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ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΙΚΗ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ
ΕΠΙ ΤΗI ΕΟΡΤΗI TΩΝ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΩΝ

a
† ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΣ

ἐλέῳ Θεοῦ, Ἀρχιεπίσκοπος 
Νέας Ἰουστινιανῆς καί πάσης Κύπρου,

Παντί τῷ Χριστεπωνύμῳ Πληρώματι 
τῆς Ἁγιωτάτης Ἀποστολικῆς Ἐκκλησίας τῆς Κύπρου,

Χάρις ὑμῖν καὶ εἰρήνη ἀπὸ τοῦ ἐν Βηθλεὲμ τεχθέντος Σωτῆρος Χριστοῦ.

Τέκνα ἐν Κυρίῳ ἀγαπητά,
«Μέγα καὶ παράδοξον θαῦμα τετέλεσται σήμερον… Ὁ Λόγος σαρκοῦται 

καὶ τοῦ Πατρὸς οὐ κεχώρισται». 

Μεγάλο, ὄντως, καὶ ἀνυπέρβλητο τὸ μυστήριο τῆς σάρκωσης τοῦ 
Θεοῦ. Μαζί του δὲν μπορεῖ νὰ συγκριθεῖ οὔτε καὶ αὐτὴ ἡ ἐκ τοῦ 
μηδενὸς δημιουργία τοῦ κόσμου. Γιατί ἐνῷ μέχρι τότε ὁ Θεὸς φέρει 

«ἐκ τοῦ μὴ ὄντος εἰς τὸ εἶναι» τὴν ἀνόργανη καὶ τὴν ἐνόργανη ὕλη, ὅλους τοὺς 
ὀργανισμοὺς καὶ τὸν ἄνθρωπο, τώρα γίνεται ὁ ἴδιος ὁ Ἄκτιστος, κτίσμα. Αὐτὸς 
ὁ μονογενὴς Υἱὸς τοῦ Θεοῦ, «δι’ οὗ τὰ πάντα ἐγένετο», «σαρκὸς εἰσέδυ πλάσιν».

 Ἔκπληκτος ὁ ἱερὸς ὑμνωδὸς ἀναφωνεῖ: «Ὦ βάθος πλούτου καὶ σοφίας 
καὶ γνώσεως Θεοῦ!» Ὁ Θεὸς κατεβαίνει μέχρι τὸν ἄνθρωπο γιὰ νὰ ὑψωθεῖ ὁ 
ἄνθρωπος μέχρι τὸν Θεό. Μετέχει τῆς δικῆς μας ἀνθρωπίνης φύσεως ὁ Θεός, 
γιὰ νὰ μετάσχει καὶ ὁ ἄνθρωπος τῆς θείας. Ὁ Θεὸς γίνεται Υἱὸς ἀνθρώπου γιὰ 
νὰ γίνει ὁ ἄνθρωπος υἱὸς Θεοῦ.

Δὲν εἶναι, βέβαια, εὔκολο στὸν ἄνθρωπο νὰ κατανοήσει τὸ μεγάλο 
μήνυμα τῆς ἐνανθρώπησης τοῦ Θεοῦ. Ὁ ἄνθρωπος ἐπικεντρώνεται, αὐτὲς τὶς 
μέρες, στὸν στολισμὸ σπιτιῶν, δρόμων καὶ καταστημάτων∙ ἐπιδίδεται στὴν 
καταναλωτικὴ βουλιμία, ἐξαντλεῖται στὴν ἐπιφάνεια. Τὸ γιορτινὸ τραπέζι 
γίνεται τὸ ἐπίκεντρο τοῦ ἐνδιαφέροντος. Τὰ ἀγαθὰ εὐρείας κατανάλωσης, 
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οἱ τιμὲς καὶ ἡ ποιότητά τους, γίνονται, γιὰ μέρες, οἱ κύριες εἰδήσεις στὰ μέσα 
μαζικῆς ἐνημέρωσης. Τὰ Χριστούγεννα γίνονται τὸ πρόσχημα καὶ ὁ Χριστὸς 
τὸ ἄλλοθι γιὰ ἐξυπηρέτηση τῶν ποικίλων ἄλλων ἀναγκῶν καὶ ἐπιδιώξεών 
μας καὶ ὄχι τῶν πνευματικῶν. 

Γιὰ νὰ κατανοήσουμε τὰ Χριστούγεννα χρειαζόμαστε «γρήγορον νοῦν, 
σώφρονα λογισμόν, καρδίαν νήφουσαν». Δίχως αὐτὲς τὶς μεγάλες καὶ ἰσχυρὲς 
ἐσωτερικὲς δυνάμεις, ὁ ἄνθρωπος ἐγκλωβίζεται στὸ ἀδύναμο, εὐτελὲς 
καὶ πεπερασμένο τῆς λογικῆς του. Βυθίζεται στὰ φθοροποιὰ τέλματα τῶν 
προσωπικῶν του ἀδυναμιῶν. Μετατρέπεται σὲ φτηνὸ ἀναζητητὴ ψεύτικων 
διεξόδων καὶ χάνεται μέσα στὶς πολλαπλές του ἐξαρτήσεις.

«Ψυχαῖς καθαραῖς» προσερχόμενοι στὸ μέγα μυστήριο τῆς ἐνανθρω-
πήσεως τοῦ Χριστοῦ καταλαβαίνουμε ὅτι δὲν ἦλθε ὁ Χριστὸς στὴ γῆ 
προκειμένου νὰ ἀκουστεῖ μία ἀκόμα διδασκαλία, ἕνας ἀκόμα λόγος ἐλπίδας 
καὶ ζωῆς, ἔστω καὶ ὁ πιὸ τέλειος. Ὁ Χριστὸς «ἑαυτὸν ἐκένωσε μορφὴν δούλου 
λαβών» (Φιλ.2,7) προκειμένου νὰ ἀφανίσει τὰ ἔργα τοῦ διαβόλου. «Ἔκλινεν 
οὐρανοὺς» καὶ ἔφτασε στὴν αἱμάσσουσα γῆ μας, γιὰ νὰ προσφέρει σ’ ὅλους 
ἐκείνους ποὺ τὸν ὑποδέχονται, τὴν αἰωνιότητα τῆς παρουσίας του. Δὲν ἦλθε 
γιὰ νὰ προσφέρει μίαν καλύτερη ἀνθρώπινη ζωή, ἀλλὰ τὴν αἰώνια ζωή∙ αὐτὴν 
ποὺ προσκτᾶται μέσα ἀπὸ τὴν ἀντοχὴ τῶν περιπετειῶν, τὴ δοκιμασία τῶν 
δυσκολιῶν, τὸν ἀγώνα τῶν ὑπερβάσεων.

Μέσα σ’ αὐτὰ τὰ πλαίσια καὶ κάτω ἀπ’ αὐτὴ τὴν προοπτική, κατανοοῦμε ὅτι 
ἡ Ἐκκλησία δὲν εἶναι μία θρησκευτικὴ κοινότητα γιὰ φιλανθρωπικοὺς σκοπούς 
ἢ ἕνας ἀνθρώπινος ὀργανισμὸς ποὺ ἀγωνίζεται μόνο γιὰ ἐπίγεια εἰρήνη, γιὰ 
κοινωνικὴ δικαιοσύνη καὶ συνύπαρξη ἀνθρώπων καὶ λαῶν∙ εἶναι προπάντων τὸ 
Σῶμα τοῦ Χριστοῦ∙ γι’ αὐτὸ καὶ εἶναι ἐργαστήριο σωτηρίας καὶ λυτρώσεως τῶν 
ἀνθρώπων, καὶ μάλιστα «αἰωνίας λυτρώσεως» (Ἑβρ.9,12)∙  ἐκείνης τὴν ὁποία ὁ 
Ἰησοῦς Χριστός, μὲ τὴν ἐνανθρώπησή του, ἔφερε καὶ πραγματοποίησε. 

Ἡ «ἐπ’ ἐσχάτων τῶν χρόνων» ἔλευση τοῦ Χριστοῦ στὸν κόσμο 
διακηρύττει ἔμπρακτα ὅτι ὁ Θεὸς ἦταν, εἶναι καὶ θὰ εἶναι ὁ ἀπόλυτος κυρίαρχος 
τῆς Ἱστορίας∙  καὶ ὅτι ἡ Ἱστορία ἐκπληρώνει θείους σκοπούς: τὴ μεταμόρφωση 
τοῦ κόσμου «διὰ τῆς ἐν Χριστῷ ζωῆς» καὶ τὴν ἐγκαθίδρυση τῆς βασιλείας 
τοῦ Θεοῦ «ἐπὶ πάντων». Εἶναι γι’ αὐτὸ τὸν λόγο ποὺ οἱ πιστοὶ «σκιρτῶσιν ἐν 
πνεύματι» καὶ ἀγάλλονται σήμερα. «Τὸ μεσότειχον τοῦ φραγμοῦ διαλέλυται... 
τὰ Χερουβὶμ παραχωρεῖ τοῦ ξύλου τῆς ζωῆς... τοῦ παραδείσου τῆς τρυφῆς 
μεταλαμβάνομεν».
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Τέκνα ἐν Κυρίῳ ἀγαπητά,

Δυστυχῶς, καὶ φέτος, γιὰ τεσσαρακοστὴ τρίτη συνεχόμενη χρονιά, 
οἱ Ἕλληνες τῆς Κύπρου, δὲν μποροῦμε ἀπερίσπαστοι νὰ ἐντρυφήσουμε 
στὴν πνευματικὴ χαρὰ τῶν Χριστουγέννων. Μᾶς προσγειώνει ἡ θλιβερὴ 
πραγματικότητα. Στὴν ἀγαλλίασὴ μας ἀντιπαραβάλλονται οἱ ταλαιπωρίες τῆς 
πολύχρονης κατοχῆς, ἡ ἀδιαφορία τῶν ἰσχυρῶν τῆς γῆς, ἡ ἀγωνία γιὰ τὸ μέλλον. 
Ταυτόχρονα, ὅμως, προβάλλει ἐπιτακτικὰ καὶ τὸ καθῆκόν μας γιὰ ὑπεράσπιση τῆς 
πατρίδας μας. Ἰδιαίτερα αὐτὲς τὶς μέρες, ποὺ ἐνῷ μία πορεία σαράντα καὶ πλέον 
ἐτῶν, λεγόμενων διακοινοτικῶν συνομιλιῶν, κατέληξε σὲ ἀδιέξοδο, καὶ θὰ ’πρεπε 
νὰ ἀναθεωρήσουμε τὴν πορεία μας, συρόμαστε καὶ πάλιν σὲ ἄκρως ἐπικίνδυνες 
ἀτραπούς, ἀκολουθώντας, τυφλά, χρονοδιαγράμματα καὶ μεθοδεύσεις, ποὺ 
καθορίστηκαν καὶ ἐξαγγέλθηκαν, πρὶν ἀπὸ καιρό, ἀπὸ τὸν ἐγκάθετο τῆς κατοχῆς 
στὴν Κύπρο. Τὸ καθῆκον αὐτὸ ἐπιβάλλει, ὅπως μὲ ἐπίγνωση τῶν εὐθυνῶν μας 
ἀπέναντι στὴν ὑπερτρισχιλιετῆ ἱστορία μας, ἀνασυντάξουμε τὶς δυνάμεις μας καὶ 
διαγράψουμε πορεία ἐξόδου ἀπὸ τὰ ἀδιέξοδα. 

Ἡ Τουρκία ἀφοῦ πέτυχε, μὲ τὴν παγίδευσή μας στὶς διακοινοτικὲς 
συνομιλίες, καὶ μὲ τὴν πάροδο τοῦ χρόνου, νὰ ξεχασθεῖ ἀπὸ τὴ διεθνή 
κοινότητα ἡ φύση τοῦ προβλήματός μας, ποὺ εἶναι πρόβλημα εἰσβολῆς καὶ 
κατοχῆς, καὶ νὰ ἐπέλθει κόπωση στὸν λαό μας, δὲν κρύβει πιὰ τὸν τελικὸ καὶ 
μόνιμο στόχο της, τὴν κατάληψη καὶ τουρκοποίηση ὁλόκληρης τῆς Κύπρου. 
Τὸν στόχο αὐτὸ ἐπιδιώκει νὰ ὑλοποιήσει κυρίως μὲ τὴν κατάργηση τῆς 
Κυπριακῆς Δημοκρατίας. Γι’ αὐτὸ καὶ ἀναφέρεται συνεχῶς σὲ «ἐκλιποῦσα» 
Κυπριακὴ Δημοκρατία καὶ ἐπιμένει στὴ δημιουργία ἐξ ὑπαρχῆς νέου κράτους. 
Ὅσο ὑπάρχει ἡ Κυπριακὴ Δημοκρατία συνυπάρχουν καὶ τὰ ψηφίσματα 
τῶν Ἡνωμένων Ἐθνῶν καὶ οἱ ἀποφάσεις τῆς Εὐρωπαϊκῆς Ἕνωσης, ποὺ τὴ 
θωρακίζουν καὶ δὲν μπορεῖ ἡ Τουρκία νὰ  νομιμοποιήσει τὴν κατοχή. Ὁ μόνος 
τρόπος νὰ ἀπαλλαγεῖ ἡ Τουρκία ἀπὸ τὰ ψηφίσματα καὶ τὶς ἀποφάσεις αὐτὲς 
εἶναι ἡ διάλυση τῆς Κυπριακῆς Δημοκρατίας. Τὸ νέο κράτος ποὺ θὰ προκύψει 
θὰ εἶναι ἀθωράκιστο. Γιὰ νὰ προσφύγει στὰ Ἡνωμένα Ἔθνη ἢ στὴν Εὐρωπαϊκὴ 
Ἕνωση, θὰ χρειάζεται τὴ συγκατάθεση τοῦ Τουρκοκυπριακοῦ «συνιστῶντος 
κρατιδίου», ποὺ δὲν θὰ τὴν ἔχει. Θὰ εἴμαστε, τότε, ὅμηροι στὰ χέρια τῆς 
Τουρκίας. Γι’ αὐτὸ καὶ δὲν θὰ πρέπει μὲ κανέναν τρόπο νὰ προσυπογράψουμε 
μιαν τέτοια λύση.

Θανάσιμο κίνδυνο συνιστᾶ γιά μᾶς καὶ ὁ ἐποικισμός, ποὺ συνεχίζεται 
μὲ ἀμείωτους ρυθμούς. Ἂν κάποτε ἡ Τουρκία καταφέρει νὰ ἀποσπάσει τὴ 
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συγκατάθεση τῆς διεθνοῦς κοινότητας γιὰ νομιμοποίηση τῶν ἐποίκων, 
θὰ ἔχουμε τὴν τύχη τῆς Ἀλεξανδρέττας. Θὰ ζητήσει ἑνιαῖο κράτος καὶ 
δημοψήφισμα καί, ἀφοῦ οἱ ἔποικοι θὰ ’ναι περισσότεροι ἀπό μᾶς, θὰ ζητήσουν 
καὶ θὰ πετύχουν ἕνωση μὲ τὴν Τουρκία. Γι’ αὐτὸ καὶ δὲν θὰ πρέπει νὰ γίνει, μὲ 
κανέναν τρόπο, ἀποδεκτὴ ἡ παραμονὴ τῶν ἐποίκων μὲ μιά λύση ἢ νὰ ὑπάρξουν 
ἀσάφειες ποὺ νὰ ἐπιτρέπουν τὴν ἐπιστροφή τους καὶ πάλιν στὴν Κύπρο.

Τὸ πρόβλημά μας δὲν εἶναι ἡ ἐπιστροφὴ κάποιων ἐδαφῶν ἢ ἡ λεκτικὴ 
ἀποποίηση τῶν ἐπεμβατικῶν δικαιωμάτων τῆς Τουρκίας. Ἡ Τουρκία ἀπέδειξε 
περίτρανα ὅτι οὐδέποτε σεβάστηκε τὴν ὑπογραφὴ της. Ἀπὸ μία συμφωνία 
παίρνει ὅ,τι τὴν συμφέρει καὶ ἀπορρίπτει ὅλες τὶς ἄλλες πρόνοιές της. 
Ὀφείλουμε νὰ περιφρουρήσουμε τὸ Κράτος μας καὶ νὰ  σταματήσουμε νά 
διαπραγματευόμαστε τή διάλυσή του.  Σ’ αὐτὸ πρέπει νὰ ἐπικεντρώσουμε 
τὶς προσπάθειές μας στὸν κύκλο τῶν συνομιλιῶν, πού ξεκινοῦν τώρα, ὄχι καὶ 
μὲ τὶς καλύτερες προοπτικές γιὰ τὴν πλευρά μας. Λαμβάνοντας ὑπόψη τὴν 
πάγια τακτική τῆς Τουρκίας νὰ ζητᾶ τὰ πάντα καὶ νὰ μὴν παρεκκλίνει ἀπὸ 
τὸν μόνιμο στόχο της, δὲν ἔχουμε καὶ πολλὲς ἐλπίδες ὅτι οἱ συνομιλίες θὰ 
εὐοδωθοῦν. Σ’ ἕνα τέτοιο ἀδιέξοδο ποὺ θὰ προκύψει δὲν θὰ μᾶς μένει ἄλλη 
ἐπιλογὴ ἀπὸ τοῦ νὰ ἐπαναφέρουμε τὸ θέμα μας στὶς σωστές του διαστάσεις,  
ὡς προβλήματος εἰσβολῆς καὶ κατοχῆς.    

Μὲ αὐτὲς τὶς σκέψεις, μὲ τὴν εὐκαιρία τῆς σημερινῆς μεγάλης ἑορτῆς, 
εὐχόμαστε σ’ ὅλους, ἰδιαίτερα στοὺς ἐμπερίστατους, τοὺς πρόσφυγες, τοὺς 
ἐγκλωβισμένους, τοὺς ἀγνοουμένους καὶ τοὺς συγγενεῖς τους, ὑπομονὴ καὶ 
ἐγκαρτέρηση. Μὲ τὴν πεποίθηση ὅτι «μεθ’ἡμῶν ὁ Θεός», ἂς συνεχίσουμε 
καὶ ἂς ἐντείνουμε τὶς προσπάθειές μας, ὥστε σύντομα νὰ μπορέσουμε νὰ 
ἀπαλλαγοῦμε ἀπὸ τὴν κατοχή.

Εἴθε τὸ ἀνατέλλον νέο ἔτος 2017 νὰ εἶναι τὸ ἔτος ἀπελευθέρωσης τῆς 
πατρίδας μας.

Ἱερά Αρχιεπισκοπή Κύπρου,
     Χριστούγεννα 2016.

     Διάπυρος πρὸς Κύριον εὐχέτης



ΕΟΡΤΙΑ ΓΡΑΜΜΑΤΑ

Ζ
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Εἰς τὴν ὡς ἄνω ἐπιστολήν ὁ Μακαριώτατος Ἀρχιεπίσκοπος Κύπρου 
κ.κ. Χρυσόστομος ἀπήντησε ὡς ἀκολοὐθως: 
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Παναγιώτατε Ἀρχιεπίσκοπε Κωνσταντινουπόλεως, Νέας Ῥώμης καὶ 
Οἰκουμενικὲ Πατριάρχα, λίαν ἡμῖν ἀγαπητὲ καὶ περισπούδαστε ἀδελφὲ καὶ 

συλλειτουργέ, κύριε Βαρθολομαῖε, τὴν Ὑμετέραν γερασμιωτάτην Παναγιότητα 
ἀδελφικῶς ἐν Κυρίῳ κατασπαζόμενοι, ὑπερήδιστα προσαγορεύομεν.

Ὁ Υἱὸς καὶ Λόγος τοῦ Θεοῦ, κλίνας τοὺς οὐρανούς, κατέρχεται ἐπὶ τῆς 
γῆς ὡς ἄνθρωπος, ἵνα τὸν πεσόντα ἄνθρωπον ἐλευθερώσῃ ἐκ τῆς δουλείας 
τῆς ἁμαρτίας καὶ ἀναβιβάσῃ τοῦτον ἐκ τῆς γῆς εἰς τοὺς οὐρανούς. Δι’ ἡμᾶς 
γεννᾶται σήμερον ἐν τῇ πόλει Βηθλεὲμ καὶ σπαργανοῦται ὡς βρέφος ὁ πρὸ 
αἰώνων Θεός, «τὴν πρὶν πεσοῦσαν ἀναστήσων εἰκόνα». Τοῦ Χριστοῦ ἡ 
γέννησις σημειοῖ τὸ τέλος τῆς βασιλείας τοῦ κακοῦ καὶ τὴν ἀρχὴν τῆς ἐποχῆς 
τῆς Χάριτος καὶ τῆς λυτρώσεως. Διὸ καὶ σκιρτῶσιν οἱ ἄγγελοι ἐπὶ τῷ ὑπερφυεῖ 
τούτῳ γεγονότι καὶ δοξολογίαν ἀναμέλπουσι, καλοῦντες ἅμα εἰς ἀγαλλίασιν 
τὴν γῆν διὰ τοῦ ἐξαισίου ὕμνου αὐτῶν: «Δόξα ἐν ὑψίστοις Θεῷ καὶ ἐπὶ γῆς 
εἰρήνη, ἐν ἀνθρώποις εὐδοκία» (Λουκ. 2,14).  

Ἐν χαρᾷ καὶ ἀγαλλιάσει, ἐν ευχαριστίᾳ καὶ εὐγνωμοσύνῃ ἑορτάζοντες 
καὶ ἡμεῖς τὴν ἱερωτάτην ἐν σαρκὶ φανέρωσιν τοῦ Σωτῆρος καὶ Λυτρωτοῦ 
τῆς ἀνθρωπότητος φερόμεθα νοερῶς πρωτίστως πρὸς τὴν Ὑμετέραν 
γερασμιωτάτην Παναγιότητα, τοῦτο μὲν ἵνα συγχαρῶμεν Αὐτῇ θερμῶς ἐπὶ 
τοῖς περὶ ἡμᾶς θαυμασίοις τοῦ Θεοῦ, τοῦτο δὲ ἵνα εὐχηθῶμεν ἐγκαρδίως, ὅπως 
ὁ ἐνανθρωπήσας Κύριος χαρίζηται μὲν Αὐτῇ ὑγίειαν ἀστεμφῆ ἐπὶ ἔτη μακρὰ 
καὶ κατὰ τὸν νέον ἐνιαυτὸν τῆς χάριτος Αὐτοῦ πᾶν ἐφετὸν καὶ σωτηριῶδες, 
τῇ δὲ Ἁγιωτάτῃ κατ' Αὐτὴν Ἐκκλησίᾳ εὐστάθειαν καὶ ἀκμήν. 

Παρακαλοῦντες δὲ διαβιβασθῆναι τὰς ἑορτίους ἡμῶν προσρήσεις 
καὶ εὐχὰς καὶ τοῖς περὶ τὴν Ὑμετέραν Κορυφὴν σεβασμίοις Ἱεράρχαις καὶ 
ἀγαπητοῖς ἐν Χριστῷ ἀδελφοῖς, προσνέμομεν Αὐτῇ καὶ αὖθις τὸν ἐν Χριστῷ 
τεχθέντι ἀδελφικὸν ἀσπασμὸν καὶ διατελοῦμεν

Ἐν τῇ Ἱερᾷ Ἀρχιεπισκοπῇ Κύπρου, 
            Χριστούγεννα 2016,   
                                    
   Τῆς Ὑμετέρας γερασμιωτάτης Παναγιότητος
              ἀγαπητός καί ὁλοπρόθυμος ἐν Κυρίῳ ἀδελφός,



ΤΟ ΧΡΟΝΙΚΟ ΤΗΣ ΕΙΡΗΝΙΚΗΣ ΕΠΙΣΚΕΨΕΩΣ
ΤΟΥ ΠΑΤΡΙΑΡΧΟΥ ΣΕΡΒΙΑΣ

κ.κ. ΕΙΡΗΝΑΙΟΥ
ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ

ΤΕΤΑΡΤΗ, 9 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ ΕΩΣ ΤΕΤΑΡΤΗ, 16 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2016

a

Ο Αρχιεπίσκοπος Κύπρου, η Ιερά Σύνοδος και το χριστεπώνυμο 
πλήρωμα της Εκκλησίας της Κύπρου είχαν την εξαιρετική χαρά και 
τιμή να υποδεχθούν στην αγιοτόκο νήσο μας τον Μακαριώτατο 

Πατριάρχη Σερβίας κ. κ. Ειρηναίο με τα Μέλη της Συνοδίας Του στην ειρηνική 
τους επίσκεψη, η οποία διήρκεσε από την Τετάρτη 9 Νοεμβρίου μέχρι και την 
Τετάρτη 16 Νοεμβρίου 2016. 
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Ο Πατριάρχης κ. Ειρηναίος και τα Μέλη της Συνοδίας Του, Μητροπολίτης 
Ζάγκρεπ και Λιουμπλιάνας κ. Πορφύριος, ο Επίσκοπος Μπάτσκας 
κ. Ειρηναίος, ο Επίσκοπος Ζίτσης κ. Ιουστίνος, ο Πρωθιερεύς πατήρ Ντεγιάν, 
ο πρωτοδιάκονος πατήρ Ίγορ και ο ιεροδιάκονος πατήρ Ερμόλαος  αφίχθησαν 
στο αεροδρόμιο Λάρνακας αργά την Τετάρτη 9 Νοεμβρίου 2016. Εκεί τους 
υποδέχτηκαν ένθερμα ο Αρχιεπίσκοπος Κύπρου μαζί με άλλα Μέλη της Ιεράς 
Συνόδου.  

Την Πέμπτη, 10 Νοεμβρίου 2016  ο Μακαριώτατος Αρχιεπίσκοπος 
Κύπρου κ. κ. Χρυσόστομος μαζί με τα Μέλη της Ιεράς Συνόδου και πλήθος 
πιστών υποδέχτηκαν επισήμως τον Πατριάρχης κ. κ. Ειρηναίο και τα Μέλη της 
Συνοδίας του στον Καθεδρικό Ναό τού Αγίου Ιωάννου, όπου τελέστηκε η 
καθιερωμένη δοξολογία∙ ο δε Μακαριώτατος προσφώνησε τον Πατριάρχη ως 
ακολούθως:
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Μακαριώτατε Πατριάρχα Σερβίας κ. Ειρηναίε,

Σεβασμιώτατοι και Θεοφιλέστατοι Άγιοι Αδελφοί,

Ευλαβές Ιερατείον,

Τέκνα εν Κυρίω αγαπητά,

Έχει περάσει μία εικοσαετία από τότε που η Ορθόδοξη Εκκλησία της 
Κύπρου, λαμπροφορούσα και τότε, δεχόταν με ιδιαίτερη συγκίνηση την 
επίσκεψη του αοιδίμου Πατριάρχη των Σέρβων μακαριστού Παύλου και της 
τιμίας Συνοδίας του. Μέσα σ’ ένα κλίμα ελπίδων από την έξοδο της αδελφής 
Εκκλησίας από την καταπίεση του ολοκληρωτικού καθεστώτος που δεν άντεξε 
στη βάσανο του χρόνου και αυτοδιαλύθηκε, αλλά και έντονων φόβων για 
την παρέμβαση των δήθεν φιλελευθέρων κρατών, που έντονα διαφαινόταν 
υπέρ των ετεροδόξων και των αλλοθρήσκων, είχαμε και τότε την ευκαιρία να 
διακηρύξουμε την κοινή μας πίστη, να διαπιστώσουμε τις άρρηκτες σχέσεις 
μεταξύ των δύο Εκκλησιών μας και να διατρανώσουμε τους ισχυρότατους 
φιλικούς δεσμούς μεταξύ των λαών μας.

Και, ιδού, πάλιν «ἡ Χάρις τοῦ Ἁγίου Πνεύματος ἡμᾶς συνήγαγε», στον ίδιο 
τούτο σεπτό χώρο, προκειμένου να υποδεχθούμε τον διάδοχο του μακαριστού 
Παύλου, Υμάς Μακαριώτατε Πατριάρχα Σερβίας κ. Ειρηναίε, μετά της τιμίας 
Συνοδίας Σας. Η καρδία μας σκιρτά από αγαλλίαση και προσπαθεί να 
συγκλείσει μέσα της τη μεγάλη χαρά που την κατακλύζει. Δεχόμαστε έναν, κατά 
κοινή ομολογία, σώφρονα Προκαθήμενο, του οποίου οι εύστοχες και σοφές 
παρεμβάσεις κατά την πρόσφατη Αγία και Μεγάλη Σύνοδο της Ορθοδόξου 
Εκκλησίας ηχούν εισέτι εις τα ώτα μας. Υποδεχόμαστε τον Πατριάρχη ενός 
λαού εξίσου μαρτυρικού προς τον λαό μας, ο οποίος διατήρησε «ἐν αἵμασι καὶ 
παθήμασι πολλοῖς» ανόθευτη την Ορθόδοξη πίστη του.

