εκδόθηκε το 1929, αναφέρεται στη σελ. 29:  «Στους 
αληθινούς οπαδούς ο Ιησούς το 1918 εμπιστεύεται τα συμφέροντα της 

25  Lyudmila Klenko, « Russian Supreme Court bans Jehovah’s Witnesses branch», June 9, 
2016( http://rapsinews.com/judicial_news/20160609/276279094.html)
26  Άννας Μπουρδάκου, «Ο Πιστός και Φρόνιμος Δούλος».Διάλογος, Τεύχος 74, Οκτώβριος - 
Δεκέμβριος 2013, σ. 9-15.
27  «Η Κιθάρα του Θεού»,1921, σσ, 270,272 .Επίσης στο «Τετελεσμένο Μυστήριο» , 1917, σ. 6.
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βασιλείας, ονομαζόμενος ’πιστός και φρόνιμος δούλος’. Όσοι απαρτίζουν τον 
πιστό και φρόνιμο δούλο θα αποτελέσουν τα τέκνα  Σιών».

 

Η διδασκαλία που ταυτίζει τον «Δούλο»  με τους αληθινούς οπαδούς στη 
δεκαετία του 50 θα αλλάξει και πάλι28: «Ο πιστός και φρόνιμος δούλος δεν 
είναι ένας άνθρωπος… δεν είναι η Βιβλική και Φυλλαδική Εταιρεία Σκοπιά, 
που αποτελεί ένα νομικό όργανο αναγνωρισμένο, σύμφωνα με τους νόμους 
ενός κοσμικού και πολιτικού κράτους. Ο δούλος είναι  μάλλον ο ενωμένος 
όμιλος  εκλεκτών του Ιεχωβά και των υπολοίπων πνευματικών τέκνων του 
Ιεχωβά που απέκτησε ο Θεός δια της γυναικός του». Όμως το «νέο φως» 
συνεχίζει να λάμπει όλο και πιο ζωηρό και αναγκάζει την ηγεσία των Μ.τ.Ι. 
να μεταβάλει την ταυτότητα του «Δούλου». Θα γράψει στη δεκαετία του 9029: 
« Ο πιστός και φρόνιμος δούλος παρέχει τροφή… στον κατάλληλο καιρό μέσω 
της Οργάνωσης (Ματθ.24,25). Αυτός ο δούλος, ο οποίος αποτελείται από 
τους χρισμένους χριστιανούς παρέχει τα καλύτερα πνευματικά πράγματα... 
που μπορεί να οδηγήσει στην αιώνια ζωή».

Κι ερχόμαστε στο 2013, όπου η Εταιρεία, χρησιμοποιώντας τις δικές της 
αυθαίρετες ερμηνείες, μιλώντας για «συμφραζόμενα» και πιθανολογώντας 
διδάσκει30: «Μήπως απαρτίζουν τον πιστό όλοι οι χρισμένοι στη γη; Όχι. 
Η πραγματικότητα είναι, πως δεν έχουν όλοι οι χρισμένοι κάποιον ρόλο στη 
διανομή της πνευματικής τροφής στους ομοπίστους τους παγκόσμια…». Αυτό 
που θέλει να πει η ηγεσία της Οργάνωσης στους οπαδούς της ως «θεόσδοτη 
αλήθεια», που όμως κατ’ επανάληψη τροποποιήθηκε, είναι πως ο «πιστός 
και φρόνιμος δούλος» ταυτίζεται  με το Κυβερνών Σώμα, στις αποφάσεις του 
οποίου οφείλουν τυφλή υπακοή31. 

9.  ΣΑΝ ΚΑΤΑΚΛΕΙΔΑ.   Πριν από αρκετά χρόνια είχα αναφέρει και 
πιστεύω ότι εξακολουθεί να ισχύει: «Μπροστά μας είναι ένας δράκοντας του 
Διαβόλου. Έχουμε να κάνουμε με μια ισχυρότατη αμερικανική Εταιρεία, 
δικτυωμένη σε όλο τον κόσμο, που διαθέτει τρομακτικό σε αριθμούς και 

28  «Νέοι Ουρανοί και Νέα Γη»,  1953-57, σελ 267.
29  «Σκοπιά», 1 Σεπτεμβρίου 1998, σελ. 10-11.
30  «Σκοπιά»,, 15 Ιουλίου 2013, σελ 21-22
31  «Σκοπιά», , 1 Οκτωβρίου 1994, σελ. 22 και «Σκοπιά»,15 Μαϊου 1997, σελ. 7
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κατάρτιση έμψυχο υλικό και τελευταίας τεχνολογίας μέσα. Η Οργάνωση 
αυτή χωρίς καμιά ηθική αναστολή, με δολιότητα και ελιγμούς, μεθόδους 
επιστημονικές και στρατηγική μεσοπρόθεσμη και μακροπρόθεσμη 
επιδιώκει την άγρα ψυχών και την παγκόσμια κυριαρχία».

 Η αντιμετώπιση της καταστροφικής αυτή λατρείας, όπως και όλων 
των άλλων, απαιτεί πολλά. Θα τα συνόψιζα σε τρία βασικά:

Α΄:  Ορθή ενημέρωση του ποιμνίου μας

Β΄:  Έγκαιρη παρέμβαση και

Γ΄:  Σταδιακή ποιμαντική βοήθεια.

 Η Εταιρεία Σκοπιά διαθέτει ισχυρά πλεονεκτήματα, αλλά της λείπει το  
σπουδαιότερο:  Η ΑΛΗΘΕΙΑ ΤΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΟΥ ΚΑΙ Η ΜΥΣΤΗΡΙΑΚΗ 
ΖΩΗ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΜΑΣ. ΑΥΤΗΝ ΤΗΝ ΔΙΑΦΥΛΑΣΣΕΙ ΑΚΕΡΑΙΗ 
Η ΑΓΙΑ ΜΑΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑ!  Και σίγουρα με αυτή μπορεί να εκμηδενίσει 
κάθε οχύρωμα του εχθρού. Φτάνει να βιώνουμε έντονα τις αλήθειες αυτές 
της πίστεώς μας, όπως τις παραλάβαμε γνήσιες μέσω της Εκκλησίας μας.  Και 
με ταπεινό φρόνημα και αγάπη πολλή να βοηθούμε κάθε πλανεμένο αδελφό 
μας, να επιστρέψει στους κόλπους της Ορθοδοξίας μας. 



ΟΧΙ ΜΟΝΟ ΜΕ ΨΩΜΙ:
Η ΑΣΚΗΣΗ ΣΤΗΝ ΕΠΟΧΗ ΤΗΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗΣ

a
ΣΤΑΥΡΟΥ Σ. ΦΩΤΙΟΥ

 ΚΑΘΗΓΗΤΗ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΚΥΠΡΟΥ

Η αρμονική κοινωνία του ανθρώπου με τον Θεό και, κατ᾽ επέκταση, με 
τον εαυτό του, τον συνάνθρωπό του και τη φύση, είναι η πρόταση 
ζωής που φανερώνει στους ανθρώπους ο Χριστός. Κάθε άνθρωπος 

καλείται να υποδεχθεί την αγάπη του Θεού, να κατανοήσει τον έσωθέν του 
κόσμο, να εκλάβει τον συνάνθρωπο ως αδελφό, να θεωρήσει τη φύση ως 
μέγα οίκο μέσα στον οποίο φιλοξενείται η ζωή.

Για την επίτευξη της υπαρξιακής αυτής στοχοθεσίας απαιτείται 
προσπάθεια, πράγμα που στη θεολογική ορολογία ονομάζεται άσκηση. Τα ιερά 
και τίμια της ζωής, τα βαθιά υπαρξιακά βιώματα, δεν επιτυγχάνονται αυτόματα 
αλλά προϋποθέτουν αγώνα πολλύ. Κατά συνέπεια η άσκηση βρίσκεται στους 
αντίποδες της μαγικής νοοτροπίας, χαρακτηριστικού γνωρίσματος του 
ανώριμου πνευματικά ανθρώπου. Ο αρχάριος της ζωής αναζητά έναν εύκολο 
τρόπο με τον οποίο θα λύσει διά μιας όλα του τα προβλήματα -οικογενειακά, 
οικονομικά, κοινωνικά. Στη μαγική θεώρηση της ζωής η προπαρασκευή και η 
προεργασία, ο μόχθος και ο κόπος, παραγνωρίζονται. Ο άνθρωπος επιζητεί 
να έχει το μέγιστο αποτέλεσμα καταβάλλοντας το ελάχιστο τίμημα. 

Η Εκκλησία, προβάλλοντας την άσκηση, καλεί τους ανθρώπους να 
εγκαταλείψουν τη μαγική νοοτροπία, κάθε φαντασιακή παντοδυναμία 
ή παθητική μοιρολατρία. Η συνάντηση με τον Θεό και οι αυθεντικές 
ανθρώπινες σχέσεις απαιτούν διαρκή καλλιέργεια, βασική δε προϋπόθεσή 
τους είναι η νίκη επί της φιλαυτίας, δηλαδή της φιλοδοξίας, της φιληδονίας 
και της φιλοχρηματίας. Kάθε αυτοδικαίωση και φαρισαϊσμός, η αρχή 
της ήσσονος προσπάθειας και η δικαιολογία «για όλα φταίνε οι άλλοι», 
απορρίπτονται. Αθλούμενοι οι άνθρωποι, ενηλικιώνονται πνευματικά, που 
σημαίνει αναλαμβάνουν την ευθύνη τους για ό,τι συμβαίνει μέσα τους και 
ανάμεσά τους: ευθύνη όχι μόνο για αυτά που πράττουν αλλά και ευθύνη για 
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αυτά που αποφεύγουν να πράξουν. 

Στους καιρούς της κοσμικής επίδειξης και του «όλα επιτρέπονται» η 
άσκηση συγκρούεται με την καταναλωτική λογική, για την οποία τα πάντα 
είναι αναλώσιμα. Έτσι, η άσκηση θυμίζει ότι π.χ. στον γάμο και τη φιλία, 
στην εργασία και την αγωγή, οι άνθρωποι είναι πρόσωπα μοναδικά και 
ανεπανάληπτα, και συνεπώς μη αντικαταστατά. Οι όντως διαπροσωπικές 
σχέσεις είναι σχέσεις χάριτος και δωρεάς, υπερβαίνουν την ανταλλακτική 
αγοραπωλησία. 

Η άσκηση θα βοηθήσει τον άνθρωπο να τιθασσεύσει τον εγωκεντρισμό 
του για να φανερωθεί το εσύ και να αναδειχθεί το εμείς. Τρεις δε είναι οι 
κύριες μορφές της: η προσευχή, η νηστεία και η αγρυπνία. Με την προσευχή 
ο άνθρωπος θα αφουγκραστεί τη φωνή του Θεού και θα ιεραρχήσει σωστά τις 
ανάγκες του. Τότε θα αναδυθεί σε υπεύθυνο πρόσωπο, που δεν προσδιορίζεται 
από κανένα βιολογικό ή κοινωνικό προκαθορισμό, αλλά ελεύθερα καλείται 
να κατευθύνει την ιστορία προς τη φιλοθεΐα και τη φιλανθρωπία και όχι προς 
το Άουσβιτς και τη Χιροσίμα. Με τη νηστεία θα διακρίνει τις πραγματικές 
από τις πλασματικές ανάγκες, το αναγκαίο από το περιττό. Έτσι θα μειώσει 
τις ανάγκες του στο ελάχιστο για να προσφέρει στον συνάνθρωπο το μέγιστο. 
Θα μάθει ότι ο συνάνθρωπος έχει ανάγκες, για τη θεραπεία των οποίων 
οφείλει να μεριμνά. Τότε θα μοιράζεται ό,τι έχει και ό,τι είναι: χρήματα και 
χρόνο, γνώσεις και πράγματα, στοργή και τρυφερότητα. Θα ανακαλύψει ότι 
όπως χωρίς βιολογική τροφή ο άνθρωπος πεθαίνει, παρόμοια πεθαίνει και 
χωρίς τροφή υπαρξιακή. Μέγιστη δε υπαρξιακή τροφή του ανθρώπου είναι 
η κοινωνία του με τον Θεό, στην οποία θα βιώσει την ελευθερία και την 
αγάπη, τη δικαιοσύνη και την αδελφοσύνη. Με την αγρυπνία ο άνθρωπος 
θα αφυπνισθεί από την υπαρξιακή ύπνωση, θα θυμηθεί τον υπαρξιακό του 
προορισμό. Θα πιστοποιήσει εμπειρικά ότι μόνο η γενναιοδωρία και η 
καλοσύνη δεν χάνονται στο διάβα του χρόνου, μόνο η αυτοπροσφορά και 
η αυτοθυσία διασώζουν το πέρασμα του ανθρώπου στη γη. Θα  αγωνισθεί 
για να εκλείψει ο θάνατος από ασιτία και ο θάνατος από νόημα ζωής, για να 
λαμπροφορήσει η ζωή και να καρπίσουν τα όνειρα.  

Με την άσκηση η Eκκλησία θυμίζει στον άνθρωπο τον έσχατο σκοπό της 
ζωής: τη θεογνωσία, που επιφέρει την αυτογνωσία, την κοινωνικότητα και τη 
φυσική θεωρία.
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Ζ Ζ Ζ

ΚΥΡΙΑΚΗ
3 ΙΟΥΛΙΟΥ 2016

Ο Μακαριώτατος Αρχιεπίσκοπος Κύπρου κ.κ. Χρυσόστομος προέστη της 
Θείας Λειτουργίας στον ιερό Ναό Παναγίας Φανερωμένης Λευκωσίας.
Μετά το πέρας της Θείας Λειτουργίας τέλεσε το επίσημο μνημόσυνο του 
αοιδίμου Αρχιεπισκόπου Κυπριανού και των συν αυτώ μαρτυρησάντων 
Αρχιερέων, Ιερέων και Λαϊκών κατά την 9ην Ιουλίου 1821, στον Ιερό Ναό 
Παναγίας Φανερωμένης στη Λευκωσία.
Ακολούθως, κατέθεσε στέφανο στο μνημείο των Εθνομαρτύρων.

ΔΕΥΤΕΡΑ
4 ΙΟΥΛΙΟΥ 2016 Δέχθηκε τον Δήμαρχο Λευκωσίας κ. Κωνσταντίνο Γιωρκάτζη.

ΤΡΙΤΗ
5 ΙΟΥΛΙΟΥ 2016

Δέχθηκε τον αποχωρούντα Διοικητή της ΕΛ.ΔΥ.Κ Κύπρου κ. Εμμανουήλ 
Θεοδώρου στον οποίο και παρέθεσε γεύμα.

ΔΕΥΤΕΡΑ
11 ΙΟΥΛΙΟΥ 2016

Παρέστη στην επίσημη τελετή της ανακήρυξης του Προέδρου της 
Ελληνικής Δημοκρατίας κ. Προκόπη Παυλόπουλου σε επίτιμο δημότη της 
Μόρφου στο Ξενοδοχείο Hilton Cyprus. 
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ΤΡΙΤΗ
12 ΙΟΥΛΙΟΥ 2016

Δέχθηκε τον Σεβασμιώτατο Αρχιεπίσκοπο Αμερικής κ.κ. Δημήτριο, 
ο οποίος πραγματοποίησε επίσημη επίσκεψη στην Κύπρο, μετά από 
πρόσκληση της Α.Ε. του Προέδρου της Κυπριακής Δημοκρατίας κ. Νίκου 
Αναστασιάδη.

ΤΕΤΑΡΤΗ
13 ΙΟΥΛΙΟΥ 2016

Δέχθηκε μέλη της πορείας Κύπριων μοτοσικλετιστών, στην μνήμη των 
Ηρώων Τάσου Ισαάκ και Σολωμού Σολωμού.
Ακολούθως, δέχθηκε τον Πρέσβη της Ομοσπονδιακής Δημοκρατίας της 
Γερμανίας στην Κύπρο κ. Nikolai von Schoepff.

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
15 ΙΟΥΛΙΟΥ 2016

Τέλεσε, μαζί με τον Αρχιεπίσκοπο Αμερικής κ. Δημήτριο, το μνημόσυνο 
πάντων των πεσόντων κατά το προδοτικό πραξικόπημα της 15ης Ιουλίου 
1974,  στον Ιερό Ναό Αγίων Κωνσταντίνου και Ελένης. 
Ακολούθως, τέλεσε τρισάγιο στους τάφους των πεσόντων.  

ΚΥΡΙΑΚΗ
17 ΙΟΥΛΙΟΥ 2016

Προέστη της Θείας Λειτουργίας και κήρυξε στον πανηγυρίζοντα Ιερό Ναό 
Αγίας Μαρίνης στο Στρόβολο. Ακολούθως, προέστη του μνημοσύνου των 
πεσόντων κατά τη βάρβαρο τουρκική εισβολή της 20ής Ιουλίου 1974.

ΤΡΙΤΗ
19 ΙΟΥΛΙΟΥ 2016

Το απόγευμα δέχθηκε τον κ. Γιώργο Βαρεμένο, Β' Αντιπρόεδρο της Βουλής 
των Ελλήνων, στον οποίο και παρέθεσε γεύμα 

ΤΕΤΑΡΤΗ
20 ΙΟΥΛΙΟΥ 2016

Προέστη της ιεράς Παρακλήσεως για απελευθέρωση της νήσου μας και 
του επισήμου μνημοσύνου πάντων των πεσόντων και αναιρεθέντων κατά 
τη βάρβαρο τουρκική εισβολή της 20ής Ιουλίου 1974, στον Ιερό Ναό 
Παναγίας Φανερωμένης στη Λευκωσία.

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
22 ΙΟΥΛΙΟΥ 2016

Έδωσε συνέντευξη σε κυπριακά Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης της Κύπρου.
Το απόγευμα αναχώρησε για τη Συρία, μετά από πρόσκληση του 
Προέδρου της Συρίας κ. Μπασάρ Αλ Άσαντ, όπου πραγματοποίησε 
ολιγοήμερη επίσκεψη, για να προσφέρει και εμπράκτως στήριξη στους 
Χριστιανούς της περιοχής και στον Συριακό λαό, μετά και από τις 
συνεχιζόμενες διενέξεις και αιματηρές επιθέσεις που διεξάγονται στην 
περιοχή. Στην Κύπρο ο Μακαριώτατος επέστρεψε στις 26 Ιουλίου.

ΚΥΡΙΑΚΗ
24 ΙΟΥΛΙΟΥ 2016

Μετέσχε σε αρχιερατικό συλλείτουργο με τον Μακαριώτατο Πατριάρχη 
Αντιοχείας κ. κ. Ιωάννη στον Ιερό Ναό Τιμίου Σταυρού στη Δαμασκό, στα 
πλαίσια της εκεί επίσκεψής του.

ΤΕΤΑΡΤΗ
27 ΙΟΥΛΙΟΥ 2016

Δέχθηκε τον Υφυπουργό Εξωτερικών της Ελλάδος κ. Ιωάννη Αμανατίδη,  
ο οποίος συνοδευόταν από τον Πρέσβη της Ελλάδος κ. Ηλία Φωτόπουλο, 
στον οποίο παρέθεσε γεύμα. Το απόγευμα δέχθηκε ομάδα ομογενών 
εκπαιδευτικών από την Αμερική.
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ΚΥΡΙΑΚΗ
31 ΙΟΥΛΙΟΥ 2016

Προέστη της Θείας Λειτουργίας στον Ιερό Ναό Αγίου Γεωργίου Λατσιών. 
Κατά τη διάρκεια αυτής χειροτόνησε σε διάκονο τον κ. Φανούριο Πρίμα, 
απόφοιτο της Ιερατικής Σχολής «Απόστολος Βαρνάβας». 
Ακολούθως, προέστη του μνημοσύνου του αοιδίμου Αρχιεπισκοπόπου 
Κύπρου και Εθνάρχου Μακαρίου του Γ΄ και πάντων των πεσόντων 
Λατσιωτών, κατά την τούρκικη εισβολή του 1974.

ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΟΥ ΚΥΠΡΟΥ ΚΥΡΙΟΥ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΥ Β΄
ΧΡΟΝΙΚΑ ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2016

Ζ Ζ Ζ 

ΔΕΥΤΕΡΑ
8 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2016

Ο Μακαριώτατος αρχιεπίσκοπος Κύπρου κ .κ. Χρυσόστομος αναχώρησε, 
συνοδευόμενος από τον Μητροπολίτη Πάφου κ. Γεώργιο, τον Επίσκοπο 
Καρπασίας κ. Χριστοφόρο και τον Αρχιμανδρίτη κ. Ιερώνυμο, για την 
Κέρκυρα,  κατόπιν επίσημης πρόσκλησης του Μητροπολίτη Κέρκυρας 
κ. Νεκταρίου, για να συμμετάσχει   στους επίσημους εορτασμούς, για τη 
συμπλήρωση των 300 χρόνων, από το θαύμα του Αγίου Σπυρίδωνος, δια 
του οποίου έσωσε το νησί από την οθωμανική πολιορκία. 
Στο αεροδρόμιο τους υποδέχτηκαν ο Μητροπολίτης Κέρκυρας 
κ. Νεκτάριος και οι επίσημες Αρχές τής Νήσου.

ΤΡΙΤΗ
9 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2016

Μετάβαση στο Ιερό Προσκύνημα του Αγίου Σπυρίδωνος. Κατά 
την επίσημη Δοξολογία προσφώνησε τον Αρχιεπίσκοπο Κύπρου  ο 
Μητροπολίτης Κέρκυρας κ. Νεκτάριος και αντιφώνησε ο Μακαριώτατος.  
Στις 8.30 το βράδυ, στο ανάκτορο Γεωργίου και Μιχαήλ έγινε η επίσημη 
τελετή τής  ανακήρυξης τού Μακαριωτάτου σε επίτιμο Δημότη 
Κέρκυρας. Τον Μακαριώτατο προσφώνησε ο  Δήμαρχος  κ. Νικολούζου 
και αναγνώστηκε η σχετική   αποφάση. Ακολούθησε αντιφώνηση του  
Μακαριωτάτου. 
Στη συνέχεια ο κ. Κώστας Σερέζη μίλησε με θέμα  «Ο Άγιος Σπυρίδων, 
συνδετικός κρίκος μεταξύ Κερκύρας και Κύπρου, στην κυπριακή τέχνη 
και παράδοση».  Ακολούθησε καλλιτεχνικό πρόγραμμα προς τιμή του 
Μακαριωτάτου από τη Χορωδία ΔΗΜΟΔΟΚΟΣ.
Επίσκεψη στην έκθεση φωτογραφίας του Δημήτρη Ταλιάνη με θέμα 
«Ο Άγιος Σπυρίδων στη ζωή της Κέρκυρας».

ΤΕΤΑΡΤΗ
10  ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ  2016

  Πανηγυρικός Εσπερινός εις τον Ιερόν Ναό Αγίου και  Θαυματουργού 
Σπυρίδωνος, χοροστατούντος του Μακαριωτάτου Αρχιεπισκόπου Νέας 
Ιουστινιανής και πάσης Κύπρου κ. κ.  Χρυσοστόμου Β΄. Ο Μακαριώτατος  
απηύθυνε τους λόγους τής αγάπης Του προς τον Κερκυραϊκό λαό.
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ΠΕΜΠΤΗ
11 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2016

5.00 - 8.15 π.μ. Θεία Λειτουργία. Προέστη ο Θεοφιλέστατος Επίσκοπος 
Καρπασίας κ. Χριστοφόρος.  
9.00 π.μ. Λιτάνευση του Ιερού Σκηνώματος του Αγίου   Σπυρίδωνος τού 
Θαυματουργού, προεξάρχοντος του Μακαριωτάτου, ο οποίος  απηύθυνε 
σύντομο χαιρετισμό προς τον κερκυραϊκό λαό κατά τη δέηση που έγινε  
μπροστά στο Ανάκτορο των Αγίων Γεωργίου και Μιχαήλ.
7 μ.μ. Προέστη τού καθιερωμένου πανηγυρικού Εσπερινού εις τον Ιερό 
Ναό του Αγίου και Θαυματουργού Σπυρίδωνος.

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
12 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2016

Προέστη Αρχιερατικού Συλλείτουργου στον ιερό Ναό τού Αγίου και 
Θαυματουργού Σπυρίδωνος παρισταμένων όλων των τοπικών Αρχών.
7 μ.μ. Τελέστηκε Αρχιερατικός Εσπερινός, χοροστατούντος του Πανιερω-
τάτου Μητροπολίτη Πάφου κ. Γεωργίου, ο οποίος μίλησε προς τον λαό τής 
Κέρκυρας.
Στις 9 το βράδυ συνοδευόμενος από τον  Μητροπολίτη Κέρκυρας, Παξών 
και Διαποντίων Νήσων κ. Νεκτάριο, καθώς και από τη  Συνοδία του, 
παρακολούθησαν τη συναυλία της  Φιλαρμονικής Εταιρείας Κέρκυρας υπό 
τη διεύθυνση του αρχιμουσικού της  κ. Σπυρίδωνος Προσωπάρη.

ΣΑΒΒΑΤΟ
13 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2016

Ο Μακαριώτατος  με τη  Συνοδία του επέστρεψαν στην Κύπρο, το Σάβ-
βατο 13 Αυγούστου 2016.

ΚΥΡΙΑΚΗ
14 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2016

Προέστη της Θείας Λειτουργίας στην Ιερά Μονή Παναγίας 
Τρικουκκιωτίσσης στον Πρόδρομο.
Το εσπέρας χοροστάτησε κατά την ακολουθία του εσπερινού στην ίδια 
πανηγυρίζουσα Ιερά Μονή.

ΔΕΥΤΕΡΑ
15 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2016

Προέστη Αρχιερατικού Συλλείτουργου στην πανηγυρίζουσα Ιερά 
Μονή Παναγίας Τροοδιτίσσης, συλλειτουργούντων των Πανιερωτάτων 
Μητροπολιτών Πάφου κ. Γεωργίου και Λεμεσού κ. Αθανασίου και του 
Θεοφιλεστάτου Επισκόπου Καρπασίας  κ. Χριστοφόρου. 
Μετά το πέρας της Θείας Λειτουργίας, έπειτα από απόφαση της Ιεράς 
Συνόδου της Εκκλησίας της Κύπρου, τίμησε με το χρυσούν παράσημον 
του Αποστόλου Βαρνάβα, ανώτατη τιμητική διάκριση της Εκκλησίας 
της Κύπρου, τον Πανοσιολογιώτατο Καθηγούμενο της Ιεράς Μονής 
Τροοδιτίσσης Αρχιμανδρίτη Αθανάσιο για την πολύχρονη και υψηλή 
προσφορά του στον Μοναχισμό και την Εκκλησία γενικότερα.

ΤΡΙΤΗ
16 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2016

Αναχώρησε για Θεσσαλονίκη, όπου υποβλήθηκε σε χειρουργική επέμβαση 
στη οσφυϊκή μοίρα της σπονδυλικής στήλης στη Euromedica «Γενική 
Κλινική Θεσσαλονίκης», από την ομάδα του Κύπριου νευροχειρουργού 
δρος Θεολόγου Μ. Θεολόγου, Διευθυντή Α΄ της ομώνυμης  Νευρολογικής 
Κλινικής.
Στην Κύπρο ο Μακαριώτατος επέστρεψε στις 26 Αυγούστου.
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ΣΑΒΒΑΤΟ
27 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2016

Υποδέχθηκε τον Πατριάρχη Αντιοχείας κ. Ιωάννη και τη Συνοδία του μέσα 
στα πλαίσια του κατασκηνωτικού προγράμματος Νέων των Ορθοδόξων 
Εκκλησιών Μέσης Ανατολής.

ΚΥΡΙΑΚΗ
28 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2016

Παρέστη συμπροσευχόμενος  στο ιερό Βήμα στο συλλείτουργο του 
οποίου προέστη ο Πατριάρχης Αντιοχείας κ. Ιωάννης στον ιερό Ναό Αγίου 
Νικολάου της Στέγης στην Κακοπετριά, με την ευκαιρία της λήξης του 
κατασκηνωτικού προγράμματος Νέων των Ορθοδόξων Εκκλησιών Μέσης 
Ανατολής.

ΔΕΥΤΕΡΑ
29 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2016

Συνόδευσε τον Πατριάρχη Αντιοχείας κ. Ιωάννη στη κατ΄ ιδίαν συνάντηση 
που είχε με την Α.Ε. τον Πρόεδρο της Κυπριακής Δημοκρατίας κ. Νίκο 
Αναστασιάδη στο Προεδρικό Μέγαρο.

 
ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗ ΠΑΦΟΥ ΚΥΡΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ 

 ΧΡΟΝΙΚΑ IΟΥΛΙΟΥ 2016

Ζ Ζ Ζ
ΚΥΡΙΑΚΗ

3 ΙΟΥΛΙΟΥ 2016

Ο Πανιερώτατος Μητροπολίτης Πάφου κύριος Γεώργιος λειτούργησε και 
κήρυξε τον θείο λόγο στην Ιερά Μονή Τιμίου Σταυρού Ομόδους, όπου και 
προέστη του μνημοσύνου του Οικονόμου Δοσιθέου.

ΚΥΡΙΑΚΗ
10 ΙΟΥΛΙΟΥ 2016

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

ΚΥΡΙΑΚΗ
17 ΙΟΥΛΙΟΥ 2016

Λειτούργησε και κήρυξε τον θείο λόγο στην Ιερά Μονή Αγίου 
Παντελεήμονος Χρυσοκάστρου Καβάλας.

ΤΡΙΤΗ
19 ΙΟΥΛΙΟΥ 2016

Παρακολούθησε εκδήλωση στο άγαλμα του Αρχιεπισκόπου Μακαρίου 
του Γ΄, στην Πάφο, για τις θλιβερές επετείου του πραξικοπήματος και της 
εισβολής.

ΚΥΡΙΑΚΗ
24 ΙΟΥΛΙΟΥ 2016

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

ΔΕΥΤΕΡΑ
25 ΙΟΥΛΙΟΥ  2016 

Χοροστάτησε κατά την ακολουθία του εσπερινού και κήρυξε τον θείο λόγο 
στον πανηγυρίζοντα ιερό ναό Αγίας Παρασκευής Γεροσκήπου.

ΤΡΙΤΗ
26 ΙΟΥΛΙΟΥ 2016

Λειτούργησε και κήρυξε τον θείο λόγο στον πανηγυρίζοντα ιερό ναό Αγίας 
Παρασκευής Γεροσκήπου και χειροτόνησε εις διάκονο τον κ. Οδυσσέα 
Ασπρομάλλη.
Το εσπέρας προέστη του εσπερινού και κήρυξε τον θείο λόγο στον 
πανηγυρίζοντα ιερό ναό Αγίου Παντελεήμονος Χολετριών.
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    ΚΥΡΙΑΚΗ
    31 ΙΟΥΛΙΟΥ 2016

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

ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗ ΠΑΦΟΥ ΚΥΡΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ 
 ΧΡΟΝΙΚΑ ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ  2016

Ζ Ζ Ζ
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ

5 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2016

Ο Πανιερώτατος Μητροπολίτης Πάφου κύριος Γεώργιος χοροστάτησε 
κατά την ακολουθία του εσπερινού και κήρυξε τον θείο λόγο στον 
πανηγυρίζοντα ιερό ναό Μεταμορφώσεως Σωτήρος Αυδήμου.

ΣΑΒΒΑΤΟ
6 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2016

Λειτούργησε και κήρυξε τον θείο λόγο στον πανηγυρίζοντα ιερό ναό 
Μεταμορφώσεως Σωτήρος Στατού, όπου και χειροθέτησε σε οικονόμο τον 
π. Στυλιανό Χαραλάμπους.

ΚΥΡΙΑΚΗ
7 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2016

Λειτούργησε και κήρυξε τον θείο λόγο στον ιερό ναό Χρυσοσώτηρος 
Ακανθούς, παρά την Ορόκλινη, όπου και προέστη του μνημοσύνου των 
ηρώων της κοινότητας.

        ΠΕΜΠΤΗ
11 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2016

Χοροστάτησε κατά την ακολουθία του εσπερινού και κήρυξε τον θείο λόγο 
στον ιερό ναό Αγίου Σπυρίδωνος Κερκύρας.

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
12 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2016

Συλλειτούργησε με Αρχιεπίσκοπο Κύπρου, Μητροπολίτες Κερκύρας, 
Σερρών, Τρίκκης και Θεσσαλιώτιδος και Επίσκοπο Καρπασίας στον ιερό 
ναό Αγίου Σπυρίδωνος Κερκύρας.

ΚΥΡΙΑΚΗ
14 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2016 

Λειτούργησε και κήρυξε τον θείο λόγο στον ιερό ναό Αγίου Δημητρίου 
Ακροπόλεως, όπου και προέστη του μνημοσύνου του αείμνηστου Ανδρέα 
Μιτσίδη.

ΔΕΥΤΕΡΑ
15 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2016

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

    ΚΥΡΙΑΚΗ
 21 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2016

Λειτούργησε και κήρυξε τον θείο λόγο στον ιερό ναό Αγίου Γεωργίου 
Μαραθούντας.
Το απόγευμα τέλεσε τον αγιασμό κατά τα εγκαίνια του ασκητηρίου των 
Αγίων Αλεξάνδρου, Χαρίτωνος και Επιφανίου παρά την Αξύλου.

ΚΥΡΙΑΚΗ
 28 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2016

Συλλειτούργησε με τον Πατριάρχη Αντιοχείας και τον Επίσκοπο 
Καρπασίας στον ιερό ναό Αγίου Νικολάου Στέγης.

ΔΕΥΤΕΡΑ
29 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2016

Λειτούργησε και κήρυξε τον θείο λόγο στον πανηγυρίζοντα ιερό ναό 
Τιμίου Προδρόμου Κεδάρων.
Το βράδυ χοροστάτησε κατά την ακολουθία του εσπερινού και κήρυξε τον 
θείο λόγο στον πανηγυρίζοντα ιερό ναό Αγίας Βρυαίννης Μανδριών.
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ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗ ΚΙΤΙΟΥ ΚΥΡΙΟΥ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΥ 
 ΧΡΟΝΙΚΑ ΙΟΥΛΙΟΥ 2016

Ζ Ζ Ζ 
ΚΥΡΙΑΚΗ

3 ΙΟΥΛΙΟΥ 2016
Ο Πανιερώτατος Μητροπολίτης Κιτίου κύριος Χρυσόστομος λειτούργησε 
και κήρυξε στον Μητροπολιτικό ναό Σωτήρος.

ΚΥΡΙΑΚΗ 
10 ΙΟΥΛΙΟΥ 2016

Λειτούργησε στον ιερό ναό αγίου Ιωάννη του Θεολόγου και προέστη του 
εθνικού μνημοσύνου των πεσόντων κατά το προδοτικό πραξικόπημα της 
15ης Ιουλίου 1974.

ΚΥΡΙΑΚΗ 
17 ΙΟΥΛΙΟΥ 2016

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

ΚΥΡΙΑΚΗ 
24 ΙΟΥΛΙΟΥ 2016

Λειτούργησε στον ιερό ναό αγίου Παντελεήμονος στο Μενεού και 
προέστη του μνημοσύνου των πεσόντων Κοντεατών κατά την τουρκική 
εισβολή του 1974.