Από τότε, το 1996, πολλά πράγματα άλλαξαν σ’ όλο τον κόσμο αλλά και στις 
χώρες μας. Γι’ αυτό και χαιρόμαστε γιατί θα μας δοθεί η ευκαιρία να εξετάσουμε, 
όπως επιτάσσει το καθήκον μας ως πνευματικών ηγετών, την κατάσταση που 
επικρατεί στον σύγχρονο κόσμο, χριστιανικό και μη, τη θέση των πνευματικών 
αξιών στην κοινωνία μας, την προσήλωση ή την απομάκρυνση των ανθρώπων 
από το θέλημα του Θεού και να εισηγηθούμε τρόπους εξόδου από τα αδιέξοδα.

Χαίρεται μαζί μας και αγάλλεται σήμερα, Μακαριώτατε, και σας 
καλωσορίζει και η πληθύς των αγίων μας. Οι θεοκήρυκες Απόστολοι Βαρνάβας, 
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Παύλος και Μάρκος, οι οποίοι με το κήρυγμα και τη δράση τους μάς απήλλαξαν 
από την πλάνη των ειδώλων∙ ο Σπυρίδων, ο Επιφάνιος και ο Ιωάννης 
ο Ελεήμων, οι οποίοι με τη διδασκαλία τους εμπέδωσαν τον Χριστιανισμό στη 
νήσο μας∙ ο Ιλαρίων ο Μέγας, ο Νεόφυτος ο Έγκλειστος, ο Πανάρετος Πάφου, 
οι οποίοι «ταῖς τῶν δακρύων αὐτῶν ροαῖς καὶ τοῖς ἐκ βάθους στεναγμοῖς» 
καλλιέργησαν το πνευματικό έδαφος της πατρίδας μας.

Εγγύς της Παλαιστίνης και καλλιεργημένη επαρκώς με την ελληνική 
διανόηση και φιλοσοφία, η πατρίδα μας, δέχτηκε πολύ νωρίς, από το πρώτο 
ήμισυ του πρώτου μ. Χ. αιώνα την εις Χριστό πίστη. Θα έχετε την ευκαιρία, τόσο 
εσείς Μακαριώτατε, όσο και η τιμία Συνοδία σας, να διαπιστώσετε τις βαθιές 
στον χρόνο και άριστες σε ποιότητα θρησκευτικές μας ρίζες, επισκεπτόμενοι 
τα ιερά και τα όσιά μας, σ’ όσα τουλάχιστον μπορούμε ελεύθερα να σας 
οδηγήσουμε. Γιατί, λυπούμαστε να σας πληροφορήσουμε ότι η περιήγησή σας 
στα σεβάσματά μας δεν θα ’ναι, δυστυχώς, πλήρης. Και το προσκύνημά σας 
στους τόπους της λατρείας μας δεν θα είναι ολοκληρωμένο. Εδώ και 42 χρόνια 
το 37% της πατρίδας μας κατέχεται, με τη δύναμη των όπλων, από αλλόθρησκο 
εισβολέα.

Η κατοχική δύναμη, η Τουρκία, βεβηλώνει τους ναούς μας και επιχειρεί 
να εξαλείψει κάθε μαρτυρία του Χριστιανικού και Ελληνικού παρελθόντος 
μας. Και το χειρότερο: με τη μεταφορά εποίκων μεταβάλλει τον δημογραφικό 
χαρακτήρα της νήσου και επιβουλεύεται ολόκληρη την πατρίδα μας. 

Γνωρίζουμε πολύ καλά ότι δεν σας είναι άγνωστοι αυτοί οι σχεδιασμοί και 
αυτές οι μεθοδεύσεις από τους ισχυρούς εις βάρος των αδυνάτων. Και εσείς 
θρηνείτε πατρογονικά εδάφη, αντικρίζετε τη βεβήλωση των ιερών και των 
οσίων σας και παρακολουθείτε, ανήμποροι να αντιδράσετε, τον εποικισμό 
των εδαφών σας. Υπάρχει, όμως, «ἡμέρα Κυρίου ἐπί πάντα ὑβριστήν καὶ 
ὑπερήφανον καὶ ἡμέρα πτώσεως ἐπί πάντα ὑψηλόν καὶ μετέωρον». Ο Θεός, ο 
οποίος και άλλοτε «τοὺς ἐνδόξους συνετάραξε μετά ἰσχύος καὶ τοὺς ὑψηλούς 
τῇ ὕβρει συνέτριψε μετά δυνάμεως» θα ακούσει και τις δεήσεις μας. Φτάνει να 
μην αποκάμουμε, να μην λιποψυχήσουμε.

Μακαριώτατε, οι μέρες της επίσκεψής Σας στην Εκκλησία μας συμπίπτουν 
με την αύξηση των πιέσεων επί της πλευράς μας για υποχωρήσεις. Και ξέρετε 
πως η αδήριτη ανάγκη περιόρισε τις επιδιώξεις μας όχι στο δίκαιο αλλά στην 
απλή εξασφάλιση της παραμονής μας στη γη των πατέρων μας. Γι’ αυτό και 
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επαναλαμβάνουμε ότι η Εκκλησία, που περιέσωσε τον λαό σε πολλές παρόμοιες 
περιπτώσεις, δεν θα διστάσει, αν κρίνει πως το σχέδιο λύσης που θα προταθεί 
δεν θα εξασφαλίζει την παραμονή μας στην πατρίδα μας, να καλέσει τον λαό 
να το απορρίψει. Ελληνομαθής, όπως είστε, θα θυμάστε έναν μεγάλο πρόγονό 
μας, τον Θουκυδίδη, που έλεγε ότι ο χρόνος δεν δρα πάντα υπέρ των ισχυρών. 
Στο πέρασμα του χρόνου υπάρχουν απρόοπτοι και αστάθμητοι παράγοντες, 
που οριοθετούν την αδυναμία των μεγάλων και προσδιορίζουν την ισχύ των 
μικρών και των περιφρονημένων. Και θα πρέπει να αφήνουμε ανοικτή την 
προοπτική της εκμετάλλευσης τέτοιων δεδομένων.

Μ’ αυτές τις σκέψεις και αυτά τα συναισθήματα Σὰς υποδεχόμαστε 
Άγιε Αδελφέ. Ευχόμαστε η ολιγοήμερη παραμονή σας στο νησί μας να είναι 
ευχάριστη και οι συνομιλίες μας τόσο για εκκλησιαστικά όσο και για τα 
γενικότερα κοινωνικά θέματα να αποδειχθούν καρποφόρες.

Καλώς ήλθατε!

Συγκινημένος ο Πατριάρχης από την πηγαία υποδοχή απάντησε ως 
ακολούθως:

Μακαριώτατε, Αρχιεπίσκοπε Νέας Ιουστινιανής και πάσης Κύπρου, Άγιοι 
Αρχιερείς και Αδελφοί, Ευσεβές τής Κυπριακής Εκκλησίας πλήρωμα, 

Με αισθήματα βαθύτατης συγκίνησης επισκεπτομέθα τα ιερά χώματα 
της Κύπρου, κατόπιν της ευγενικής πρόσκλησης του Αρχιεπισκόπου 
κ.κ. Χρυσοστόμου. Είναι πραγματικά μεγάλη ευλογία να βρίσκεται κανείς στο 
αγιασμένο και μαρτυρικό τούτο νησί και να βηματίζει στα ιερά χώματά του, τα 
οποία καθηγίασαν με την παρουσία τους οι απόστολοι Παύλος, Βαρνάβας και 
Ιωάννης.

Μέσα μας αισθανόμαστε εσωτερική τιμή γιατί συναντούμε τον ευλογημένο 
και αγωνιστικό λαό της Κύπρου, ο οποίος δια μέσου των αιώνων περιφρούρησε 
τον ελληνικό του πολιτισμό και την ορθόδοξη πίστη του. Γνωρίζουμε ότι δια να 
επιτύχει στα ιερά αυτά πνευματικά αθλήματα διεξήγαγε πολλούς αγώνες και 
έχυσε ποταμούς αιμάτων. Όμως χάρη στην πίστη του προς τον αληθινό Θεό 
και στις πνευματικές του καταβολές κατόρθωσε να διατηρήσει αλώβητη την 
Ορθοδοξία του και  την  ελληνική του ταυτότητα. Και εξακολουθεί να συνεχίζει 
την ιστορική του πορεία, κάτω από την καθοδήγηση της Μητέρας Εκκλησίας, 
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εφαρμόζοντας τα χριστιανικά του βιώματα και αγωνιζόμενος σθεναρώς για τις 
διαχρονικές αξίες  της Δικαιοσύνης και της Ελευθερίας.

Επιθυμώ να απευθύνω προς τον Κυπριακό λαό τον λόγο της αγάπης μου 
και να του πω από τα βάθη της καρδιάς μου ότι είμαστε λαοί ομοιοπαθείς. 
Οι ίδιες σκοτεινές δυνάμεις, οι οποίες έδρασαν το 1974 εναντίο της Κύπρου 
και απέκοψαν το βόρειο τμήμα της έδρασαν και εναντίο της Σερβίας και 
απέσπασαν τα Νότια εδάφη αυτής. Ο λαός τής Κύπρου σήμερα υποφέρει 
γιατί οι ισχυροί της Γης δια πυρός και σιδήρου επέβαλαν την αδικία, η οποία 
εξυπηρετεί τα οικονομικά τους συμφέροντα. Το ίδιο έπραξαν και δια τον λαό 
της Σερβίας. Συνεπώς, δεν μας ενώνει μόνο το ορθόδοξο φρόνημά μας και 
η προσήλωσή μας προς την ιερή αυτή έννοια. Μας ενώνει ο πόνος για την 
πληγωμένη Πατρίδα μας, η οδύνη για την αδικία την οποία υπέστημεν από 
τους ισχυρούς της Γης και ο πόθος μας για μια ειρηνική και δίκαιη λύση των 
εθνικών μας προβλημάτων. 

Πιστεύω ακράδαντα ότι στη δύσκολη αυτή πορεία που βαδίζουμε έχουμε 
χρέος ιερό να υψώνουμε τα βλέμματα της ψυχής μας προς τον Θεό τής 
Δικαιοσύνης και να τον παρακαλούμε ενθέρμως να απονείμει δικαιοσύνη 
στους πονεμένους μας λαούς. Ο ιερός υμνωδός μάς βεβαιώνει εμφαντικά «ὅτι 
δίκαιος Κύριος, καὶ δικαιοσύνας ἠγάπησεν, εὐθύτητας εἶδε τὸ πρόσωπον 
αὐτοῦ (Ψαλμ. 10, 7).

Συνεπώς, όσες και αν είναι οι αντιξοότητες, όσες και αν είναι οι αδικίες, 
πρέπει να συνειδητοποιήσουμε ότι ο άρχων τού κόσμου τούτου είναι ο Θεός 
και όχι οι άνθρωποι. Αυτός έχει τον τελικό λόγο. Και εφ’ όσο εμείς εκζητούμε 
με πίστη και θέρμη τη δικαιοσύνη Του, Αυτός, ας είμαστε σίγουροι, θα την 
απονείμει. Και οσάκις λιποψυχούμε και καμπτόμεθα, ας ενθυμούμεθα την 
ωραία εκκλησιαστική προτροπή: «εἰ ὁ Θεός μεθ’ ἡμῶν οὐδείς καθ’ ἡμῶν».  

Η πίστη αυτή ας μας ενδυναμώνει στον κοινό μας αγώνα για τη Δικαιοσύνη 
και την Ελευθερία. Ας πορευόμαστε κάτω από τη σημαία της Αγάπης του 
Ναζωραίου και ας αγωνιζόμαστε συνεχώς για τις ουράνιες αξίες που Εκείνος 
μας δίδαξε. 

Από τα βάθη τής ψυχής μου εύχομαι προς όλο τον κυπριακό λαό Ειρήνη, 
Δικαιοσύνη και Ελευθερία. Διάπυρες δε αναβαίνουν προς τον Κύριο οι 
προσευχές μου για την επιστροφή των προσφύγων στις πατρογονικές τους 
εστίες.  
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Επιθυμώ να εκφράσω και πάλι τις ολόθερμές μας ευχαριστίες προς τον 
Μακαριώτατο και τα Μέλη τής ιεράς Συνόδου  δια την ευγενική πρόσκληση 
να επισκεφτούμε την αγιοτόκο Κύπρο. Είμαστε βέβαιοι ότι θα αντλήσουμε 
δυνάμεις από τα ιερά και τα όσιά Σας, θα ενημερωθούμε καλύτερα για τους 
ιερούς στόχους τής Εκκλησίας της Κύπρου και ότι θα επιστρέψουμε στην 
πατρίδα μας με ανανεωμένες τις χριστιανικές μας δυνάμεις.

 Μετά τη δοξολογία, ο Πατριάρχης συνοδευόμενος από τον Αρχιεπίσκοπο 
Κύπρου, τα Μέλη της Ιεράς Συνόδου και τον λαό ανήλθαν στο Μέγα Συνοδικό, 
όπου ο χορός των ιεροψαλτών καθοδηγούμενος από τον χοράρχη πατέρα 
Δημήτριο Δημοσθένους, έψαλλε σε πανηγυρικό ύφος, τους πολυχρονισμούς 
των δύο Αρχιερέων. Στη συνέχεια, ένας ένας οι πιστοί περνούσαν και 
ασπάζονταν τη δεξιά του πολιού Πατριάρχη και του Αρχιεπισκόπου και 
λάμβαναν την ευλογία τους.  

Ακολούθησε πανηγυρική συνεδρία της ιεράς Συνόδου προς τιμή τού 
Πατριάρχη κ. Ειρηναίου, στην οποία αντηλλάγησαν προσφωνήσεις μεστές 
χριστιανικής αγάπης και πίστεως για την αποστολή τού Χριστιανισμού στον 
σύγχρονο κόσμο. Στη δική του προσφώνηση ο Αρχιεπίσκοπος Κύπρου είπε τα 
εξής:
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 Μακαριώτατε, 

Εκφράζω τη χαρά και τα συναισθήματα εκτίμησης όλων των Αγίων 
Αδελφών καλωσορίζοντάς Σας, μαζί με την τιμία Συνοδία σας, στον χώρο τούτο 
των συνεδριάσεων της Ιεράς Συνόδου της Εκκλησίας της Κύπρου, σ’ αυτή την 
πανηγυρική συνεδρία της, για την επίσημη υποδοχή Σας. Η χαρά μας είναι 
ειλικρινής και ανυπόκριτη γιατί υποδεχόμαστε τον Προκαθήμενο μιας εξίσου 
με τη δική μας μαρτυρικής Εκκλησίας. Οι ευαίσθητες γεωγραφικές περιοχές 
των χωρών μας, η εμμονή των λαών μας στην Ορθόδοξη πίστη και στα εθνικά 
ιδανικά τους, μακράν από κάθε ίχνος εθνοφυλετισμού, μάς οδήγησαν και σε 
κοινά παθήματα, σε παρόμοιες ταλαιπωρίες. Αυτά τα παθήματα μάς έφεραν πιο 
κοντά. Γι’ αυτό και στα μάτια των πιστών μας, η Εκκλησία της Σερβίας δεν είναι 
απλώς μια ομόδοξη αδελφή Εκκλησία. Είστε για μάς κάτι το ιδιαίτερο, κάτι το 
ξεχωριστό. Και με αυτά τα ιδιαίτερα συναισθήματα Σάς υποδεχόμαστε.

Θα θέλαμε, Μακαριώτατε, με την ευκαιρία αυτή να Σας δώσουμε ένα 
αδρομερές περίγραμμα της ιστορικής πορείας της Εκκλησίας μας στους 20 
αιώνες ζωής της και τη σημερινή δράση της, τόσο ανάμεσα στο ποίμνιό της όσο 
και μέσα στον Ορθόδοξο κόσμο.

Παρόλο που οι Πράξεις των Αποστόλων μάς πληροφορούν ότι, μετά τον 
θάνατο του Αρχιδιακόνου Στεφάνου, οι πρώτοι Χριστιανοί της Ιερουσαλήμ 
«Διῆλθον ἕως Φοινίκης καὶ Κύπρου καὶ Ἀντιοχείας..»  (Πρ.11,19) και ότι 
μερικοί από τους Χριστιανούς αυτούς ήσαν Κύπριοι («Ἦσαν δέ   τινὲς ἐξ 
αὐτῶν ἄνδρες Κύπριοι» (Πρ.11,20), εν τούτοις το μεγάλο έργο της διάδοσης 
του Χριστιανισμού στην Κύπρο οφείλεται στους Αποστόλους Βαρνάβα και 
Παύλο, οι οποίοι συνεπικουρούμενοι και από τον Μάρκο, ήλθαν και κήρυξαν 
στην Κύπρο γύρω στο 45 μ. Χ.  Στην Πάφο, πρωτεύουσα τότε της Κύπρου, 
από το κήρυγμά τους πίστεψε και ο Ρωμαίος διοικητής, διευκολύνοντας έτσι, 
με την προσέλευσή του στον Χριστιανισμό, και τη γρήγορη διάδοση της νέας 
θρησκείας ανάμεσα στον λαό.

Ο Απόστολος Βαρνάβας επέστρεψε ξανά στην Κύπρο με τον Μάρκο, 
στήριξε στην πίστη τις Χριστιανικές κοινότητες που είχαν ιδρυθεί με την πρώτη 
επίσκεψή του με τον Παύλο, ίδρυσε νέες και εγκατέστησε Επισκόπους. Το 57 μ. 
Χ.,  ο Απ. Βαρνάβας, λιθοβολήθηκε από τους Ιουδαίους και τάφηκε κοντά στη 
Σαλαμίνα. Ο τάφος του σώζεται μέχρι σήμερα, αλλά – δυστυχώς - τελεί, υπό 
Τουρκική κατοχή.
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Τη γρήγορη και ευρεία διάδοση του Χριστιανισμού στην Κύπρο μαρτυρεί 
και η αντιπροσώπευση της ιεραρχίας της στην Α΄ Οικουμενική Σύνοδο 
από τους Τριμυθούντος Σπυρίδωνα τον θαυματουργό, Πάφου Κύριλλον ή 
Κυριακόν και Σαλαμίνος Γελάσιον. Πλήρης εκχριστιανισμός της νήσου έγινε 
επί Αρχιεπισκοπίας του αγίου Επιφανίου (368-403).

Το 431 μ.Χ., στην Γ΄ Οικουμενική Σύνοδο, η Εκκλησία της Κύπρου 
αναγνωρίστηκε επίσημα ως Αυτοκέφαλη, ύστερα δε από πενήντα, περίπου, 
χρόνια ο αυτοκράτωρ Ζήνων (474-491) παραχώρησε στον αρχιεπίσκοπο 
Κύπρου τρία αυτοκρατορικά προνόμια, τα οποία διαφυλάσσουμε μέχρι σήμερα:

 Να υπογράφει με κιννάβαρη, να φέρει κατά τις ιεροτελεστίες πορφυρούν 
μανδύα και να κρατεί αυτοκρατορικό σκήπτρο.

Στα τέλη του 7ου αιώνα, λόγω των Αραβικών επιδρομών, το μεγαλύτερο 
μέρος του πληθυσμού της Κύπρου μετοίκησε, μαζί με τον τότε Αρχιεπίσκοπο 
Ιωάννη, στα μέρη της Κυζίκου, σε μιαν πόλη που ονομάστηκε, από το όνομα 
του αυτοκράτορα Ιουστινιανού του Β΄, του Ρινότμητου, Νέα Ιουστινιανή ή 
Ιουστινιανούπολη. Η Πενθέκτη Οικουμενική Σύνοδος αναγνώρισε στη νέα 
αυτή έδρα του Αρχιεπισκόπου Κύπρου τα δίκαια και τα προνόμια, που ανέκαθεν 
απολάμβανε η Εκκλησία της Κύπρου. Όταν η Κύπρος απηλλάγη από τις 
Αραβικές επιδρομές, ο Αρχιεπίσκοπος επανήλθε με το ποίμνιό του στην Κύπρο. 
Ο Αρχιεπίσκοπος Κύπρου διατηρεί έκτοτε τον τίτλο του Αρχιεπισκόπου Νέας 
Ιουστινιανής και πάσης Κύπρου.

Δείγμα της σφριγηλότητας της Εκκλησίας της Κύπρου υπήρξε και η 
συμμετοχή της σε όλες τις Οικουμενικές Συνόδους.

Το 1191, κατά τη διάρκεια της Γ΄ Σταυροφορίας, ο βασιλιάς της 
Αγγλίας Ριχάρδος ο Λεοντόκαρδος κατέλαβε την Κύπρο, τερματίζοντας 
έτσι τον ελεύθερο βίο της, ως τμήματος της Βυζαντινής Αυτοκρατορίας. Η 
Φραγκοκρατία, που διήρκεσε  από το 1191 μέχρι το 1571 (Λουζινιανοί 1192-
1489, Ενετοί 1489-1571), οδήγησε την Ορθόδοξη Εκκλησία της Κύπρου σε 
πολλές περιπέτειες. Η διοικητική διάρθρωσή της σε 14 επισκοπές καταργήθηκε. 
Επετράπη από τη Ρωμαιοκαθολική Εκκλησία, που εγκαταστάθηκε στο 
νησί, η ύπαρξη 4 μόνο Ορθόδοξων Επισκοπών που και αυτές αναγκάστηκαν 
να μεταφέρουν την έδρα τους στην ύπαιθρο. Χαρακτηριστικό δείγμα της 
αντίστασης των Κυπρίων στις Ρωμαιοκαθολικές κακοδοξίες, αλλά συγχρόνως 
και της απαράδεκτης συμπεριφοράς των Λατίνων απέναντι στους Ορθόδοξους 
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Κυπρίους ήταν η περίπτωση των 13 μοναχών της Μονής Καντάρας. Οι μοναχοί 
αυτοί, εξ αιτίας της εμμονής τους στην Ορθόδοξη πίστη, φυλακίστηκαν για 
3 χρόνια, βασανίστηκαν απάνθρωπα και στο τέλος, το 1231,  τους έκαψαν 
ζωντανούς.

Η θέση του ορθόδοξου ποιμνίου της Κύπρου έγινε χειρότερη κατά την 
περίοδο της Τουρκοκρατίας (1571-1878). Η κατάσταση του λαού στην περίοδο 
αυτή ήταν απελπιστική: βαριές φορολογίες, διώξεις, εξισλαμισμοί, φυλακίσεις 
και φόνοι ήσαν τα κύρια χαρακτηριστικά της.   Μόνη ελπίδα ήταν η Εκκλησία, 
η οποία σ’ όλη αυτή την περίοδο παρηγόρησε και ενίσχυσε, υποβάστασε 
και συγκράτησε τον δούλο Κυπριακό Ελληνισμό. Τα δεινά της Εκκλησίας 
της Κύπρου, κατά την περίοδο της Τουρκοκρατίας, κορυφώθηκαν με τον 
μαρτυρικό θάνατο του Αρχιεπισκόπου Κυπριανού, των τριών Μητροπολιτών 
της Κύπρου, Πάφου Χρυσάνθου, Κιτίου Μελετίου και Κυρηνείας Λαυρεντίου, 
καθώς και άλλων 486 κληρικών και λαϊκών, τον Ιούλιο του 1821, εξαιτίας της 
έκρηξης της Ελληνικής Επανάστασης.

Νέα κατάσταση πραγμάτων δημιουργήθηκε στην Κύπρο το 1878, όταν η 
Κύπρος βρέθηκε κάτω από τη Βρετανική κυριαρχία. Οι Κύπριοι περίμεναν ότι 
οι Άγγλοι σύντομα θα χάριζαν στην Κύπρο την ελευθερία της, για να μπορέσει 
έτσι να εκπληρώσει τον προαιώνιο πόθο της, την ένωση της με την Ελλάδα. 
Τα πράγματα δεν δικαίωσαν τις ελπίδες τους. Αντίθετα, μάλιστα, οι Άγγλοι 
επεδίωξαν να αφελληνίσουν τον πληθυσμό και να δημιουργήσουν έχθρα 
μεταξύ των γηγενών Ελλήνων κατοίκων της νήσου και των Μουσουλμάνων, 
καταλοίπων της τουρκικής κυριαρχίας και του εξισλαμισμού, που έγινε 
προηγουμένως.

Το 1931, με αφορμή την έκρηξη ενός απελευθερωτικού κινήματος, 
συνέλαβαν και εξόρισαν τους Μητροπολίτες Κιτίου και Κυρηνείας και 
κατάργησαν όλες τις ελευθερίες του λαού. Απαγόρευσαν ακόμα και αυτό το 
κτύπημα των καμπάνων των ναών.  

Από το 1933, που πέθανε ο Αρχιεπίσκοπος Κύριλλος Γ΄,  μέχρι το 1947,  η 
Κύπρος παρέμεινε με ένα μόνο επίσκοπο, τον Μητροπολίτη Πάφου Λεόντιο, 
ο οποίος και αυτός συρόταν πολλές φορές στα δικαστήρια και περιοριζόταν σε 
μοναστήρια. Μόλις, το 1947 επέτρεψαν οι Άγγλοι την εκλογή Αρχιεπισκόπου. 

Το 1950, υπό την αιγίδα της Εκκλησίας, η ιεραρχία της οποίας ανασυστήθηκε 
από το 1948, διενεργήθη δημοψήφισμα, στο οποίο το 96% των Ελλήνων της 
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Κύπρου διαδήλωσαν τον πόθο τους για ένωση με τη μητέρα Ελλάδα. Το 
ποσοστό που δεν ψήφισε ήσαν κυβερνητικοί υπάλληλοι που απειλήθηκαν με 
απόλυση, αν έπαιρναν μέρος στο δημοψήφισμα. Η άρνηση της Αγγλίας να 
δεχθεί το αποτέλεσμα του δημοψηφίσματος και οι βρετανικές δηλώσεις ότι 
ουδέποτε θα παραχωρούσαν το δικαίωμα αυτοδιάθεσης στην Κύπρο, οδήγησε 
το 1955, την Εκκλησία στο να ηγηθεί ένοπλου απελευθερωτικού αγώνα. 

Εμπνευστής και Ηγέτης του αγώνα υπήρξε ο Αρχιεπίσκοπος Μακάριος 
ο Γ΄. Προηγουμένως, με την εκλογή του στον αρχιεπισκοπικό θρόνο, το 1950, 
ο Μακάριος ο Γ΄, έθεσε υπό την αιγίδα της Εκκλησίας τη Μέση Εκπαίδευση, 
από την οποία, κυρίως, προήλθαν οι αγωνιστές του απελευθερωτικού μας 
αγώνα, ίδρυσε θρησκευτικές και εθνικές οργανώσεις, οργάνωσε πολλές 
συγκεντρώσεις και μαζικές διαδηλώσεις και απευθύνθηκε κατ’ επανάληψη 
στην κρατούσα δύναμη επιδιώκοντας, χωρίς αποτέλεσμα, λύση του εθνικού 
θέματος της Κύπρου με ειρηνικά μέσα.

Κατά τη διάρκεια του αγώνα, τον Μάρτιο του 1956, οι Άγγλοι 
αποικιοκράτες, εξόρισαν τον Αρχιεπίσκοπο Μακάριο, μαζί με τον Μητροπολίτη 
Κυρηνείας Κυπριανό, στις νήσους Σεϋχέλλες του Ινδικού Ωκεανού. Μετά 
από 13 περίπου μήνες οι εξόριστοι αφέθησαν ελεύθεροι να εγκαταλείψουν τις 
Σεϋχέλλες, δεν τους επετράπη, όμως, η επιστροφή στην Κύπρο. Επέστρεψαν 
στην Κύπρο μετά τη λήξη του απελευθερωτικού αγώνα, το 1959.

Παρά το βαρύ τίμημα σε ανθρώπινες ζωές, αλλά και τις υλικές 
καταστροφές, παρά τον απαράμιλλο ηρωισμό και την αυτοθυσία που επεδείχθη 
από όλο τον Κυπριακό Ελληνισμό, οι Άγγλοι εμπλέκοντας και την Τουρκία, 
μάς επέβαλαν μιαν κολοβή ανεξαρτησία. Ήταν όμως κάτι. Καταλύθηκε το 
αποικιακό καθεστώς και ανακηρύχθηκε ανεξάρτητη Κυπριακή Δημοκρατία.

Με την ανακήρυξη της Κυπριακής Δημοκρατίας, ο Κυπριακός λαός 
ανέθεσε με την ψήφο του την προεδρία της Δημοκρατίας στον Αρχιεπίσκοπο 
Μακάριο τον Γ΄, που ως Εθνάρχης ενσάρκωνε την εθνική παράδοση, τους 
πόθους και τους αγώνες των Κυπρίων για ελευθερία. Έτσι η Εκκλησία 
της Κύπρου, με την ολόψυχη γνώμη του λαού της, ανέλαβε και πάλιν την 
πνευματική και εθνική εκπροσώπησή του. Η πορεία προς την πρόοδο, με την 
ανέγερση σχολείων, εκκλησιών και την πλήρη εξάλειψη της ανεργίας, που 
άρχισε με την ανεξαρτησία, ανεκόπη γρήγορα, τον Δεκέμβριο του 1963, με την 
τουρκοανταρσία, που παρακινήθηκε από την Τουρκία.   



653ΤΟ ΧΡΟΝΙΚΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΚΕΨΕΩΣ ΤΟΥ ΠΑΤΡΙΑΡΧΟΥ ΣΕΡΒΙΑΣ κ.κ. ΕΙΡΗΝΑΙΟΥ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ

Η Κύπρος συνέχισε, ωστόσο, την πορεία της προόδου, με επικεφαλής 
τον Αρχιεπίσκοπό της, δια μέσου άλλης οδού, της γνωστής σ’ αυτήν οδού του 
μαρτυρίου και των θυσιών. Ο Εθνάρχης Μακάριος πίστευε ότι τον νέο αυτό 
Γολγοθά θα διαδεχόταν οριστικά η εθνική δικαίωση. Δυστυχώς, όμως, το άφρον 
πραξικόπημα, που διενεργήθηκε από το ξενοκίνητο στρατιωτικό καθεστώς των 
Αθηνών και η βάρβαρη Τουρκική εισβολή του 1974 όχι μόνο ανέκοψαν την πιο 
πάνω πορεία της νήσου αλλά και την έφεραν στο χείλος της καταστροφής.

Θρηνήσαμε, τότε, με την άδικη, αναίτια και απροκάλυπτη επιδρομή 
της Τουρκίας 6000 νεκρούς και 1619 αγνοούμενους. 37% του εδάφους 
μας κατεκτήθη διά της βίας των όπλων και 520 ναοί μας λεηλατήθηκαν και 
καταστράφηκαν. Η κατοχική δύναμη εφαρμόζοντας μιαν πολιτική εθνικού 
ξεκαθαρίσματος, έδιωξε όλους τους Έλληνες κατοίκους από την καταληφθείσα 
περιοχή, την οποία και εποικίζει με εκατοντάδες χιλιάδες εποίκους.

Ο Αρχιεπίσκοπος Μακάριος ο Γ΄, αφού διεσώθη ως εκ θαύματος κατά το 
πραξικόπημα, εργάστηκε δραστήρια για την απαλλαγή της Κύπρου από τις 
τραγικές συνέπειες της βάρβαρης Τουρκικής εισβολής. Το βάρος του αγώνα, 
όμως, και το μέγεθος της συμφοράς έπληξαν ανεπανόρθωτα την υγεία του. 
Επανειλημμένες καρδιακές προσβολές τον οδήγησαν στον θάνατο,  στις 3 
Αυγούστου 1977.

Η Εκκλησία παρέμεινε και μετά τον Μακάριο στην εμπροσθοφυλακή του 
εθνικού αγώνα. Με παρεμβάσεις και παραινέσεις της στον εκάστοτε Πρόεδρο 
της Δημοκρατίας και την πολιτική ηγεσία του τόπου, υποδεικνύει τρόπους 
πορείας και δράσης προκειμένου να συνεχισθεί στη νήσο μας, η ηλικίας 3500 
ετών ελληνική και 2000 ετών χριστιανική παρουσία μας. Το 2004, μάλιστα, 
πρωτοστάτησε στην απόρριψη ενός καταστροφικού για την πλευρά μας σχεδίου 
λύσης. Και σήμερα, ανησυχούμε ιδιαίτερα για τις πιέσεις που εξασκούνται στην 
πλευρά μας, που είναι η αδύναμη στρατιωτικά, για υποχωρήσεις πέραν του 
σημείου που θα εξασφαλίζει την παραμονή μας στη γη των πατέρων μας. 

Ομόφωνη διαπίστωση της Ιεράς Συνόδου, ύστερα από ολοήμερη εξέταση 
του προβλήματός μας, που έγινε πριν λίγους μήνες, είναι ότι η Τουρκία έχει 
ως μόνιμο στόχο της την κατάληψη και τουρκοποίηση ολόκληρης της Κύπρου. 
Γι’ αυτό, αν κρίνουμε ότι κάτι τέτοιο θα προωθείται με ένα νέο σχέδιο, που θα 
μας προταθεί, δεν θα διστάσουμε να καλέσουμε τον λαό να το απορρίψει.
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Η ΣΗΜΕΡΙΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

Η Εκκλησία της Κύπρου διαιρείται διοικητικά, σήμερα, σε δέκα περιφέρειες: 
την Ιερά Αρχιεπισκοπή και τις εννιά ακόλουθες Μητροπόλεις: Πάφου, Κιτίου, 
Κυρηνείας, Λεμεσού, Μόρφου, Κωνσταντίας-Αμμοχώστου, Κύκκου-Τηλλυρίας, 
Ταμασού και Τριμυθούντος. Στα όρια της Αρχιεπισκοπής υφίσταται σήμερα η 
Επισκοπή Καρπασίας, στα όρια της Μητρόπολης Πάφου η Επισκοπή Αρσινόης 
και στα όρια της Μητρόπολης Λεμεσού η Επισκοπή Αμαθούντος.

Στην Κύπρο υπάρχουν, όπως θα σας είναι γνωστό, και τρεις αρχαίες 
Σταυροπηγιακές Μονές: Του Κύκκου, του Μαχαιρά και του Αγίου Νεοφύτου. 
Τελευταίως η Ιερά Σύνοδος ανύψωσε σε Σταυροπηγιακή και την Ιερά Μονή 
Αποστόλου Βαρνάβα, που σήμερα στενάζει κάτω από  την Τουρκική κατοχή.

Από το 1950, η Εκκλησία Κύπρου, διαθέτει Ιερατική Σχολή για την 
μόρφωση των κληρικών της∙ από της περασμένης Ακαδημαϊκής χρονιάς 
λειτουργεί και η Θεολογική Σχολή της Εκκλησίας της Κύπρου.

Από το 1918 εκδίδεται μέχρι σήμερα και το επίσημο περιοδικό της 
«ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΒΑΡΝΑΒΑΣ».

Η Εκκλησία της Κύπρου, παράλληλα προς το πνευματικό και εθνικό 
έργο, που σήμερα επιτελεί, εκπληρώνει στο ακέραιο όλες τις διορθόδοξες και 
διαχριστιανικές υποχρεώσεις της. Διατηρεί αγαθές σχέσεις με όλες τις αδελφές 
Ορθόδοξες Εκκλησίες και συμβάλλει, κατά το δυνατό, στην καταβαλλόμενη, 
κάτω από την ηγεσία του Οικουμενικού Πατριαρχείου, προσπάθεια, για 
προσέγγιση των διάφορων Χριστιανικών Εκκλησιών και Ομολογιών, 
μετέχουσα στους σχετικούς διαχριστιανικούς διαλόγους.

ΜΑΡΤΥΡΕΣ ΚΑΙ ΑΓΙΟΙ ΤΗΣ ΟΡΘΟΔΟΞΙΑΣ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ

  

Για τη διάδοση και εξάπλωση του Χριστιανισμού στην Κύπρο εκτός από 
τους Αποστόλους Βαρνάβα και Παύλο εργάστηκαν και άλλοι πολλοί, όπως 
ο Λάζαρος, ο οποίος μετά την ανάστασή του, κατά την παράδοση, ήλθε στην 
Κύπρο και έγινε επίσκοπος Κιτίου, οι επίσκοποι Ταμασού Ηρακλείδιος, Πάφου 
Επαφράς, Νεαπόλεως Τυχικός, Κουρίου Φιλάγριος και Σόλων Αυξίβιος.
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Κατά τους χρόνους των διωγμών ανεδείχθησαν στην Κύπρο μάρτυρες 
και ομολογητές. Μεταξύ άλλων αναφέρονται οι Δίδυμος, Διομήδης, 
Επίσκοπος Κυρηνείας Θεόδοτος, Επίσκοπος Κουρίου Φιλωνίδης, πρεσβύτερος 
Αριστοκλής, διάκονος Δημητριανός και αναγνώστης Αθανάσιος.

Από τους συμμετασχόντες στις Οικουμενικές Συνόδους τιμάται ιδιαίτερα 
ο άγιος Σπυρίδων ο Τριμυθούντος.

Κατά τους χρόνους των Αραβικών επιδρομών (κατ’ άλλους κατά τους 
χρόνους των Σταυροφοριών) τριακόσιοι κληρικοί και λαϊκοί, φεύγοντας από 
τους αγίους Τόπους, ήλθαν στην Κύπρο και ζώντας βίον άγιον, τιμώνται μέχρι 
σήμερα ως τοπικοί άγιοι, γνωστοί και ως «Αλαμάνοι» άγιοι. Μεταξύ αυτών 
είναι οι άγιοι Αναστάσιος, Κενδέας, Ονησιφόρος, Φώτιος, Κωνσταντίνος κ.ά..

Κατά τη Φραγκοκρατία έχουμε τους 13 μοναχούς της Μονής Παναγίας 
της Καντάρας καθώς και τον όσιο Θεοφάνη επίσκοπο Σολέας.

Κατά την Τουρκοκρατία έχουμε τους νεομάρτυρες Γεώργιο (κατ’ άλλους 
Ιωάννη) και Πολύδωρο καθώς και τον Μητροπολίτη Πάφου Πανάρετο που 
πέθανε «ἐν ὁσιότητι».

ΚΥΠΡΙΟΙ ΠΑΤΕΡΕΣ ΚΑΙ ΔΙΔΑΣΚΑΛΟΙ
 ΤΗΣ ΟΡΘΟΔΟΞΟΥ ΠΙΣΤΕΩΣ

Η Εκκλησία της Κύπρου έχει να παρουσιάσει και αρκετούς Πατέρες και 
Εκκλησιαστικούς Συγγραφείς. Μεταξύ των αρχαιοτέρων συγκαταλέγονται ο 
Αρχιεπίσκοπος Κωνσταντίας Επιφάνιος (315-403). Σπουδαία συγγράμματά 
του είναι: ο «Αγκυρωτός», το «Πανάριον», «Περί μέτρων και σταθμών» κ.ά.

Ο Λήδρας Τριφύλλιος (344- ) και ο Καρπασίας Φίλων (;-382-;) έγραψαν, 
μεταξύ άλλων, Υπομνήματα στο «Άσμα Ασμάτων».

Κατά την περίοδο της Φραγκοκρατίας κυριαρχεί ο Νεόφυτος ο Έγκλειστος 
(1134-1214) ο οποίος έγραψε πολλές ομιλίες, ερμηνεία στα βιβλία της Αγίας 
Γραφής και εγκωμίασε πολλούς αγίους. Αξιομνημόνευτος εδώ είναι και ο 
διάσημος Κύπριος χρονογράφος Λεόντιος Μαχαιράς (1380- ;) του οποίου 
το έργον «Ἐξήγησις τῆς γλυκείας χώρας Κύπρου, ἡ ὁποία λέγεται Κρόνακα, 
τοὐτέστιν Χρονικόν», δίνει ακριβείς πληροφορίες για την πολιτική και 
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εκκλησιαστική κατάσταση που επικρατούσε στην Κύπρο κατά την εποχή του 
και υπερασπίζεται τα δίκαια του Πληρώματος της Ορθόδοξης Εκκλησίας της 
Κύπρου κατά τα χρόνια της Φραγκοκρατίας. 

Κατά την Τουρκοκρατία σημαίνουσα προσωπικότητα στα γράμματα  
ανεδείχθη ο Αρχιμανδρίτης Κυπριανός που συνέγραψε το έργο «Ιστορία 
χρονολογική της νήσου Κύπρου». Κατά τους νεότερους χρόνους αξίζει να 
σημειωθεί η προσφορά στα γράμματα του Μητροπολίτη Κιτίου Μελετίου 
Μεταξάκη που εξέδιδε για χρόνια το περιοδικό «Εκκλησιαστικός Φάρος» και 
του Στυλιανού Χουρμούζιου, που συνέγραψε πλείστα μουσικά έργα.

 

Ο ΜΟΝΑΧΙΣΜΟΣ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ

Ο αναχωρητισμός συναντιέται στην  Κύπρο από την εποχή του αγίου 
Ιλαρίωνα του Μεγάλου (290-371) που ασκήτευσε κοντά στο χωριό Επισκοπή 
Πάφου. 

Εκτός από τις Μονές Σταυροβουνίου, Τόχνης και Ομόδους  που ίδρυσε 
η Αγία Ελένη ακμάζουν κατά τον 4ο αιώνα η Μονή του Αγίου Νικολάου 
Ακρωτηρίου, κατά τον 6ο αιώνα η Μονή του Απ. Βαρνάβα κοντά στη Σαλαμίνα 
και κατά τον 10ο αιώνα η Μονή των Ιερέων στην Πάφο.

Από τον 11ο αιώνα, και μετά, ιδρύθηκαν οι Μονές Κύκκου, Μαχαιρά, 
Αγίου Νεοφύτου, Χρυσορρογιάτισσας και Τροοδίτισσας, που παραμένουν σε 
λειτουργία μέχρι σήμερα.  

Όλες αυτές οι Μονές πρόσφεραν μεγάλες υπηρεσίες στην Κύπρο. Δεν 
υπήρξαν μόνο κέντρα παραδειγματικής χριστιανικής ζωής. Έλαβαν και 
σημαντικό μέρος τόσο στην προσπάθεια για οργάνωση των πνευματικών και 
υλικών δυνάμεων του λαού όσο και σ’ όλες τις ενέργειες προς απομάκρυνση 
από τη νήσο των ξένων επιδρομέων. 

Οι ορθόδοξες Μονές στην Κύπρο, παρά τις πολλές και ποικίλες καταπιέσεις 
που γνώρισαν κατά την περίοδο της Φραγκοκρατίας, δεν ελαττώθηκαν. 
Τουναντίον κατά την περίοδο αυτή ιδρύθηκαν κι άλλες. 

Καθ’ όλη τη δεινή περίοδο της Τουρκοκρατίας οι ιερές Μονές, που 
ιδρύθηκαν στην Κύπρο, κατά την εποχή των Βυζαντινών, πραγματοποίησαν 
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σπουδαιότατη αποστολή. Υπήρξαν πραγματικά προπύργια της Ελληνικής 
Ορθοδοξίας. Συνέβαλαν πάρα πολύ στη διαφύλαξη της ορθόδοξης χριστια-
νικής πίστης και παράδοσης και στη διατήρηση της ελληνικής γλώσσας και 
των ελληνικών γραμμάτων και αγωνίστηκαν για τη διακράτηση άσβεστου του 
πόθου για αποτίναξη του δουλικού ζυγού και ανάκτηση της ελευθερίας. 

Οι Μονές της Κύπρου εξακολουθούν και σήμερα να εμπνέουν την ευλάβεια 
στον χριστιανικό κόσμο της νήσου και να αποτελούν ιερούς τόπους προσευχής 
και προσκυνήματος. 

Η ΘΕΣΗ ΤΗΣ ΟΡΘΟΔΟΞΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΠΑΡΑΔΟΣΗ
 ΤΟΥ ΚΥΠΡΙΑΚΟΥ ΛΑΟΥ ΚΑΙ ΣΤΗ ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ

 

Η Ορθόδοξη Εκκλησία της Κύπρου κατείχε πάντοτε θέση κεντρική στην 
ιστορική παράδοση του Κυπριακού λαού, γιατί πρωτοστατούσε σ’ όλους τους 
τομείς της ζωής του, θρησκευτικό και ηθικό, εθνικό και κοινωνικό, πολιτιστικό 
και πνευματικό. 

Τη θέση αυτή της Ορθόδοξης Εκκλησίας της Κύπρου δεν κατόρθωσαν 
να κλονίσουν, παρά τις απεγνωσμένες προς τούτο προσπάθειές τους, ούτε οι 
Φράγκοι ούτε οι Ενετοί ούτε οι Τούρκοι ούτε οι Άγγλοι. 

Τον μεγαλύτερο φυσικά κίνδυνο διέτρεξε η Ορθοδοξία στην Κύπρο κατά 
τη Φραγκοκρατία και την Ενετοκρατία. Τον Κυπριακό, όμως, λαό δεν φόβισαν 
ούτε οι εξευτελισμοί και οι εξορίες των Αρχιεπισκόπων και Επισκόπων του ούτε 
οι διωγμοί και οι μαρτυρικοί θάνατοι των μοναχών του ούτε οι κάθε είδους 
καταπιέσεις του. Παρά τη μακροχρόνια θρησκευτική, ηθική, κοινωνική και 
οικονομική πίεση, ο λαός μας δεν υπέκυψε στους Λατίνους και παρέμεινε 
πιστός στην Ορθοδοξία του. 

Ο Κυπριακός λαός δεν θα λησμονήσει ποτέ τις προσπάθειες, που 
κατέβαλε η Ορθόδοξη του Εκκλησία για να διαλύσει το σκοτάδι της αμάθειας  
και της απαιδευσίας, που άπλωσαν οι Τούρκοι από το ένα άκρο ως το άλλο 
άκρο του νησιού μας. Αξιομνημόνευτες είναι οι σχετικές προσπάθειες του 
«φιλεπιστήμονος» Αρχιεπισκόπου Φιλοθέου, ο οποίος, «ζηλωτής παιδείας τῶν 
νέων ὤν», ίδρυσε στη Λευκωσία το 1741 Σχολές «Ἑλληνικῆς καὶ Μουσικῆς καὶ 
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Διδασκάλων»∙ του Αρχιεπισκόπου Χρυσάνθου, ο οποίος «ἔπηξε» το 1774 μέσα 
στο οίκημα της Ιεράς Αρχιεπισκοπής το «σοφίης μέγαρον»∙ του Εθνομάρτυρα 
Αρχιεπισκόπου Κυπριανού, ο οποίος, βλέποντας με μεγάλη λύπη, πως 
«ἡ ἡμετέρα πολιτεία τῆς καθ’ ἡμᾶς νήσου Κύπρου πάσχει μέγαν αὐχμὸν 
παιδείας, καὶ ἔλλειψιν ἑλληνικῶν μαθημάτων»,  ίδρυσε στη Λευκωσία 
Ελληνική Σχολή, την οποία και εγκαινίασε την 1η Ιανουαρίου του 1812∙ 
του Αρχιεπισκόπου Παναρέτου, ο οποίος, «φιλόμουσος καὶ φιλόκαλος ὤν, 
ἀνεζωπύρησε τὰ φῶτα τῆς παιδείας»  στην Κύπρο λίγα μόλις χρόνια μετά τα 
τραγικά γεγονότα του Ιουλίου του 1821, αφού επανίδρυσε το 1830 την Ελληνική 
Σχολή της Λευκωσίας, που είχε τότε διαλυθεί∙ του Αρχιεπισκόπου Μακαρίου 
Α’, ο οποίος αναδιοργάνωσε τη Σχολή αυτή και πρωτοστάτησε στη σύσταση 
του πρώτου Παρθεναγωγείου στη Λευκωσία το 1857∙ και του Αρχιεπισκόπου 
Σωφρονίου Γ΄, ο οποίος σύστησε το 1893 στη Λευκωσία Γυμνάσιο ισότιμο 
μ’ εκείνα της Ελλάδας.

Αλλά και στη σύγχρονη κοινωνία της Κύπρου, η Ορθόδοξη Εκκλησία την 
ίδια θέση κατέχει. Υπό την επίβλεψή της λειτουργούν διάφορα φιλανθρωπικά 
ιδρύματα, όπως Κοινωνική Πρόνοια, Φιλόπτωχοι Αδελφότητες, Μέλαθρα 
Ευγηρίας, Ορφανοτροφεία, Μαθητικά Συσσίτια, Παιδοκομικοί Σταθμοί, 
Παιδικές Εξοχές και άλλα.

Η Εκκλησία της Κύπρου πρωτοστατεί και στην ίδρυση Σχολείων και 
Βιβλιοθηκών. Τα σπουδαιότερα και ωραιότερα Γυμνάσια της πρωτεύουσας, των 
άλλων πόλεων και της υπαίθρου κτίστηκαν ολικά ή μερικά από την Εκκλησία.    

Αναμφίβολα, όταν θα λήξει το σημερινό εμπερίστατο της Εκκλησίας της 
Κύπρου, με τη βοήθεια του Θεού και τις πρεσβείες όλων των αγίων μας, και 
θα εκδιωχθεί ο Τούρκος εισβολέας, τα κατοχικά στρατεύματα και οι έποικοι, 
από την πατρίδα μας, θα μπορέσει η Εκκλησία μας απερίσπαστα πλέον, να 
προσφέρει περισσότερα για το ποίμνιό της. Γιατί είναι ξεκάθαρο ότι πολλές 
από τις προσπάθειές της στον πνευματικό αλλά και στον οικονομικό τομέα 
δαπανώνται σήμερα για στήριξη του φρονήματος του λαού και αντιμετώπιση 
της ξένης εισβολής και των συνεπειών της. 

Ευχηθείτε, Μακαριώτατε, να έλθει σύντομα αυτή η μέρα. 

Ο Πατριάρχης Σερβίας απήντησε και αυτός με μία σύντομη αναδρομή στα 
δρώμενα της Εκκλησίας της Σερβίας ειπών τα εξής:
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Εὐχαριστοῦμε, Μακαριώτατε, καὶ ἐσᾶς ὡς οἰκοδεσπότη τοῦ χώρου αὐτοῦ, 
ἀλλὰ καὶ ἀπὸ πνευματικῆς πλευρᾶς, καθώς καὶ τὰ λοιπὰ μέλη τῆς Ἱερᾶς 
Συνόδου τῆς Ἐκκλησίας τῆς Κύπρου. 

Ἡ δική μας Ἐκκλησία, ὅπως γνωρίζετε ὅλοι, εἶναι ἡ Ἐκκλησία μὲ 
ἐπικεφαλῆς τὸν Πατριάρχη καὶ ἀπὸ τὴν ἐποχὴ τοῦ Ἁγίου Σάββα ἔχει γίνει 
Αὐτοκέφαλος Ἐκκλησία καὶ ἔκτοτε ἡ Ἐκκλησία εἶναι ἡ ψυχή, εἶναι ὁ κορμός, ὁ 
ὁποῖος δημιουργεῖ τὸ ὕφος τοῦ Σερβικοῦ λαοῦ. Καὶ ἡ δική μας Ἐκκλησία, ὅπως 
ἤδη ἔχουμε ἀκούσει, πέρασε πολλὰ δεινὰ καὶ πολλὲς δυσκολίες. Μόνο τὴν 
ἐποχὴ τοῦ Ἁγίου Σάββα καὶ τῶν Αὐτοκρατόρων Νέμανιτς ἡ Ἐκκλησία ζοῦσε 
τὴν ἐποχὴ τῆς ἐλευθερίας καὶ τότε ζοῦσε ἀφ' ἑνὸς τὸ ἦθος τὸ ὀρθόδοξο καὶ 
ἀφ' ἑτέρου ἔκτισε πολὺ ὄμορφες ἐκκλησίες, ἔκτισε πολλὰ μοναστήρια, τὰ ὁποῖα 
μέχρι σήμερον ὑπάρχουν καὶ διατηροῦν αὐτὸ τὸ ἦθος τοῦ Σερβικοῦ λαοῦ.

Βεβαίως, ὁ χῶρος στὸν ὁποῖον ἀνεπτύχθησαν ὅλα αὐτὰ τὰ σημεῖα τῆς 
Ὀρθοδοξίας σήμερον, ὅπως καὶ ἐδῶ στὴν Κύπρο, δὲν ἀνήκουν στὸν πλήρη 
ἔλεγχο τοῦ σερβικοῦ κράτους καὶ ἐν μέρει καὶ τῆς Ἐκκλησίας, παρ' ὅτι ἡ 
Ἐκκλησία εἶναι παρούσα.  Ἡ Ἐπισκοπὴ Μπάτσκας δὲν ἔχει ἐλευθερία τῆς 
δράσεως, τῆς κινήσεως καὶ τὸ χειρότερο εἶναι τὸ γεγονὸς ὅτι οἱ περισσότεροι 
Ὀρθόδοξοι ἔχουν ἐγκαταλείψει τὸν χῶρο αὐτό. Παρὰ ταῦτα ἡ Ἐκκλησία μας 
εἶναι παρούσα. 

Τὰ μοναστήρια ζοῦν, ἔχουν μοναχοὺς καὶ ἐμεῖς ἐλπίζουμε ὅτι θὰ βροῦμε 
τὸ φῶς τῆς ἐλευθερίας. Περάσαμε καὶ ἐμεῖς, ὅπως καὶ ὅλοι οἱ Ὀρθόδοξοι, 
τὴν τουρκοκρατία. Οἱ πέντε αἰῶνες δὲν ἔσβησαν τὴν φλόγα τῆς πίστεως. 
Ἡ Ἐκκλησία ἐπιβίωσε, καὶ ὄχι ἁπλῶς ἐπιβίωσε, εἶναι ζωντανὴ καὶ μετὰ τὴν 
Τουρκοκρατία. 

Ἔπειτα εἴχαμε ἕνα μικρὸ χρονικὸ διάστημα ἐλευθερίας  καὶ μόλις ἀρχίσαμε 
κάπως νὰ ἀναπνέουμε, ὡς Ὀρθόδοξοι, ἦρθε μετὰ ὁ Κουμουνισμός, ὁ ὁποῖος 
πράγματι ἦταν ἐχθρικὸς καὶ καταστροφικὸς γιὰ τὸν λαό μας, ὅπως καὶ σ' ἄλλες 
Ὀρθόδοξες χῶρες τῶν Σλάβων. Ἀλλ' οὔτε αὐτὴ ἡ κατάσταση τῆς Ἐκκλησίας, 
κατὰ τὸ διάστημα τοῦ Κουμουνισμοῦ, δὲν μᾶς ἐξουδετέρωσε, ἀλλὰ ἀντίθετα 
ἡ Ἐκκλησία ἐπιβίωσε καὶ ὁ Κουμουνισμός, ὅπως καὶ οἱ ἄλλοι προηγούμενοι 
ἐχθροὶ τῆς Ἐκκλησίας πέρασαν. 

Καὶ μόλις πάλι ἀρχίσαμε νὰ βιώνουμε τὴν ἐλευθερία μας, ἦρθε ἡ διάσπαση 
τῆς Γιουγκοσλαβίας. Ἀλλὰ δὲν ἦταν τὸ θέμα ἡ διάσπαση αὐτὴ καθ' ἑαυτή, ἀλλὰ 
τὸ θέμα εἶναι ὅτι πάλι ὁ λαός μας πέρασε πολλὰ δεινὰ.  Στὸ Κοσσυφοπέδιο καὶ 
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στὴ Βοσνία καὶ Ἐρζεγοβίνη πάλι ὁ λαός μας μαρτύρησε. Πολλοὶ ἐγκατέλειψαν τὰ 
σπίτια τους καὶ βρῆκαν φιλοξενία εἴτε στὴ Σερβία εἴτε σὲ κάποιες δυτικὲς χῶρες. 

Ἐπομένως, σήμερα, ἡ Ἐκκλησία μας, ὡς Αὐτοκέφαλη Ἐκκλησία, 
ἐπεκτείνεται στοὺς ἰδίους χώρους τῆς πρώην Γιουγκοσλαβίας, ἀλλὰ ὑπάρχει 
καὶ ζεῖ ἐκτὸς τῶν συνόρων, ὅπως εἶναι ἡ Οὑγγαρία, ἡ Ρουμανία, ἀλλὰ καὶ στὴ 
διασπορὰ καὶ σὲ ὅλες τὶς Ἠπείρους τῆς Ὑφηλίου.

Ἐμεῖς εἴμαστε τριανταέξι Ἐπισκοπὲς καὶ ἔχουμε μερικοὺς βοηθοὺς 
Ἐπισκόπους. Σ’ ἐμᾶς εἶναι διαφορετικά. κάθε Ἐπίσκοπος ἔχει ἐπαρχία. Ἔχουμε 
τρεῖς Μητροπόλεις καὶ οἱ ὑπόλοιπες εἶναι Ἐπισκοπές. Τώρα ἑτοιμάζουμε νέο 
Καταστατικὸ Χάρτη με βάση τον οποίο θ' αλλάξει το σύστημα.