ΚΥΡΙΑΚΗ 
31 ΙΟΥΛΙΟΥ 2016

Λειτούργησε στον ιερό ναό Παναγίας Φανερωμένης στη Λάρνακα και 
προέστη του μνημοσύνου του αειμνήστου Αρχιεπισκόπου Μακαρίου Γ΄.

ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗ ΚΙΤΙΟΥ ΚΥΡΙΟΥ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΥ 
 ΧΡΟΝΙΚΑ ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2016

     Ζ Ζ Ζ
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ

5 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2016
Ο Πανιερώτατος Μητροπολίτης Κιτίου κύριος Χρυσόστομος χοροστάτησε 
στον πανηγυρίζοντα Μητροπολιτικό ναό Σωτήρος.

ΣΑΒΒΑΤΟ
6 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2016

Λειτούργησε και κήρυξε στον πανηγυρίζοντα Μητροπολιτικό ναό 
Σωτήρος.

ΚΥΡΙΑΚΗ 
7 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2016

Λειτούργησε και κήρυξε στον ιερό ναό αγίου Νικολάου στη Λάρνακα 
και προέστη του εθνικού μνημοσύνου των πεσόντων κατά τις μάχες της 
Τηλλυρίας.

ΚΥΡΙΑΚΗ 
14 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2016

Λειτούργησε και κήρυξε στον ιερό ναό Παναγίας Αγγελόκτιστης στο Κίτι. 
Το εσπέρας χοροστάτησε στον Μητροπολιτικό ναό Σωτήρος.

ΔΕΥΤΕΡΑ 
15 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2016

Λειτούργησε και κήρυξε στην πανηγυρίζουσα Ιερά Μονή Παναγίας 
Μαχαιρά.

ΚΥΡΙΑΚΗ 
21 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2016 Λειτούργησε και κήρυξε στον ιερό ναό Παναγίας στην Πύλα.

ΣΑΒΒΑΤΟ
27 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2016

Συλλειτούργησε με τον Σεβασμιώτατο Μητροπολίτη Ζιμπάμπουε 
κ. Σεραφείμ στον πανηγυρίζοντα ιερό ναό αγίου Φανουρίου στην 
Αραδίππου.
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ΚΥΡΙΑΚΗ 
28 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2016

Λειτούργησε και κήρυξε στον Μητροπολιτικό ναό Σωτήρος. Το εσπέρας 
χοροστάτησε στον πανηγυρίζοντα ιερό ναό Τιμίου Προδρόμου στη 
Λάρνακα. 

ΔΕΥΤΕΡΑ
29 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2016

Συλλειτούργησε με τον Σεβασμιώτατο Μητροπολίτη Ζιμπάμπουε κ. 
Σεραφείμ στον πανηγυρίζοντα ιερό ναό Τιμίου Προδρόμου Δρομολαξιάς.

ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗ ΚΥΡΗΝΕΙΑΣ ΚΥΡΙΟΥ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΥ 
ΧΡΟΝΙΚΑ  ΙΟΥΛΙΟΥ 2016

Ζ Ζ Ζ
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ

1 ΙΟΥΛΙΟΥ 2016

Παρέστη καὶ ἐχαιρέτησεν ἐκδήλωσιν τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως 
Κυρηνείας ἀφιερωμένην εἰς τοὺς Νεομάρτυρας. Ἀκολούθως παρέστη 
συμπροσευχόμενος εἰς ἀγρυπνίαν εἰς τὸν Ἱερὸν Ναὸν Ἁγίου Γεωργίου 
Μάμμαρι.  

ΣΑΒΒΑΤΟ
2 ΙΟΥΛΙΟΥ 2016 Παρέστη εἰς συνεδρίαν τῆς Π.Ο.Σ.Ε.Η. εἰς Πάφον. 

ΚΥΡΙΑΚΗ
3 ΙΟΥΛΙΟΥ 2016

Ἐχοροστάτησε κατὰ τὴν ἀκολουθίαΝ τοῦ Ὄρθρου, ἐτέλεσε τὴν Θείαν 
Λειτουργίαν, ἐκήρυξε τὸν θεῖον λόγον καὶ ἐτέλεσε τὸ μνημόσυνον τοῦ 
Ἐθνομάρτυρα Ἀρχιεπισκόπου Κύπρου Κυπριανοῦ εἰς τὸν Ἱερὸν Ναὸν 
Παναγίας Ἐλεούσης Ἀγροῦ. 

ΔΕΥΤΕΡΑ
4 ΙΟΥΛΙΟΥ 2016

Ἐδέχθη εἰς τὸ γραφεῖον του τὸν ἔντιμον κ. Ἀνδρέαν Γούναρη, 
Ἀντιπρόεδρον Συλλόγου Ἐθελοντῶν Δικώμου καὶ ἀκολούθως μέλη τοῦ 
Ὀργανισμοῦ ἐκ Γενετῆς Καρδιοπαθειῶν. 

ΤΡΙΤΗ
5 ΙΟΥΛΙΟΥ 2016

Ἐδέχθη εἰς τὸ γραφεῖον του τὸν ἔντιμον κ. Χριστάκη Μελετιέ, κοινοτάρχην 
Κοκκινοτριμιθιᾶς, καὶ τὴν μεσημβρίαν καθηγητάς τοῦ Πανεπιστημίου 
«Νεάπολις» Πάφου.

ΤΕΤΑΡΤΗ
6 ΙΟΥΛΙΟΥ 2016

Ἐδέχθη εἰς τὸ γραφεῖον του τὸν ἔντιμον κ. Ἀνδρέαν Βασιλειάδην, 
πρόεδρον τοῦ Συνδέσμου Ἐφέδρων Ἀξιωματικῶν Κερύνειας καὶ 
ἀκολούθως τὸν ἔντιμον κ. Ἰωάννην Παπαϊωάννου, Δήμαρχον Καραβᾶ. 
Τὸ ἑσπέρας παρέστη εἰς συνεδρίαν τῆς Διοικούσης Ἐπιτροπῆς τοῦ 
Παγκυπρίου Συντονιστικοῦ Συμβουλίου Ἐθελοντισμοῦ (Π.Σ.Σ.Ε.) εἰς 
Λευκωσίαν. 

ΠΕΜΠΤΗ  
7 ΙΟΥΛΙΟΥ 2016

Παρέστη και ὡμίλησε εἰς ἱερατικὴν σύναξιν τῶν κληρικῶν τῆς Ἱερᾶς 
Μητροπόλεως Κυρηνείας. 

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
8 ΙΟΥΛΙΟΥ 2016

Ἀνεχώρησε μέσῳ Ἀθηνῶν γιὰ τὰ Κύθηρα, μετὰ τοῦ Δημάρχου Καραβᾶ 
κ. Ἰωάννου Παπαϊωάννου. 
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ΣΑΒΒΑΤΟ
9 ΙΟΥΝΙΟΥ 2016

Συνηντήθη μετὰ τοῦ Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Κυθήρων κ. Σεραφείμ 
εἰς τὸ ἐπισκοπεῖον τῆς Μητροπόλεως, ὡμίλησε εἰς ἱερατικὴν σύναξιν τῆς 
Ἱερᾶς Μητροπόλεως Κυθήρων καὶ ἐχοροστάτησε κατὰ τὴν ἀκολουθίαν τοῦ 
Ἑσπερινοῦ.   

ΚΥΡΙΑΚΗ
10 ΙΟΥΛΙΟΥ 2016

Συνελειτούργησε μετὰ τοῦ Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Κυθήρων 
κ. Σεραφείμ, εἰς τὸν Ἱερὸν Ναὸν   Κυθήρων. Ἀκολούθως ἐτέλεσε τρισάγιον 
διὰ τοὺς πεσόντας κατοίκους Καραβᾶ Κυρηνείας καὶ ἀπεκάλυψε μνημεῖο 
πρὸς τιμὴν αὐτῶν, εἰς τὴν κοινότηταν Καραβᾶ Κυθήρων.

ΔΕΥΤΕΡΑ
11 ΙΟΥΛΙΟΥ 2016

Συνηντήθη μετὰ τοῦ ἐντίμου κ. Εὐστρατίου Χαρχαλάκη, Δημάρχου 
Κυθήρων, εἰς τὸ Δημαρχεῖον Κυθήρων. 

ΤΡΙΤΗ 
12 ΙΟΥΛΙΟΥ 2016

Ἀφίχθη εἰς Κύπρον ἐκ Κυθήρων. Τὸ βράδυ παρέστη εἰς δεῖπνον πρὸς 
τιμὴν τοῦ Σεβασμιωτατου Ἀρχιεπισκόπου Ἀμερικῆς κ. Δημητρίου, εἰς τὸ 
Προεδρικὸν Μέγαρον. 

ΠΕΜΠΤΗ
14 ΙΟΥΛΙΟΥ 2016

Ἐδέχθη εἰς τὸ γραφεῖον του τὸν ἔντιμον κ. Μιχαήλ Χατζηγιάννην, 
πρόεδρον τῆς Βιβλικῆς Ἐταιρείας Ἑλλάδος, τὸν ἔντιμον κ. Νικόλαον 
Βιολάρην, τὸν ἔντιμον κ. Μιχαήλ Πιτσιλλίδην. Τὸ βράδυ παρέστη 
εἰς δεξίωσιν και συνεχάρη τὸν Ἐξοχώτατον Πρέσβην τῆς Γαλλικῆς 
Δημοκρατίας ἐπὶ τῇ Ἐθνικῇ Ἐπετείῳ τῆς χώρας του.   

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
15 ΙΟΥΛΙΟΥ 2016

Ἐτέλεσε τρισάγιον καὶ δέησιν γιὰ διακρίβωσιν τῆς τύχης τῶν ἀγνοουμένων 
εἰς τὸν Τύμβον τῆς Μακεδονιτίσσης.    

ΣΑΒΒΑΤΟ
16 ΙΟΥΛΙΟΥ 2016

Ἐχοροστάτησε κατὰ τὴν ἀκολουθίαν τοῦ Ἑσπερινοῦ ἐπὶ τῇ μνήμῃ τῆς 
Ἁγίας Μεγαλομάρτυρος Μαρίνης εἰς τὸν Ἱερὸ Ναὸ Ἀποστόλων Πέτρου 
καὶ Παύλου, ἔνθα ἐπραγματοποιήθη σύναξις τῶν κοινοτήτων Λαπήθου, 
Διορίου καὶ Πέλλαπαϊς.    

ΚΥΡΙΑΚΗ 
17 ΙΟΥΛΙΟΥ 2016

Ἐχοροστάτησε κατὰ τὴν ἀκολουθίαν τοῦ Ὄρθρου, ἐτέλεσε τὴν Θείαν 
Λειτουργίαν, ἐκήρυξεν τὸν θεῖον λόγον καὶ ἐτέλεσε τὸ μνημόσυνον 
πάντων τῶν ἐν τῇ Μητροπολιτικῇ Ἐπαρχίᾳ Κυρηνείας πεσόντων καὶ 
φονευθέντων κατὰ τὴν εἰσβολὴν τοῦ 1974, εἰς τὸν Ἱερὸν Μητροπολιτικὸν 
Ναὸν Ἀποστόλου Βαρνάβα Κοκκινοτριμιθιᾶς. 

ΔΕΥΤΕΡΑ 
18 ΙΟΥΛΙΟΥ 2016 

Μετεῖχε τῶν ἐργασιῶν τῆς Ἱερᾶς Συνόδου εἰς τὴν Ἱερὰν Ἀρχιεπισκοπὴν 
Κύπρου. Τὸ ἑσπέρας ἐτέλεσε τρισάγιο εἰς τὸ Στρατόπεδον τῆς ΧΧ 
Τεθωρακισμένης Ταξιαρχίας εἰς Κόρνον.

ΤΡΙΤΗ
19 ΙΟΥΛΙΟΥ 2016

Ἐδέχθη εἰς τὸ γραφεῖον του ἀντιπροσωπείαν τῆς Ὀμοσπονδίας Γονέων 
Δημοτικῆς καὶ Μέσης Ἐκπαιδεύσεως. Τὸ ἑσπέρας ἐχοροστάτησε κατὰ τὴν 
ἀκολουθίαν τοῦ Ἑσπερινοῦ ἐπὶ τῇ μνήμῃ τοῦ Προφήτου Ἠλιοῦ εἰς τὸν Ἱερὸ 
Ναὸ Ἁγίου Γεωργίου Μάμμαρι.  
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ΤΕΤΑΡΤΗ 
20 ΙΟΥΛΙΟΥ 2016

Ἐχοροστάτησε κατὰ τὴν ἀκολουθία τοῦ Ὄρθρου, ἐτέλεσε τὴν Θείαν 
Λειτουργίαν, ἐκήρυξε τὸν θεῖον λόγον καὶ ἐτέλεσε δέησιν ὑπὲρ 
ἐπιστροφῆς, εἰς τὸν Ἱερὸ Ναὸ Ἁγίου Γεωργίου Μάμμαρι. Ἀκολούθως 
ἐδέχθη εἰς τὸ γραφεῖον του τὸν ἔντιμον κ. Σάββαν Ἰωάννου, κοινοτάρχην 
Ὄρκας. Τὸ βράδυ παρέστη εἰς τὴν ἐκδήλωσιν καταδίκης τῶν μαύρων 
ἐπετείων εἰς τὸ Προεδρικὸν Μέγαρον. 

ΠΕΜΠΤΗ
21 ΙΟΥΛΙΟΥ 2016

Ἐτέλεσε τρισάγιο παρὰ τὸ Φυλάκιο Κολοκασίδη, ὀργανωθὲν ὑπὸ τῆς 
Πανελληνίου Ἐπιτροπῆς Ἀγνοουμένων. 

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 
22 ΙΟΥΛΙΟΥ 2016

Ἐτέλεσε τρισάγιον καὶ ἐχαιρέτησε τὴν πανεπαρχιακὴν ἐκδήλωσιν μνήμης 
ὅλων τῶν Θεσμῶν, Φορέων καὶ Σωματείων τῆς ἐπαρχίας Κυρηνείας εἰς τὸν 
Τύμβον τῆς Μακεδονιτίσσης, παρουσίᾳ τοῦ Ἐξοχωτάτου Προέδρου τῆς 
Δημοκρατίας κ. Νίκου Ἀναστασιάδη.  

ΣΑΒΒΑΤΟ
23 ΙΟΥΛΙΟΥ 2016

Παρέστη καὶ ἐχαιρέτησεν ἀντικατοχικὴν ἐκδήλωσιν εἰς τὴν κοινότητα 
Ξυλοτύμβου Λάρνακος. 

ΚΥΡΙΑΚΗ 
24 ΙΟΥΛΙΟΥ 2016

Ἐχοροστάτησεν κατὰ τὴν ἀκολουθία τοῦ Ὄρθρου, ἐτέλεσε τὴν Θείαν 
Λειτουργίαν, ἐκήρυξεν τὸν θεῖον λόγον καὶ ἐτέλεσε τὸ μνημόσυνον 
πάντων τῶν πεσόντων κατοίκων τῆς κοινότητος Μύρτου, εἰς τὸν Ἱερὸ Ναὸ 
Ἁγίου Παντελεήμονος Μακεδονιτίσσης Λευκωσίας. 

ΔΕΥΤΕΡΑ
25 ΙΟΥΛΙΟΥ 2016

Ἐχοροστάτησε κατὰ τὴν ἀκολουθίαν τοῦ Ὄρθρου, ἐτέλεσε τὴν Θείαν 
Λειτουργίαν καὶ ἐκήρυξεν τὸν θεῖον λόγον εἰς τὸ παρεκλήσιο Ἁγίου 
Γεωργίου, εἰς τὴν προσκοπικὴν κατασκήνωσιν Πλατανιῶν Τροόδους. Τὸ 
ἑσπέρας ἐτελεσε τρισάγιον καὶ ἐχαιρέτησεν ἐκδήλωσιν εἰς τὸν Τύμβον τῆς 
Μακεδονιτίσσης, ὀργανωθεῖσαν ὑπὸ τοῦ Συνδέσμου Ἀγωνιστῶν Ε.Ο.Κ.Α.. 
Τὸ βράδυ παρέστη εἰς δεξίωσιν και συνεχάρη τὸν Ἐξοχώτατον Πρέσβην τῆς 
Ἀραβικῆς Δημοκρατίας τῆς Αἰγύπτου ἐπὶ τῇ Ἐθνικῇ Ἐπετείῳ τῆς χώρας του.

ΤΡΙΤΗ 
26 ΙΟΥΛΙΟΥ 2016

Τὸ ἑσπέρας ἐχοροστάτησε κατὰ τὴν ἀκολουθίαν τοῦ Ἑσπερινοῦ ἐπὶ 
τῇ μνήμῃ τοῦ Ἁγίου Μεγαλομάρτυρος Παντελεήμονος εἰς τὸν Ἱερὸν 
Μητροπολιτικὸν Ναὸν Ἀποστόλου Βαρνάβα Κοκκινοτριμιθιᾶς, ἔνθα 
ἐπραγματοποιήθη σύναξις τῶν κοινοτήτων Μύρτου και Καρμίου. 

ΤΕΤΑΡΤΗ
27 ΙΟΥΛΙΟΥ 2016

Ἐχοροστάτησε κατὰ τὴν ἀκολουθίαν τοῦ Ὄρθρου, ἐτέλεσε τὴν Θείαν 
Λειτουργίαν καὶ ἐκήρυξε τὸν θεῖον λόγον εἰς τὸν Ἱερὸν Μητροπολιτικὸν 
Ναὸν Ἀποστόλου Βαρνάβα Κοκκινοτριμιθιᾶς. Ἀκολούθως ἐδέχθη εἰς 
τὸ γραφεῖον του τὴν Ὀργανωτικὴν Ἐπιτροπὴν Δημάρχων τῆς ἐπαρχίας 
Κυρηνείας. 