 Ἡ Ἐκκλησία σήμερα στὴ Σερβία ἔχει ἐλευθερία καὶ ἔχει καλὴ συνεργασία 
μὲ τὶς πολιτικὲς ἀρχές, ἡ δὲ Κυβέρνηση μᾶς ἐπιστρέφει τὶς φορολογίες. 
Σιγὰ-σιγὰ μᾶς ἐπιστρέφει και τὰ κτήματα. Ἔχουμε ἐλευθερία πρόσβασης στὰ 
Σχολεῖα, διδάσκονται τὰ Θρησκευτικά, στὸ Στρατό, στὰ Μ.Μ.Ε.. Θὰ λέγαμε 
ὅτι ὑπάρχει μία συνεργασία, ἡ ὁποία ἀπὸ καιροῦ εἰς καιρὸν ἔχει κάποιες 
δυσκολίες, ἀλλὰ ὑπερβαίνονται πάντοτε. Πάντοτε οἱ πολιτικὲς ἀρχὲς θέλουν 
κάπως νὰ ἔχουν ἔλεγχο καὶ ἐπὶ τῆς Ἐκκλησίας καὶ βέβαια ἐμεῖς λειτουργοῦμε 
βάσει τῶν δικῶν μας νόμων καὶ παραδόσεων καὶ αὐτὸ μᾶλλον εἶναι δύσκολο 
νὰ τὸ καταλάβουν. Ἔχουμε καὶ ἄλλα κρατίδια καὶ νέα κράτη στὴ πρώην 
Γιουγκοσλαβία, ὅπως τὰ Σκόπια, τὸ Μαυροβούνι, ἡ Βοσνία καὶ Ἐρζεγοβίνη. 
Παντοῦ ὑπάρχει ἡ δική μας Ἐκκλησία.

Στὰ Σκόπια, εἶναι γνωστὸ αὐτό, ὑπάρχει τὸ σχίσμα, ἡ Ἐκκλησία ἐκεῖ ζεῖ 
καὶ λειτουργεῖ μὲ πολλὲς δυσκολίες. Παράδειγμα ἀποτελεῖ ὁ Ἀρχιεπίσκοπος 
Ἀχρίδος, ὁ ὁποῖος εἶναι ἔμπνευση γιὰ ὅλους μας, δηλαδὴ ἡ ἑτοιμότητά του 
νὰ μαρτυρήσει καὶ νὰ δώσει μία αὐθεντικὴ μαρτυρία καὶ ἕνα μήνυμα πρὸς 
τὸν κόσμο ὅτι ἡ πίστη εἶναι ὑπεράνω ὅλων καὶ ὅτι οἱ ἄντρες τῆς Ἐκκλησίας 
εἶναι ἕτοιμοι, ἀνὰ πάσα στιγμὴ καὶ ὥρα, ἄν χρειάζεται, ὅπως ἔδειξε καὶ μὲ τὸ 
παράδειγμά του ὁ Ἀρχιεπίσκοπος Ἀχρίδος, νὰ μαρτυρήσουν. Ἐκεῖ ὑπάρχουν 
κάποια μοναστήρια τὰ ὁποῖα, μποροῦμε νὰ ποῦμε, εὑρίσκονται ὑπὸ διωγμό, 
δηλαδὴ τὸ Κράτος δὲν τοὺς ἀναγνωρίζει καὶ δὲν ἔχουν οὔτε δικαιώματα.

 Ἡ δική μας ἡ Σύνοδος κάνει σκέψεις καὶ ἔχει ὁρίσει μία ἐπιτροπὴ γιὰ τοὺς 
σχισματικοὺς γιὰ νὰ συζητήσει μαζί τους. Ἀπὸ καιροῦ εἰς καιρὸν γίνονται, 
καὶ τώρα μᾶλλον ἑτοιμάζονται, κάποιες συναντήσεις. Μέλη τῆς Ἐπιτροπῆς 
εἶναι καὶ ὁ Ἅγιος Μπάτσκας, ὁ Μαυροβουνίου καὶ ὁ Ἐρζεγοβίνης Γρηγόριος. 
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Αὐτοὶ, μᾶλλον οἱ σχισματικοὶ, βρίσκονται ὑπὸ τὸν ἔλεγχο τοῦ Κράτους καὶ 
μᾶλλον δὲν τὸ βλέπουμε νὰ ἐπιστρέφουν, διότι αὐτοὶ καλλιεργοῦν μιὰ ἐχθρικὴ 
ταυτότητα, τὴν οὕτω λεγόμενη Μακεδονική. Εἶναι δύσκολο, πρὸς τὸ παρόν, 
νὰ γίνει κάτι, παρ' ὅτι αὐτοὶ προσπαθοῦν νὰ ἔχουν ἐπαφὲς μεμονωμένα μὲ 
κάποιους Ἐπισκόπους ἀπὸ τὴν Ἱεραρχία μας.

Ὅλοι αὐτοὶ προσπαθοῦν ἀλλὰ δὲν τὰ καταφέρνουν. Μία ὁμάδα 
αὐτοκαλουμένων Ἐπισκόπων δημιουργεῖ προβλήματα, δημιουργεῖ μία 
λανθασμένη εἰκόνα στὸν κόσμο, ὁ ὁποῖος δὲν καταλαβαίνει περὶ τίνος 
πρόκειται. Κάτι παρόμοιο ὑπάρχει καὶ στὴ Ρωσία. 

Στὸ Κόσσοβο ζωὴ δὲν ὑπάρχει καὶ εἶναι ἀδύνατον νὰ ὑπάρχουν 
Ὀρθόδοξοι. Ἀκόμη καὶ στὰ μοναστήρια ἡ ζωὴ καὶ οἱ μοναχοὶ εἶναι περι- 
τειχισμένοι. 

Στὴν Κροατία ἔχουμε πέντε Ἐπισκοπές. Ἐκεῖ ἔχουν παραμείνει λίγοι 
Ὀρθόδοξοι καὶ αὐτοὶ ποὺ παρέμειναν ζοῦν σὲ δύσκολες συνθῆκες. Αὐτὸ δὲν 
εἶναι εὔκολο νὰ τὸ παρατηρήσει κανείς, διότι ὑπάρχουν νόμοι καὶ λοιπά.

Παντοῦ ὑπάρχουν προκλήσεις καὶ πειρασμοί. Ἀλλὰ ἡ Ἐκκλησία δίνει μία 
μαρτυρία τοῦ νοήματος τῆς ζωῆς καὶ ἐνδυναμώνει τὸν κόσμο καὶ ὁ κόσμος 
βρίσκει τὴν παρηγορία καὶ τὴν ἔμπνευση στὴν Ἐκκλησία. Ἐμεῖς δὲν εἴμαστε 
ἀπογοητευμένοι, ἀλλὰ αἰσιόδοξοι. Καὶ πιστεύουμε ὅτι ὁ λαός μας εἶναι καὶ θὰ 
εἶναι Ὀρθόδοξος καὶ θὰ εἶναι σὲ θέση νὰ βοηθᾶ καὶ τοὺς πολιτικούς μας, γιατὶ 
καὶ αὐτοὶ πολλὲς φορές βρίσκονται σὲ πιέσεις, τὶς ὁποῖες ἐμεῖς, πολλὲς φορές, 
δὲν τὶς γνωρίζουμε.

Βεβαίως, ὅπως γνωρίζετε -καὶ τὸ εἴπατε- ἡ Ἐκκλησία μας ἔχει ἐπαφὲς μὲ 
ὅλες τὶς Ἐκκλησίες. Αἰσθανόμαστε ὅτι εἴμαστε ἕνα καὶ τὸ αὐτὸ σῶμα. Δὲν 
εἴμαστε ἐθνικὴ Ἐκκλησία, ἡ ὁποία ἔχει κάποιους σκοπούς, οἱ ὁποῖοι διαφέρουν 
ἀπὸ τὶς λοιπὲς Ὀρθόδοξες Ἐκκλησίες. Τοὐναντίον, ὁ ἀγώνας ὁ δικός σας εἶναι 
καὶ δικός μας, ἤ τὸ μαρτύριο τὸ δικό σας εἶναι καὶ δικό μας. Βλέπουμε μὲ πολλὴ 
προσοχὴ  και συμπάθεια τί γίνεται σὲ ὅλες τὶς Ὀρθόδοξες Ἐκκλησίες. 

Θὰ μπορούσαμε νὰ ποῦμε ὅτι ἡ Ἐκκλησία μας, ἡ Ἐκκλησία τοῦ Χριστοῦ, 
εἶναι ἡ ἐλπίδα, ἡ καταφυγή καὶ ἡ λύτρωσις γιὰ ὅλον τὸν κόσμο».   

Ακολούθησε μία αδελφική ανταλλαγή απόψεων μεταξύ των φιλοξε-
νουμένων μας και των Μελών της ιεράς Συνόδου επί όλων των θεμάτων που 
απασχολούν τις δύο Εκκλησίες, καθώς και για τους κινδύνους που διατρέχει ο 
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Χριστιανισμός στη Μέση Ανατολή και την αποστολή  του  στην ανθρωπότητα.

Μετά το πέρας της επίσημης συνεδρίας της ιεράς Συνόδου ο Αρχιεπίσκοπος 
ξενάγησε τον Πατριάρχη και τη Συνοδία του στη νεωστί λειτουργήσασα 
Θεολογική Σχολή της Εκκλησίας της Κύπρου.  

Στη συνέχεια, ο Μακαριώτατος παρέθεσε γεύμα προς τιμή τού Πατριάρχη 
και  της Συνοδίας του, στο οποίο παρακάθησαν τα  Μέλη της ιεράς Συνόδου 
και οι  προσκεκλημένοι. 

Μετά το γεύμα ο Πατριάρχης Σερβίας κ. Ειρηναίος και τα Μέλη 
της Συνοδίας του, συνοδευόμενοι από τον Μακαριώτατο, τον Επίσκοπο 
Καρπασίας κ. Χριστοφόρο, τον Επίσκοπο Αρσινόης κ. Νεκτάριο και τον 
Επίσκοπο Αμαθούντος κ. Νικόλαο επισκέφτηκαν την ανδρώα ιερά Μονή 
τού Σταυροβουνίου, όπου έτυχαν θερμής υποδοχής από τον Ηγούμενο αυτής 
κ. Αθανάσιο και τα λοιπά μέλη της μοναστικής Αδελφότητας. Εκεί είχαν τη 
χαρά να προσκυνήσουν μέρος τού τιμίου Σταυρού, το οποίο κατά την ιερά 
παράδοση άφησε η Αγία Ελένη, κατά την επιστροφή της από τους αγίους 
Τόπους.

Ο Πατριάρχης και η Συνοδία του επέστρεψαν το βράδυ στη Λευκωσία για 
ανάπαυση.

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ, 11 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2016

a
Την  Παρασκευή 11 Νοεμβρίου 2016 ο Μακαριώτατος Πατριάρχης 

Σερβίας κ.κ. Ειρηναίος, συνοδευόμενος από τον Αρχιεπίσκοπο Κύπρου 
κ. κ. Χρυσόστομο και τα Μέλη των Συνοδιών τους επισκέφθηκαν  την Ιερά 
Μητρόπολη Κωνσταντίας-Αμμοχώστου, στην προσωρινή έδρα αυτής, στο 
Παραλίμνι.  

Τους δύο Προκαθημένους και τις Συνοδίες τους υποδέχθηκαν στην 
ελεύθερη επαρχία Αμμοχώστου ο Πανιερώτατος Μητροπολίτης Κωνσταντίας-
Αμμοχώστου κ. Βασίλειος, ο ιερός κλήρος, οι αρχές του τόπου, η μαθητιώσα 
νεολαία και αρκετοί πιστοί, που είχαν συγκεντρωθεί από νωρίς για το ιστορικό 
αυτό γεγονός.    
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Ο Δήμαρχος Παραλιμνίου κ. Θεόδωρος Πυρίλλης καλωσόρισε τον 
υψηλό επισκέπτη στην πόλη του Παραλιμνίου, εκφράζοντας την ιδιαίτερη 
χαρά και συγκίνησή του  για την επίσκεψη του Πατριάρχη στην πληγωμένη 
επαρχία της Αμμοχώστου. Τόνισε, στη συνέχεια,  τον άρρηκτο συνδετικό 
κρίκο, την Ορθοδοξία και τους δεσμούς, που ενώνουν τους δύο λαούς 
Σερβία και Κύπρο. Δεν παρέλειψε ν’ αναφερθεί στα δεινά που υπέμεινε και 
υπομένει ο πολύπαθος λαός της Σερβίας από τις πληγές των πολέμων. Τέλος, 
ο κ. Πυρίλλης ευχαρίστησε την Αυτού Μακαριότητα για τη στήριξη και την 
προσφορά του τόσο στην Ορθοδοξία όσο και στον αγώνα του για απόκτηση 
των απαράγραπτων ιστορικών μας δικαίων.  

Στην αντιφώνησή του ο Μακαριώτατος ευχαρίστησε τον κ. Δήμαρχο και 
τους λοιπούς εκπροσώπους των αρχών για τη θερμή υποδοχή και εξέφρασε τη 
χαρά του, η οποία  «γεμίζει τις καρδιές όλων μας, οι οποίοι εκπροσωπούντες 
τον λαό της Σερβίας, βρισκόμαστε εδώ, σε αυτή την ευλογημένη χώρα της 
Κύπρου και στον ευλογημένο, πλην όμως  πολυπαθή Κυπριακό λαό. Ερχόμαστε 
προς υμάς ως οικείοι προς οικείους», τόνισε χαρακτηριστικά. Αναφέρθηκε 
επίσης στην Ορθόδοξη πίστη, η οποία ενώνει τους δύο λαούς και στα δεινά 
του πολέμου από τα οποία  υποφέρουμε ακόμη.  Μετέφερε προς όλους και 
ιδιαίτερα προς τη μαθητιώσα νεολαία τις ευχές και την αγάπη τού πληρώματος 
της Σερβικής Εκκλησίας, με την ευχή να συνεχίσουμε να διαφυλάττουμε την 
παρακαταθήκη που παραλάβαμε∙  εξέφρασε δε την πίστη του ότι ο Κύριος δεν 
θα μας εγκαταλείψει.

Ακολούθως σχηματίστηκε πομπή προς τον Μητροπολιτικό Αγίου 
Γεωργίου, όπου τελέστηκε πανηγυρική Δοξολογία. Ο Μητροπολίτης 
κ. Βασίλειος προσφώνησε τον Πατριάρχη Σερβίας κ. κ. Ειρηναίο και τα Μέλη 
της τιμίας Συνοδίας Του, ως ακολούθως.  

Μακαριώτατε, Πατριάρχη Σερβίας κ. κ. Ειρηναίε,

τίμια Συνοδία Αρχιερέων και κληρικών της Σερβικής Εκκλησίας,

Μακαριώτατε Αρχιεπίσκοπε Κύπρου κ. κ. Χρυσόστομε,

τίμια Μέλη της Ιεράς Συνόδου της καθ’ ημάς Αγιωτάτης Εκκλησίας Κύπρου,

τίμιον Πρεσβυτέριον της καθ’ ημάς Ιεράς Μητροπόλεως,

Εντιμώτατοι κύριοι Δήμαρχοι, εντιμώτατοι κύριοι Βουλευτές,
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Αξιότιμοι κύριοι Πρόεδροι των Κοινοτήτων,

Κύριοι εκπρόσωποι του Στρατού, της Αστυνομίας και της Πυροσβεστικής 
Δυνάμεως Επαρχίας Αμμοχώστου,

Κυρίες και κύριοι Επιθεωρητές Δημοτικής και Μέσης Παιδείας

Κυρίες και κύριοι Εκπαιδευτικοί,

Τιμημένοι νέες και νέοι των Εκπαιδευτηρίων της Επαρχίας Αμμοχώστου,

Κύριοι εκπρόσωποι των Συνδέσμων Γονέων και των Σχολικών Οργανώσεων,

Ευσεβές πλήρωμα της καθ’ ημάς Ιεράς Μητροπόλεως,

Ο κλήρος και ο λαός της Ιεράς Μητροπόλεως Κωνσταντίας και Αμ-
μοχώστου, μαζί με την ταπεινότητά μου, Σας υποδεχόμαστε, Μακαριότατε, 
Πατριάρχη Σερβίας, μαζί με την τίμια Συνοδία σας, και εκφράζουμε τη μεγάλη 
μας χαρά γιατί με την ειρηνική σας επίσκεψη στην Αγιότατη Εκκλησία της 
Κύπρου, οδηγήσατε τα βήματά σας και στη δική μας Ιερά Μητρόπολη. Γι’ αυτό 
σας εκφράζουμε την ευγνωμοσύνη μας και τις ευχαριστίες μας. Ευχαριστούμε 
και τον Μακαριότατο προκαθήμενο της δικής μας Εκκλησίας που ευαρεστήθηκε 
να περιλάβει και επίσκεψή σας στην ακριτική μας Μητρόπολη.

Παραφράζοντας, Μακαριότατε, τους λόγους του δικού σας σύγχρονου 
Σέρβου Αγιολόγου, Αγίου Ιουστίνου Πόποβιτς, θα έλεγα και εγώ: «Τι είναι 
εκείνο το οποίο συνιστά τον παράδεισο της Κυπριακής ψυχής, αλλά και κάθε 
ψυχής χριστιανής ορθοδόξου; Είναι οι θεοφόροι και χριστοφόροι Κύπριοι Άγιοι, 
όπως και ολόκληρη η χορεία των Αγίων ανδρών και γυναικών της Καθολικής 
Ορθοδόξου Εκκλησίας, οι οποίοι κατ’ εξαίρετο τρόπο τιμώνται στην Κύπρο, 
αρχίζοντας από τον θεμελιωτή της Εκκλησίας της Πατρίδας του, τον γενναίο 
και ένδοξο Μάρτυρα και Απόστολο της κατά Κύπρον Εκκλησίας, τον Υιό της 
Παρακλήσεως Βαρνάβα, τον Μέγα Επιφάνιο, τον κατ’ ουσία θεμελιωτή του 
αυτοκεφάλου της Εκκλησίας, τον Άγιο Λάζαρο της κατά Κίτιον Εκκλησίας, τον 
Πρωτόκλητο Απόστολο Ανδρέα, τον ένδοξο και θαυματουργό Σπυρίδωνα, τον 
Άγιο Νεόφυτο, τον αποκληθέντα Χρυσόστομο της Κυπριακής Εκκλησίας, την 
Αγία Φωτεινή και τον Άγιο Φίλωνα Καρπασίας, τον Άγιο Πανάρετο Πάφου, 
τον Άγιο Κενδέα, τον Άγιο Αναστάσιο από την Περιστερωνοπηγή, την Αγία 
Αικατερίνη, την Αγία Θέκλα και άλλους ων ουκ έστιν αριθμός. Αυτό είναι 
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ένα μικρό δείγμα τού θαυμάσιου απέραντου αγιολογικού παραδείσου της 
Κυπριακής ψυχής και ευσέβειας, επειδή είναι θαυμάσια η απέραντη αγιότητα 
των ενδόξων αγίων της Κύπρου. Έκαστος άγιος σημαίνει ψυχή που λυτρώθηκε 
από την αμαρτία, από τον θάνατο και από τον διάβολο και έχει ενωθεί με τον 
Θεό, έχει ενωθεί με την αγιότητα και αιωνιότητα Του.

Έχει δικαίως χαρακτηρισθεί η Κύπρος ως «Νήσος των Αγίων». Περι-
γράφοντας την Κύπρο ως Νήσο των Αγίων, ο Χρονικογράφος του 14ου αιώνα 
Λεόντιος Μαχαιράς λέγει χαρακτηριστικά μεταξύ άλλων: «Είναι αναγκαίο να 
πλέξω το εγκώμιο της αγίας Νήσου Κύπρου, και όποιο εγκώμιο και αν είναι 
αυτό, δεν θα είναι αντίθετο προς την πραγματικότητα»  (Χρονικό Λεοντίου 
Μαχαιρά, σελ. 20 της Γαλλικής μεταφράσεως).

Συνεχίζοντας το ερώτημα του Αγίου Ιουστίνου, διερωτώμαι και εγώ μαζί 
του. Πού ευρίσκεται, λοιπόν, ο παράδεισος της Κυπριακής ψυχής; Στην 
Υπεραγία Θεοτόκο, την Παναγία Μητέρα μας, στο όνομα της οποίας είναι 
αφιερωμένες οι σημαντικότερες Μονές της Κύπρου, Κύκκου, Μαχαιρά, Αγίου 
Νεοφύτου και της Αγίας Νάπας στη Μητροπολιτική μας περιφέρεια. Στον Τίμιο 
Σταυρό, παρακαταθήκη από την Αγία Ελένη, στους οσιομάρτυρες της Μονής 
Καντάρας, που μαρτύρησαν κατά την περίοδο της Λατινοκρατίας, στον Άγιο 
Γεώργιο, που ιδιαιτέρως τιμάται στην Κύπρο, αλλά και σε κάθε μάρτυρα, σε κάθε 
ομολογητή, και σε κάθε ασκητή, σε κάθε δίκαιο της Κυπριακής γης, στο νέφος 
των Αγίων της, εκεί ευρίσκεται ο παράδεισος, εκεί ευρίσκεται η παράκληση και 
η παρηγορία, εκεί ευρίσκεται η ελπίδα για τη λύτρωση από τα δεινά του. Όπως 
βεβαιώνει ο κοσμήτωρ της Θεολογίας  Άγιος Ιωάννης ο Δαμασκηνός, όσο 
περισσότερους Αγίους έχουμε στον ουρανό, τόσο περισσότερους πρεσβευτές 
έχουμε ενώπιον του θρόνου τού Τριαδικού Θεού.

Μέσα από αυτή την εμπειρία της εισόδου της αγιότητας στη ζωή και στον 
καθημερινό βίο τού Κυπριακού λαού, και είμαι βέβαιος ότι το ίδιο συμβαίνει 
και για τον Σερβικό ομόδοξο λαό, τον οποίο θεία βουλήσει αγλαώς ποιμαίνετε, 
Μακαριότατε, πηγάζει ένα συμπέρασμα και μία πτυχή της ευθύνης των 
Εκκλησιών μας αμοιβαίως. Της ευθύνης τους να στηρίξουν τους χειμαζόμενους 
συνανθρώπους μας από τη σύγχρονη πνευματική και οικονομική κρίση. 
Ο κόσμος μετακινήθηκε από την αξία της αγιότητας στην αξία του υλικού 
πλουτισμού και έφερε το χάσμα μεταξύ τού πνεύματος και της ύλης και γι’ αυτό 
παρατηρείται η πτώση του σύγχρονου ανθρώπου και η αποτυχία των δικών 
του πύργων της Βαβέλ.
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Υποδεχόμενοι εσάς, Μακαριότατε, όπως και τα μέλη της τίμιας Συνοδίας 
σας, υποδεχόμαστε όχι μόνο τον Προκαθήμενο της Σερβικής Εκκλησίας, αλλά 
στο πρόσωπό Σας, υποδεχόμαστε και απευθύνουμε εγκάρδιο χαιρετισμό προς 
ολόκληρο τον ομόδοξο και πολύπαθο Σερβικό λαό. 

Η ιστορία τού Σερβικού λαού, όπως και η ιστορία τού Κυπριακού 
Ελληνισμού έχουν πολλά κοινά να επιδείξουν, κυρίως για τους αγώνες εθνικής 
επιβίωσής τους. Τόσο η Εκκλησία της Σερβίας όσο και η Εκκλησία της Κύπρου, 
κατά τη διάρκεια της ιστορικής τους διαδρομής και διακονίας, απέβησαν 
συνεκτική δύναμη του Έθνους, πράγμα που δεν κατόρθωσαν οι εκάστοτε 
κρατούντες, αφού στις πλείστες των περιπτώσεων αυτοί εργάζονταν εναντίον 
της βουλήσεως τού λαού. Η Εκκλησία ήταν πάντοτε και θα παραμείνει η σκέπη, 
η μάνα του λαού. Έτσι, παρά τα δεινά τους, οι Εκκλησίες μας δεν έπαψαν να 
γεννούν Αγίους και οι Άγιοί τους να αποτελούν το βάλσαμο και την παρηγοριά 
του Ορθοδόξου πληρώματος.

Θα θέλαμε, βέβαια, η υποδοχή αυτή να είχε γίνει στην πόλη της 
Αμμοχώστου, στη φυσική έδρα της Μητροπόλεώς μας και να μπορούσατε να 
προσκυνήσετε στον Τάφο και στη γεραρά και ιστορική Μονή του Ιδρυτή και 
Προστάτη της Εκκλησίας μας Αποστόλου Βαρνάβα, καθώς και στην αρχαία 
Βασιλική του Μεγάλου Επιφανίου Αρχιεπισκόπου Κωνσταντίας, προστάτη της 
Μητροπόλεώς μας∙ και  βεβαίως και να επισκεφθείτε την Αρχαία Σαλαμίνα, 
την κοιτίδα του Ελληνισμού της Κύπρου. Επειδή, δυστυχώς, συνεχίζεται η 
κατάσταση που επικράτησε μετά την εισβολή και κατοχή από το 1974, για το 
λόγο αυτό Σας υποδεχόμαστε στην προσωρινή αυτή έδρα της Μητροπόλεώς 
μας, στην πόλη του Παραλιμνίου.

Η επίσκεψή Σας στη Μητρόπολή μας και στη μητροπολιτική μας 
περιφέρεια είναι αντιπροσωπευτική για την ιστορία, για το παρελθόν και για το 
παρόν της Εκκλησίας Κύπρου και του Ελληνισμού, εν γένει, για ολόκληρη την 
Κύπρο. Αυτά που συνέβησαν ή και συνεχίζουν να συμβαίνουν στην περιοχή μας 
είναι ενδεικτικά τού συνόλου της ένδοξης Ελληνικής ιστορίας τού τόπου, της 
Εκκλησιαστικής του πορείας, αλλά συγχρόνως και του σύγχρονου δράματος 
του Ελληνικού λαού της Κύπρου. 

Σε λίγο θα επισκεφθείτε το Πολιτιστικό Κέντρο τού κατεχόμενου Δήμου 
της Αμμοχώστου και θα διαπιστώσατε ιδίοις όμμασι, από μακριά, την τόσο 
κοντά ευρισκόμενη βασιλεύουσα πόλη της Αμμοχώστου και εν τούτοις τόσο 
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μακριά ένεκα της κατοχής της από τους εισβολείς. Αυτή είναι η κατάσταση 
όλων των κατεχομένων εδαφών της Πατρίδας μας, με τους ιερούς ναούς 
μας να βεβηλώνονται και να καταστρέφονται, τον Κυπριακό Ελληνισμό να 
στερείται των βασικών δικαιωμάτων και ελευθεριών του, τους πρόσφυγες να 
εμποδίζονται να επιστρέψουν στις εστίες και περιουσίες τους, την Κύπρο να 
συνεχίζει να δέχεται ακόμα και σήμερα τις απειλές από την κατοχική χώρα 
και κανένας από τους ισχυρούς τού κόσμου αυτού να μη θέλει να στηρίξει το 
δίκαιο, επιβραβεύοντας έτσι το άδικο του κατακτητή.

Παράκληση και παρηγορία του Κυπριακού Ελληνισμού ήταν και 
συνεχίζουν να παραμένουν οι Άγιοί του, οι οποίοι πρεσβεύουν στον Τριαδικό 
Θεό, ώστε να κολοβώσει τον χρόνο της δοκιμασίας του και να προσφέρει 
τη λύτρωση από τα δεινά της κατοχής. Κατά τη διάρκεια των δύο χιλιάδων 
χρόνων ιστορίας τού Χριστιανισμού της Κύπρου, ο λαός μας κατόρθωσε να 
διατηρήσει την Ορθόδοξη Χριστιανική πίστη και Ελληνικότητά του, παρά το 
ότι διήλθε δια πυρός και σιδήρου και υπέστη πάμπολλα δεινά, είτε κατά τη 
διάρκεια των Αραβικών επιδρομών, είτε κατά την περίοδο της κατακτήσεως 
της Κύπρου από τους Σταυροφόρους, την εγκατάσταση Λατινικής Ιεραρχίας 
και της συστηματικής προσπάθειας εκλατινισμού τού ορθοδόξου πληρώματος, 
είτε κατά τη διάρκεια της στυγνής Οθωμανικής επικυριαρχίας, είτε κατά την 
περίοδο της απάνθρωπης Αγγλικής αποικιοκρατίας, και ακόμα ένεκα της προ 
42 ετών εισβολής και κατοχής από τα Τουρκικά στρατεύματα. 

Ειδικότερα, Μακαριότατε, αυτή η πόλη έχει να προβάλει τους τελευταίους 
ήρωες του Κυπριακού Ελληνικού έπους, τον Τάσο Μάρκου, που αγωνίσθηκε 
ηρωικά κατά την εισβολή και αγνοείται ακόμα η τύχη του, όπως και τους 
άλλους δύο ηρωομάρτυρες, τον Τάσο Ισαάκ και τον Σολωμό Σολωμού, που 
αντιστάθηκαν στην αδικία και έδειξαν ψυχική ανδρεία αντικρίζοντας κατά 
πρόσωπο τους κατακτητές και ελέγχοντας τους για τα εγκλήματά τους και τις 
αδικίες με την ηρωική τους θυσία.