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
29 ΙΟΥΛΙΟΥ 2016

Ἐδέχθη εἰς το γραφεῖον του τὸν Θεοφιλέστατον ἐπίσκοπον Μεσαορίας κ. 
Γρηγόριον, ὑπεύθυνον τοῦ Γραφείου Προσκυνηματικῶν Περιηγήσεων τῆς 
Ἐκκλησίας τῆς Κύπρου, ὁ ὁποῖος συνοδευόταν ἀπό τούς Συνεργάτες του.  
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ΣΑΒΒΑΤΟ
30 ΙΟΥΛΙΟΥ 2016

Ἐχοροστάτησεν κατὰ τὴν ἀκολουθία τοῦ Ὄρθρου, ἐτέλεσε τὴν Θείαν 
Λειτουργίαν, ἐκήρυξεν τὸν θεῖον λόγον καὶ ἐτέλεσε τὴν εἰς πρεσβύτερον 
χειροτονία τοῦ π. Βαλεντίνου Διογένους, εἰς τὸν Ἱερὸ Ναὸ Παναγίας 
Ὕψωνα, τῇ ἀδείᾳ τοῦ Πανιερωτάτου Μητροπολίτου Λεμεσοῦ κ. Ἀθανασίου. 

ΔΕΥΤΕΡΑ
31 ΙΟΥΛΙΟΥ 2016

Ἐχοροστάτησεν κατὰ τὴν ἀκολουθία τοῦ Ὄρθρου, ἐτέλεσε τὴν Θείαν 
Λειτουργίαν, ἐκήρυξεν τὸν θεῖον λόγον καὶ ἐτέλεσε τὸ ἐτήσιο μνημόσυνο 
τῶν πεσόντων μελῶν τοῦ Συνδέσμου Ἐφέδρων Ἀξιωματικῶν Κυρηνείας εἰς 
τὸν Ἱερὸ Μητροπολιτικὸ Ναὸ Ἀποστόλου Βαρνάβα Κοκκινοτριμιθιᾶς. 

ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗ ΚΥΡΗΝΕΙΑΣ ΚΥΡΙΟΥ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΥ 
 ΧΡΟΝΙΚΑ ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2016

      Ζ Ζ Ζ
ΔΕΥΤΕΡΑ

1 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2016 Ἐδέχθη εἰς τὸ γραφεῖον του τὸν ἔντιμον κ. Χρύσανθον Πισσαρίδην.

ΤΕΤΑΡΤΗ
3 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2016 Ἐδέχθη εἰς τὸ γραφεῖον του τὸν ἔντιμον κ. Δημήτριον Ἀθανασούλα. 

ΠΕΜΠΤΗ
4 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2016

Παρέστη συμπροσευχόμενος εἰς τελεσθεῖσα παράκλησιν εἰς τὸν Ἱερὸ Ναὸ 
Ἁγίου Μάμαντος Συνοικισμοῦ Κοκκινοτριμιθιᾶς.  

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
5 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2016

Ἐχοροστάτησε κατὰ τὴν ἀκολουθίαν τοῦ Ἑσπερινοῦ εἰς τὸν πανηγυρίζοντα 
Ἱερὸ Ναὸ Μεταμορφώσεως τοῦ Σωτῆρος, Συνοικισμοῦ Ἀνθουπόλεως. 

ΣΑΒΒΑΤΟ
6 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2016

Ἐχοροστάτησε κατὰ τὴν ἀκολουθίαν τοῦ Ὄρθρου, ἐτέλεσε τὴν Θείαν 
Λειτουργίαν καὶ ἐκήρυξε τὸν θεῖον λόγον εἰς τὸν Ἱερὀν Μητροπολιτικὸν 
Ναὸν Ἀποστόλου Βαρνάβα Κοκκινοτριμιθιᾶς. 
Παρέστη εἰς τὴν ἐξόδιον ἀκολουθίαν τῆς μητρὸς τοῦ Θεοφιλεστάτου 
Ἐπισκόπου Νεαπόλεως κ. Πορφυρίου, εἰς τὸν Ἱερὸν Ναὸν Παναγίας Πέρας 
Ὀρεινῆς. Τὸ βράδυ παρέστη εἰς μουσικὴν ἐκδήλωσιν τοῦ διεθνοῦς φήμης 
βαρύτονου κ. Κύρου Πατσαλίδη εἰς Καλοπαναγιώτην. 

ΚΥΡΙΑΚΗ
7 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2016

Ἐχοροστάτησε κατὰ τὴν ἀκολουθία τοῦ Ὄρθρου, ἐτέλεσε τὴν Θείαν 
Λειτουργίαν καὶ ἐκήρυξεν τὸν θεῖον λόγον εἰς τὸν Ἱερὸ Ναὸ Ἁγιου Γεωργίου 
Εὐρύχου καὶ ἐτέλεσε τὸ ἐτήσιο μνημόσυνο τῶν πεσόντων τοῦ 256 Τ.Π.

ΤΕΤΑΡΤΗ
10 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2016

Ἐδέχθη εἰς τὸ γραφεῖο του τὸν ἔντιμον κ. Χριστάκην Μελετιέ, κοινοτάρχην 
Κοκκινοτριμιθιᾶς. 

ΚΥΡΙΑΚΗ
14 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2016

Παρέστη συμπροσευχόμενος ἀπὸ τοῦ Ἱεροῦ Βήματος κατὰ τὴν 
τελεσθεῖσαν Θείαν Λειτουργίαν εἰς τὸ Καθολικὸν τῆς Μονῆς Κύκκου. Τὸ 
ἑσπέρας συγχοροστάτησε μετὰ τῶν Πανιερωτάτων Μητροπολιτῶν Κύκκου 
καὶ Τηλλυρίας κ. Νικηφόρου καὶ Ταμασοῦ καὶ Ὀρεινῆς κ. Ἡσαΐου κατὰ τὴν 
ἀκολουθίαν τοῦ Ἑσπερινοῦ εἰς τὸ Καθολικὸν τῆς Ἱερᾶς Μονῆς Κύκκου.  
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ΔΕΥΤΕΡΑ 
15 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2016

Συνελειτούργησε μετὰ τῶν Πανιερωτάτων Μητροπολιτῶν Κύκκου καὶ 
Τηλλυρίας κ. Νικηφόρου καὶ Ταμασοῦ καὶ Ὀρεινῆς κ. Ἡσαΐου εἰς τὸ 
Καθολικὸν τῆς Ἱερᾶς Μονῆς Κύκκου. 

ΠΕΜΠΤΗ
18 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2016

Ἐδέχθη εἰς τὸ γραφεῖον του τὸν ἔντιμον κ. Δῆμον Γιάγκου, κοινοτάρχην 
Ἁγίας Εἰρήνης Κυρηνείας. 

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
19 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2016

Ἐδέχθη εἰς τὸ γραφεῖον του τὸν ἔντιμον κ. Ἀνδρέαν Ἀθανασίου, 
κοινοτάρχην Μύρτου καὶ ἀκολούθως τὸν αἰδεσιμολογιώτατον 
π. Δημοσθένην  Δημοσθένους. Τὸ ἑσπέρας ἐχοροστάτησε κατὰ τὴν 
ἀκολουθίαν τοῦ Ἑσπερινοῦ εἰς τὸν πανηγυρίζοντα Ἱερὸν Ναὸν Ἁγίων 
Ρηγίνου καὶ Ὀρέστου εἰς Ἀπλίκι.  

ΚΥΡΙΑΚΗ
21 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2016

Ἐχοροστάτησε κατὰ τὴν ἀκολουθίαν τοῦ Ὄρθρου, ἐτέλεσε τὴν Θείαν 
Λειτουργίαν καὶ ἐκήρυξεν τὸν θεῖον λόγον εἰς τὸν Ἱερὸν Ναὸν Ἀποστόλου 
Ἀνδρέου Πισσουρίου. 

ΤΕΤΑΡΤΗ
24 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2016

Συνηντήθη μετὰ τοῦ ἐντίμου κ. Κωνσταντίνου Κόρτα, Δημάρχου 
Ἀγλαντζιᾶς. 

ΠΕΜΠΤΗ
25 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2016 Ἐδέχθη εἰς τὸ γραφεῖο του Καθηγητάς τοῦ KES COLLEGE.

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
26 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2016

Τὸ ἑσπέρας ἐχοροστάτησε κατὰ τὴν ἀκολουθίαν τοῦ Ἑσπερινοῦ εἰς τὸν, 
παρὰ τῷ ΓΣΠ, πανηγυρίζοντα Ἱερὸν Ναὸν Ἁγίου Φανουρίου Ἁηγιωρκίτη.

ΣΑΒΒΑΤΟ
27 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2016

Ἐχοροστάτησε κατὰ τὴν ἀκολουθίαν τοῦ Ὄρθρου, ἐτέλεσε τὴν Θείαν 
Λειτουργίαν καὶ ἐκήρυξε τὸν θεῖον λόγον εἰς τὸν, παρὰ τῷ ΓΣΠ, 
πανηγυρίζοντα Ἱερὸν Ναὸν Ἁγίου Φανουρίου Ἁηγιωρκίτη.

ΚΥΡΙΑΚΗ
28 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2016

Ἐχοροστάτησε κατὰ τὴν ἀκολουθίαν τοῦ Ὄρθρου, ἐτέλεσε τὴν Θείαν 
Λειτουργίαν καὶ ἐκήρυξε τὸν θεῖον λόγον εἰς τὸν Ἱερὸν Ναὸν Ἁγίου 
Θεοδώρου Ταμασέως εἰς τὴν κοινότητα Πολιτικοῦ, ἔνθα ἐπραγματοποιήθη 
σύναξις τῆς κοινότητος Συγχαρίου Κυρηνείας. Τὸ ἑσπέρας ἐχοροστάτησε 
κατὰ τὴν ἀκολουθίαν τοῦ Ἑσπερινοῦ εἰς τὸν πανηγυρίζοντα Ἱερὸ Ναὸ 
Τιμίου Προδρόμου, τῆς κοινότητος Ἁγίου Ἰωάννου Μαλούντας.  

ΔΕΥΤΕΡΑ 
29 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2016

Ἐχοροστάτησε κατὰ τὴν ἀκολουθίαν τοῦ Ὄρθρου, ἐτέλεσε τὴν Θείαν 
Λειτουργίαν καὶ ἐκήρυξε τὸν θεῖον λόγον εἰς τὸν πανηγυρίζοντα Ἱερὸ Ναὸ 
Τιμίου Προδρόμου Λάρνακος. 

ΤΕΤΑΡΤΗ
31 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2016 Ἐδέχθη εἰς τὸ γραφεῖον του τὸν δρα Ἡρακλῆ Ζαχαριάδη, Πρόεδρον τοῦ 

Ελληνικοῦ Πολιτιστικοῦ Ὁμίλου Κυπρίων Ἑλλάδος.
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ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗ ΛΕΜΕΣΟΥ ΚΥΡΙΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ
 ΧΡΟΝΙΚΑ ΙΟΥΛΙΟΥ 2016

Ζ Ζ Ζ
ΚΥΡΙΑΚΗ

3 ΙΟΥΛΙΟΥ 2016

Ὁ Πανιερώτατος Μητροπολίτης Λεμεσοῦ κύριος Ἀθανάσιος τέλεσε τή 
Θεία Λειτουργία στό ἱερό παρεκκλήσιο τοῦ Ἀρχαγγέλου Γαβριήλ στόν 
κατασκηνωτικό χῶρο τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Λεμεσοῦ.

ΚΥΡΙΑΚΗ
10 ΙΟΥΛΙΟΥ 2016

Τέλεσε τή Θεία Λειτουργία στόν μητροπολιτικό ναό Παναγίας 
Παντανάσσης Καθολικῆς κατά τή διάρκεια τῆς ὁποίας τέλεσε τό 
μνημόσυνο τῶν πεσόντων κατά τό πραξικόπημα τῆς 15ης Ἰουλίου 1974.

ΣΑΒΒΑΤΟ
16 ΙΟΥΛΙΟΥ 2016

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

ΚΥΡΙΑΚΗ
17 ΙΟΥΛΙΟΥ 2016

Τέλεσε τή Θεία Λειτουργία στόν πανηγυρίζοντα ἱερό ναό Ἁγίας Μαρίνας 
Καλοῦ Χωριοῦ Λεμεσοῦ.

ΤΡΙΤΗ
19 ΙΟΥΛΙΟΥ 2016

Χοροστάτησε κατά τήν ἀκολουθία τοῦ ἑσπερινοῦ στόν πανηγυρίζοντα 
ἱερό ναό Προφήτη Ἠλία Ποταμοῦ Γερμασόγειας.

ΤΕΤΑΡΤΗ
20 ΙΟΥΛΙΟΥ 2016

Τέλεσε τή Θεία Λειτουργία στόν ἱερό ναό Προφήτη Ἠλία τῆς κοινότητας 
Συκόπετρας.

ΚΥΡΙΑΚΗ
24 ΙΟΥΛΙΟΥ 2016

Τέλεσε τή Θεία Λειτουργία στόν ἱερό ναό Ἁγίας Παρασκευῆς 
Γερμασόγειας.
Τό βράδυ τέλεσε τή Θεία Λειτουργία κατά τή διάρκεια ἀγρυπνίας στόν 
ἱερό ναό Θεοπατόρων Ἰωακείμ καί Ἄννης παρά τόν Ἅγιο Τύχωνα.

ΔΕΥΤΕΡΑ
25 ΙΟΥΛΙΟΥ 2016

Χοροστάτησε κατά τήν ἀκολουθία τοῦ ἑσπερινοῦ στό πανηγυρίζον  
παρεκκλήσιο τῆς Ἁγίας Παρασκευῆς Πέρα Πεδίου.

ΤΡΙΤΗ
26 ΙΟΥΛΙΟΥ 2016

Τέλεσε τή Θεία Λειτουργία στόν πανηγυρίζοντα ἱερό ναό Ἁγίας 
Παρασκευῆς Ἐπισκοπῆς κατά τή διάρκεια τῆς ὁποίας χειροθέτησε εἰς 
Οἰκονόμο τόν Αἰδεσιμώτατο Πρεσβ. π.Πέτρο Ἀνδρέου.
Χοροστάτησε κατά τήν ἀκολουθία τοῦ ἑσπερινοῦ στόν πανηγυρίζοντα 
ἱερό ναό Ἁγίου Παντελεήμονος Κυβίδων.

ΤΕΤΑΡΤΗ
27 ΙΟΥΛΙΟΥ 2016

Χοροστάτησε κατά τήν ἀκολουθία τοῦ ἑσπερινοῦ στόν πανηγυρίζοντα 
ἱερό ναό Ἁγίας Εἰρήνης Χρυσοβαλάντου στό Γενικό Νοσοκομεῖο Λεμεσοῦ.

ΚΥΡΙΑΚΗ
31 ΙΟΥΛΙΟΥ 2016 Τέλεσε τή Θεία Λειτουργία στόν ἱερό ναό Ἁγίου Γεωργίου Μανδριῶν.
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ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗ ΛΕΜΕΣΟΥ ΚΥΡΙΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ
 ΧΡΟΝΙΚΑ AΥΓΟΥΣΤΟΥ 2016

Ζ Ζ Ζ
ΤΡΙΤΗ

2 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2016

Ὁ Πανιερώτατος Μητροπολίτης Λεμεσοῦ κύριος Ἀθανάσιος τέλεσε 
τή Θεία Λειτουργία στό ἱερό ναό Ὁσίας Φωτεινῆς στόν Συνοικισμό 
Κολοσσίου.

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
5 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2016

Χοροστάτησε κατά τήν ἀκολουθία τοῦ ἑσπερινοῦ στόν πανηγυρίζοντα 
ἱερό ναό Μεταμορφώσεως τοῦ Σωτῆρος στήν κοινότητα Σωτήρας.

ΣΑΒΒΑΤΟ
6 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2016

Τέλεσε τή Θεία Λειτουργία στόν πανηγυρίζοντα ἱερό ναό 
Μεταμορφώσεως τοῦ Σωτῆρος στήν κοινότητα Λιμνατίου.

ΚΥΡΙΑΚΗ
7 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2016

Τέλεσε τή Θεία Λειτουργία στόν ἱερό ναό Παναγίας Φανερωμένης Πάνω 
Πλατρῶν.

ΤΕΤΑΡΤΗ
10 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2016

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

ΚΥΡΙΑΚΗ
14 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2016

Τέλεσε τή Θεία Λειτουργία στόν ἱερό ναό Προφήτη Ἠλία στήν κοινότητα 
Ἀγριδιῶν.
Χοροστάτησε κατά τήν ἀκολουθία τοῦ ἑσπερινοῦ στήν πανηγυρίζουσα 
ἱερά μονή Παναγίας Τροοδιτίσσης. 

ΔΕΥΤΕΡΑ
15 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2016

Συμμμετέσχε σέ Ἀρχιερατικό Συλλείτουργο, προεξάρχοντος τοῦ 
Μακαριωτάτου Ἀρχιεπισκόπου Κύπρου κ.κ. Χρυσοστόμου, στήν 
πανηγυρίζουσα ἱερά μονή Παναγίας Τροοδιτίσσης.

ΤΡΙΤΗ
16 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2016

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

ΚΥΡΙΑΚΗ
21 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2016

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

ΔΕΥΤΕΡΑ
22 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2016

Τέλεσε τή Θεία Λειτουργία κατά τή διάρκεια ἀγρυπνίας στήν ἱερά μονή 
Παναγίας Τρικουκκιᾶς.

ΤΕΤΑΡΤΗ
24 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2016

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

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
26 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2016

Τέλεσε τή Θεία Λειτουργία κατά τή διάρκεια ἀγρυπνίας στήν ἱερά μονή 
Παναγίας Μαχαιρᾶ.

ΚΥΡΙΑΚΗ
28 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2016

Τέλεσε τή Θεία Λειτουργία στόν ἱερό ναό Παναγίας Ὕψωνα.
Χοροστάτησε κατά τήν ἀκολουθία τοῦ ἑσπερινοῦ στόν πανηγυρίζοντα 
ἱερό ναό Τιμίου Προδρόμου στήν κοινότητα Δυμῶν.
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ΔΕΥΤΕΡΑ
29 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2016

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

ΤΡΙΤΗ
30 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2016

Χοροστάτησε κατά τήν ἀκολουθία τοῦ ἑσπερινοῦ στόν πανηγυρίζοντα 
ἱερό ναό Ἁγίας Ζώνης Λεμεσοῦ.

ΤΕΤΑΡΤΗ
31 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2016

Τέλεσε τή Θεία Λειτουργία στόν πανηγυρίζοντα ἱερό ναό Ἁγίας Ζώνης 
στήν κοινότητα Μονῆς.

  
ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗ ΜΟΡΦΟΥ ΚΥΡΙΟΥ ΝΕΟΦΥΤΟΥ

 ΧΡΟΝΙΚΑ ΙΟΥΛΙΟΥ 2016

Ζ Ζ Ζ
ΚΥΡΙΑΚΗ

3 ΙΟΥΛΙΟΥ 2016

Ὁ Πανιερώτατος Μητροπολίτης Μόρφου κ. Νεόφυτος τέλεσε τὴ Θεία 
Λειτουργία, κήρυξε τὸν θεῖο λόγο καί προέστη τοῦ ἐτησίου μνημοσύνου 
τοῦ μακαριστοῦ Μητροπολίτου Κυρηνείας κυροῦ Λαυρεντίου, στὴν ἱερὰ 
μονὴ τοῦ Ἁγίου Ἰωάννου Λαμπαδιστοῦ στὸν Καλοπαναγιώτη.

ΣΑΒΒΑΤΟ
9 ΙΟΥΛΙΟΥ 2016

Τέλεσε τὴ Θεία Λειτουργία καὶ κήρυξε τὸν θεῖο λόγο στὸ ἱερὸ 
παρεκκλήσιο τοῦ Ἁγίου Γεωργίου Ξαλώνων στὴν κατεχόμενη κοινότητα 
τῆς Κάτω Ζώδιας.

ΚΥΡΙΑΚΗ
10 ΙΟΥΛΙΟΥ 2016

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

ΚΥΡΙΑΚΗ
10 ΙΟΥΛΙΟΥ 2016

Μίλησε στὸν ἱερὸ ναὸ τοῦ Ἁγίου Ἀρσενίου στὴ Λεμεσό, μετὰ ἀπὸ 
Παράκληση ποὺ τελέσθηκε, μὲ θέμα: «Ὁ προφητικὸς λόγος τοῦ ἁγίου 
Παϊσίου τοῦ Ἁγιορείτου».

ΣΑΒΒΑΤΟ
16 ΙΟΥΛΙΟΥ 2016

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

ΚΥΡΙΑΚΗ
17 ΙΟΥΛΙΟΥ 2016

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

ΔΕΥΕΡΑ
18 ΙΟΥΛΙΟΥ 2016

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

ΤΡΙΤΗ
19 ΙΟΥΛΙΟΥ 2016

Χοροστάτησε κατὰ τὴν Ἀκολουθία τοῦ πανηγυρικοῦ Ἑσπερινοῦ στὸ 
πανηγυρίζον ἱερὸ παρεκκλήσιο τοῦ Προφήτη Ἠλία τῆς κοινότητας 
Εὐρύχου.

ΤΕΤΑΡΤΗ
20 ΙΟΥΛΙΟΥ 2016

Χοροστάτησε κατὰ τὴν τέλεση τῆς Θείας Λειτουργίας στὸ πανηγυρίζον 
ἱερὸ παρεκκλήσιο τοῦ Προφήτη Ἠλία τῆς κοινότητας Εὐρύχου.
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ΣΑΒΒΑΤΟ
23 ΙΟΥΛΙΟΥ 2016

Τέλεσε τὴ Θεία Λειτουργία καὶ προέστη τοῦ ἐτησίου μνημοσύνου τῶν 
μακαριστῶν οἰκείων Ἀνδρέα καὶ Στέλλας στὴν ἱερὰ μονὴ τοῦ Ἁγίου 
Νικολάου παρὰ τὴν Ὀρούντα.

ΚΥΡΙΑΚΗ
24 ΙΟΥΛΙΟΥ 2016

Τέλεσε τὴ Θεία Λειτουργία καὶ κήρυξε τὸν θεῖο λόγο στὸν προσφάτως 
ἀναστηλωθέντα καὶ παραδοθέντα στὴν ἱερὰ Μητρόπολη Μόρφου ἱερὸ 
ναὸ τοῦ Προφήτη Ἠλία, στὴν κατεχόμενη κοινότητα τῆς Φιλιᾶς.

ΤΡΙΤΗ
26 ΙΟΥΛΙΟΥ 2016

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

ΤΕΤΑΡΤΗ
27 ΙΟΥΛΙΟΥ 201

Τέλεσε τὴ Θεία Λειτουργία καὶ κήρυξε τὸν θεῖο λόγο στὸν πανηγυρίζοντα 
ἱερὸ ναὸ τοῦ Ἁγίου Παντελεήμονος τῆς κοινότητας Κακοπετριᾶς. Κατὰ 
τὴ Θεία Λειτουργία, χειροτόνησε σὲ διάκονο  τὸν θεολόγο κ. Θωμᾶ 
Παπαστεργίου.

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
29 ΙΟΥΛΙΟΥ 2016

Τέλεσε τὴν Ἀκολουθία τῆς Ἐναποθέσεως τῶν ἱερῶν Λειψάνων, τοῦ 
Ἑσπερινοῦ καὶ τοῦ Ὄρθρου τῶν Ἐγκαινίων στὸν νέο ναὸ τοῦ Ἁγίου 
Ἀντωνίου στὴν κοινότητα Σπηλιῶν.     

ΣΑΒΒΑΤΟ
30 ΙΟΥΛΙΟΥ 2016

Τέλεσε τὴν Ἀκολουθία τῶν Ἐγκαινίων καὶ στὴ συνέχεια τὴν πρώτη 
Ἀρχιερατικὴ Θεία Λειτουργία στὸν ἄρτι ἀνακαινισθέντα παλαιὸ ἱερὸ ναὸ 
τοῦ Ἁγίου Ἀντωνίου, στὴν κοινότητα Σπηλιῶν.     

ΚΥΡΙΑΚΗ
31 ΙΟΥΛΙΟΥ 2016

Χοροστάτησε κατὰ τὴν Ἀκολουθία τοῦ πανηγυρικοῦ Ἑσπερινοῦ στὸν 
πανηγυρίζοντα ἱερὸ ναὸ τοῦ Τιμίου Σταυροῦ τῆς κοινότητας Πεδουλᾶ.

ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗ ΜΟΡΦΟΥ ΚΥΡΙΟΥ ΝΕΟΦΥΤΟΥ
 ΧΡΟΝΙΚΑ ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2016

     Ζ Ζ Ζ
ΔΕΥΤΕΡΑ

1 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2016

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

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
5 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2016

Χοροστάτησε κατὰ τὴν Ἀκολουθία τοῦ Ἑσπερινοῦ τῆς ἑορτῆς τῆς 
Μεταμορφώσεως τοῦ Σωτῆρος στὸν ἱερὸ ναὸ τῆς Μονῆς Παναγίας 
Σκουριωτίσσης (πανήγυρις ἐκτοπισμένης κοινότητας Πέτρας). 

ΣΑΒΒΑΤΟ
6 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2016

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

ΚΥΡΙΑΚΗ
14 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2016

Τέλεσε τὴ Θεία Λειτουργία καὶ κήρυξε τὸν θεῖο λόγο στὸν ἱερὸ ναὸ 
Παναγίας τῆς κοινότητας Τριῶν Ἐληῶν, καὶ προέστη τοῦ ἐτησίου 
μνημοσύνου τοῦ ἀειμνήστου Ἀρχιεπισκόπου Κύπρου κυροῦ Χρυσάνθου. 
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ΚΥΡΙΑΚΗ
14 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2016

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

ΔΕΥΤΕΡΑ
15 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2016

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

ΤΡΙΤΗ
16 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2016

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

ΚΥΡΙΑΚΗ
21 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2016

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

ΚΥΡΙΑΚΗ
28 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2016

Χοροστάτησε κατὰ τὴν Ἀκολουθία τοῦ πανηγυρικοῦ Ἑσπερινοῦ στὸν 
πανηγυρίζοντα ἱερὸ ναὸ Τιμίου Προδρόμου τῆς κοινότητας Προδρόμου 
(Μαραθάσας).

ΔΕΥΤΕΡΑ
29 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2016

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

ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΑΣ ΚΑΙ ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΥ ΚΥΡΙΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ
ΧΡΟΝΙΚΑ ΙΟΥΛΙΟΥ  2016

      Ζ Ζ Ζ
ΚΥΡΙΑΚΗ

03 ΙΟΥΛΙΟΥ 2016

Ο Πανιερώτατος Μητροπολίτης Κωνσταντίας κ. Βασίλειος προέστη της 
Θείας Λειτουργίας στον  Ιερό ναό Αγίου Μάμαντος στο χωριό  Τραχώνι 
Λεμεσού και προέστη του μνημοσύνου του αειμνήστου πατρός του.

ΔΕΥΤΕΡΑ
04 ΙΟΥΛΙΟΥ 2016

Παρέστη στην Εκδήλωση που συνδιοργανώθηκε από τον Πολιτιστι- 
κό Σύλλογο  ΑΝΕΜΟΕΣΣΑ  του Μητροπολιτικού Ναού Αγίου Γεωργίου 
Παραλιμνίου και την «ΜΑΝΤΟΛΙΝΑΤΑ» του Δήμου Παραλιμνίου 
με τη συμμετοχή της σχολής PASSION DANCE SCHOOL με τίτλο: 
«Σαν να ήταν χθες». Η εκδήλωση πραγματοποιήθηκε μπροστά από την 
παλαιά Εκκλησία του Αγίου Γεωργίου. Η Εκδήλωση ήταν αφιερωμένη στα 
20 χρόνια Αρχιεροσύνης του Πανιερώτατου Μητροπολίτη Κωνσταντίας – 
Αμμοχώστου κ.κ. Βασιλείου

ΚΥΡΙΑΚΗ
10 ΙΟΥΛΙΟΥ 2016

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

ΔΕΥΤΕΡΑ
11 ΙΟΥΛΙΟΥ 2016

Συμμετέσχε σε συνεδρίαση της Βιβλικής Εταιρίας Κύπρου στην Ιερά 
Μητρόπολη Κωνσταντίας.
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ΣΑΒΒΑΤΟ
16 ΙΟΥΛΙΟΥ 2016

Χοροστάτησε κατά την ακολουθία του εσπερινού στον πανηγυρίζοντα 
ιερό ναό της Αγίας Μαρίνας στο Δασάκι Άχνας.

ΚΥΡΙΑΚΗ
17 ΙΟΥΛΙΟΥ 2016

Τέλεσε τη Θεία Λειτουργία στον  Μητροπολιτικό Ναό Αγίου Γεωργίου 
Παραλιμνίου και προέστη του μνημόσυνου των πεσόντων κατά τα θλιβερά 
γεγονότα της εισβολής.

ΔΕΥΤΕΡΑ
18 ΙΟΥΛΙΟΥ 2016 Έλαβε μέρος στις εργασίες της Ιεράς Συνόδου της Εκκλησίας της Κύπρου.

ΤΡΙΤΗ
19 ΙΟΥΛΙΟΥ 2016

Χοροστάτησε κατά την ακολουθία του εσπερινού στο πανηγυρίζον 
εξωκκλήσι του Προφήτη Ηλία στο Παραλίμνι.

ΤΡΙΤΗ
26 ΙΟΥΛΙΟΥ 2016

Τέλεσε τη Θεία Λειτουργία στο  πανηγυρίζον εξωκκλήσι της Αγίας 
Παρασκευής στη Σωτήρα.

  
      ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΑΣ ΚΑΙ ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΥ ΚΥΡΙΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ

ΧΡΟΝΙΚΑ  ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ  2016

  Ζ Ζ Ζ
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ

05 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2016

Ο Πανιερώτατος Μητροπολίτης Κωνσταντίας και Αμμοχώστου 
κ. Βασίλειος χοροστάτησε κατά την ακολουθία του εσπερινού στον 
πανηγυρίζοντα ναό Μεταμορφώσεως του Σωτήρος στη Σωτήρα. Στο 
τέλος του εσπερινού προεχείρισε σε Πρωτοπρεσβύτερο τον εφημέριο του 
ναού Οικονόμο Αντώνιο Ιωάννου.

ΣΑΒΒΑΤΟ
06 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2016

Τέλεσε τη Θεία Λειτουργία στον πανηγυρίζοντα ναό Μεταμορφώσεως 
του Σωτήρος στη Σωτήρα. Στο τέλος της λειτουργίας προεχείρισε σε 
Πρωτοπρεσβυτέρους τους εφημέριους του ναού π. Σταύρο Σταύρου και 
π. Γεώργιο Χατζηαδάμου.
Παρέστη στην Εκδήλωση Μνήμης Αμμοχώστου στο Πολιτιστικό Κέντρο 
του Δήμου Αμμοχώστου  στη Δερύνεια. 

ΚΥΡΙΑΚΗ
07 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2016

Τέλεσε τη Θεία Λειτουργία στον Ιερό Ναό Αγίου Δημητρίου Παραλιμνίου 
και προέστη  των μνημόσυνων  των ηρωομαρτύρων Τάσου Ισαάκ και 
Σολωμού Σολωμού. 

ΚΥΡΙΑΚΗ
14 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2016

Χοροστάτησε κατά την ακολουθία τού εσπερινού στο πανηγυρίζον 
παρεκκλήσιο της Παναγιώτισσας στον Πρωταρά.

ΔΕΥΤΕΡΑ
15 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2016

Τέλεσε τη Θεία Λειτουργία στον πανηγυρίζοντα ιερό ναό Παναγίας 
Ελεούσης  στο Λιοπέτρι.
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ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗ ΚΥΚΚΟΥ ΚΑΙ ΤΗΛΛΥΡΙΑΣ ΚΥΡΙΟΥ ΝΙΚΗΦΟΡΟΥ
ΧΡΟΝΙΚΑ ΙOYΛΙΟΥ 2016

Ζ Ζ Ζ
ΚΥΡΙΑΚΗ

3 ΙΟΥΛΙΟΥ 2016

Ὁ Πανιερώτατος Μητροπολίτης Κύκκου λειτούργησε στόν ἱερό ναό 
ἁγίου Χαραλάμπους στά Πηγαίνια καί τέλεσε τό ἐτήσιο μνημόσυνο τῶν 
πεσόντων τῆς Κοινότητας.

ΠΕΜΠΤΗ
7 ΙΟΥΛΙΟΥ 2016

Παρέστη στήν ἐκδήλωση τῆς ἐγκατάστασης τῶν τρούλων στό ρωσικό ναό 
τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Ταμασοῦ.

ΚΥΡΙΑΚΗ
17 ΙΟΥΛΙΟΥ 2016

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

ΔΕΥΤΕΡΑ
18 ΙΟΥΛΙΟΥ 2016 Παρέστη στή συνεδρία τῆς Ἱερᾶς Συνόδου.

ΤΕΤΑΡΤΗ
20 ΙΟΥΛΙΟΥ 2016

Προέστη τῆς ἐξόδιας ἀκολουθίας τοῦ ἡρωϊκῶς πεσόντος κατά τήν 
τουρκική εἰσβολή Μάριου Φραγκέσκου στόν ἱερό ναό ἁγίου Νικολάου 
Ἔγκωμης.

ΚΥΡΙΑΚΗ
24 ΙΟΥΛΙΟΥ 2016

 Λειτούργησε στόν ἱερό ναό ἁγίου Γεωργίου στό Μοσφύλι καί τέλεσε τό 
μνημόσυνο τοῦ ἥρωα καταδρομέα Γεωργίου Ἀνδρονίκου Μιχαήλ. Στή 
συνέχεια τέλεσε τά ἀποκαλυπτήρια τῆς προτομῆς τοῦ ἥρωα Ἀντωνάκη 
Γεωργίου.

ΚΥΡΙΑΚΗ
31 ΙΟΥΛΙΟΥ 2016

Προέστη Ἀρχιερατικοῦ Συλλείτουργου καί τοῦ ἐτησίου μνημοσύνου 
τοῦ πρώτου Προέδρου τῆς Κυπριακῆς Δημοκρατίας ἀειμνήστου 
Ἀρχιεπισκόπου καί Ἐθνάρχου Μακαρίου Γ’, ἐπί τῇ συμπληρώσει τῆς 
τριακοστῆς ἐνάτης ἐπετείου ἀπό τοῦ θανάτου του.

ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗ ΚΥΚΚΟΥ ΚΑΙ ΤΗΛΛΥΡΙΑΣ ΚΥΡΙΟΥ ΝΙΚΗΦΟΡΟΥ
ΧΡΟΝΙΚΑ ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2016

     Ζ Ζ Ζ
ΚΥΡΙΑΚΗ

14 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2016

Ὁ Πανιερώτατος Μητροπολίτης Κύκκου λειτούργησε στόν ἱερό ναό ἁγίων 
Ραφαήλ Νικολάου καί Εἰρήνης στόν Παχύαμμο καί τέλεσε τό μνημόσυνο 
τῶν πεσόντων κατά τίς μάχες τῆς Τηλλυρίας. 
Χοροστάτησε κατά τήν ἀκολουθία τοῦ ἑσπερινοῦ στήν ἱερά Μονή τῆς 
Παναγίας τοῦ Κύκκου.

ΔΕΥΤΕΡΑ
15 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2016

Προέστη Ἀρχιερατικοῦ Συλλείτουργου στήν ἱερά Μονή τῆς Παναγίας τοῦ 
Κύκκου.

ΔΕΥΤΕΡΑ
29 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2016

Ὑποδέχθηκε στήν ἱερά Μονή τῆς Παναγίας τοῦ Κύκκου τήν Α.Θ. 
Μακαριότητα τόν Πατριάρχη Ἀντιοχείας κ.κ. Ἰωάννη Ι’.
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ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗ ΤΑΜΑΣΟΥ ΚΑΙ ΟΡΕΙΝΗΣ ΚΥΡΙΟΥ ΗΣΑΪ́ΟΥ
ΧΡΟΝΙΚΑ ΙΟΥΛΙΟΥ 2016

       Ζ Ζ Ζ
ΚΥΡΙΑΚΗ 

3 ΙΟΥΛΙΟΥ 2016

Ο Πανιερώτατος Μητροπολίτης Ταμασού και Ορεινής κ. Ησαΐας 
λειτούργησε στον ιερό ναό της Μεταμορφώσεως του Σωτήρος στα Καμπιά 
και κήρυξε τον θείο λόγο. Κατά τη διάρκεια της Θείας Λειτουργίας τέλεσε 
το μνημόσυνο του Εθνομάρτυρος Αρχιεπισκόπου Κύπρου Κυπριανού και 
πάντων των Κληρικών και προκρίτων της νήσου που εφονεύθησαν κατά 
την 9η Ιουλίου 1821. 

ΤΡΙΤΗ
5 ΙΟΥΛΙΟΥ 2016

Παρέστη στην τελετή εγκατάστασης των τρούλων του ιερού ναού του 
Αποστόλου Ανδρέου και πάντων των εν τη Ρωσική Γη διαλαμψάντων 
Αγίων, που αναγείρεται στον περίβολο του Μητροπολιτικού Μεγάρου στο 
Επισκοπειό, τέλεσε τον Αγιασμό και απηύθυνε χαιρετισμό. 

ΤΕΤΑΡΤΗ
6 ΙΟΥΛΙΟΥ 2016

Παρέστη στην τελετή των Αποκαλυπτηρίων της προτομής του 
Αγνοούμενου Ήρωα της τουρκικής εισβολής Λοΐζου  Χατζηπροκοπίου, 
που βρίσκεται στον προαύλιο χώρο του ιερού ναού του Προφήτου Ηλιού 
στους Αγίους Τριμιθιάς και τέλεσε δέηση.

ΠΕΜΠΤΗ
7 ΙΟΥΛΙΟΥ 2016

Παρέστη σε εορταστική εκδήλωση – δείπνο που διοργάνωσε η Ερανική 
Επιτροπή Ανέγερσης του ιερού ναού Αγίου Δημητριανού Περάτων Ορεινής 
και απηύθυνε χαιρετισμό.

8-15 ΙΟΥΛΙΟΥ 2016

Ηγήθηκε προσκυνηματικής κρουαζιέρας που διοργάνωσε η Ιερά 
Μητρόπολις Ταμασού σε νησιά του Αιγαίου Πελάγους. Κατά τη διάρκεια 
της προσκυνηματικής περιήγησης είχε την ευκαιρία να επισκεφθεί Ιερές 
Μονές, Ναούς, διάφορους αρχαιολογικούς χώρους και συναντήθηκε με 
τους επιχωρίους Μητροπολίτες.  

ΣΑΒΒΑΤΟ
16 ΙΟΥΛΙΟΥ 2016

Χοροστάτησε κατά την ακολουθία του πανηγυρικού Εσπερινού στον 
πανηγυρίζοντα ιερό ναό της Αγίας Μαρίνης στην Οδού και κήρυξε τον 
θείο λόγο.   

ΚΥΡΙΑΚΗ
17 ΙΟΥΛΙΟΥ 2016

Λειτούργησε στον πανηγυρίζοντα ιερό ναό της Αγίας Μαρίνης στον 
Αναλυόντα και κήρυξε τον θείο λόγο.

ΤΕΤΑΡΤΗ
19 ΙΟΥΛΙΟΥ 2016

Επισκέφθηκε το Στρατόπεδο της ΕΛ.ΔΥ.Κ στη Μαλούντα και τέλεσε 
επιμνημόσυνη δέηση για τους πεσόντες Αξιωματικούς και Οπλίτες της 
ΕΛ.ΔΥ.Κ, που έπεσαν κατά την τουρκική εισβολή του 1974.
Το εσπέρας χοροστάτησε κατά την ακολουθία  του πανηγυρικού 
Εσπερινού στον πανηγυρίζοντα ιερό ναό του Προφήτου Ηλιού στους 
Αγίους Τριμιθιάς και κήρυξε τον θείο λόγο.   
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ΚΥΡΙΑΚΗ
31 ΙΟΥΛΙΟΥ 2016

Συλλειτούργησε με τους Πανιερωτάτους Μητροπολίτες Κύκκου 
και Τηλλυρίας κ. Νικηφόρο και Κυρηνείας κ. Χρυσόστομο και τους 
Θεοφιλεστάτους Επισκόπους Αμαθούντος κ. Νικόλαο και Λήδρας
κ. Επιφάνιο στην Ιερά Μονή της Παναγίας του Κύκκου. Κατά τη διάρκεια 
της Θείας Λειτουργίας ετελέσθη το ετήσιο μνημόσυνο του αειμνήστου 
Αρχιεπισκόπου Μακαρίου Γ΄.

ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗ ΤΑΜΑΣΟΥ ΚΑΙ ΟΡΕΙΝΗΣ ΚΥΡΙΟΥ ΗΣΑΪ́ΟΥ
ΧΡΟΝΙΚΑ ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2016

           Ζ Ζ Ζ
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 

5 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2016

Ο Πανιερώτατος Μητροπολίτης Ταμασού και Ορεινής κ. Ησαΐας 
χοροστάτησε κατά την ακολουθία του πανηγυρικού Εσπερινού στον 
πανηγυρίζοντα ιερό ναό της Μεταμορφώσεως του Σωτήρος στην Κάτω 
Μονή και κήρυξε τον θείο λόγο. 

ΣΑΒΒΑΤΟ
6 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2016

Λειτούργησε στον πανηγυρίζοντα ιερό ναό της Μεταμορφώσεως του 
Σωτήρος στην Ανθούπολη και κήρυξε τον θείο λόγο.

ΚΥΡΙΑΚΗ
7 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2016

Λειτούργησε στον ιερό ναό της Παναγίας στην Αγία Νάπα, κήρυξε τον 
θείο λόγο και τέλεσε το Εθνικό Μνημόσυνο των Ηρώων του Δήμου Αγίας 
Νάπας, που έπεσαν κατά την τουρκική εισβολή του 1974.

ΤΕΤΑΡΤΗ
10 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2016

Χοροστάτησε κατά την ακολουθία του Εσπερινού στον ιερό ναό του Αγίου 
Νικολάου στην Κάτω Δευτερά και κήρυξε τον θείο λόγο. Στη Συνέχεια 
προέστη της λιτανείας για την μεταφορά του εικονίσματος της Παναγίας 
της Χρυσοσπηλιώτισσας στο σπήλαιο της Παναγίας, όπου η εικόνα 
παρέμεινε για την πανήγυρη του Δεκαπενταυγούστου.  

ΚΥΡΙΑΚΗ
14 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2016

Λειτούργησε στην Ιερά Μονή της Παναγίας του Κύκκου και κήρυξε τον 
θείο λόγο.   

ΔΕΥΤΕΡΑ
15 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2016

Συλλειτούργησε με τους Πανιερωτάτους Μητροπολίτες Κύκκου και 
Τηλλυρίας κ. Νικηφόρο και Κυρηνείας κ. Χρυσόστομο στην Ιερά Μονή της 
Παναγίας του Κύκκου και κήρυξε τον θείο λόγο.      

ΠΕΜΠΤΗ
18 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2016 Είχε συνάντηση με τους απερχόμενο και νέο Διοικητή της ΕΛ.ΔΥ.Κ

19-26 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2016 Ηγήθηκε προσκυνηματικής εκδρομής της Μητροπόλεως Ταμασού στη 
Ρωσία.   
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ΣΑΒΒΑΤΟ
27 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2016

Παρέστη σε εορταστική εκδήλωση που διοργάνωσε ο Σύνδεσμος 
Αποδήμων Απλικίου, όπου ετιμήθη ο Ιερέας της Κοινότητας, Οικονόμος 
Κωνσταντίνος Πολυκάρπου για την πολυετή προσφορά του στην 
Εκκλησία και την Κοινότητα.

ΚΥΡΙΑΚΗ
28 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2016

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

ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤH ΤΡΙΜΥΘΟΥΝΤΟΣ  ΚΥΡΙΟΥ  ΒΑΡΝΑΒΑ
ΧΡΟΝΙΚΑ ΙΟΥΛΙΟΥ 2016 

          Ζ Ζ Ζ
ΚΥΡΙΑΚΗ

3 ΙΟΥΛΙΟΥ 2016
Ὁ Πανιερώτατος Μητροπολίτης Τριμυθοῦντος κύριος Βαρνάβας 
λειτούργησε στό παρεκκλήσιο τῆς Ἁγίας Παρασκευῆς στή Μοσφιλωτή.

ΚΥΡΙΑΚΗ
10 ΙΟΥΛΙΟΥ 2016 Λειτούργησε στό παρεκκλήσιο τῆς Ἁγίας Παρασκευῆς στή Μοσφιλωτή.  

ΣΑΒΒΑΤΟ
16 ΙΟΥΛΙΟΥ 2016

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

ΚΥΡΙΑΚΗ
17 ΙΟΥΛΙΟΥ 2016

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

ΚΥΡΙΑΚΗ
24 ΙΟΥΛΙΟΥ 2016

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

ΔΕΥΤΕΡΑ-ΤΡΙΤΗ
25-26 ΙΟΥΛΙΟΥ 2016

Χοροστάτησε κατά τήν ἀκολουθία τοῦ Ἑσπερινοῦ στόν πανηγυρίζοντα 
Ἱερό Ναό Ἁγίας Παρασκευῆς Νήσου.
Προέστη ἀγρυπνίας στό πανηγυρίζον παρεκκλήσιο τῆς Ἁγίας Παρασκευῆς 
στή Μοσφιλωτή.

ΚΥΡΙΑΚΗ
31 ΙΟΥΛΙΟΥ 2016 Λειτούργησε στήν Ἱερά Μονή Ἁγίου Μηνᾶ Βάβλας.

ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤH ΤΡΙΜΥΘΟΥΝΤΟΣ  ΚΥΡΙΟΥ  ΒΑΡΝΑΒΑ
ΧΡΟΝΙΚΑ AΥΓΟΥΣΤΟΥ 2016 

                 Ζ Ζ Ζ 
 ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ

5 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2016

Ὁ Πανιερώτατος Μητροπολίτης Τριμυθοῦντος κύριος Βαρνάβας 
χοροστάτησε κατά τήν ἀκολουθία τοῦ Ἑσπερινοῦ στόν πανηγυρίζοντα 
Ἱερό Ναό Μεταμορφώσεως Πέρα Χωρίου. 

ΣΑΒΒΑΤΟ
6 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2016

Λειτούργησε στήν πανηγυρίζουσα Ἱερά Μονή Μεταμορφώσεως (Μετόχιο 
Ἱερᾶς Μονῆς Σταυροβουνίου) στό Καϊμακλί.
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ΚΥΡΙΑΚΗ
7 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2016

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

ΤΕΤΑΡΤΗ-ΠΕΜΠΤΗ
10-11 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2016

Προέστη ἀγρυπνίας, μέ τήν εὐκαιρία τῆς ἑορτῆς τῶν Ἁγίων Νήφωνος καί 
Σπυρίδωνος, στό παρεκκλήσιο τῆς Ἁγίας Παρασκευῆς στή Μοσφιλωτή.

ΚΥΡΙΑΚΗ
14 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2016

Λειτούργησε στόν Μητροπολιτικό Ναό Παναγίας Εὐαγγελιστρίας Ἰδαλίου 
καί κήρυξε τόν θεῖο λόγο.
Χοροστάτησε κατά τήν ἀκολουθία τοῦ Ἑσπερινοῦ στόν Ἱερό Ναό Ἁγίου 
Ἐπιφανίου Ὀλυμπίων.

ΔΕΥΤΕΡΑ
15 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2016

Λειτούργησε στόν πανηγυρίζοντα Ἱερό Ναό Παναγίας Χρυσαϊφιλιωτίσσης 
Ἁγίας Φυλάξεως Λεμεσοῦ. 

ΚΥΡΙΑΚΗ
21 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2016 Λειτούργησε στό παρεκκλήσιο τῆς Ἁγίας Παρασκευῆς στή Μοσφιλωτή.

ΚΥΡΙΑΚΗ
28 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2016

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

ΔΕΥΤΕΡΑ
29 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2016

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

ΕΠΙΣΚΟΠΟΥ ΚΑΡΠΑΣΙΑΣ ΚΥΡΙΟΥ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΥ 
ΧΡΟΝΙΚΑ ΙΟΥΛΙΟΥ 2016

     Ζ Ζ Ζ
ΚΥΡΙΑΚΗ

3 ΙΟΥΛΙΟΥ 2016

Ὁ Θεοφιλέστατος Ἐπίσκοπος Καρπασίας κ. Χριστοφόρος λειτούργησε 
στόν ἱερό ναό Ἁγίου Αὐξεντίου καί Ἁγίου Εὐστρατίου στή Δρομολαξιά 
Λάρνακας καί κήρυξε τόν θεῖο λόγο.  

ΚΥΡΙΑΚΗ
10 ΙΟΥΛΙΟΥ 2016

Λειτούργησε στόν ἱερό ναό Ἁγίου Κυριακοῦ στό  Κίτι Λάρνακας καί 
κήρυξε τόν θεῖο λόγο.  

ΚΥΡΙΑΚΗ
17 ΙΟΥΛΙΟΥ 2016 Λειτούργησε στόν ἱερό ναό τῆς τοῦ Θεοῦ Σοφίας Στροβόλου.

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
 22 ΙΟΥΛΙΟΥ 2016

Χοροστάτησε τό ἑσπέρας στόν πανηγυρίζοντα ἱερό ναό Ἁγίου Θύρσου 
στό Πλατύ Ἀγλαντζιᾶς καί κήρυξε τόν θεῖο λόγο. 
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ΣΑΒΒΑΤΟ
 23 ΙΟΥΛΙΟΥ 2016

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

ΔΕΥΤΕΡΑ
25 ΙΟΥΛΙΟΥ 2016

Λειτούργησε στόν ἱερό ναό Ἁγίου Νεκταρίου Ἀγλαντζιᾶς καί κήρυξε τόν 
θεῖο λόγο. Τό ἑσπέρας χοροστάτησε στόν πανηγυρίζοντα ἱερό ναό Ἁγίας 
Παρασκευῆς Λευκωσίας καί κήρυξε τόν θεῖο λόγο.    

ΤΡΙΤΗ
26 ΙΟΥΛΙΟΥ 2016

Λειτούργησε στόν πανηγυρίζοντα ἱερό ναό Ἁγίας Παρασκευῆς 
Λακατάμειας καί κήρυξε τόν θεῖο λόγο. Τό ἑσπέρας χοροστάτησε στόν 
πανηγυρίζοντα ἱερό ναό Ἁγίου Παντελεήμονος στή Μακεδονίτισσα καί 
κήρυξε τόν θεῖο λόγο.    

ΚΥΡΙΑΚΗ
31 ΙΟΥΛΙΟΥ 2016

Λειτούργησε στόν ἱερό ναό τοῦ Σωτῆρος Χριστοῦ στήν Αὐδήμου καί 
κήρυξε τόν θεῖο λόγο.

ΕΠΙΣΚΟΠΟΥ ΚΑΡΠΑΣΙΑΣ ΚΥΡΙΟΥ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΥ 
ΧΡΟΝΙΚΑ ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2016

      Ζ Ζ Ζ
ΤΡΙΤΗ

2 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2016

Ὁ Θεοφιλέστατος Ἐπίσκοπος Καρπασίας κ. Χριστοφόρος λειτούργησε 
στόν πανηγυρίζοντα ἱερό ναό Ἁγίας Φωτεινῆς στήν κοινότητα Ἁγίου 
Ἀνδρονίκου Καρπασίας καί κήρυξε τόν θεῖο λόγο.  

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
    5 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2016

Χοροστάτησε τό ἑσπέρας στόν πανηγυρίζοντα ἱερό ναό Χρυσοσώτηρος 
στή Βορόκλινη καί κήρυξε τόν θεῖο λόγο.

ΣΑΒΒΑΤΟ
 6 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2016

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

 ΚΥΡΙΑΚΗ
 7 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2016

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

ΠΕΜΠΤΗ 
11 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2016

Μέ τήν εὐκαιρία τῶν ἑορτασμῶν πρό τιμήν τοῦ Ἁγίου Σπυρίδωνα προέστη 
τῆς Θείας Λειτουργίας πού τελέστηκε στόν ἱερό ναό Ἁγίου Σπυρίδωνα 
Κερκύρας καί κήρυξε τόν θεῖο λόγο. 