Ολοκληρώνοντας, σας καλωσορίζουμε και πάλι, Μακαριότατε, και σας 
παρακαλούμε να δεχθείτε εκ μέρους εμού προσωπικά, εκ μέρους του ιερού 
κλήρου και του ευσεβούς πληρώματος της Ιεράς Μητροπόλεως Κωνσταντίας 
και Αμμοχώστου, κυρίως εκ μέρους της μαθητιώσας νεολαίας μας, που 
συγκεντρώθηκε εδώ για να λάβει την ευχή και ευλογία σας, αυτή την αγία 
εικόνα της Υπεραγίας Θεοτόκου, φιλοτεχνημένη πάνω σε γυαλί, αντίγραφο 
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της εικόνας της επονομαζόμενης Αγίας Νάπας, όπως και η Μονή της, που θα 
επισκεφθείτε στη συνέχεια.

«Εἰς πολλὰ ἔτη Δέσποτα». Ὡς εὖ παρέστητε! 

Στην αντιφώνησή του ο Πατριάρχης ευχαρίστησε τον Μητροπολίτη 
κ. Βασίλειο για τη θερμή υποδοχή και για την αναφορά του στην ιστορία της 
ένδοξης και μαρτυρικής Εκκλησίας της Κύπρου. Μιας ιστορίας, που συμπίπτει 
με την ιστορία της Εκκλησίας του Χριστού, καθ΄ ότι πάντοτε η Εκκλησία 
αγωνίζεται κατά της αδικίας και του ψεύδους. Ο λόγος τού Κυρίου «ὅστις 
θέλει ὀπίσω μου ἀκολουθεῖν, ἀράτω τὸν Σταυρόν αὐτοῦ καὶ ἀκολουθείτω 
μοι», χαρακτηρίζει την πορεία όλων των κατά τόπους Ορθοδόξων Εκκλησιών, 
τόνισε χαρακτηριστικά ο προκαθήμενος της Σερβικής Εκκλησίας. Αναφέρθηκε 
τέλος στους ιστορικούς δεσμούς των δύο λαών και επιδαψίλευσε σε όλους τις 
ευχές και τις ευλογίες Του.

 Εις  ένδειξη αγάπης, ευχαριστίας και ευγνωμοσύνης, ο Μακαριώτατος, 
δώρισε προς τον Πανιερώτατο ένα Αρχιερατικό Εγκόλπιο, φέρων την 
εικόνα της Υπεραγίας Θεοτόκου. Ομοίως, αρχιερατικό εγκόλπιο εικονίζων 
τον Μεγαλομάρτυρα Άγιο Γεώργιο τον Τροπαιοφόρο προσεφέρθη και 
στον Μακαριώτατο από τον Πρωτ. Ηρακλείδιο Ξιούρο, εκ μέρους του 
Μητροπολιτικού Ναού Αγίου Γεωργίου Παραλιμνίου.

Στη συνέχεια οι δύο Προκαθημένοι με τις Συνοδίες τους, επισκέφθηκαν 
το Πολιτιστικό Κέντρο τού Δήμου Αμμοχώστου στη Δερύνεια. Εκεί τους 
ανέμεναν ο Δήμαρχος Δερύνειας  κ. Άντρος Καραγιάννης και ο Αντιδήμαρχος 
Αμμοχώστου Σίμος Συμεού, οι οποίοι τους υποδέχθηκαν με εγκαρδιότητα. 

Ο Μακαριώτατος είχε την ευκαιρία να ξεναγηθεί στο χώρο και ν’ αγνα-
ντέψει, με πόνο,  την κατεχόμενη πόλη της Αμμοχώστου.

Τελευταίος σταθμός τὴς επίσκεψης τού Πατριάρχη Σερβίας ήταν η 
αρχαία Μονή της Αγίας Νάπας, όπου ο επιχώριος Μητροπολίτης κ. Βασίλειος 
αναφέρθηκε εν συντομία στο ιστορικό της Μονής και στο προγραμματιζόμενο 
έργο ανάδειξής της, η πραγματοποίηση  τού οποίου αναμένεται ν’ αρχίσει το 
αμέσως επόμενο διάστημα, με τον Μακαριώτατο να εκφράζει τον θαυμασμό 
του για τη φυσική ομορφιά και  την ιστορία τού θρησκευτικού  αυτού  χώρου. 
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Τον Πατριάρχη Σερβίας καλωσόρισε στην Αγία Νάπα και ο Δήμαρχος κ. Γιάννης 
Καρούσος, ο οποίος του προσέφερε αναμνηστικό δώρο και ένα εικόνισμα της 
Παναγίας.

Τη μεσημβρία ο Πανιερώτατος Μητροπολίτης Κωνσταντίας και Αμ-
μοχώστου κ. Βασίλειος παρέθεσε γεύμα προς τιμή του Πατριάρχη Σερβίας, του 
Αρχιεπισκόπου Κύπρου και των Συνοδιών Τους. 

Στη συνέχεια ο Πατριάρχης κ. Ειρηναίος, συνοδευόμενος από τον 
Αρχιεπίσκοπο Κύπρου και τα Μέλη των Συνοδιών Τους επισκέφτηκαν τον ναό 
τού Αγίου Λαζάρου και εκείθεν επέστρεψαν στη Λευκωσία για ξεκούραση.
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ΣΑΒΒΑΤΟ, 12 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2016

a
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Το Σάββατο, 12 Νοεμβρίου 2016, δια τον Πατριάρχη Σερβίας κ. Ειρη-
ναίο και τη σεπτή Συνοδία Του,  ήταν αφιερωμένο στη νεότερη ηρωική 
Ιστορία της Κύπρου. Πρώτη επίσκεψη στο προσκυνητάρι της Λευτεριάς, 
στα «ΦΥΛΑΚΙΣΜΕΝΑ ΜΝΗΜΑΤΑ». Εκεί όπου οι Ήρωές μας «ΚΑΙ 
ΜΕ ΤΑ ΝΕΚΡΑ ΚΟΡΜΙΑ ΤΟΥΣ ΦΥΛΑΚΙΣΜΕΝΑ ΤΗ ΛΕΥΤΕΡΙΑ 
ΔΟΞΟΛΟΓΟΥΝ»… Εκεί, στη σιγαλιά τού απτού ηρωισμού των κρεμασθέντων 
αγνών νέων μας, στα πρόσωπα των οποίων «κατεπόθη ὁ θάνατος εἰς νῖκος»  
(Κορ. 15, 54)  τα χείλη του πολιού Ιεράρχη ψέλλισαν με βαθυτατη συγκίνηση  
«...καὶ τὰς ψυχάς τῶν ὑπέρ τῆς πίστεως και τῆς ἐλευθερίας τῆς Κύπρου 
κρεμασθέντων  καὶ πεσόντων ἀνάπαυσον Κύριε, ἐν σκηναῖς δικαίων, ἔνθα οὐκ 
ἔστι πόνος, οὐ λύπη, οὐ  στεναγμός, ἀλλὰ ζωὴ ἀτελεύτητος…». 

Γιατί, άραγε το τίμημα της Λευτεριάς να είναι τόσο ακριβό; Και γιατί όσο ο 
χρόνος παρέρχεται να γίνεται ακόμη πιο ακριβό; Έως πότε Κύριε θα μεταβάλεις 
την οδύνη των ψυχών μας σε ωδή δικαιοσύνης; Και έως πότε τα χείλη μας θα 
ψελλίσουν τον επινίκιο ύμνο της ελευθερίας και της χαράς;

Η συγκίνηση και ιδιαίτερα ο πόνος για το άδικο μεγαλώνει ακόμη πιο πολύ, 
όταν ο Πατριάρχης με τη Συνοδία Του καταφθάνουν στον «ΤΥΜΒΟ ΗΡΩΩΝ» 
της Μακεδονίτισσας. Εκεί… εκατοντάδες οι Σταυροί της θυσίας και του αίματος… 
εκατοντάδες οι άλκιμοι νέοι της τλήμονος πατρίδος μας  που έπεσαν ηρωικώς 
μαχόμενοι «σῶσαι πάτρην πολύδακρυν»… εκεί ο πόνος φτάνει στο κορύφωμά 
του… οι σιωπηλοί λυγμοί και τα πικρά  δάκρυα δεν επαρκούν… το κάλλος των 
ηρωικών μορφών τους, που μαρτυρεί το κάλλος των ψυχών τους… και η αλκή 
της νεότητάς τους σε υποχρεώνουν σ’ έναν εσωτερικό σπαραγμό… αναλογίζεσαι 
τις Μάνες που τους γέννησαν και έπλασαν τόσα όνειρα γι’ αυτούς… τις συζύγους 
και τα παιδιά τους που τους περίμεναν… και τα χείλη σου ψελλίζουν επικλητικά 
και με οδύνη άφατη: «Δίκασον, Κύριε, τοὺς ἀδικοῦντάς με, πολέμησον τοὺς 
πολεμοῦντάς με.  ἐπιλαβοῦ ὅπλου καὶ θυρεοῦ καὶ ἀνάστηθι εἰς τὴν βοήθειάν 
μου, ἔκχεον ρομφαίαν καὶ σύγκλεισον ἐξ ἐναντίας τῶν καταδιωκόντων με· 
εἶπον  τῇ ψυχῇ μου· σωτηρία σού εἰμι ἐγώ… ἡ δὲ ψυχή μου ἀγαλλιάσεται ἐπί τῷ 
Κυρίῳ, τερφθήσεται ἐπὶ τῷ σωτηρίῳ αὐτοῦ» (Ψαλμ.34, 1 – 9).

Και πάλιν τα χείλη τού σεπτού Πατριάρχη ψέλλισαν το χρεωστικό 
Τρισάγιον για την ανάπαυση των ψυχών των ηρωικών μας νεκρών και τα 
χέρια Του κατέθεσαν με ευλάβεια ένα στέφανο ευγνωμοσύνης σε όσους  
«ἔπεσαν μαχόμενοι ἔνθαπερ ἐτάχθησαν ἀμείνονες ὑπέρ τῆς ἐλευθερίας» τού 
δύσμοιρου αυτού νησιού.  
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Στις 11.00 το πρωί ο Μακαριώτατος και η Συνοδία Του έφθασαν στην 
Ιερά Μονή του Αγίου Ηρακλειδίου, όπου στην Κεντρική Πύλη της Μονής Τον 
υπεδέχθησαν ο Πανιερώτατος Μητροπολίτης Ταμασού και Ορεινής κ. Ησαΐας, 
Κληρικοί της Μητροπόλεως, ενδεδυμένοι τα άμφιά τους, ο Υπουργός Γεωργίας, 
Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος κ. Νίκος Κουγιάλης, ο Έπαρχος 
Λευκωσίας κ. Μάριος Παναγίδης, Κοινοτάρχες της Περιοχής και πλήθος 
κόσμου, οι οποίοι συνέρρευσαν, για να υποβάλουν τα σέβη τους στον Υψηλό 
Επισκέπτη και να λάβουν την ευλογία Του.

Ιδιαίτερα συγκινητική ήταν η παρουσία μαθητών από το Β΄ Περιφερειακό 
Γυμνάσιο Λευκωσίας και από την Ιδιωτική Σχολή Pascal, καθώς επίσης και από 
τα Κατηχητικά Σχολεία των ενοριών Παναγίας Οδηγήτριας Παλαιομετόχου και 
Αγίου Νεοφύτου Ανθουπόλεως, οι οποίοι, άμα τη αφίξει του Πατριάρχου, τον 
χειροκρότησαν ένθερμα και Τον έραναν με τα ροδοπέταλα της αγάπης και του 
σεβασμού τους.

Στη συνέχεια, σχηματίστηκε πομπή προς την είσοδο της Μονής, όπου τους 
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επισκέπτες ανέμεναν η Οσιολογιωτάτη Καθηγουμένη της Μονής Προδρόμη 
Μοναχή και σύμπασα η Αδελφότης των Μοναζουσών.

Ακολούθως, η πομπή πορεύτηκε προς το Καθολικό της Μονής, όπου 
ενώπιον της σεπτής Κάρας του Προστάτου Αγίου της Μονής και της Ιεράς 
Μητροπόλεως, Αγίου Ηρακλειδίου, τελέστηκε δέηση.

Εντός του Καθολικού ο Πανιερώτατος προσφώνησε τον Μακαριώτατο  ως 
ακολούθως:

 «Μακαριώτατε, 

Αρχιεπίσκοπε Πεκίου, Μητροπολίτα Βελιγραδίου και Καρλοβικίου

και Πατριάρχα των Σέρβων 

κ.κ. Ειρηναίε, 

Έμπλεοι χαράς και συγκινήσεως πολλής, Σας υποδεχόμεθα σήμερον, Κλήρος, 
Μονάζουσες και Λαός, ως τον «Άγγελον», κατά το ιερόν της Αποκαλύψεως 
Κείμενον, (Απ. γ’ 1), της αδελφής και ομοδόξου Εκκλησίας της Σερβίας και Σας 
απευθύνομεν εκ μέσης καρδίας τον θεοφιλή παύλειον χαιρετισμόν: «Ὡς ὡραῖοι οἱ 
πόδες τῶν εὐαγγελιζομένων εἰρήνην, τῶν εὐαγγελιζομένων ἀγαθά» (Ρωμ. ι’, 15). 

Η ειρηνική τούτη επίσκεψή Σας πραγματοποιείται ως αγάπης ένδειξη αλλά 
και συμπαράταξής Σας προς τον ορθόδοξον λαόν τής  κατά Κύπρον Εκκλησίας, 
ο οποίος, «κρίμασιν, οἷς οἶδε Κύριος», χειμάζεται και δεινώς δοκιμάζεται επί έτη 
πολλά.

Αλλά, Μακαριώτατε, παρά τας θλίψεις και τας στενοχωρίας, τας οποίας 
διερχόμεθα, και τας οποίας και εσείς ως λαός δοκιμάσατε, δεν αποκάμνουμε, διότι 
«πεποίθαμεν ἐπί τῷ Κυρίῳ τῷ ἐνδυναμοῦντι καί στηρίζοντι ἡμᾶς» (Φιλ. δ’ 13). 

Είναι ο Θεός μας, προπάντων, Θεός δικαιοσύνης, αφού, κατά τον Ψαλμωδόν, 
«δίκαιος Κύριος καί δικαιοσύνας ἠγάπησεν» (Ψαλμ. 10,7) και «οὐκ εἶδον δίκαιον 
ἐγκαταλελειμμένον» (Ψαλμ. 36,25). 

Συνάλληλα, παρά την αμαρτωλότητά μας, έχομεν και διαθέτομεν 
ακοιμήτους πρεσβευτάς μας τους Αγίους μας, οι οποίοι ευηρέστησαν τω Θεώ και 
τώρα ευρήκαν «παρρησίαν πολλήν» (Παρ. 5,1) ενώπιον του θρόνου του Θεού. 

Αυτοί «ἡμέρας καί νυκτός» (Ἀπ. δ’ 8) δέονται ἀκαταπαύστως ὑπέρ ἡμῶν, 
δέονται τῶν ἐν ἀναγκαις καὶ ἐν περιστάσεσι εὑρισκομένων. 
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Ιδιαιτέρως, κατά την ιερά ταύτη στιγμή, της ειρηνικής επισκέψεώς Σας, 
Μακαριώτατε, εν τω προσώπω Σας και εν τω προσώπω της τιμίας Συνοδίας Σας, 
ανάγομε τη σκέψη και την καρδία μας εις τον πολιούχο και μέγα προστάτη της 
κατά Σερβίαν Εκκλησίας του Χριστού, όσιον Σάββαν, και τον πατέρα αυτού, 
όσιον Συμεών, οι οποίοι μεγάλως τιμώνται από τον ορθόδοξον λαόν Σας, και όχι 
μόνον, όπως και εις τον προσφάτως αγιοκαταταγέντα μεγάλο Θεολόγο και όσιο, 
άγιο Ιουστίνο Πόποβιτς, της Σερβικής Εκκλησίας. 

Ενώ, ταυτόχρονα, και ημείς αντιπροσφέρομε ιδιαιτέρως τον μέγαν ιδρυτή 
και προστάτη της Εκκλησίας μας, Απόστολο Βαρνάβα, και τον τούτου μαθητή 
και διάδοχο εις τον Αρχιεπισκοπικό Θρόνο της Κύπρου, τον μάρτυρα άγιο 
Ηρακλείδιο, του οποίου την έδρα επισκέπτεσθε και τα ατίμητα θησαυρίσματά 
του, τα οποία φυλάσσονται εις τον Παρθενώνα τούτο, δηλαδή τον τάφο του και 
την αγία κάρα του, προσκυνείτε. 

Εις τους Αγίους, λοιπόν, τούτους, αλλά και εις το νέφος των Μαρτύρων και 
των Αγίων μας πεποίθαμε, και αναθέτομε τις πολλές ελπίδες μας. 

Αλλά και εις τας ιδικάς Σας προσευχάς και ικεσίας πολλά επενδύομε, 
Μακαριώτατε. Διό και παρακαλώ θερμώς να δέεσθε, όπως και το πράττετε, του 
Θεού υπέρ ημών και να απονείμετε προς όλους μας τας θεοπειθείς ευλογίας Σας. 
Ως ευ παρέστητε!»

Ως ενθύμιο της επισκέψεώς του, ο Πανιερώτατος πρόσφερε προς τον 
Μακαριώτατο ξυλόγλυπτο εικόνισμα του Χριστού.

Ακολούθως, η Καθηγουμένη της Μονής Προδρόμη Μοναχή προσφώνησε 
τον Μακαριώτατο καλωσορίζοντας τον  στη Μονή και του πρόσφερε ως ευλογία 
το εικόνισμα του Αγίου Ηρακλειδίου.

Απαντώντας, ο Μακαριώτατος εξέφρασε τις ευχαριστίες Του αλλά και τη 
χαρά και συγκίνηση που ένιωσε με την υποδοχή που επεφυλάχθη σ’ Αυτόν και 
στη Συνοδία Του. Τόνισε την ιδιαίτερη ευλογία που αποκομίζει αυτές τις μέρες 
από το προσκύνημά Του στην Κύπρο και αναφέρθηκε ιδιαίτερα στο εθνικό 
πρόβλημα της νήσου μας και ευχήθηκε σύντομα να αποδοθεί δικαιοσύνη.

Μετά από τη σύντομη ξενάγηση στη Μονή, ο Μακαριώτατος και η Συνοδία 
Του αναχώρησαν για την Ιερά Μητρόπολη Ταμασού στο Επισκοπειό, όπου 
εκεί έτυχαν θερμής υποδοχής από τον Πανιερώτατο, τους Πατέρες και τους 
Συνεργάτες της Μητροπόλεως.
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Μετά από το προσκύνημα στο Παρεκκλήσιο της Μητροπόλεως και το 
παρακείμενο λειψανοφυλάκιο, προχώρησαν προς την τράπεζα, όπου παρετέθη 
επίσημο γεύμα προς τιμήν του Μακαριωτάτου και της Συνοδίας Του. 

 Το απόγευμα  ο Πατριάρχης Σερβίας κ.κ. Ειρηναίος και ο Αρχιεπίσκοπος 
Κύπρου κ.κ. Χρυσόστομος τέλεσαν τον πανηγυρικό εσπερινό, επί τη μνήμη του 
αγίου Ιωάννου τού Χρυσοστόμου, στον καθεδρικό ναό τού Αγίου Ιωάννου.

Στη συνέχεια οι δύο Προκαθήμενοι ανήλθαν στο Μέγα Συνοδικό της 
Αρχιεπισκοπής, όπου δέχτηκαν τις ευχές των επισήμων και του λαού.

 KYΡΙΑΚΗ, 13 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2016

a
Η ημέρα ανακαλεί στη μνήμη μας τη μεγαλόπνοη θεολογική  και πατε-

ρική μορφή της «χρυσηλάτου  σάλπιγγος τοῦ θείου λόγου» του Ιωάννου 
του Χρυσοστόμου, του συγγραφέως της Θείας Λειτουργίας, η οποία ήταν 
προγραμματισμένη να τελεστεί στον μεγαλοπρεπή ναό της του Θεού Σοφίας.

Πράγματι, η Θεία Λειτουργία τελέστηκε με βυζαντινή μεγαλοπρέπεια, 
προϊσταμένων του Πατριάρχη Σερβίας κ.κ. Ειρηναίου και του Αρχιεπισκόπου 
Κύπρου κ.κ. Χρυσοστόμου Β΄.

Κατά τα ειωθότα, ο Μακαριώτατος προσφώνησε τον Πατριάρχη Σερβίας 
κ.κ. Ειρηναίο ως ακολούθως: 

 Μακαριώτατε Πατριάρχα Σερβίας κ. Ειρηναίε,

«Αὕτη ἡ ἡμέρα ἥν ἐποίησεν ὁ Κύριος, ἀγαλλιασώμεθα  καὶ εὐφρανθῶμεν 
ἐν αὐτῇ»!

Δανειζόμαστε τα λόγια αυτά της Ιεράς Υμνολογίας μας για να εκφράσουμε 
τα μύχια αισθήματα της καρδίας μας, για το γεγονός που βιώνουμε από της 
περασμένης Τετάρτης, οπότε «οἱ πόδες Ὑμῶν» μετά της τιμίας Συνοδίας σας 
πάτησαν τον αποστολοβάδιστο αλλά και αποστολοαιματοπότιστο χώρο της 
πατρίδας μας. Η συγκίνησή μας κορυφώνεται σήμερα που αξιωθήκαμε να 
βιώσουμε για μια ακόμη φορά τη Θεία Ευχαριστία, ως εικόνα και πρόγευση 
της Βασιλείας του Θεού. Προσευχηθέντες «ἐν μιᾷ καρδίᾳ» και ομολογήσαντες 
«ἐν ἀγάπῃ καὶ ὁμονοίᾳ» «Πατέρα, Υἱὸν καὶ Ἅγιον Πνεῦμα, Τριάδα ὁμοούσιον 
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καὶ ἀχώριστον»,  κοινωνήσαμε του Λόγου του Θεού, τόσο διά του ευαγγελικού 
αναγνώσματος όσον και, κυρίως, διά της μεταλήψεως του αχράντου Σώματος 
και του τιμίου Του Αίματος, και γίναμε σύσσωμοι και σύναιμοι μ’ Αυτόν.

Η ενότητα της πίστεως, η οποία εκφράζεται διά της συμμετοχής εις το κοινό 
Ποτήριο, μάς καθιστά «οικείους», κατά τον Απόστολο Παύλο. Και είναι αυτή η 
οικειότητα, που νιώθουμε αυτές τις μέρες μαζί σας, που γεμίζει τις καρδιές μας 
με βαθύτατη συγκίνηση. Όπως χαρακτηριστικά αναφέρει ο άγιος Ειρηναίος: η 
ανά τον κόσμο Ορθοδοξία «παρειληφυῖα τὸ ἀποστολικὸ κήρυγμα...... ἐν ὅλῳ 
τῷ κόσμῳ διεσπαρμένη, ἐπιμελῶς φυλάσσει, ὡς ἕνα οἶκον οἰκοῦσα....Καὶ γὰρ 
αἱ κατὰ τὸν κόσμον διάλεκτοι ἀνόμοιαι, ἀλλ’ ἡ δύναμις τῆς παραδόσεως μία 
καὶ αὐτή». 

Είτε στην Κύπρο ζούμε, είτε στη Σερβία, οι Ορθόδοξοι είμαστε ενωμένοι 
και ζούμε ως αδελφοί που κατοικούν στην ίδια οικία, υπό τη σκέπη του ιδίου 
πατρός. Στο όνομα του Χριστού και στην κοινή προς Αυτόν πίστη καταργούνται 
τα σύνορα και οι αποστάσεις, οι διακρίσεις και οι διαχωρισμοί, οι γλώσσες και 
οι εθνότητες και οι άνθρωποι οποιασδήποτε φυλής, όπου και αν κατοικούν, 
θεωρούν εαυτούς αδελφούς. «Ἐν γὰρ Χριστῷ Ἰησοῦ οὐκ ἔνι Ἰουδαῖος οὐδὲ 
Ἕλλην, οὐκ ἔνι δοῦλος οὐδὲ ἐλεύθερος, οὐκ ἔνι ἄρσεν καὶ θῆλυ» (Γαλ.3,28). 
Την οικειότητα αυτή προσαυξάνει στην περίπτωσή μας η κοινή, εκ μέρους των 
Εκκλησιών μας, γνωριμία του Γολγοθά καθ’ όλη την μακραίωνη ιστορία τους. 
Οι Εκκλησίες μας δεν υπήρξαν μόνον θεατές, ούτε και απλώς ερμήνευσαν 
ιστορικά το Πάθος και την Ανάσταση του Χριστού. Συμπορεύτηκαν υπαρξιακά 
με τον Χριστό στο Πάθος και την Ανάσταση, ακολουθώντας το ποίμνιό 
τους στις ποικίλες εθνικές του περιπέτειες. Στη μακραίωνη ιστορική πορεία 
των Εκκλησιών μας, το μαρτύριο υπήρξε η ουσιαστικότερη έκφραση της 
αυτοσυνειδησίας τους.

Σας καλωσορίζουμε και πάλιν, επίσημα, Μακαριώτατε στην Κύπρο και σας 
ευχαριστούμε για τον κόπο του ταξιδίου, στον οποίο υποβληθήκατε, να έλθετε 
μέχρις εδώ, για να ευλογήσετε τον λαό μας, να ανασκοπήσουμε τις μεταξύ των 
Εκκλησιών μας σχέσεις, τη θέση και τη δράση τους στον Ορθόδοξο, τον άλλο 
Χριστιανικό, αλλά και στον υπόλοιπο κόσμο.

Στενές, και αδελφικές υπήρξαν ανέκαθεν οι σχέσεις των δύο Εκκλησιών μας. 
Η συνεργασία τους υπήρξε αγαστή και γόνιμη, τόσο στο παρελθόν όσο και στα 
πρόσφατα χρόνια, στους διορθόδοξους και στους διαχριστιανικούς διαλόγους.
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Η δική μας Εκκλησία, παρά τον πάντοτε μικρό αριθμό των πιστών της, 
έχει ένα ένδοξο παρελθόν, αφού πρώτη αυτή στην Ευρώπη δέχτηκε τον 
Χριστιανισμό, ταυτίστηκε αριθμητικά με τον πληθυσμό της νήσου από πολύ 
νωρίς και συμμετέσχε ενεργά σ’ όλες τις Οικουμενικές Συνόδους. Ελληνική από 
την αυγή της Ιστορίας της, αλλά απομονωμένη από τον υπόλοιπο Ελληνικό 
κορμό, η Κύπρος συνάντησε πολλές περιπέτειες στην ιστορική πορεία της. 
Η Εκκλησία μας έχουσα το αυτοκέφαλό της από την Γ΄ Οικουμενική Σύνοδο 
και περιβεβλημένη από τον 5ο αιώνα με ειδικά αυτοκρατορικά προνόμια, 
για αιώνες πολλούς, μέχρι σήμερα, υποβάστασε, περικράτησε, περιέθαλψε και 
ενίσχυσε τους πιστούς της. Διαρκείς αγώνες, εκατόμβες θυμάτων, θυσίες των 
προκαθημένων της και άλλων ιεραρχών και κληρικών, ταύτισαν την Εκκλησία 
με την ιστορική πορεία του λαού μας. Ο ηγετικός εθνικός ρόλος της Εκκλησίας 
κατέστη για μας παράδοση αιώνων. Η παράδοση αυτή συνεχίζεται και σήμερα. 
Δεν μπορεί να εκριζωθεί γιατί είναι στοιχείο χαρακτηριστικό αυτού τούτου του 
εθνικού μας βίου.

Και η Σερβική Εκκλησία, πολύ μεγαλύτερη σε αριθμό πιστών, ταυτίστηκε 
με την πορεία του λαού της. Παρόλο που ο Σερβικός λαός δέχτηκε αργότερα 
τον Χριστιανισμό, βρήκε το Ιλλυρικό έδαφος καλλιεργημένο από την 
αποστολική, ήδη, εποχή∙ και σ’ αυτό το έδαφος ρίζωσε και καρποφόρησε. Στο 
πρόσωπό Σας σήμερα χαιρετίζουμε και ασπαζόμαστε ολόκληρο τον ευσεβή 
Ορθόδοξο Σερβικό λαό.

Έχοντας τις ίδιες αρχές και τα ίδια ιδεώδη, οι δυο μας Εκκλησίες, 
συνεργάστηκαν πάντοτε αγαστώς. Και όταν οι ισχυροί της γης βομβάρδιζαν 
τη γη Σας, κυρίως εξ αιτίας της Ορθόδοξης πίστης Σας, στο μέτρο των 
δυνατοτήτων μας, προστρέξαμε σε συμπαράστασή Σας. Αυτή τη συμπαράσταση 
δεχτήκαμε και εμείς από Σας προηγουμένως, αλλά και εξακολουθούμε μέχρι 
σήμερα να τη δεχόμαστε σ’ όλες τις δύσκολες στιγμές μας.

Η ταύτιση των Εκκλησιών μας με το ποίμνιό τους δεν οδήγησε καμιά φορά 
σε οποιοδήποτε είδος εθνοφυλετισμού. Και αυτό φαίνεται από τις πρωτοβουλίες 
που αναλαμβάνουν στον διορθόδοξο αλλά και στον διαχριστιανικό διάλογο.

Τις άριστες σχέσεις των Εκκλησιών μας, που βασίζονται σε καθαρώς 
χριστιανικές αρχές, βιώσαμε προσωπικά κατά τη διάρκεια των εργασιών της 
Αγίας και Μεγάλης Συνόδου στην Κρήτη, το περασμένο Ιούνιο. Λόγω της 
θέσης των Εκκλησιών μας στα Δίπτυχα, βρισκόμασταν σε διπλανές θέσεις. 
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Παρακολούθησα από κοντά όχι μόνον τις παρεμβάσεις σας, αλλά και την όλη 
αγωνία σας, τις σκέψεις και τους προβληματισμούς σας∙ και εξετίμησα βαθύτατα 
την πίστη σας στον Θεό και την υπευθυνότητά σας απέναντι στην Εκκλησία.

Η επιτυχία της Αγίας και Μεγάλης Συνόδου της Ορθοδόξου Εκκλησίας 
ήταν έργο ομαδικό όλων των Εκκλησιών, που πήραν μέρος σ’ αυτή. Είμαστε, 
όμως, υποχρεωμένοι να εξάρουμε τον ρόλο που διαδραμάτισε στην επιτυχία 
αυτή η Εκκλησία της Σερβίας. Ήταν Αυτή και ο Προκαθήμενός της, που 
δέχτηκαν αφόρητες πιέσεις από τις Εκκλησίες, που για δικούς τους εσωτερικούς 
και επουσιώδεις λόγους, δεν μετέσχον της Συνόδου, για να απόσχει και αυτή. 
Και ήταν η σωφροσύνη του Προκαθημένου της και το ήθος της Ιεραρχίας της, 
που απέρριψαν αυτές τις προτάσεις.

Αν την τελευταία στιγμή ματαιωνόταν η σύγκληση της Αγίας και Μεγάλης 
Συνόδου, χωρίς να υπάρχει, όπως και δεν υπήρχε, κανένας σοβαρός λόγος, οι 
συνέπειες θα ήταν μεγάλες και δυσμενείς για την Ορθόδοξη Εκκλησία. Ένα 
προπαρασκευαστικό έργο που κράτησε πενήντα πέντε ολόκληρα έτη, από 
το 1961, θα πήγαινε χαμένο. Η Ορθόδοξη Εκκλησία θα επέστρεφε στην 
εσωστρέφεια και η Σύνοδος ουδέποτε θα συγκαλείτο. Η γελοιοποίηση στα 
μάτια των ξένων, ετεροδόξων και ετεροθρήσκων, θα ήτο πλήρης. Μα και η 
απαξίωση από τον Ορθόδοξο κόσμο δεν θα ήτο μικρότερη.

Κατανοώντας   τη σημασία της συμμετοχής της Εκκλησίας της Σερβίας 
στην Αγία και Μεγάλη Σύνοδο, η Ιεραρχία της, με επικεφαλής τον Μακαριώτατο 
Πατριάρχη κ. Ειρηναίο, ξεπέρασε και τις άλλες δυσκολίες που προβάλλονταν 
από ομάδες συντηρητικών στο εσωτερικό της και όχι απλώς συμμετέσχε, αλλά 
και με τις καίριες παρεμβάσεις της πρωταγωνίστησε σ’ αυτή. 

Πέραν από την ανάγκη της έμπρακτης έκφρασης της ενότητας της 
Ορθοδοξίας και τη λύση ζητημάτων κανονικής οργάνωσης της  Ορθοδόξου 
Εκκλησίας, που επέβαλλαν τη χωρίς καθυστέρηση σύγκληση της Αγίας και 
Μεγάλης Συνόδου, τόσο ο Μακαριώτατος Πατριάρχης Σερβίας όσο και εμείς, 
κατανοούσαμε ότι αυτή δεν έπρεπε να ματαιωθεί και για άλλους σπουδαίους 
λόγους: οι αλλαγές στον σύγχρονο κόσμο είναι ραγδαίες και θα έπρεπε να 
δοθεί η κοινή θέση των Ορθοδόξων στα νέα μεγάλα προβλήματα του καιρού 
μας: της Βιοηθικής, της Οικολογίας, της μη σύμμετρης ανάπτυξης υλικών και 
πνευματικών αξιών στον κόσμο, της απουσίας νοήματος ζωής από τον σύγχρονο 
άνθρωπο. Θα έπρεπε ακόμα να προβληθούν χωρίς χρονοτριβή οι πνευματικοί  
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θησαυροί της Ορθοδοξίας σε όλους εκείνους που βρίσκονται πέραν των 
ορίων της, με σκοπό την προετοιμασία και την επιτάχυνση του δρόμου που 
οδηγεί στην ενότητα.  Θα  έπρεπε, επίσης, η Αγία και Μεγάλη Σύνοδος, να 
στρέψει το βλέμμα της και στις Ορθόδοξες κοινωνίες. Να εκφράσει το ήθος 
και τις αξίες της Εκκλησίας και να τις προβάλει ως αποτελεσματικά μέσα 
καταπολέμησης της διαφθοράς. Να προβάλει τη μετεξέλιξη των πνευματικών 
αξιών σε δημόσιες αξίες και να προσδώσει στη λειτουργική του διάσταση και 
μιαν ηθική διάσταση. Να βρει, με άλλα λόγια, νέους τρόπους προσέγγισης 
και μετάδοσης των αναλλοίωτων αρχών της στον σημερινό άνθρωπο. Όταν 
ο κόσμος, υψώνοντας τις κεραίες του, ζητά απεγνωσμένα σήμα ζωής και 
προοπτική σωτηρίας, δεν θα μπορούσαμε να ερίζουμε για τον τρόπο που θα 
παρακάθονταν οι Προκαθήμενοι στη Σύνοδο και τα άλλα επουσιώδη της ζωής. 
Ευχαριστούμε, Μακαριώτατε, για την όλη στάση σας, που μας δίδαξε πολλά.

Η επίσκεψή Σας στην Εκκλησία μας, μάς έδωσε την ευκαιρία του 
συμπροβληματισμού για την κατάσταση όχι μόνο του Χριστιανικού, αλλά 
και του σύμπαντος κόσμου, καθώς και την ευκαιρία της εξέτασης, τρόπων 
αποτελεσματικότερης παρέμβασης στα πράγματα. Και είναι πράγματι 
απογοητευτική η κατάσταση στον σύγχρονο κόσμο. Ατομισμός και ιδιοτέλεια, 
θρησκευτικός αποχρωματισμός, καταπάτηση θείου και ανθρωπίνου νόμου 
χαρακτηρίζουν τις σχέσεις ανθρώπων και λαών. Η προηγμένη επιστημονική 
τεχνολογία κατέστησε πιο άνετη τη ζωή και τη διαβίωση του ανθρώπου σε 
πλείστα μέρη της γης, και στην περιοχή των χωρών μας, και του πρόσφερε 
δυνατότητες για μιαν αναβαθμισμένη ποιότητα ζωής. Όμως «οὐκ ἐπ’ ἄρτῳ 
μόνῳ ζήσεται ἄνθρωπος». Η καταξίωση του ανθρώπου πηγάζει μέσα από τα 
πνευματικά στοιχεία του πολιτισμού και μόνον αν προσανατολιστεί προς 
τέτοιες αξίες θα καταξιώσει και τον εαυτό του και θα ωφελήσει και τους 
συνανθρώπους του. Στη σημερινή τεχνοκρατούμενη κοινωνία, ακόμα και 
για τους «πνευματικότερους», αλλά μακράν της Εκκλησίας ανθρώπους, 
ελλοχεύει ένας μεγάλος κίνδυνος: να αναζητούν τον Θεό και να προσπαθούν 
να τον συναντήσουν στην οθόνη των υπολογιστών και σε θεωρητικούς 
ακροβατισμούς, και όχι στο πρόσωπο του συνανθρώπου τους, όπως τον 
συνάντησε σήμερα ο Σαμαρείτης στο πρόσωπο ενός εξ ορισμού εχθρού του.

Και από την άλλη, καθημερινά διαπιστώνουμε εκείνο που τόσο 
επιγραμματικά διατύπωσε ο πανηγυρικά εορταζόμενος σήμερα άγιος Ιωάννης 
ο Χρυσόστομος: «Οὐχ οὕτως  ἁμαρτία κακόν, ὡς ἡ μετὰ τὴν ἁμαρτία 
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ἀναισχυντία». Το να αμαρτάνει κανείς, να εκτρέπεται δηλαδή από τον νόμο 
και το θέλημα του Θεού, αλλά συγχρόνως να συναισθάνεται την αδυναμία 
του, να ντρέπεται για τις παρεκτροπές του και να ομολογεί την ενοχή του, 
δηλώνει ότι υπάρχει ελπίδα διόρθωσης. Το να αμαρτάνει όμως ο άνθρωπος, να 
εκτραχύνεται και ταυτόχρονα να χάνει την αίσθηση της αμαρτίας και να φέρεται 
με αναισχυντία, ως να έχει με το μέρος του την αλήθεια, τότε τα πράγματα 
είναι πολύ επικίνδυνα. Και σήμερα έχουμε φτάσει, δυστυχώς, σε σημείο που η 
θρασύτητα, η ασυδοσία και η αναισχυντία να διαφημίζονται προκλητικότατα 
και να παρουσιάζονται ως τάσεις «προοδευτικές» και «σύγχρονες».

Όσο πιο άδειος είναι ο άνθρωπος, τόσο περισσότερο γεμίζει από τον εαυτό 
του. Αισθάνεται κραταιός και αυτάρκης, βιώνει μιαν φανταστική πληρότητα, 
μια φαντασίωση παντοδυναμίας. Ένα βλέμμα γύρω μας θα μας πείσει για τα 
γενικότερα αποτελέσματα αυτής της κατάστασης: πόλεμοι και συρράξεις, 
υλικές καταστροφές, σφαγές αμάχων, περιφρόνηση της ανθρώπινης ζωής, προ-
σφυγοποίηση και εκπατρισμός είναι τα κύρια χαρακτηριστικά της κοινωνίας μας.

Στην Κύπρο, εδώ και 42 χρόνια, ο λαός μας ζει το δράμα της εκδίωξης από 
τις πατρογονικές του εστίες. Τόσα χρόνια και ακόμα κηδεύουμε νεκρούς της 
εισβολής, αφού η Τουρκία δολοφόνησε εν ψυχρώ χιλιάδες Χριστιανούς και 
αρνείται να δηλώσει τον τόπο ταφής τους. Τόσα χρόνια στερούμαστε και τα 
πιο στοιχειώδη ανθρώπινα δικαιώματά μας. Δεν μπορούμε να επισκεφθούμε 
ελεύθερα τους τόπους καταγωγής μας, να κατοικήσουμε στα σπίτια μας, να 
λειτουργήσουμε στις εκκλησίες μας, να απολαύσουμε τις περιουσίες μας. 
Πεντακόσιοι και πλέον ναοί μας στα κατεχόμενα εδώ και 42 χρόνια σιγούν. 
Άλλοι κατεδαφίστηκαν, άλλοι μετατράπηκαν σε μουσουλμανικά τεμένη, σε 
αποθήκες, σε στάβλους ζώων, άλλοι παραδόθηκαν στη φθορά του χρόνου. Σ’ 
αυτά τα 42 χρόνια ένα πλήθος εποίκων μεταφέρθηκαν παράνομα στον τόπο μας 
αλλοιώνοντας τη δημογραφική σύνθεση της πατρίδας μας. Και αυτές τις μέρες 
τα Ηνωμένα Έθνη, οι ισχυροί της γης, μάς συμβουλεύουν να συμβιβαστούμε με 
το άδικο, να διαγράψουμε πατρίδες και τους ναούς μας, τα ιερά και τα όσιά μας 
και να υποθηκεύσουμε το μέλλον μας στην Τουρκία. Και όλα αυτά μπροστά 
στην ξεκάθαρα διαφαινόμενη πρόθεση της Τουρκίας για κατάληψη ολόκληρης 
της Κύπρου. Τέτοια είναι η ανθρώπινη δικαιοσύνη σήμερα. Την γνωρίσατε 
και εσείς εξάλλου, Μακαριώτατε, στο Κοσσυφοπέδιο, στο Μαυροβούνιο, στη 
Βοσνία,  όταν, αυτή την ίδια ημέρα του Πάσχα, Σάς βομβάρδιζαν, πριν λίγα 
χρόνια, οι δήθεν πολιτισμένοι του κόσμου τούτου.     
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Στη γειτονική μας Μέση Ανατολή ο γηγενής πληθυσμός υφίσταται εδώ 
και χρόνια ένα ανείπωτο μαρτύριο. Ιδιαίτερα δε οι Χριστιανοί κινδυνεύουν με 
παντελή αφανισμό. Και όλα αυτά γιατί τα συμφέροντα κάποιων υποδαυλίζουν 
τον ισλαμικό φονταμενταλισμό και επιδιώκουν την επιβολή της μόνιμης 
κυριαρχίας τους στην περιοχή. Αντί της δικαιοσύνης και της αγάπης επικρατεί 
η ισχύς και ο παραλογισμός.

Κοιλάδα στεναγμών η γη μας, μοιάζει με τη μεταξύ Ιερουσαλήμ και Ιεριχούς 
κοιλάδα της σημερινής παραβολής, με ληστές και εχθρούς πολλούς. Για την 
αντιμετώπιση της κατάστασης, για ριζική θεραπεία αυτης της κακοδαιμονίας, 
χρειάζεται η στροφή προς το θέλημα του Θεού και τις πανανθρώπινες αξίες. 
Πλήρη απάντηση μάς έδωσε η σημερινή παραβολή του Καλού Σαμαρείτη: η 
άνευ όρων και ορίων αγάπη προς κάθε άνθρωπο, που την χαρακτηρίζει η 
ανιδιοτέλεια, που δεν είναι φιλανθρωπία της στιγμής, αλλά έχει το στοιχείο της 
διάρκειας, είναι η λύση όλων των προβλημάτων μας.

Ως Χριστιανοί, αλλά ιδιαίτερα εμείς, ως Χριστιανοί ηγέτες, αυτό το μήνυμα 
στέλλουμε στον κόσμο: σ’ έναν κόσμο που τον χαρακτηρίζει η ιδιοτέλεια και ο 
υποκειμενισμός, μόνον η αγάπη ανοίγει προοπτικές υπέρχρονες και υπέρχωρες. 
Αυτή μόνο θα αποκαταστήσει την ειρήνη και τη δικαιοσύνη στη γη και θα 
ανοίξει διάπλατα και τον δρόμο προς τον ουρανό. Αυτό δεν σημαίνει, βέβαια, 
ότι απεμπολούμε τα δικαιώματα του λαού μας. Η αγάπη προϋποθέτει πάντοτε 
τη δικαιοσύνη. Γι’ αυτό και ενώπιόν Σας, Μακαριώτατε, αυτή τη στιγμή, 
διακηρύττουμε ότι δεν θα δεχτούμε με κανένα τρόπο να υποθηκεύσουμε 
σε κανέναν το μέλλον του λαού μας, και τη Χριστιανική παρουσία μας στην 
πατρίδα μας, κάτω από οποιεσδήποτε συνθήκες. Ούτε και θα υποκύψουμε 
στις απειλές των εχθρών, ή στις υποδείξεις των ξένων, ή στις παροτρύνσεις 
δικών μας όψιμων πατριωτών, οι οποίοι υπήρξαν επιδεικτικά απόντες από τους 
πρόσφατους αγώνες της πατρίδας μας. Αναμένουμε τα επίσημα αποτελέσματα 
των πρόσφατων συνομιλιών επί του εθνικού μας θέματος και ως Εκκλησία θα 
τοποθετηθούμε ευθαρσώς επ’ αυτών.

Σας ευχαριστούμε και πάλιν Μακαριώτατε για την επίσκεψή Σας 
στην Κύπρο, για τις συνομιλίες που είχαμε και τη συναναστροφή μαζί Σας. 
Ευχαριστούμε και για την ευλογία που επιδαψιλεύσατε στον λαό μας και 
ελπίζουμε σύντομα να μας δοθεί η ευκαιρία να Σας ξεναγήσουμε και στα 
κατεχόμενα σήμερα ιερά μας. 
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Θα θέλαμε πριν απευθύνετε στον λαό μας τους λόγους της αγάπης Σας 
να σας παρακαλέσουμε να δεχθείτε το χρυσούν παράσημο του Αποστόλου 
Βαρνάβα, ανώτατη τιμητική διάκριση της Εκκλησίας της Κύπρου.

Στη συνέχεια ο Μακαριώτατος παρασημοφόρησε τον Πατριάρχη της 
Σερβίας με το χρυσούν παράσημο τού Αποστόλου Βαρνάβα.  Το σκεπτικό της 
βράβευσης ανέγνωσε ο  πρώτος τη τάξει Μητροπολίτης Πάφου κ. Γεώργιος και 
το οποίο έχει ως εξής:

ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΣ Β΄
ΕΛΕΩι ΘΕΟΥ ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΟΣ 

ΝΕΑΣ ΙΟΥΣΤΙΝΙΑΝΗΣ ΚΑΙ ΠΑΣΗΣ ΚΥΠΡΟΥ

ΤΗι ΑΥΤΟΥ  ΜΑΚΑΡΙΟΤΗΤΙ
ΤΩι ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΩι  ΠΕΚΙΟΥ, 

ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗι ΒΕΛΙΓΡΑΔΙΟΥ ΚΑΙ ΚΑΡΛΟΒΙΚΙΟΥ,
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 ΚΑΙ ΠΑΤΡΙΑΡΧΗι ΤΩΝ ΣΕΡΒΩΝ 
ΚΥΡΙΩι ΕΙΡΗΝΑΙΩι

ΧΑΙΡΕΙΝ ΕΝ ΚΥΡΙΩι

 ΟΜΟΘΥΜΩι ΒΟΥΛΗι
ΤΗΣ  ΙΕΡΑΣ ΣΥΝΟΔΟΥ ΤΗΣ ΚΑΘ’ ΗΜΑΣ ΑΓΙΩΤΑΤΗΣ

 ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ
 

ΑΠΟΝΕΜΟΜΕΝ
ΤΗι ΥΜΕΤΕΡΑι ΠΕΠΝΥΜΕΝΗι ΜΑΚΑΡΙΟΤΗΤΙ,

ΕΠΙΣΚΕΠΤΟΜΕΝΗι ΤΟ ΠΡΩΤΟΝ ΕΠΙΣΗΜΩΣ ΤΗΝ ΚΥΠΡΟΝ,
ΤΟ ΜΕΓΑ ΧΡΥΣΟΥΝ ΠΑΡΑΣΗΜΟΝ ΤΟΥ ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΒΑΡΝΑΒΑ,

ΩΣ ΕΚΦΡΑΣΙΝ ΑΓΑΠΗΣ ΚΑΙ ΤΙΜΗΣ  
ΔΙΑ ΤΕ ΤΟ ΘΕΟΦΙΛΩΣ ΚΑΙ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΩΣ ΗΓΕΙΣΘΑΙ  

ΤΗΣ  ΔΟΚΙΜΑΖΟΜΕΝΗΣ  ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΤΗΣ  ΣΕΡΒΙΑΣ, 
 ΔΙΑ ΤΟΥΣ ΑΤΡΥΤΟΥΣ ΥΜΩΝ ΑΓΩΝΑΣ ΥΠΕΡ ΤΗΣ ΟΡΘΟΔΟΞΙΑΣ,

  ΚΑΙ ΔΙΑ ΤΗΝ ΑΓΑΠΗΝ ΥΜΩΝ
ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΕΝ ΚΥΠΡΩι ΧΕΙΜΑΖΟΜΕΝΟΝ ΛΑΟΝ ΤΟΥ ΘΕΟΥ.

ΕΦ’ Ωι ΚΑΙ ΕΙΣ ΕΝΔΕΙΞΙΝ ΣΥΝΕΠΙΔΙΔΟΜΕΝ ΤΗι ΑΠΟΝΟΜΗι
ΤΟΔΕ ΤΟ ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΙΚΟΝ ΗΜΩΝ ΓΡΑΜΜΑ

ΥΠΟΓΕΓΡΑΜΜΕΝΟΝ ΤΗι  ΙΔΙΑι ΗΜΩΝ ΧΕΙΡΙ.

ΕΝ ΤΗι ΙΕΡΑι ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΗι ΚΥΠΡΟΥ,
ΤΗι  ΤΡΙΤΗι ΚΑΙ ΔΕΚΑΤΗι  ΤΟΥ ΜΗΝΟΣ  ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ

ΤΟΥ ΑΠΟ ΧΡΙΣΤΟΥ ΓΕΝΝΗΣΕΩΣ ΕΚΤΟΥ ΚΑΙ ΔΕΚΑΤΟΥ
 ΚΑΙ ΔΙΣΧΙΛΙΟΣΤΟΥ ΣΩΤΗΡΙΟΥ ΕΤΟΥΣ.

                                          Ο ΚΥΠΡΟΥ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΣ Β΄.
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Ο Πατριάρχης Σερβίας, μετά την παρασημοφόρησή του, απάντησε 
βαθύτατα συγκινημένος. Ανεφέρθη, πρώτα, στην αγαθή συγκυρία της τέλεσης 
του ιερού συλλείτουργου την ημέρα της μνήμης του Αγίου Ιωάννου του 
Χρυσοστόμου, κορυφαίου ιεράρχου, πολλά υποστάντος κατά την υπεράσπιση 
της αληθείας και των συμφερόντων της Εκκλησίας και του λαού του και 
κατά την οποία άγει τα ονομαστήριά του ο Προκαθήμενος της Εκκλησίας 
της Κύπρου. «Ο άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος», είπε ο Πατριάρχης Σερβίας, 
«αποτελεί αγωνιστικό πρότυπο για κάθε ιεράρχη, προασπιζόμενο το δίκαιο του 
λαού του και την εθνική ακεραιότητα της πατρίδας του».

Αναφέρθη, ακολούθως, στην  κοινή μαρτυρική πορεία του Σερβικού και 
του Κυπριακού λαού: «Ό,τι συνέβη με το βόρειο τμήμα της πατρίδας σας», είπε, 
«συνέβη με το νότιο της δικής μας πατρίδας. Εκείνο που προασπιζόμαστε, και 
δεν θα παύσουμε αγωνιζόμενοι προς τούτο, δεν είναι μόνο το δικαίωμά μας να 
παραμείνουμε στη γη των πατέρων μας˙ είναι και η διαφύλαξη ενός τρόπου 
ζωής, ξένου προς τους επιδρομείς για τον οποίο εμείς καυχόμαστε».

Έκαμε μνεία, στη συνέχεια, της συμπαράστασης της Κυπριακής Εκκλησίας 
και του Κυπριακού λαού κατά τις δύσκολες μέρες, στις οποίες η Σερβία 
υφίστατο αεροπορικούς βομβαρδισμούς, και ανέφερε πως η βοήθεια, την οποία 
δέχτηκε από την Εκκλησία της Κύπρου, ήταν η μεγαλύτερη από κάθε άλλη 
βοήθεια, από τις υπόλοιπες Ορθόδοξες Εκκλησίες.

Ανεφέρθη, ακολούθως, απαντώντας σε σχετικό απόσπασμα της ομιλίας 
του Μακαριωτάτου Αρχιεπισκόπου Κύπρου, στην αγία και Μεγάλη Σύνοδο, 
η οποία συνήλθε στην Κρήτη τον παρελθόντα Ιούνιο και τόνισε τη σημασία 
της για τη ζωή και την ενότητα της Ορθοδόξου Εκκλησίας, δίνοντας έμφαση 
στην ευθύνη όλων για πραγματοποίηση των αποφάσεών της. Έκανε, μάλιστα, 
ιδιαίτερη μνεία στην ευθύνη όλων να αντιταχθούμε σ’ έναν δυτικόφερτο τρόπο 
ζωής, που επηρεάζει και τις χώρες μας, και ο οποίος βρίσκεται σε αντίθεση με 
τον ορθόδοξο τρόπο ζωής με τον οποίο ανετράφησαν οι πατέρες μας.

Αναφερόμενος στην Ευαγγελική περικοπή της ημέρας, ο Πατριάρχης 
Σερβίας τόνισε την αξία της αγάπης στις μεταξύ των ανθρώπων σχέσεις, 
της οποίας έχει ανάγκη ιδιαίτερα σήμερα ο κόσμος. Επεσήμανε τέσσερα 
χαρακτηριστικά της αγάπης του Σαμαρείτη προς τον συνάνθρωπό του που 
έχουν διαχρονική αξία: Το ότι, πρώτα, η αγάπη δεν πρέπει να έχει όρια αλλά 
να επεκτείνεται προς όλους. Να φτάνει μέχρι και αυτούς τους εχθρούς μας. 
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Ύστερα το ότι πρέπει να είναι ανιδιοτελής. Να μην περιμένει ανταλλάγματα. 
Ο Σαμαρείτης εξεδήλωσε την αγάπη του σε έναν άγνωστό του, ο οποίος 
και στη συνέχεια θα παρέμενε άγνωστος γι’ αυτόν, κάτι που συνήθως ο 
σημερινός κόσμος δεν εφαρμόζει. Πριν εκδηλωθεί ο σημερινός άνθρωπος προς 
τον συνάνθρωπό του, εξετάζει τι αναμένει από εκείνον προς τον οποίο θα 
προσφέρει την αγάπη του. Τρίτο χαρακτηριστικό της αγάπης του Σαμαρείτη 
ήταν η διάρκειά της. Δεν θεώρησε ότι έκαμε το καθήκον του με την παράδοση 
του πληγωμένου στο πανδοχείο. Μερίμνησε για την θεραπεία του, αφού «ἔδωκε 
τῷ πανδοχεῖ» δύο δηνάρια λέγοντας του «ἐπιμελήθητι αὐτοῦ».

 Τέταρτο χαρακτηριστικό της αγάπης, είπε ο Πατριάρχης, όπως 
την επέδειξε ο Σαμαρείτης, ήταν το ότι δεν περιορίζεται σε υλική βοήθεια. 
Είναι ζήτημα ανθρωπιάς. Είπε στον πανδοχέα ότι θα επανέλθει ο ίδιος 
να πληροφορηθεί για την υγεία τού «ἐμπεσόντος ἐς τοὺς λῃστάς».  Ο 
Μακαριώτατος Πατριάρχης Σερβίας ανέλυσε τη συμπεριφορά του σημερινού 
ανθρώπου απέναντι στον συνάνθρωπό του και κατέληξε ότι αυτή πολύ απέχει 
από την αγάπη που οριοθέτησε ο Κύριος τόσο με τη σημερινή παραβολή όσο 
και με την όλη διδασκαλία του.

Τέλος, ο Πατριάρχης Σερβίας ευχαρίστησε θερμά τον Μακαριώτατο 
Αρχιεπίσκοπο Κύπρου για την παρασημοφόρησή του και ευχήθηκε σύντομη 
λύση των δεινών του Κυπριακού λαού, για να μπορέσει και ο ίδιος να 
προσκυνήσει τον τάφο του αποστόλου Βαρνάβα, ο οποίος  εικονίζεται στο 
πίσω μέρος του παρασήμου, που με συγκίνηση παρέλαβε. 

Μετά το πέρας της Θείας Λειτουργίας οι δύο Προκαθήμενοι με τα Μέλη 
των Συνοδιών Τους και τους συλλειτουργήσαντας κληρικούς επέστρεψαν 
στην Ιερά Αρχιεπισκοπή Κύπρου, όπου ο Μακαριώτατος παρέθεσε το επίσημο 
γεύμα προς τιμή τού Πατριάρχη Σερβίας και των Μελών της Συνοδίας Του. Στο 
επίσημο γεύμα παρακάθησαν πολλά Μέλη της Ιεράς Συνόδου, ο Πρόεδρος της 
Βουλής κ. Δημήτρης Συλλούρης, ο Υπουργός Παιδείας κ. Κώστας Καδής και 
πολλοί άλλοι επίσημοι.

Στη σύντομη προσφώνησή του ο Μακαριώτατος είπε ότι αισθάνεται 
ευτυχής γιατί μετά την κοινή Θεία Κοινωνία, δια της οποίας όλοι έγιναν 
σύσσωμοι και σύναιμοι με τον Κύριο, τώρα η Εκκλησία Κύπρου παραθέτει και 
την υλική τράπεζα προς τιμή των υψηλών Της ξένων. 

Αναφέρθηκε δι’ ολίγων στους οραματισμούς του για την Εκκλησία της 
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Κύπρου και ευχήθηκε στον Πατριάρχη  Σερβίας Χρόνια Πολλά και καρποφόρα 
επ’ αγαθώ της Εκκλησίας της Σερβίας και της Ορθοδοξίας γενικότερα.