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
12 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2016

Χοροστάτησε τό ἑσπέρας στόν ἱερό ναό Ἁγίου Σπυρίδωνα Κερκύρας καί 
κήρυξε τόν θεῖο λόγο.   

ΚΥΡΙΑΚΗ
14  ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2016

Λειτούργησε στήν ἱερά μονή Παναγίας Τροοδιτίσσης καί κήρυξε τόν θεῖο 
λόγο. Τό ἑσπέρας χοροστάτησε στήν ἴδια ἱερά μονή καί κήρυξε τόν θεῖο 
λόγο.

ΔΕΥΤΕΡΑ
    15 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2016

Λειτούργησε στήν πανηγυρίζουσα ἱερά μονή Παναγίας Τροοδιτίσσης καί 
κήρυξε τόν θεῖο 
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ΕΠΙΣΚΟΠΟΥ ΑΡΣΙΝΟΗΣ ΚΥΡΙΟΥ ΝΕΚΤΑΡΙΟΥ
ΧΡΟΝΙΚΑ ΙΟΥΛΙΟΥ 2016

     Ζ Ζ Ζ
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ

1 ΙΟΥΛΙΟΥ 2016

Ο Θεοφιλέστατος Επίσκοπος Αρσινόης κ. Νεκτάριος λειτούργησε στον 
πανηγυρίζοντα ιερό Ναό του Αγίου Κωνσταντίνου του Αλαμάνου στην 
Ορμήδεια και κήρυξε τον θείο λόγο.

ΚΥΡΙΑΚΗ
3 ΙΟΥΛΙΟΥ 2016

Λειτούργησε στον ιερό ναό της Παναγίας Χρυσοαιματούσης στη Χλώρακα 
και προέστη του εθνικού μνημοσύνου των ηρώων της Κοινότητας.

ΣΑΒΒΑΤΟ
9 ΙΟΥΛΙΟΥ 2016

Λειτούργησε στον ιερό Ναό του Αποστόλου Λουκά στα Κούκλια και 
προέστη του εθνικού μνημοσύνου του Αρχηγού της Εθνικής Φρουράς 
Αντιστράτηγου Ευάγγελου Φλωράκη.

ΣΑΒΒΑΤΟ
16 ΙΟΥΛΙΟΥ 2016

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

ΚΥΡΙΑΚΗ
17 ΙΟΥΛΙΟΥ 2016

Λειτούργησε στον μητροπολιτικό Ναό του Αγίου Θεοδώρου στην Πάφο 
και προέστη του εθνικού μνημοσύνου των πεσόντων κατά την τουρκική 
εισβολή του 1974.

ΚΥΡΙΑΚΗ
24 ΙΟΥΛΙΟΥ 2016

Λειτούργησε στον ιερό Ναό του Αγίου Ραφαήλ στον Παχύαμμο και 
προέστη του εθνικού μνημοσύνου του ήρωα Νίκου Χρίστου Σολωμού.

ΤΡΙΤΗ
26 ΙΟΥΛΙΟΥ 2016

Λειτούργησε στον πανηγυρίζοντα ιερό Ναό της Αγίας Παρασκευής στα 
Λειβάδια και κήρυξε τον θείο λόγο.
Το εσπέρας χοροστάτησε κατά την ακολουθία του εσπερινού στον 
πανηγυρίζοντα ιερό Ναό του Αγίου Παντελεήμονα στο Μενεού.

ΤΕΤΑΡΤΗ
27 ΙΟΥΛΙΟΥ 2016

Λειτούργησε στον πανηγυρίζοντα ιερό Ναό του Αγίου Παντελεήμονα 
στην Κάτω Ακουρδάλια και κήρυξε τον θείο λόγο.

ΚΥΡΙΑΚΗ
31 ΙΟΥΛΙΟΥ 2016

Λειτούργησε στον ιερό Ναό της Αγίας Βαρβάρας στην Άρμου και προέστη 
του εθνικού μνημοσύνου των ηρώων της Κοινότητας.

ΕΠΙΣΚΟΠΟΥ ΑΡΣΙΝΟΗΣ ΚΥΡΙΟΥ ΝΕΚΤΑΡΙΟΥ
ΧΡΟΝΙΚΑ ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2016

     Ζ Ζ Ζ
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ

5 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2016

Ο Θεοφιλέστατος Επίσκοπος Αρσινόης κ. Νεκτάριος χοροστάτησε κατά 
την ακολουθία του εσπερινού στον ιερό Ναό του Αποστόλου Βαρνάβα στη 
Μεσόγη και κήρυξε τον θείο λόγο.

ΣΑΒΒΑΤΟ
6 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2016

Λειτούργησε στον πανηγυρίζοντα ιερό Ναό της Μεταμορφώσεως του 
Σωτήρος στην Αυδήμου και κήρυξε τον θείο λόγο.
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ΚΥΡΙΑΚΗ
7 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2016

Λειτούργησε στον ιερό Ναό του Αγίου Γεωργίου στο Γουδί και προέστη 
του εθνικού μνημοσύνου του ήρωα Γεωργίου Χατζηγιάννη.

ΚΥΡΙΑΚΗ
14 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2016

Χοροστάτησε κατά την ακολουθία του εσπερινού στην πανηγυρίζουσα 
ιερά Μονή Παναγίας Χρυσορρογιατίσσης.

ΔΕΥΤΕΡΑ
15 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2016

Λειτούργησε στην πανηγυρίζουσα ιερά Μονή Παναγίας 
Χρυσορρογιατίσσης και κήρυξε τον θείο λόγο.

ΚΥΡΙΑΚΗ
21 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2016

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

ΚΥΡΙΑΚΗ
28 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2016

Συλλειτούργησε με τον πατριάρχη Αντιοχείας κ. Ιωάννη και τον 
μητροπολίτη Πάφου κ. Γεώργιο στην ιερά Μονή του Αγίου Νικολάου της 
Στέγης.

ΕΠΙΣΚΟΠΟΥ ΑΜΑΘΟΥΝΤΟΣ  ΚΥΡΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ 
ΧΡΟΝΙΚΑ  ΙΟΥΛΙΟΥ 2016

     Ζ Ζ Ζ
ΚΥΡΙΑΚΗ

3 ΙΟΥΛΙΟΥ 2016

Ὁ Θεοφιλέστατος Ἐπίσκοπος Ἀμαθοῦντος κύριος Νικόλαος τέλεσε 
τή Θεία Λειτουργία στόν ἱερό ναό Ἀποστόλων Πέτρου καί Παύλου 
τῆς κοινότητας Αὐγόρου, κατά τή διάρκεια τῆς ὁποίας τέλεσε τό 
μνημόσυνο τοῦ Ἀρχιεπισκόπου Κυπριανοῦ καί τῶν σύν αὐτῷ μαρτυρικῶς 
τελειωθέντων κατά τήν 9η Ἰουλίου 1821 καθώς καί τῶν ἡρώων τῆς 
Ε.Ο.Κ.Α. τῆς κοινότητας.

ΚΥΡΙΑΚΗ
10 ΙΟΥΛΙΟΥ 2016

Τέλεσε τή Θεία Λειτουργία στόν ἱερό ναό Ἁγίου Κοσμᾶ τοῦ Αἰτωλοῦ κατά 
τή διάρκεια τῆς ὁποίας τέλεσε τό μνημόσυνο τῶν δεκατριῶν ἡρώων τοῦ 
Μαρί.  

ΣΑΒΒΑΤΟ
16 ΙΟΥΛΙΟΥ 2016

Χοροστάτησε κατά τήν ἀκολουθία τοῦ ἑσπερινοῦ στόν πανηγυρίζοντα 
ἱερό ναό Ἁγίας Μαρίνας τῆς κοινότητας Ἑπταγώνιας.

ΚΥΡΙΑΚΗ
17 ΙΟΥΛΙΟΥ 2016

Τέλεσε τή Θεία Λειτουργία στόν πανηγυρίζοντα ἱερό ναό Ἁγίας Μαρίνας 
Συνοικισμοῦ Καψάλου κατά τή διάρκεια τῆς ὁποίας τέλεσε τό μνημόσυνο 
τῶν πεσόντων κατά τήν τουρκική εἰσβολή τῆς 20ης Ἰουλίου τοῦ 1974.

ΤΡΙΤΗ
19 ΙΟΥΛΙΟΥ 2016

Χοροστάτησε κατά τήν ἀκολουθία τοῦ ἑσπερινοῦ στόν πανηγυρίζοντα 
ἱερό ναό Προφήτη Ἠλία τῆς κοινότητας Συκόπετρας.

ΤΕΤΑΡΤΗ
20 ΙΟΥΛΙΟΥ 2016

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

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
22 ΙΟΥΛΙΟΥ 2016

Ὑποδέχθηκε τεμάχιο τοῦ ἱεροῦ λειψάνου τῆς Ἁγίας Χριστίνης στόν 
ἱερό ναό Ἁγίου Χαραλάμπους τῆς κοινότητας Ἐρήμης καί ἀκολούθως 
χοροστάτησε κατά τήν ἀκολουθία τοῦ ἑσπερινοῦ στόν ἴδιο ἱερό ναό.
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ΚΥΡΙΑΚΗ
24 ΙΟΥΛΙΟΥ 2016

Τέλεσε τή Θεία Λειτουργία στόν ἱερό ναό Ἁγίου Γεωργίου Κελλακίου.
Χοροστάτησε κατά τήν ἀκολουθία τοῦ ἑσπερινοῦ στόν ἱερό ναό Ἁγίας 
Ἄννας τῆς κοινότητας Σπιταλίου.

ΔΕΥΤΕΡΑ
25 ΙΟΥΛΙΟΥ 2016

Τέλεσε τή Θεία Λειτουργία στό παρεκκλήσιο τῆς Ἁγίας Ἄννας στή Μέσα 
Γειτονιά.
Ὑποδέχθηκε τεμάχιο τοῦ ἱεροῦ λειψάνου τῆς Ἁγίας Παρασκευῆς στόν 
πανηγυρίζοντα ἱερό ναό Ἁγίας Παρασκευῆς Γερμασόγειας καί ἀκολούθως 
χοροστάτησε κατά τήν ἀκολουθία τοῦ ἑσπερινοῦ στόν ἴδιο ἱερό ναό.

ΤΡΙΤΗ
26 ΙΟΥΛΙΟΥ 2016

Τέλεσε τή Θεία Λειτουργία στό πανηγυρίζον παρεκκλήσιο τῆς Ἁγίας 
Παρασκευῆς Κ. Ἀμιάντου.
Χοροστάτησε κατά τήν ἀκολουθία τοῦ ἑσπερινοῦ στό πανηγυρίζον 
παρεκκλήσιο τοῦ Ἁγίου Παντελεήμονος στό παλαιό Νοσοκομεῖο.

ΤΕΤΑΡΤΗ
27 ΙΟΥΛΙΟΥ 2016

Τέλεσε τή Θεία Λειτουργία στόν πανηγυρίζοντα ἱερό ναό Ἁγίου 
Παντελεήμονος Κυβίδων.

ΠΕΜΠΤΗ
28 ΙΟΥΛΙΟΥ 2016

Τέλεσε τή Θεία Λειτουργία στόν πανηγυρίζοντα ἱερό ναό Ἁγίας Εἰρήνης 
τῆς Χρυσοβαλάντου στό Γενικό Νοσοκομεῖο Λεμεσοῦ.

ΚΥΡΙΑΚΗ
31 ΙΟΥΛΙΟΥ 2016

Συμμετέσχε σέ Ἀρχιερατικό Συλλείτουργο στήν ἱερά μονή Παναγίας 
τοῦ Κύκκου, προεξάρχοντος τοῦ Πανιερωτάτου Μητροπολίτου Κύκκου 
καί Τηλλυρίας κ.Νικηφόρου,  κατά τή διάρκεια τοῦ ὁποίου τελέστηκε τό 
μνημόσυνο τοῦ Ἐθνάρχη Μακαρίου Γ’.

ΕΠΙΣΚΟΠΟΥ ΑΜΑΘΟΥΝΤΟΣ  ΚΥΡΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ 
ΧΡΟΝΙΚΑ  ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2016

     Ζ Ζ Ζ
ΔΕΥΤΕΡΑ

1 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2016
Ὁ Θεοφιλέστατος Ἐπίσκοπος Ἀμαθοῦντος κύριος Νικόλαος τέλεσε τή 
Θεία Λειτουργία στόν πανηγυρίζοντα ἱερό ναό Τιμίου Σταυρού Κουκάς.

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
5 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2016

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

ΣΑΒΒΑΤΟ
6 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2016

Τέλεσε τή Θεία Λειτουργία στόν πανηγυρίζοντα ἱερό ναό 
Μεταμορφώσεως τοῦ Σωτῆρος στήν κοινότητα Κάτω Μύλου.

ΚΥΡΙΑΚΗ
7 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2016

Τέλεσε τή Θεία Λειτουργία στόν ἱερό ναό Ἁγίου Γεωργίου στήν κοινότητα 
Γεράσας.

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
12 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2016

Τέλεσε τή Θεία Λειτουργία στόν ἱερό ναό Ἁγίας Μαρίνας στήν κοινότητα 
Ἑπταγώνιας.
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ΚΥΡΙΑΚΗ
14 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2016

Τέλεσε τή Θεία Λειτουργία στόν ἱερό ναό Παναγίας στήν κοινότητα 
Ποταμίτισσας.
Χοροστάτησε κατά τήν ἀκολουθία τοῦ ἑσπερινοῦ στόν πανηγυρίζοντα 
ἱερό ναό Παναγίας στήν κοινότητα Πύργου.

ΔΕΥΤΕΡΑ
15 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2016

Τέλεσε τή Θεία Λειτουργία στόν πανηγυρίζοντα ἱερό ναό Παναγίας 
Φανερωμένης στήν κοινότητα Πάνω Πλατρῶν.

ΚΥΡΙΑΚΗ
21 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2016

Τέλεσε τή Θεία Λειτουργία στήν ἱερά Μονή Ἁγίας Βαρβάρας Ρουσάνου 
τῶν Μετεώρων στήν Ἑλλάδα.

ΤΡΙΤΗ 
23 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2016

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

ΚΥΡΙΑΚΗ
28 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2016

Τέλεσε τή Θεία Λειτουργία στό ἱερό παρεκκλήσιο τοῦ Ἀρχαγγέλου 
Γαβριήλ στόν κατασκηνωτικό χῶρο τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως στόν Σαϊττά.
Χοροστάτησε κατά τήν ἀκολουθία τοῦ ἑσπερινοῦ στόν πανηγυρίζοντα 
ἱερό ναό Τιμίου Προδρόμου στήν κοινότητα Λουβαρᾶ.

ΔΕΥΤΕΡΑ
29 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2016

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

ΤΡΙΤΗ
30 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2016

Χοροστάτησε κατά τήν ἀκολουθία τοῦ ἑσπερινοῦ στόν πανηγυρίζοντα 
ἱερό ναό Ἁγίας Ζώνης στήν κοινότητα Ἀπαισιᾶς.

ΤΕΤΑΡΤΗ
31 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2016

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

ΕΠΙΣΚΟΠΟΥ ΛΗΔΡΑΣ ΚΑΙ ΗΓΟΥΜΕΝΟΥ ΤΗΣ ΙΕΡΑΣ ΜΟΝΗΣ
ΠΑΝΑΓΙΑΣ ΜΑΧΑΙΡΑ ΚΥΡΙΟΥ ΕΠΙΦΑΝΙΟΥ

ΧΡΟΝΙΚΑ ΙΟΥΛΙΟΥ – ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2016

         Ζ Ζ Ζ
Ὁ Ἐπίσκοπος Λήδρας καὶ Ἡγούμενος τῆς Ἱερᾶς Βασιλικῆς καὶ Σταυροπηγιακῆς Μονῆς 
Μαχαιρᾶ κύριος Ἐπιφάνιος λειτούργησε ἢ καὶ χοροστάτησε σ’ ὅλες τὶς ἱερὲς ἀκολουθίες 
τῶν μηνῶν Ἰουλίου καὶ Αὐγούστου στὸ καθολικό της ἱερᾶς Μονῆς Μαχαιρᾶ.

ΕΠΙΣΚΟΠΟΥ ΧΥΤΡΩΝ  ΚΑΙ ΗΓΟΥΜΕΝΟΥ ΤΗΣ ΙΕΡΑΣ ΜΟΝΗΣ
ΑΓΙΟΥ ΝΕΟΦΥΤΟΥ ΚΥΡΙΟΥ ΛΕΟΝΤΙΟΥ
ΧΡΟΝΙΚΑ ΙΟΥΛΙΟΥ – ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2016

         Ζ Ζ Ζ
ΚΥΡΙΑΚΗ

3 ΙΟΥΛΙΟΥ 2016

Ο καθηγούμενος της Ιεράς Μονής Αγίου Νεοφύτου, Θεοφιλέστατος 
Επίσκοπος Χύτρων κ. Λεόντιος, τέλεσε τη Θεία Λειτουργία στο καθολικό 
της Ιεράς Μονής Αγίου Νεοφύτου.



500 ΕΠΙΣΚΟΠΟΥ  ΧΥΤΡΩΝ ΧΡΟΝΙΚΑ ΙΟΥΛΙΟΥ - ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ

ΤΕΤΑΡΤΗ  
13 ΙΟΥΛΙΟΥ 2016

Είχε συνάντηση με τον Σεβασμιώτατο Αρχιεπίσκοπο Αμερικής Δημήτριο, ο 
οποίος επισκέφθηκε την Ιερά Μονή Αγίου Νεοφύτου και ξεναγήθηκε σ’ αυτή.