Ο Πατριάρχης Σερβίας ευχαρίστησε θερμώς τον Μακαριώτατο για την 
τόσο ένθερμη φιλοξενία Του και ανταπέδωσε τις ολόθερμες ευχές Του  για τον 
ίδιο, την Εκκλησία της Κύπρου και το Ποίμνιό Της.

Το απόγευμα ο Αρχιεπίσκοπος Κύπρου παρέθεσε ανοικτή δεξίωση για το 
κοινό με  την ευκαιρία της δεκαετούς αρχιεπισκοπικής Του διακονίας και των 
ονομαστηρίων αυτού. 

Αργά το βράδυ, παρέθεσε κατ’ ιδίαν δείπνο προς τιμή τού Πατριάρχη  και 
της Συνοδίας αυτού.

 ΔΕΥΤΕΡΑ, 14 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2016

a
Στις 9 το πρωί ο Πατριάρχης Σερβίας κ. Ειρηναίος μαζί με τον Αρχι-

επίσκοπο Κύπρου είχαν συνάντηση με τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας 
κ. Νίκο Αναστασιάδη, ο οποίος τους ενημέρωσε δεόντως για την πορεία των 
συνομιλιών του για την επίλυση τού χρονίζοντος κυπριακού προβλήματος. 

Στη συνέχεια, οι δύο Προκαθήμενοι με τα Μέλη των Συνοδιών Τους 
κατευθύνθηκαν προς την Ιερά Βασιλική και Σταυροπηγιακή Μονή Κύκκου. Εκεί 
τους υποδέχτηκαν με τις προσήκουσες τιμές ο Πανιερώτατος Μητροπολίτης 
Κύκκου και Τηλλυρίας κ. Νικηφόρος και η σεπτή χορεία των θεοσεβών 
Πατέρων, των συγκροτούντων τη μοναστική Αδελφότητα  της Ιεράς Βασιλικής 
και Σταυροπηγιακής Μονής Κύκκου και πλήθος πιστών.

Στην είσοδο της Μονής ο Πανιερώτατος καλωσόρισε τον Πατριάρχη 
Σερβίας, ο οποίος αφού περιεβλήθη τον αρχιερατικό μανδύα, εισήλθε 
στο καθολικό της Μονής και προσκύνησε με ευλάβεια και συγκίνηση τη 
χαριτόβρυτη εικόνα της Παναγίας της Ελεούσας τού Κύκκου. Στη συνέχεια ο 
Βυζαντινός χορός της ιεράς Μονής Κύκκου απέδωσε τους κατάλληλους για 
την υποδοχή ύμνους και έψαλλε την πανηγυρική Δοξολογία, προϊσταμένου 
του Υψηλού Επισκέπτη.
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Την Α. Μ. τον Πατριάρχη κ.κ. Ειρηναίο και τη Συνοδία του προσφώνησε 
ο Πανιερώτατος Μητροπολίτης Κύκκου κ. Νικηφόρος, ως ακολούθως.  

 Μακαριώτατε Ἀρχιεπίσκοπε Πεκίου, Μητροπολίτη Βελιγραδίου καί 
Καρλοβικίου καί Πατριάρχη Σερβίας κ.κ. Εἰρηναῖε,

«Αὕτη ἡμέρα ἥν ἐποίησεν ὁ Κύριος, ἀγαλλιασώμεθα καί εὐφανθῶμεν ἐν 
αὐτῇ». Τούς ὡραίους καί ἐμπνευσμένους αὐτούς λόγους τοῦ προφητάνακτος 
Δαβίδ, θεωρῶ ἀπαραίτητο νά χρησιμοποιήσω καί ἐγώ, κατά τή μεγάλη καί 
ἱστορική αὐτή στιγμή, κατά τήν ὁποία, ἐμεῖς, οἱ ταπεινοί οἰκήτορες τοῦ ἱεροῦ 
καί περίπυστου αὐτοῦ τόπου, ὅλη ἡ σεπτή χορεία τῶν θεοσεβῶν πατέρων, 
τῶν συγκροτούντων τή μοναστική Ἀδελφότητα τῆς Ἱερᾶς, Βασιλικῆς καί 
Σταυροπηγιακῆς Μονῆς Κύκκου, μαζί μέ τόν ἱερό κλῆρο καί τό χριστεπώνυμο 
πλήρωμα τῆς θεοσώστου Μητροπολιτικῆς Περιφέρειάς μας, τῆς ἀρτιγενοῦς 
Μητροπόλεως Κύκκου καί Τηλλυρίας, μέ θρησκευτικό συναγερμό καί μέ καρδιά 
πάλλουσα ἀπό ἱερά συναισθήματα, ὑποδεχόμαστε τήν Ὑμετέρα γερασμία 
Μακαριότητα, τόν σεμνό καί ὅσιο καί σοφό Πατριάρχη τῆς Ὀρθοδόξου 
Ἐκκλησίας τῆς Σερβίας, τόν σωφρόνως καί ὀρθοδόξως κυβερνῶντα καί 
διαποιμαίνοντα τόν ὁμόδοξο ἀδελφό σερβικό λαό, καί σᾶς ἀπευθύνουμε τό «ὡς 
εὖ παρέστητε». 
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Καλῶς ἤλθατε Μακαριώτατε, τοῦ Γενάρχη τῶν Σέρβων ἁγίου Σάββα 
διάδοχε ἄξιε, πού, ὅπως ἐκεῖνος «φωστήρ ἐδείχθη φωτίσας τήν Σερβίαν», 
ἔτσι καί ἐσεῖς μέ ζῆλο ἀποστολικό καί σολομώντεια σοφία διαποιμαίνετε 
θεοφιλῶς τόν κατά τή φιλτάτη μαρτυρική Σερβία λαό τοῦ Θεοῦ, καί τόν 
ὁδηγεῖτε σέ λιμένες φωτεινούς, ἀσφαλεῖς καί σωτηρίους. Μέ κατάνυξη ψυχῆς 
καί ἀγαλλίαση πνεύματος καλωσορίζουμε τήν Ὑμετέρα θεοτίμητη κορυφή μαζί 
μέ τήν ὑψηλή Συνοδία σας στήν Ἱερά, Βασιλική καί Σταυροπηγιακή Μονή τῆς 
Παναγίας τῆς Ἐλεούσας τοῦ Κύκκου. Καλῶς ἤλθατε στό ἱερό αὐτό καθίδρυμα 
τῆς Μεγαλόχαρης, πού εἶναι τῆς κυπριακῆς Ἐκκλησίας τό σέμνωμα καί τοῦ  
κυπριακοῦ λαοῦ τό ἀγλάισμα καί τό κλέος. 

«Ὡς εὖ παρέστητε» ἐδῶ, στή Μονή αὐτή, πού ἀποτελεῖ ταυτόχρονα 
σεμνεῖο πανορθοδόξων καί ἀπολαμβάνει τῆς εὐλάβειας σύμπαντος τοῦ 
χριστιανικοῦ κόσμου, ἀνεξάρτητα ἀπό φυλή καί χρῶμα. Εὐχαριστοῦμε 
τόν Δοτήρα πάντων τῶν ἀγαθῶν Κύριο καί Σωτήρα ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστό, 
γιά τή χαρά τῆς ἐπισκέψεώς σας ἐδῶ, στό ὀχυρό τοῦτο τῆς ψυχῆς καί τοῦ 
πνεύματος, τό ὁποῖο περικοσμεῖται καί προστατεύεται ἀπό τή χαριτόβρυτη καί 
θαυματόβρυτη εἰκόνα τῆς Θεοτόκου, πού καλλιτεχνήθηκε ἀπό τόν Ἀπόστολο 
καί Εὐαγγελιστή Λουκᾶ καί εὐλογήθηκε ἀπό τήν ἴδια τήν Παναγία, γι’ αὐτό καί 
ὡς ποταμός ἀείρροος ἀρδεύει μέ τή χάρη της τόν Ἀμπελώνα τῆς κυπριακῆς 
Ἐκκλησίας καί θαλερότερο τόν καθιστᾶ. Στή συνείδηση τῶν πανορθοδόξων ἡ 
Παναγία ἡ Κυκκώτισσα εἶναι ὁ ἀσφαλής λιμένας τῆς καταφυγῆς τους καί τῆς 
σωτηρίας τους. Γι’ αὐτό καί κατά χιλιάδες εἶναι οἱ προσκυνητές, πού συρρέουν 
κάθε χρόνο ἐδῶ, στό θεομητορικό αὐτό πανορθόδοξο καί παγχριστιανικό 
προσκύνημα, γιά νά κάμψουν εὐλαβικά τό γόνυ τῆς ψυχῆς τους μπροστά στή 
σεβάσμια εἰκόνα της καί νά ἀποθέσουν μπροστά στήν πανάμωμη μορφή της 
τίς ἀγωνίες, τούς καημούς καί τίς ἀνησυχίες τους, ζητώντας ἀνακούφιση καί 
παρηγοριά καί τόνωση καί ἐλπίδα ἀπό αὐτήν τή Μάνα τοῦ Λυτρωτῆ μας, ἀλλά 
καί δική μας Μητέρα.

Βρίσκεσθε, Μακαριώτατε, σήμερα ἐδῶ στήν πρωτόθρονη τοῦ κυπριακοῦ 
μοναχισμοῦ Ἱερά Μονή Κύκκου, στήν ἁγία αὐτή ἔπαλξη τῆς Ὀρθοδοξίας, πού 
ἱδρύθηκε ἀπό τόν αὐτοκράτορα τοῦ Βυζαντίου Ἀλέξιο Κομνηνό, κατά τό τέλος 
τοῦ ἑνδέκατου αἰῶνα, καί ἀπό τότε, στή διάρκεια τῆς πολυαιώνιας ἱστορίας 
της, δέν ἔπαυσε ποτέ νά εἶναι φάρος τῆς ὀρθοδόξου πίστεως καί μαρτυρίας, 
καί ὁ πυρσός τῶν ζηλωτῶν τῆς μοναχικῆς πολιτείας. Ἡ Ἱερά Μονή Κύκκου 
διά μέσου τῆς ἱστορίας της ὑπῆρξε πάντοτε ἔπαλξη θρησκευτική καί ἐθνική 
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ἐπίφθονη μέ ἔργο πολυδιάστατο, ἐθνικό, θρησκευτικό, πνευματικό, κοινωνικό, 
φιλανθρωπικό καί πολιτιστικό. Διά μέσου τῶν αἰώνων ἡ Μονή αὐτή ὑπῆρξε τῶν 
θλιβομένων ἡ παρηγορία καί τῶν πονεμένων ἡ εὐπορία, καί τῶν χειμαζομένων 
ὁ λιμένας καί ἡ προστασία.

Σήμερα, ἡ Ἱερά Μονή Κύκκου, τό σεπτό καί αἰωνόβιο αὐτό σκήνωμα, 
παραμένει, σέ πεῖσμα τῶν καιρικῶν δυσχερειῶν, ὁ ἱερός καί ἄφθαρτος χῶρος 
μετάνοιας, ἁγνισμοῦ καί ἀδιαλείπτου ὑμνολογίας τοῦ Κυρίου. Μέσα στή 
σημερινή ἀχλύ τῆς ἀθεΐας ἐξακολουθεῖ νά παραμένει φάρος τηλαυγής καί 
ἀειλαμπής τῆς ὀρθοδόξου Ἀληθείας. Ὡστόσο, ἡ Ἱερά Μονή Κύκκου δέν 
ἀποτελεῖ μόνο ἱστορία παρελθόντος, εἶναι καί παρόν ἐνεργό καί δυναμικό, 
μετουσιώνοντας σέ πράξη τή θεωρία. Εἶναι μιά κυψέλη χριστιανικῆς, 
κοινωνικῆς καί πολιτιστικῆς δραστηριότητας, ὅπου σφύζει ὁ παλμός τοῦ 
ἐσταυρωμένου Θεοῦ τῆς ἀγάπης, γι’ αὐτό καί μυροβόλα ἀποπνέει παντοῦ 
τό ἄρωμα τῆς ἔμπρακτης πρός τόν πλησίον χριστιανικῆς ἀγάπης. Ἐδῶ, στήν 
κορυφαία αὐτή ἔπαλξη τοῦ κυπριακοῦ μοναχισμοῦ, οἱ σεμνοί λειτουργοί της, 
πού κάθε αὐγή σημαίνουν πρός αἶνο τοῦ Ὑψίστου τόν ὄρθρο, καί κάθε δειλινό 
ὑπογλυκαίνουν τόν μόχθο τῆς ἡμέρας μέ τόν γλυκύ ἦχο τῶν ἑσπερινῶν 
σημάντρων, ἀκολουθώντας τήν προτροπή τοῦ Ἀποστόλου Παύλου, «τῆς 
εὐποιΐας καί κοινωνίας μή ἐπιλανθάνεσθε» (Ἑβρ. ιγ’ 16), ἐργάζονται ἀθόρυβα 
πρός ἐπούλωση τῆς κοινωνικῆς δυστυχίας.

Ἡ Ἀδελφότητα τῆς Μονῆς αὐτῆς δέν εἶναι μιά στατική «κοινωνία 
λατρείας», ἀλλά εἶναι καί ἕνας ζωντανός ὀργανισμός, πού δέν ἀγνοεῖ τό παρόν 
καί τά συμβαίνοντα γύρω μας, ἀλλά παρακολουθεῖ μέ ζωηρό ἐνδιαφέρον 
τά προβλήματα τῆς καθημερινῆς ζωῆς καί προσπαθεῖ νά ἔρχεται ἀρωγός 
στήν ἐπίλυσή τους. Ἐκτός ἀπό πνευματικό φυτώριο θρησκευτικῆς ζωῆς καί 
ἀκτινοβολίας, μετατρέψαμε ἤδη τή Μονή αὐτή σέ «ἑστία φιλανθρώπου 
ἀκτινοβολίας, ἔνθα οἱ πεινῶντες ψωμίζονται, οἱ διψῶντες ποτίζονται, οἱ 
ἀσθενεῖς περιθάλπονται καί οἱ θλιβόμενοι παραμυθοῦνται». Καί σήμερα, ἡ 
Ἱερά Μονή Κύκκου ἐξακολουθεῖ νά ἀναφλέγει τόν ἔρωτα πρός τόν Θεό καί τήν 
ἔγερση τῆς ἀδελφικῆς ἀγάπης πρός τόν πλησίον. Καί σήμερα ὁ ἡλιοστάλακτος 
αὐτός θρόνος τῆς Παναγίας ἀποτελεῖ χῶρο ἱερό, ὅπου προάγεται τό μοναχικό 
ἰδεῶδες, ἀλλά καί ὄαση καλλιέργειας τῶν γραμμάτων, τῶν ἐπιστημῶν, τῶν 
τεχνῶν καί τοῦ πολιτισμοῦ. Ἐκεῖνο πού συνθέτει τήν ἰδιαιτερότητα τοῦ ἔργου 
τῆς Ἱερᾶς Μονῆς Κύκκου σήμερα εἶναι ἡ συλλειτουργία τῆς θεωρίας καί τῆς 
πράξεως, ἄλλωστε δέν πρέπει νά μᾶς διαφεύγει ὅτι ὁ ὀρθόδοξος μοναχισμός 
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εἶναι ἡ συνέχεια καί ἡ ὑποτύπωση σ’ ἕνα ὑψηλό βαθμό αὐτῆς τῆς ζωῆς τοῦ 
Σωτῆρος Χριστοῦ, ὁ ὁποῖος μαζί μέ τήν ὑπακοή καί τή συνεχῆ κοινωνία μέ τόν 
οὐράνιο Πατέρα του, μαζί μέ τήν παρθενία, τήν ἀκτημοσύνη, τή νηστεία καί τήν 
προσευχή, ὅλη τήν ἐπίγεια ζωή του «διῆλθεν εὐεργετῶν καί ἰώμενος πάντας» 
(Πράξ. ι΄ 38). Γι’ αὐτό ἀκριβῶς καί ὁ ὀρθόδοξος μοναχισμός ἀποτελεῖ σύνοψη 
τοῦ Εὐαγγελίου σ’ ὅλη τήν κλίμακα τῆς διδασκαλίας του, ὡς θεωρητικῆς καί 
πρακτικῆς ζωῆς.

 Μακαριώτατε καί Ἁγιώτατε Πάτερ καί Δέσποτα, μέ τήν ὑψηλή παρουσία 
σας τιμᾶτε σήμερα καί εὐλογεῖτε ὅλους τοῦς θεοφιλῶς ἀσκουμένους στόν 
Ἀμπελώνα τοῦτο τοῦ Κυρίου μοναχούς, τῶν ὁποίων τίς καρδιές φλογίζει ὁ 
ἔρωτας τοῦ Χριστοῦ, ἀλλά εὐλογεῖτε καί τιμᾶτε καί ὁλο τόν κλῆρο καί τόν 
εὐσεβῆ λαό τῆς καθ’ ἡμᾶς Μητροπολιτικῆς Περιφέρειας Κύκκου καί Τηλλυρίας. 
Τέτοιες ἐπισκέψεις συντελοῦν στήν ἐνίσχυση τῶν ἱερῶν δεσμῶν τῆς ἑνότητας 
καί τῆς ἀγάπης, μέ τίς ὁποῖες ἡ πάγκαλη ἁρμονία τοῦ ὅλου σώματος τῆς Μιᾶς 
ἡμῶν Ἁγίας Ἐκκλησίας ἐκφαίνεται καί βεβαιώνεται. Ἡ ἐπίσκεψή σας αὐτή, 
Μακαριώτατε, συμβάλλει στήν ἀναθέρμανση καί σύσφιγξη τῶν σχέσεων μεταξύ 
τῶν δύο ἀδελφῶν ὀρθοδόξων Ἐκκλησιῶν Κύπρου καί Σερβίας, ἀλλά καί στή 
στερέωση τῶν αἰώνιων καί ἀκατάλυτων ἱστορικῶν δεσμῶν πού ἑνώνουν τούς 
δύο ὁμοδόξους ἀδελφούς λαούς μας. Εἴμαστε ἑνωμένοι μαζί σας, Μακαριώτατε, 
ἐν Χριστῷ καί κατανοοῦμεν ἀλλήλους «ἐν παροξυσμῷ ἀγάπης». Μᾶς ἑνώνει 
τό αὐτό πνεῦμα Χριστοῦ, ἡ αὐτή ὀρθόδοξη πίστη, ἀλλά μᾶς ἑνώνουν καί οἱ 
παρόμοιες ἐθνικές περιπέτειες καί δοκιμασίες. Μέ τίς κοινές δοκιμασίες μας, 
μέ τό αἷμα πού ἔχομε χύσει καί οἱ δύο λαοί στίς τραγικές στιγμές τοῦ ἱστορικοῦ 
μας βίου, μέ τά δάκρυα τῆς ὀδύνης μας, καί μέ τά ὀστᾶ τῶν μαρτύρων μας ἔχομε 
κτίσει μεταξύ μας μιά γέφυρα, τή γέφυρα τῆς ἀγάπης καί τῆς ἀδελφοσύνης. 
Γι’ αὐτό καί ἡ ἀλληλοκατανόηση καί ἡ ἀλληλοβοήθεια μεταξύ τῶν δύο 
λαῶν μας εἶναι γνήσια, εἰλικρινής καί χωρίς ὅρους καί ὄρια. Ἐμεῖς ἐδῶ στήν 
Κύπρο γνωρίζουμε πολύ καλά, ὅτι ὁ ὀρθόδοξος σερβικός λαός στίς δύσκολες 
ἱστορικές μας στιγμές «συνεπάθησε ταῖς ἀσθενείαις ἡμῶν» (Ἑβρ. 4, 15), καί 
πάντοτε συμπαρίστατο στόν σκληρά δοκιμαζόμενο κυπριακό λαό, τόσο στό 
Συμβούλιο Ἀσφαλείας τοῦ Ὀργανισμοῦ Ἡνωμένων Ἐθνῶν, ὅσο καί στά ἄλλα 
διεθνῆ βήματα. Γι’ αὐτό καί ὅταν ὁ πνευματοφόρος ὀρθόδοξος σερβικός λαός 
σκληρά δοκιμαζόταν ἀπό τούς ἐπαίσχυντους νατοϊκούς βομβαρδισμούς, πού 
εἶχαν ἰσοπεδώσει τή μαρτυρική Σερβία, ὁ κυπριακός λαός μέ τήν ἴδια τραγική 
ἐμπειρία τῆς βάρβαρης τουρκικῆς εἰσβολῆς τοῦ 1974, ἔνιωσε πολύ ἔντονα τόν 
πόνο καί τήν ὀδύνη τοῦ ἀδελφοῦ σερβικοῦ λαοῦ καί πολυειδῶς καί πολυτρόπως 
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ἐξεδήλωσε τήν ἔμπρακτη συμπαράστασή του.

Οἱ δεσμοί πού μᾶς ἑνώνουν, Μακαριώτατε, εἶναι θεότευκτοι γι’ αὐτό εἶναι 
καί ἀδιάλυτοι. Γι’ αὐτήν ἀκριβῶς τήν ἑνότητα ἔχουμε ἀνάγκη σήμερα, γιά νά 
μπορέσουμε νά ἐπιβιώσουμε ὡς ὀρθόδοξοι λαοί καί νά ἀνταποκριθοῦμε στίς 
ἀπαιτηςεις τῶν καιρῶν. Σήμερα, στούς βαρεῖς καί χαλεπούς αὐτούς καιρούς, 
πού τόσο πολύ ἐμαράνθη ἡ ἀγάπη μεταξύ τῶν ἀνθρώπων καί τῶν λαῶν, καί ἡ 
ζωή ἔγινε ἕνας ἀπέραντος τόπος αἱματοχυσιῶν, σκληρότητας, κακίας, ἔχθρας 
καί ἀπανθρωπίας, ἐμεῖς, οἱ ὅπου γῆς ὀρθόδοξοι λαοί, ἔχουμε χρέος ὄχι μόνο 
ἀπέναντι στόν Θεό, ἀλλά καί ἀπέναντι στούς ἀνθρώπους, νά ἑνώσουμε τά χέρια 
μας καί τίς ψυχές μας κάτω ἀπό τόν Σταυρό τοῦ Χριστοῦ καί νά ἀγωνιστοῦμε 
γιά νά προσφέρουμε στήν ἀνθρωπότητα αὐτό τό ὁποῖο οἱ ἰσχυροί τοῦ κόσμου, 
παρά τίς μεγαλόστομες διακηρύξεις τους, δέν μπόρεσαν νά προσφέρουν, τήν 
εἰρήνη τοῦ κόσμου, τήν ἀδελφοσύνη τῶν λαῶν, τήν ἀληθινή ἐλευθερία, καί τήν 
κοινωνική δικαιοσύνη, ὅλες αὐτές τίς δωρεές τοῦ Ἁγίου Πνεύματος. Μόνο ὅταν 
οἱ φλόγες μιᾶς καινούργιας πεντηκοστῆς φωτίσουν τή διάνοια καί ζεστάνουν 
τήν καρδιά ἀνθρώπων καί λαῶν, θά κτιστεῖ  ἕνας καινούργιος κόσμος χωρίς 
φανατισμούς καί φυλετικές διακρίσεις, χωρίς πολέμους καί ἐξοπλισμούς, χωρίς 
κινδύνους πυρηνικῶν ὀλέθρων, χωρίς βία καί τρομοκρατία, χωρίς πείνα καί 
δυστυχία, ἕνας κόσμος πού θά εἶναι ἀληθινή Βασιλεία τοῦ Θεοῦ.

Εὔχομαι, ὁ προαιώνιος Θεός νά δώσει στήν Ὑμετέρα Μακαριότητα 
μακρότητα ἡμερῶν καί ὑγεία θαλερή καί ἀδιάπτωτη πρός ἐκπλήρωση τῆς 
ὑψηλῆς Πρωθιεραρχικῆς διακονίας σας. Εὔχομαι, ἀκόμα, ὁ Δομήτορας καί 
Ἀρχηγός τῆς Ἐκκλησίας, Κύριος ἡμῶν Ἰησοῦς Χριστός νά στερεώνει καί 
νά κραταιώνει τόν Πατριαρχικό σας Θρόνο εἰς αἰῶνα αἰῶνος, καί νά τόν 
ἀναδεικνύει λυχνία ἐκπέμπουσα φωτισμό γνώσεως καί εὐσεβείας, βράχο 
ἀρραγῆ καί λιμένα σωτηρίας.

Τέλος, Μακαριώτατε Πάτερ καί Δέσποτα, ἐπειδή κατά ἀπαράβατη 
πνευματική τάξη πάντοτε «τό ἔλαττον ὑπό τοῦ κρείττονος εὐλογεῖται», γι’ αὐτό 
καί θερμά σᾶς παρακαλοῦμε νά ὑψώσετε τά θεοφόρα χέρια σας σέ εὐλογία καί 
νά εὐλογήσετε τή μοναστική μας Ἀδελφότητα, ὅλους ἐμᾶς τούς ἐδῶ θεοφιλῶς 
ἀσκουμένους μοναχούς, γιά νά μή σβήσει ποτέ ἡ φλόγα τοῦ ἐνθουσιασμοῦ, 
πού ἀνάψατε σήμερα στίς καρδιές μας, νά μή γίνουμε ποτέ νωθροί στήν 
ἄσκηση, ἀλλά μέ ἐγρήγορση πάντοτε πνευματική νά ἀγωνιζόμαστε νά 
ἀποβοῦμε ἀληθινά καί ἀπαστράπτοντα κοσμήματα τῆς σεβασμίας εἰκόνας τῆς 
Μεγαλόχαρης, τῆς Παναγίας τῆς Κυκκώτισσας.
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Μέ αὐτές τίς σκέψεις, πού ἀποτελοῦν περίσσευμα τῆς καρδιᾶς μου, σᾶς 
ἀπευθύνω καί πάλι τό «καλῶς ἤλθατε», καί ἐπαναλαμβάνω ἀπό τά βάθη τῆς 
ψυχῆς μου τήν ἐκκλησιαστική εὐχή: «Εἰς πολλά ἔτη Δέσποτα».

Μετά τό τέλος της προσφώνησής του, ὁ Κύκκου Νικηφόρος προσέφερε 
στόν Προκαθήμενο τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας τῆς Σερβίας ἕνα ἀργυρό 
δίσκο μέ ἀνάγλυφες τίς μορφές τῶν ἱδρυτῶν τῶν δύο ἀδελφῶν Ἐκκλησιῶν, 
Ἀποστόλου Βαρνάβα καί Ἁγίου Σάββα, ἔχοντας «ὕπερθεν τῆς κεφαλῆς 
αὐτῶν» τήν Ἐλεούσα τοῦ Κύκκου με ἀνοιχτές ἀγκάλες νά εὐλογεῖ καί τούς 
δύο.

Στήν ἀντιφώνησή του ὁ Μακαριώτατος Πατριάρχης Σερβίας κ.κ. Εἰρηναῖος, 
ἀφοῦ ἐξέφρασε τή συγκίνηση, τά συναισθήματα χαρᾶς, ἀλλά καί τό δέος 
πού αἰσθάνεται ὡς προσκυνητης τῆς σεβασμίας καί περιλαλήτου Μονῆς 
τῆς Παναγίας τοῦ Κύκκου, ἀναφέρθηκε στίς στενές πνευματικές σχέσεις τῆς 
Ὀρθόδοξης Ἐκκλησίας τῆς Σερβίας μέ τήν Ὀρθόδοξη Ἐκκλησία τῆς Κύπρου, 
καθώς καὶ στις ἀδελφικές σχέσεις τῶν δύο λαῶν. 

Μετά τό τέλος τῆς ἀντιφώνησής του, ὁ Μακαριώτατος Πατριάρχης 
Σερβίας προσέφερε στόν Πανιερώτατο Μητροπολίτη Κύκκου ἀρχιερατικό 
ἐγκόλπιο καί λεύκωμα τῆς Ὀρθόδοξης Πολιτιστικῆς Κληρονομιᾶς τῆς Σερβίας.

Ἀκολούθως, ἐπισκέφθηκε τό παρακείμενο τοῦ καθολικοῦ παρεκκλήσι, 
στό ὁποῖο διαφυλάσσονται τά ἱερά θησαυρίσματα τῆς Μονῆς, οἱ περίτεχνες 
λειψανοθῆκες μέ τό πλῆθος τῶν ἱερῶν λειψάνων πολλῶν ἁγίων τῆς Ἐκκλησίας 
μας.

Ἀμέσως μετά, ἐν πομπῇ μετέβησαν στό Μέγα Συνοδικό, ὅπου ὁ Προ-
καθήμενος τῆς Ἐκκλησίας τῆς Σερβίας δέχθηκε τίς εὐχές τῶν μελῶν τῆς 
Ἀδελφότητας καί τοῦ πιστοῦ λαοῦ.