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
15 ΙΟΥΛΙΟΥ 2016

Παρέστη σε εκδήλωση μνήμης και τιμής και τέλεσε  τρισάγιο στο χώρο του 
«Ελεύθερου Ραδιοσταθμού Πάφου» απ’ όπου ο Εθνάρχης Αρχιεπίσκοπος 
Μακάριος κάλεσε τον κυπριακό λαό να αντισταθεί στο προδοτικό 
πραξικόπημα της 15ης Ιουλίου 1974. Ομιλητής στην εκδήλωση ήταν ο 
τέως Πρόεδρος της Βουλής των Αντιπροσώπων κ. Γιαννάκης Ομήρου. 

ΣΑΒΒΑΤΟ
16 ΙΟΥΛΙΟΥ 2016

Χοροστάτησε και κήρυξε τον θείο λόγο στον ιερό ναό του Αγίου 
Πολυδώρου Λευκωσίας, όπου ο Δήμος Κυθρέας και η Συντονιστική 
Επιτροπή ευρύτερης περιοχής Κυθρέας τίμησαν την Αγία Μαρίνα.  
Προηγήθηκε αντικατοχική εκδήλωση προς το οδόφραγμα της Μιας 
Μηλιάς.

ΤΕΤΑΡΤΗ
27 ΙΟΥΛΙΟΥ 2016 Προέστη αγρυπνίας στο καθολικό της Ιερά Μονή Αγίου Νεοφύτου.

ΚΥΡΙΑΚΗ
31 ΙΟΥΛΙΟΥ 2016

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

ΣΑΒΒΑΤΟ
13 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2016

Παρέστη σε εθνικοπολιτιστική εκδήλωση προς τιμή του Εθνάρχη 
Μακαρίου Γ’, που πραγματοποιήθηκε στην Παναγιά την οποία διοργάνωσε 
ο Σύνδεσμος Αποδήμων, με τη στήριξη και άλλων φορέων  της κοινότητας 

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
26 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2016 Προέστη αγρυπνίας στο καθολικό της Ιεράς Μονής Αγίου Νεοφύτου.

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

ΕΠΙΣΚΟΠΟΥ ΝΕΑΠΟΛΕΩΣ ΚΥΡΙΟΥ ΠΟΡΦΥΡΙΟΥ 
ΧΡΟΝΙΚΑ ΙΟΥΛΙΟΥ 2016

      Ζ Ζ Ζ
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ

1 ΙΟΥΛΙΟΥ 2016

Ο Θεοφιλέστατος Επίσκοπος Νεαπόλεως κ. Πορφύριος τέλεσε τη Θεία 
Λειτουργία και κήρυξε τον θείο λόγο στον πανηγυρίζοντα ιερό ναό Αγίων 
Αναργύρων στο Β.Δ Λονδίνο.
Το απόγευμα της ιδίας συναντήθηκε με τον εξοχώτατο Ύπατο Αρμοστή της 
Κ.Δ. στο Ηνωμένο Βασίλειο κ. Ευριπίδη Ευρυβιάδη και τον Σεβασμιώτατο 
Αρχιεπίσκοπο Θυατείρων και Μεγάλης Βρεττανίας κ. Γρηγόριο. 
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ΚΥΡΙΑΚΗ
3 ΙΟΥΛΙΟΥ 2016

Ο Θεοφιλέστατος τέλεσε τη Θεία Λειτουργία και κήρυξε τον θείο λόγο 
στον ιερό ναό Αγίου Ιωάννου του Προδρόμου στο Molenbek στο Βέλγιο.

ΔΕΥΤΕΡΑ
4 ΙΟΥΛΙΟΥ 2016

Ο Θεοφιλέστατος δέχθηκε στα γραφεία της Αντιπροσωπείας τον 
Πανιερώτατο Μητροπολίτη Αχαΐας κ. Αθανάσιο, εκπρόσωπο της 
Εκκλησίας της Ελλάδος στους Ευρωπαϊκούς Θεσμούς. 

ΚΥΡΙΑΚΗ
10 ΙΟΥΛΙΟΥ 2016

Ο Θεοφιλέστατος τέλεσε τη Θεία Λειτουργία και κήρυξε τον θείο λόγο 
στον ιερό ναό Ευαγγελισμού της Θεοτόκου στην Αμβέρσα στο Βέλγιο.

ΤΡΙΤΗ
12 ΙΟΥΛΙΟΥ 2016

Ο Θεοφιλέστατος δέχθηκε στα γραφεία της Αντιπροσωπίας 
τριακονταπενταμελή ομάδα Κυπρίων συνοδευόμενων από τον 
Ευρωβουλευτή κ. Κώστα Μαυρίδη. 

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 
15 ΙΟΥΛΙΟΥ 2016

Ο Θεοφιλέστατος Επίσκοπος Νεαπόλεως κ. Πορφύριος συμμετέσχε 
σε αρχιερατικό συλλείτουργο στον καθεδρικό ναό της Παναγίας της 
Μητροπόλεως Ζουκδίδι στη Γεωργία, προεξάρχοντος του Σεβασμιωτάτου 
Μητροπολίτη Ζουκδίδι και Τσαΐσι κ. Γεράσιμου .  

ΚΥΡΙΑΚΗ
17 ΙΟΥΛΙΟΥ 2016

Ο Θεοφιλέστατος συμμετέσχε σε αρχιερατικό συλλείτουργο στον ιερό 
ναό Αποστόλου Πέτρου στο Μαγγλίσι Γεωργίας στο οποίο προεξήρχε ο 
Μητροπολίτης Μαγγλίσι κ. Ανανίας.

ΤΡΙΤΗ
19 ΙΟΥΛΙΟΥ 2016

Ο Θεοφιλέστατος συναντήθηκε με τον Μακαριώτατο Αρχιεπίσκοπο 
Μιτσχέτης και Τιφλίδος και Καθολικό Πατριάρχη πάσης  Γεωργίας κ. Ηλία 
στην θερινή κατοικία του Μακαριωτάτου εις Τιφλίδα. 

ΚΥΡΙΑΚΗ
24 ΙΟΥΛΙΟΥ 2016

Ο Θεοφιλέστατος τέλεσε τη Θεία Λειτουργία και κήρυξε τον θείο λόγο 
στον ιερό ναό Αγίων Αναργύρων στην Λευκωσία.

ΔΕΥΤΕΡΑ
25 ΙΟΥΛΙΟΥ 2016

Ο Θεοφιλέστατος Επίσκοπος Νεαπόλεως κ. Πορφύριος χοροστάτησε 
στην ακολουθία του Εσπερινού στον πανηγυρίζοντα ιερό ναό Αγίας 
Παρασκευής Λακατάμειας και κήρυξε τον θείο λόγο.

ΤΡΙΤΗ
26 ΙΟΥΛΙΟΥ 2016

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

ΤΕΤΑΡΤΗ
27 ΙΟΥΛΙΟΥ 2016

Ο Θεοφιλέστατος τέλεσε τη Θεία Λειτουργία στην ιερά Μονή 
Αρχαγγέλου Μιχαήλ στον Αναλιόντα.

ΚΥΡΙΑΚΗ
31 ΙΟΥΛΙΟΥ 2016

Ο Θεοφιλέστατος Επίσκοπος Νεαπόλεως κ. Πορφύριος τέλεσε τη Θεία 
Λειτουργία και κήρυξε τον θείο λόγο στον ιερό ναό Αποστόλου Φιλίππου 
στα Λατσιά.
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ΕΠΙΣΚΟΠΟΥ ΝΕΑΠΟΛΕΩΣ ΚΥΡΙΟΥ ΠΟΡΦΥΡΙΟΥ
ΧΡΟΝΙΚΑ ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2016

      Ζ Ζ Ζ
ΤΕΤΑΡΤΗ

 03 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2016
Ο Θεοφιλέστατος Επίσκοπος Νεαπόλεως κ. Πορφύριος τέλεσε τη Θεία 
Λειτουργία στην Ιερά Μονή Αρχαγγέλου Μιχαήλ στον Αναλυόντα.

ΠΑΡΣΑΚΕΥΗ
5 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2016

Ο Θεοφιλέστατος τέλεσε τη Θεία Λειτουργία στον ιερό ναό Αγίων 
Αναργύρων Κοσμά και Δαμιανού στο Γενικό Νοσοκομείο Λευκωσίας.

5-6 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2016

Ο Θεοφιλέστατος προέστη της αγρυπνίας στην Ιερά Μονή Συμβούλου 
Χριστού στην Επισκοπή Λεμεσού, επί τη ευκαιρία της εορτής της 
Μεταμορφώσεως του Σωτήρος Χριστού.
Το απόγευμα της ιδίας συγχοροστάτησε με τους Μητροπολίτες Κυρηνείας 
κ. Χρυσόστομο, Λεμεσού κ. Αθανάσιο, Ταμασού και Ορεινής κ. Ησαΐα 
και τους Επισκόπους Καρπασίας κ. Χριστοφόρο, Αμαθούντος κ. Νικόλαο 
και Μεσαορίας κ. Γρηγόριο  στην εξόδιο ακολουθία της μητέρας του 
πρεσβυτέρας Θεοδοσίας Παπαστυλιανού στον ιερό ναό Παναγίας στα 
Πέρα Ορεινής. 

ΚΥΡΙΑΚΗ
7 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2016

Ο Θεοφιλέστατος τέλεσε τη Θεία Λειτουργία και κήρυξε τον θείο λόγο 
στον ιερό ναό Αγίων Άννης και Στυλιανού στη Λεμεσό.

ΠΕΜΠΤΗ
11 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2016

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

ΚΥΡΙΑΚΗ
14 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2016

Ο Θεοφιλέστατος τέλεσε τη Θεία Λειτουργία και κήρυξε τον θείο λόγο 
στον ιερό ναό Αποστόλου Ανδρέου στον Κάτω Αμίαντο.
Το εσπέρας της ιδίας προέστη του εσπερινού της Κοιμήσεως της Θεοτόκου 
και κήρυξε τον θείο λόγο στον πανηγυρίζοντα ιερό ναό Παναγίας της 
Φανερωμένης στις Πάνω Πλάτρες.

ΔΕΥΤΕΡΑ
15 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2016

Ο Θεοφιλέστατος τέλεσε τη Θεία Λειτουργία και κήρυξε τον θείο λόγο 
στον πανηγυρίζοντα ιερό ναό Παναγίας στην Τριμίκλινη.

ΤΡΙΤΗ
16 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2016

Ο Θεοφιλέστατος τέλεσε τη Θεία Λειτουργία στο Ησυχαστήριο του 
Αγίου Χρήστου του Κηπουρού στην Ιερά Μονή Παναγίας Αμασγούς στην 
Τριμίκλινη στη Λεμεσό.

ΤΕΤΑΡΤΗ
17 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2016

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

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
26 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2016

Ο Θεοφιλέστατος Επίσκοπος Νεαπόλεως κ. Πορφύριος προέστη 
του εσπερινού στον πανηγυρίζοντα ιερό ναό Αγίου Φανουρίου στην 
Αραδίππου.
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ΣΑΒΒΑΤΟ
27 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2016

Ο Θεοφιλέστατος τέλεσε τη Θεία Λειτουργία και κήρυξε τον θείο λόγο 
στον ιερό ναό Αγίου Σάββα στην Λευκωσία.

ΚΥΡΙΑΚΗ
28 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2016

Ο Θεοφιλέστατος τέλεσε τη Θεία Λειτουργία και κήρυξε τον θείο λόγο 
στον ιερό ναό Τιμίου Προδρόμου στον Κόρνο.

ΣΑΒΒΑΤΟ
29 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2016

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

ΤΕΤΑΡΤΗ
31 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2016

Ο Θεοφιλέστατος Επίσκοπος Νεαπόλεως κ. Πορφύριος εκπροσώπησε τον 
Μακαριώτατο Αρχιεπίσκοπο Κύπρου κ.κ. Χρυσόστομο σε εκδήλωση του 
Επιστημονικού Τεχνικού Επιμελητηρίου Κύπρου (ΕΤΕΚ) στην Λευκωσία. 

ΕΠΙΣΚΟΠΟΥ ΜΕΣΑΟΡΙΑΣ ΚΥΡΙΟΥ ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ
               ΧΡΟΝΙΚΑ ΙΟΥΛΙΟΥ – ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2016

           Ζ Ζ Ζ
Ὁ Θεοφιλέστατος Ἐπίσκοπος Μεσαορίας κ. Γρηγόριος, κατά τοὺς μῆνες Ἰούλιο καὶ Αὔγουστο 
τοῦ 2016, χοροστάτησε εἴτε λειτούργησε καὶ κήρυξε σὲ ναούς τῆς Ἀρχιεπισκοπῆς καὶ ἀλλαχοῦ.

Δέχθηκε ἐπισκέπτες, κληρικούς καὶ λαϊκούς, μὲ τοὺς ὁποίους εἶχε συνεργασία. Συνεργάστηκε 
μὲ τὰ μέλη τῶν Ἐκκλησιαστικῶν Ἐπιτροπῶν τῶν κατεχομένων Ἐνοριῶν καὶ Κοινοτήτων 
τῆς Ἀρχιεπισκοπικῆς περιφερείας. Ἐκπροσώπησε τὴν Α.Μ. τὸν Ἀρχιεπίσκοπο Κύπρου σὲ 
ἐκδηλώσεις, ὅπου ἀναλόγως, μίλησε ἤ ἀνέγνωσε Χαιρετισμό τοῦ Μακαριωτάτου Ἀρχιεπισκόπου. 

Μέσα στὰ πλαίσια τῆς ἀπόφασης τοῦ Συνοδικοῦ Γραφείου Προσκυνηματικῶν Περιηγήσεων γιὰ 
ἀλληλοενημέρωση μετά τῶν Ἱεραρχῶν γιὰ τὸ ἔργο καὶ τὶς περαιτέρω προοπτικές τοῦ ἐν λόγω 
Συνοδικοῦ Γραφείου,  συμμετέσχε, μὲ ὁμάδα συνεργατῶν, σὲ σύσκεψη τὴ Δευτέρα, 4 Ἰουλίου,  μὲ 
τὸν Πανιερώτατο Μητροπολίτη Μόρφου κ. Νεόφυτο στὴν Εὐρύχου, τὴν Πέμπτη, 21 Ἰουλίου, μὲ 
τὸν Θεοφιλέστατο Ἐπίσκοπο Λήδρας κ. Ἐπιφάνιο, στὴν Ἱεράν Μονή Μαχαιρᾶ, τὴν Παρασκευή, 
29 Ἰουλίου, μὲ τὸν Πανιερώτατο Μητροπολίτη Κυρηνείας κ. Χρυσόστομο, στὰ προσωρινά 
Γραφεία τῆς Μητροπόλεως, ἔναντι τοῦ Μετοχίου τοῦ Κύκκου στὴ Λευκωσία καὶ τὴν Τρίτη, 
30 Αὐγούστου, μὲ τὸν Πανιερώτατο Μητροπολίτη Ταμασοῦ καὶ Ὀρεινῆς κ. Ἡσαΐα στὸ Πολιτικό.

Ἀπό τὶς 22 ἕως τὶς 26 Ἰουλίου συνόδευσε τὴν Α. Μ. τὸν Ἀρχιεπίσκοπο Κύπρου κ. κ. Χρυσόστομο 
στὸ ταξίδι συμπαράστασης πρὸς τοὺς δοκιμαζόμενους Χριστιανούς τῆς Συρίας.

Στὶς 11 Ἰουλίου τέλεσε Ἁγιασμό καὶ μίλησε καταλλήλως στοὺς κατασκηνωτές στὸν Ἅγιο Νικόλαο 
τῆς Στέγης καὶ κατόπι στὴν Ἅλωνα. Στὶς 31 Ἰουλίου παρέστη στὴν ἑορταστική ἐκδήλωση μέ τὴν 
εὐκαιρία τῆς συμπληρώσεως 20 ἐτῶν λειτουργίας τῆς κατασκηνώσεως τῆς Ἐνορίας Ἀπ. Βαρνάβα 
καὶ Ἁγίου Μακαρίου Δασουπόλεως στὴν κοινότητα τῆς  Ἅλωνας.
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Στὶς 13 Αὐγούστου, τέλεσε Τρισάγιο καὶ μίλησε στὴν ἐκδήλωση μνήμης Ἀρχιεπισκόπου καὶ 
Ἐθνάρχου Μακαρίου Γ΄ στὴ γενέτειρά του Παναγιά τῆς Πάφου.

Στὶς 16 Αὐγούστου, παραχώρησε συνέντευξη στο Α΄ Πρόγραμμα Ραδιοφώνου τοῦ ΡΙΚ, κατά τὴν 
ὁποία παρουσίασε τὸ ἔργο καὶ τὶς ἀποφάσεις τῆς Ἁγίας καὶ Μεγάλης Συνόδου, ἐπισημαίνοντας 
τὴ μέριμνα καὶ τό  ἐνδιαφέρον τῆς Ἐκκλησίας γιά τὰ σύγχρονα ζητήματα, πού ἀπασχολοῦν τὸν 
ἄνθρωπον τοῦ 21ου αἰώνα. 

Τὴν Παρασκευή, 26 Αὐγούστου 2016, μίλησε γιὰ τὰ προσκυνήματα καὶ τὴν ἱστορίαν τῆς Κύπρου 
στοὺς Ορθόδοξους νέους τῶν Ἐκκλησιῶν τῆς Μέσης Ἀνατολῆς, στὸν Ἅγιο Νικόλαο τῆς Στέγης 
στὴν Κακοπετριά.