Ὁ Μακαριώτατος καί ἡ Συνοδία του στή συνέχεια ἐπισκέφθηκαν τό 
Μουσεῖο τῆς Ἱερᾶς Μονῆς Κύκκου καί θαύμασαν τά ἐκθέματά του καί 
ἀκολούθως παρακάθησαν σέ γεῦμα στήν Τράπεζα τῆς Μονῆς.

Τό ἀπόγευμα, πρίν τήν ἀναχώρησή του, ὁ Πατριάρχης Σερβίας 
κ.κ. Εἰρηναῖος τέλεσε τρισάγιο στόν τάφο τοῦ ἀειμνήστου Ἀρχιεπισκόπου καί 
Ἐθνάρχη Μακαρίου Γ΄ καί ὁλοκλήρωσε τήν παραμονή του στή σεβασμία τοῦ 
Κύκκου Μονή μέ τήν ἐπίσκεψή του στό Θρονί τῆς Παναγίας, ὅπου θαύμασε 
τόν νεόδμητο ναό τῆς Ὑπεραγίας Θεοτόκου.
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Στὴ συνέχεια, οἱ δύο Προκαθήμενοι, μέσω τῆς Ἐπισκοπῆς Ἀρσινόης, ὅπου 
στάθμευσαν ἐπ’ ὀλίγον, κατέλυσαν στὸ ξενοδοχεῖο Ἅγιος Γεώργιος Πάφου.

ΤΡΙΤΗ, 15 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2016

a 

Η Ιερά Βασιλική και Σταυροπηγιακή Μονή τού Αγίου Νεοφύτου ήταν 
ο πρωινός προορισμός του Πατριάρχη. Συνοδευόμενος πάντοτε από το 
Μακαριώτατο και τα λοιπά Μέλη  της Συνοδίας τους κατέφθασαν στην 
ιερά  Μονή στις 9.15. Εκεί τους ανέμενε ο Ηγούμενος αυτής Θεοφιλέστατος 
Επίσκοπος Χύτρων κ. Λεόντιος με τα Μέλη τής Αδελφότητας της  οι οποίοι 
τους υποδέχτηκαν με τις προσήκουσες τιμές. 
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Στη συνέχεια, όλοι μαζί, εισήλθαν στο καθολικό όπου εψάλη η καθιερωμένη  
δοξολογία.  Στο τέλος αυτής ο Θεοφιλέστατος Επίσκοπος Χύτρων και 
Ηγούμενος της Ιεράς Μονής κ. Λεόντιος προσφώνησε τον Πατριάρχη ως 
ακολούθως.  

Μακαριώτατε Πατριάρχη Σερβίας κ.κ. Ειρηναίε,

Με αισθήματα χαράς ανεκλάλητης και ιερής συγκίνησης να πλημμυρίζουν 
τις καρδιές μας, τα Μέλη της αδελφότητας της Μονής μας και εγώ προσωπικά 
σας καλωσορίζουμε, μαζί με τη σεπτή Συνοδία Σας και ανυπόκριτα Σας 
απευθύνουμε το «ως ευ παρέστητε».

Στο σεπτό πρόσωπό Σας υποδεχόμαστε σήμερα στη Μονή μας, όχι μόνο 
έναν ένθερμο αγωνιστή και υπερασπιστή της ορθόδοξης χριστιανικής μας 
πίστεως και έναν καταξιωμένο πρωθιεράρχη μιας μαρτυρικής Εκκλησίας, αλλά 
και ολόκληρο τον φίλο ορθόδοξο Σερβικό λαό, τον οποίο η Χάρις του Θεού 
Σας έταξε να διαποιμένετε.

Δεσμοί στενοί και ακατάλυτοι συνδέουν, Μακαριώτατε, τους δύο λαούς 
μας.  Δεσμοί που αναφέρονται όχι μόνο στους κοινούς αγώνες για προάσπιση 
και διαφύλαξη της ορθόδοξης χριστιανικής μας πίστεως, αλλά και στους αγώνες 
κατά των ποικιλώνυμων εχθρών που επιβουλεύονταν και επιβουλεύονται μέχρι 
και σήμερα το θείο δώρο της ελευθερίας μας.  Είμαι βέβαιος ότι η συμπόρευση 
αυτή και η αλληλοστήριξη θα συνεχισθεί και στο μέλλον προς αντιμετώπιση 
της επεκτατικής λαίλαπας του Ισλάμ, η οποία κατά τα τελευταία χρόνια πολλά 
δεινά επισώρευσε στους δύο μαρτυρικούς μας λαούς.

Ανακαλούμενοι σήμερα στη μνήμη μας αυτοί οι δεσμοί αναθερμαίνουν 
τα αισθήματα της αγάπης και του θαυμασμού μας προς τον ομόδοξο Σερβικό 
λαό και εκλαμβάνουμε την εδώ παρουσία σας ως μεγάλη ευλογία για μας και 
εξαιρετικά τιμητική για τη Μονή μας.

Θα ήθελα ως εκ τούτου, να Σας ευχαριστήσω και να ευχηθώ ολόψυχα, 
όπως ο Πανάγαθος Θεός Σάς χαρίζει υγεία και μακροζωία για να καθοδηγείτε 
το θεοφιλές Σας ποίμνιο εις νομάς σωτηρίους.  Παράλληλα δε, με τη σοφία 
και τη σύνεση που σας διακρίνουν, είμαι βέβαιος ότι δεν θα παύσετε να 
εργάζεσθε για υπέρβαση των προβλημάτων και για την αρραγή ενότητα των 
κατά τόπους ορθοδόξων Εκκλησιών, καθώς και για την ομαλή συμβίωση και 
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αλληλοκατανόηση ανάμεσα σε χριστιανούς και αλλοθρήσκους, πάντοτε μέσα 
στο πνεύμα της χριστιανικής αγάπης.

Η Μονή αυτή, Μακαριώτατε, χρονολογείται από τον 12ο αιώνα και είναι 
μια από τις τέσσερις Σταυροπηγιακές Μονές της Αγιοτάτης Εκκλησίας μας.  
Αρχικός της πυρήνας είναι το ασκητήριο του Αγίου Νεοφύτου, που είναι γνωστό 
και ως Εγκλείστρα.  Μέσα σ’ αυτήν, που είναι και δημιούργημα του Αγίου, έζησε 
60 περίπου χρόνια, με αυστηρές νηστείες  αδιάλειπτες προσευχές, ολονύκτιες 
αγρυπνίες και με συγγραφή εποικοδομητικών ψυχωφελών συγγραμμάτων. 
Έντεκα χρόνια μετά την εγκαταβίωσή του σ’ αυτή το ασκητήριο μετεξελίχτηκε 
σε κοινοβιακή Μονή. 

Κοιμήθηκε γύρω στα 1220 και τάφηκε από τους μοναχούς του σε τάφο, 
που ο ίδιος ετοίμασε εντός της Εγκλείστρας.

Περί τα τέλη του 15ου αιώνα κτίσθηκε ο περικαλλής αυτός ναός, που είναι 
αφιερωμένος στην κοίμηση της Θεοτόκου και ιστοριογραφήθηκε με σπουδαίας 
τεχνοτροπίας τοιχογραφίες που χρονολογούνται, μαζί με τις φορητές εικόνες 
του τέμπλου, στα μέσα του 16ου αιώνα.  Εδώ, όπως έχετε δει, φυλάσσονται ως 
πολύτιμος θησαυρός και τα τίμια λείψανα του Αγίου μας, που βρέθηκαν στον 
τάφο του γύρω στα 1750 και ανακομίστηκαν εδώ στο Καθολικό της Μονής 
μας, με τις δέουσες τιμές. 

Πέριξ του Καθολικού κτίστηκαν κελιά για τους μοναχούς και έκτοτε η 
μοναστική ζωή της Εγκλείστρας μετακινείται, ύστερα από τρεις περίπου αιώνες, 
στο χώρο αυτό.

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

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

Απαντώντας ο Πατριάρχης Σερβίας κ. Ειρηναίος ευχαρίστησε θερμά 
τον Ηγούμενο κ. Λεόντιο και όλη τη μοναστική Αδελφότητα για τη θερμή 
υποδοχή που του επεφύλαξαν. Εξέφρασε, επίσης, τη βαθύτατή του συγκίνηση 
γιατί η αγάπη του Θεού τον αξίωσε να επισκεφτεί τη ιστορική βασιλική και 
σταυροπηγιακή μονή  του Αγίου Νεοφύτου, η οποία  καθ’ όλη τη μακραίωνη 
πορεία της διαδραμάτισε ένα καθοριστικό πνευματικό ρόλο στη διαμόρφωση 
της θρησκευτικής συνειδήσεως του κυπριακού λαού και του εθνικού του 
φρονήματος.

Ακολούθως, αναφέρθηκε στην ιερή μορφή τού Αγίου Νεοφύτου, η οποία 
υπήρξε μια βαθιά θεολογική και ασκητική προσωπικότητα,  που καταπλήσσει 
με τον πλούτο της πνευματικής του παραγωγής και ιδιαίτερα με την 
αφοσιωμένη ασκητική του ζωή. Μια ζωή η οποία, όντως,  αποτελεί πρότυπο για 
κάθε μοναχό, ώστε η ζωή του να είναι ευάρεστη ενώπιον τού Κυρίου. Ο Άγιος 
Νεόφυτος – συνέχισε -  αποτελεί αναμφίβολα  μια πολυτιμότατη ιστορική πηγή 
και ένα εγκαλλώπισμα για την Εκκλησία τής Κύπρου. Η δε πνευματική του 
ακτινοβολία εξακολουθεί μέχρι και σήμερα να φωτίζει τους χριστιανούς όπου 
γης και να τους οδηγεί « ἐν τρίβοις εὐθείαις».

Στη συνέχεια, ο Πατριάρχης αναφέρθηκε με πόνο στις δολοπλοκίες 
των ισχυρών της Γης σε βάρος των αδύναμων λαών, ανάμεσα στους οποίους 
βρίσκεται η Κύπρος και η δική του Πατρίδα.  Όμως, συνέχισε,  εμείς δεν 
καμπτόμεθα από τις αδικίες και τη βία των δυνατών τού κόσμου τούτου. 
Εναποθέτουμε στον Εσταυρωμένο Ιησού όλες μας τις ελπίδες για ένα καλύτερο 
και καρποφόρο μέλλον τόσο για την Ορθοδοξία μας  όσο και για τους 
λαούς μας. Προσευχόμαστε προς Εκείνον «τῷ πνεύματι ζέοντες, τῷ Κυρίῳ 
δουλεύοντες,  τῇ ἐλπίδι χαίροντες, τῇ θλίψει ὑπομένοντες, τῇ προσευχῇ 
προσκαρτεροῦντες…» (Ρωμ. 12, 11- 12). Πιστεύουμε ακράδαντα, κατέληξε,  
ότι η αγάπη τού Κυρίου μας, ουδέποτε θα μας εγκαταλείψει, αλλά θα αποδώσει 
Δικαιοσύνη.

Από το καθολικό, ο Μακαριώτατος και η Συνοδία του προχώρησαν στο 
Μέγα Συνοδικό της Μονής, όπου προσφέρθηκε το καθιερωμένο κέρασμα.  
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Στη συνέχεια ξεναγήθηκαν στην Εγκλείστρα από τον Πανοσιολογιώτατο 
Αρχιμανδρίτη  κ. Αλέξιο   και  ακολούθως αναχώρησαν για την Ιερά Μητρόπολη 
Πάφου.

Οι δύο Προκαθήμενοι με τις Συνοδίες Τους έφτασαν στην Ιερά Μητρόπολη  
κατά τις 11 π. μ., της Τρίτης 15 Νοεμβρίου.

Στον αύλειο χώρο του Καθεδρικού Ναού του Αγίου Θεοδώρου Πάφου τους 
υπεδέχθη ο Μητροπολίτης Πάφου κ. Γεώργιος, η Έπαρχος Πάφου κ. Μαίρη 
Λάμπρου, ο Βοηθός Αρχηγός της Αστυνομίας κ. Λάμπρος Θεμιστοκλέους, 
ο στρατιωτικός διοικητής Πάφου Συνταγματάρχης κ. Ανδρέας Γεωργίου, οι 
Βουλευτές Πάφου κ. Χαράλαμπος Πιττοκοπίτης και κ. Ηλίας Μυριάνθους, 
οι Δήμαρχοι Γεροσκήπου κ. Μιχάλης Παυλίδης και Πόλεως Χρυσοχούς 
κ. Άγγελος Οδυσσέως, εκπρόσωποι του Πανεπιστημίου «Νεάπολις», 
καθηγητές, δάσκαλοι, μαθητές,  μαθήτριες και πλήθος κόσμου.

Ευθύς αμέσως, χοροστατούντος του Πατριάρχη Σερβίας, εψάλη 
πανηγυρική Δοξολογία στον Καθεδρικό ναό του Αγίου Θεοδώρου, κατά τη 
διάρκεια της οποίας ο Πανιερώτατος Μητροπολίτης Πάφου κ. Γεώργιος τον 
προσφώνησε ως ακολούθως:

 

 Μακαριώτατε Πατριάρχα Σερβίας,

Σας υποδεχόμαστε σήμερα, με ιδιαίτερη συγκίνηση, στην Πάφο, την έδρα 
της θεοσώστου επαρχίας μας.

•	 Στην	πρώτη	Ευρωπαϊκή	πόλη,	που	δέχτηκε	επίσημα	τον	Χριστιανισμό,		
 αφού πίστεψε, εδώ, ο Ρωμαίος διοικητής της. 

•	 Στην	πόλη	που	ενταφίασε	τον	Σαούλ	κι	ανέδειξε	τον	Παύλο.

•	 Στην	επαρχία,	την	οποία	αγίασαν	με	τα	δάκρυα	των	καρτερικών	αγώνων	 
 τους μια πληθύς αγίων, που λάμπουν – αστέρες πολύφωτοι και αείφωτοι  
 – στο νοητό στερέωμα της Εκκλησίας και που την περιέπουν ιδιαίτερα,  
 όπως ο Άγιος Ιλαρίων ο Μέγας, ο Άγιος Νεόφυτος ο Έγκλειστος και 
 ο Άγιος Πανάρετος, ο εν αγίοις προκάτοχός μου.

•	 Στην	καθέδρα	του	Εθνομάρτυρα	Χρυσάνθου,	που	με	τη	θυσία	του	υπέρ	 
 πίστεως και πατρίδος έγινε ορόσημο φωτεινό για όλες τις μετέπειτα  
 γενιές.
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•	 Στο	χώρο	τούτο	όπου	αντηχεί	ακόμα	η	αγωνιώδης	κραυγή	του	Εθνάρχη	 
 Μακαρίου για τη σωτηρία της Κύπρου.

Έχοντας το βάρος και την ευθύνη της εκπροσώπησης των γιγαντιαίων 
αυτών μορφών στη σπάνια και μοναδική αυτή στιγμή, και εξ ονόματός τους, 
καθώς και εκ μέρους του χριστεπωνύμου πληρώματος της επαρχίας μας, σας 
καλωσορίζω, Μακαριώτατε, μαζί με την τίμια Συνοδία σας, και επαναλαμβάνω 
το Αγιογραφικό: «Ὡς ὡραῖοι οἱ πόδες τῶν εὐαγγελιζομένων τὴν εἰρήνην, τῶν 
εὐαγγελιζομένων τὰ ἀγαθά».

Επισκέφθηκαν, κατά καιρούς, την πόλη και την επαρχία μας Προκαθήμενοι 
κι άλλων Ορθοδόξων Εκκλησιών. Νιώσαμε και τότε συγκίνηση για την ίδια 
κοινή πίστη, το «ἕν ποτήριον», το «ἕν βάπτισμα». Δεν συμβαίνει το ίδιο όμως, 
σήμερα, με Σας. Και το έχετε ακούσει, κατά κόρον, αυτές τις μέρες στην Κύπρο. 
Στο πρόσωπό Σας καλωσορίζουμε τον πνευματικό ηγέτη ενός διαχρονικά 
φίλου λαού, που μας συμπαραστάθηκε σ’ όλες τις δυσκολίες μας. Ενός λαού 
που πέρασε θλίψεις και δοκιμασίες, δηώσεις και εκπατρισμούς ανάλογους με τα 
παθήματα του δικού μας λαού.

Θα αισθάνεσθε και εσείς ήδη, Μακαριώτατε, συντονιζόμενος μαζί μας, 
κραδασμούς εσωτερικούς εντονότατους, πατώντας «οὗ ἔστησαν οἱ πόδες» των 
θεοκηρύκων Αποστόλων Βαρνάβα και Παύλου, αποκωδικοποιώντας ήχους 
χριστιανικούς, ηλικίας δύο χιλιάδων ετών, και στεναγμούς ελληνικούς, ηλικίας 
τρεισήμισι χιλιάδων ετών.

Η επαρχία μας δεν διέπρεψε μόνον επ’ αγιότητι. Ανεδείχθη και πρωτοπόρος 
στους εθνικούς αγώνες. Το αίμα των παιδιών της που πότισε και ποτίζει, 
κατά καιρούς, τα χώματά της, τής ελέπτυναν το εθνικό αισθητήριο και της 
προσέδωσαν ευαισθησίες πρωτόγνωρες και μοναδικές στον Κυπριακό χώρο.  
Ήταν η επαρχία μας, μόνο αυτή, που αντιστάθηκε στο ξενοκίνητο πραξικόπημα 
και με την ολιγοήμερη, έστω, αντίστασή της, έσωσε τον Αρχιεπίσκοπο 
Μακάριο και του έδωσε την ευκαιρία να διαφύγει και να συνεχίσει τον αγώνα 
για επιβίωση του λαού μας και διατήρηση του Χριστιανισμού στην Κύπρο.

Και στους σημερινούς δύσκολους καιρούς, η πόλη μας, αναμοχλεύει 
την εθνική συνείδηση των Πανελλήνων. Κι υποδεικνύει σ’ όλους το χρέος, 
καλώντας ακόμα κι Εσάς, τους υψηλούς φιλοξενούμενούς μας, - μας το δίνει 
αυτό το δικαίωμα η κοινή μας πίστη – στον κοινό αγώνα. Μπορεί η αδήριτη 
ανάγκη να περιόρισε σήμερα τις επιδιώξεις μας στο εφικτό. Μα το εφικτό, 
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όταν ο αγώνας είναι για επιβίωση, δεν μεταφράζεται στο να περισώσουμε ό,τι 
μπορεί να περισωθεί. Ούτε και ταυτίζεται με την καθήλωση σε μιαν αρνητική 
μοιρολατρία. Το εφικτό είναι συνάρτηση της αποφασιστικότητας και της 
αγωνιστικής διάθεσής μας. Μπορεί, αν θέλουμε, να φτάσει το ευκταίο.

Ευλογείστε, Μακαριώτατε, αυτή τη διάθεση κι αυτό τον πόθο μας. 
Κι όταν θα υψώνετε «χεῖρας ἱκέτιδας» προς τον Θεό, παρακαλέστε τον και για 
την πνευματική μας προκοπή και «ὅπως ἐπιβλέψῃ ἐπί τὴν κάκωσιν τῆς δούλης 
πατρίδος» μας.

Καλώς ήλθατε και πάλιν.

Απαντώντας ο Πατριάρχης Σερβίας ανέφερε ότι αποτελεί ευλογία Θεού 
η επίσκεψή του στην Κύπρο και το γεγονός ότι αξιώθηκε να πατήσει τα άγια 
χώματά της, στα οποία περπάτησαν οι Απόστολοι Βαρνάβας και Παύλος και 
τόσοι άλλοι άγιοί της. Ανέφερε, επίσης, ότι αυτές τις μέρες αισθάνθηκε την 
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αγάπη όλης της Κύπρου προς τον Σερβικό λαό, ο οποίος έζησε παρόμοιες 
καταστάσεις με αυτές που βίωσε ο Κυπριακός λαός. Πρόσθεσε πως κατά τα 
τελευταία χρόνια η χώρα του, όπως και η Κύπρος, αναγκάστηκε να αντισταθεί 
προς τους ίδιους «σκληρούς φίλους». Όπως, είπε, κατά τα τελευταία χρόνια, 
απεκόπη βιαίως από τους εισβολείς το βόρειο τμήμα της πατρίδας σας, έτσι 
συνέβη και στην πατρίδα μας, τη Σερβία με το νότιο τμήμα της. Πολλοί 
άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους, πολλοί διώχτηκαν από τις πατρογονικές τους 
εστίες, εγκατέλειψαν αναγκαστικά τα όσια και τα ιερά τους και περιφέρονται 
μέχρι σήμερα ως πρόσφυγες.

«Αν δεν υπήρχε η Ορθόδοξη Εκκλησία μας», είπε, «δεν είναι σίγουρο 
ποια ονόματα θα φέραμε σήμερα». Έκαμε, ακολούθως, μνεία  τής μεγάλης 
προσωπικότητας τού Μακαρίου, που έγινε το σύμβολο και ο καθοδηγητής 
τού αγώνα του Κυπριακού λαού και είπε πως κατά τον 18ο αιώνα στη Σερβία 
δυο θρησκευτικοί ηγέτες με το όνομα Αρσένιος, ο Γ΄ και ο Δ΄, ηγήθηκαν 
κατά παρόμοιο τρόπο του λαού τους. Τέλος, συνέστησε σε όλους ομόνοια 
για επίτευξη των στόχων μας και είπε ότι θα διαβιβάσει στον Σερβικό λαό την 
αγάπη του Κυπριακού λαού.

Ακολούθως, κρουομένων των κωδώνων του ναού, ο πατριάρχης ανήλθε 
στο Συνοδικό της Ιεράς Μητροπόλεως Πάφου, όπου εψάλη ο πολυχρονισμός 
του και δέχτηκε τον χαιρετισμό των επισήμων και του λαού.

Περί την 12.30 μ.μ. ο Πατριάρχης Σερβίας και η Συνοδία του, με τον 
Μακαριώτατο Αρχιεπίσκοπο Κύπρου, παρακάθησαν σε γεύμα στην Ιερά 
Μητρόπολη Πάφου. Μετά το γεύμα επισκέφτηκαν τον χώρο του κηρύγματος 
των Αποστόλων στην Πάφο και ακολούθως μετέβησαν στο ξενοδοχείο για 
ξεκούραση. 

Το απόγευμα αναχώρησαν για τη Λεμεσό. Εκεί τους ανέμενε ο 
Πανιερώτατος Μητροπολίτης Λεμεσού κ. Αθανάσιος, ο οποίος τους παρέθεσε 
δείπνο. Κατά τη διάρκεια αυτού είχαν την ευκαιρία να ανταλλάξουν σκέψεις για 
τα θέματα της Εκκλησίας, για το μέλλον της Ορθοδοξίας και για τη δύσκολη 
θέση στην οποία βρίσκεται σήμερα ο Χριστιανισμός στη Μέση Ανατολή λόγω 
της έξαρσης του θρησκευτικού φανατισμού των τσιχαντιστών. 

Αργά το βράδυ οι δύο Προκαθήμενοι με τις Συνοδίες  τους επέστρεψαν 
στη Λευκωσία. 
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Την επόμενη ημέρα ο Αρχιεπίσκοπος Κύπρου κ. κ. Χρυσόστομος 
συνόδευσε τον Πατριάρχη και τη Συνοδία του στο αεροδρόμιο Λάρνακας απ’ 
όπου οι υψηλοί μας ξένοι αναχώρησαν για τη Σερβία, μεταφέροντας μαζί Τους, 
τις συγκινήσεις που δοκίμασαν στην Κύπρο, τα χριστιανικά βιώματα του λαού 
της,  την αγάπη του Αρχιεπισκόπου Κύπρου κ.κ. Χρυσοστόμου και των Μελών 
της Ιεράς Συνόδου καθώς και του κυπριακού Ελληνισμού. 

  ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΣΚΕΨΗΣ
ΤΟΥ ΠΑΤΡΙΑΡΧΗ ΣΕΡΒΙΑΣ κ. κ. ΕΙΡΗΝΑΙΟΥ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ

a
Η  επίσκεψη του Πατριάρχη της Σερβίας κ. κ. Ειρηναίου  στην Κύπρο 

πέρασε ήδη στην ιστορία ως ένα εκκλησιαστικό γεγονός μεγάλης σημασίας 
για  την ανάπτυξη των  σχέσεων  και την αποστολή  των δύο Εκκλησιών στον 
σύγχρονο κόσμο! 

  Η καρδία μας σκιρτά από αγαλλίαση - είπε ο Αρχιεπίσκοπος Κύπρου 
κ.κ. Χρυσόστομος -  και προσπαθεί να συγκλείσει μέσα της τη μεγάλη χαρά 
που την κατακλύζει. Δεχόμαστε έναν, κατά κοινή ομολογία, σώφρονα 
Προκαθήμενο, του οποίου οι εύστοχες και σοφές παρεμβάσεις κατά την 
πρόσφατη Αγία και Μεγάλη Σύνοδο της Ορθοδόξου Εκκλησίας ηχούν εισέτι εις 
τα ώτα μας. Υποδεχόμαστε τον Πατριάρχη ενός λαού εξίσου μαρτυρικού προς 
τον λαό μας, ο οποίος διατήρησε «ἐν αἵμασι καὶ παθήμασι πολλοῖς» ανόθευτη 
την Ορθόδοξη πίστη του. 

Εις δε την προσφώνηση του ο Μακαριώτατος στον ιερό ναό της του Θεού 
Σοφίας τόνισε μεταξύ άλλων και τα εξής: 

«Στενές, και αδελφικές υπήρξαν ανέκαθεν οι σχέσεις των δύο Εκκλησιών 
μας. Η συνεργασία τους υπήρξε αγαστή και γόνιμη, τόσο στο παρελθόν όσο 
και στα πρόσφατα χρόνια, στους διορθόδοξους και στους διαχριστιανικούς 
διαλόγους...  

Την οικειότητα αυτή προσαυξάνει στην περίπτωσή μας η κοινή, εκ μέρους 
των Εκκλησιών μας, γνωριμία τού Γολγοθά καθ’ όλη τη μακραίωνη ιστορία 
τους. Οι Εκκλησίες μας δεν υπήρξαν μόνον θεατές, ούτε και απλώς ερμήνευσαν 
ιστορικά το Πάθος και την Ανάσταση του Χριστού. Συμπορεύτηκαν υπαρξιακά 
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με τον Χριστό στο Πάθος και στην Ανάσταση, ακολουθώντας το ποίμνιό 
τους στις ποικίλες εθνικές του περιπέτειες. Στη μακραίωνη ιστορική πορεία 
των Εκκλησιών μας, το μαρτύριο υπήρξε η ουσιαστικότερη έκφραση της 
αυτοσυνειδησίας τους». 

 Προκειμένου  να αξιολογήσω την ιστορική επίσκεψη τού Πατριάρχη 
της Σερβίας κ. κ. Ειρηναίου, νομίζω ότι δεν μπορούσα να γράψω κάτι 
καλύτερο, από του να θεωρήσω την ποιο πάνω παράγραφο, ως δηλωτική της  
θαυμαστής εκκλησιαστικής πορείας των δύο Εκκλησιών και την πιο κάτω, ως  
αποτελούσης το διηνεκές χρέος  όλων των Εκκλησιών στην έμπρακτη άσκηση 
της ΑΓΑΠΗΣ για τη δημιουργία ενός καλύτερου κόσμου, στον οποίο οι 
διαχρονικές χριστιανικές αξίες της ζωής δεν θα αποτελούν ωραίες  διακηρύξεις  
αλλά  ένα διαρκή αγώνα προκειμένου αυτές να μετουσιωθούν σε μια ζωντανή 
πραγματικότητα. 

«Έχοντας τις ίδιες αρχές και τα ίδια ιδεώδη, οι δύο μας Εκκλησίες, 
συνεργάστηκαν πάντοτε αγαστώς. Και όταν οι ισχυροί της γης βομβάρδιζαν 
τη Γη Σας, κυρίως εξ αιτίας της Ορθόδοξης πίστης Σας, στο μέτρο των 
δυνατοτήτων μας, προστρέξαμε σε συμπαράστασή Σας. Αυτή τη συμπαράσταση 
δεχτήκαμε και εμείς από Σας προηγουμένως, αλλά και εξακολουθούμε μέχρι 
σήμερα να τη δεχόμαστε σ’ όλες τις δύσκολες στιγμές μας». 

Επιγραμματικά∙ στην αντιφώνηση Του προς τον Μητροπολίτη Πάφου  
ο Πατριάρχης Σερβίας κ. κ. Ειρηναίος «ἀπεφθέγξατο»:  

«ΑΝ ΔΕΝ ΥΠΗΡΧΕ Η ΟΡΘΟΔΟΞΗ ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΜΑΣ
ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΣΙΓΟΥΡΟ ΠΟΙΑ ΟΝΟΜΑΤΑ ΘΑ ΦΕΡΑΜΕ ΣΗΜΕΡΑ».



ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΟΡΙΑ ΣΤΗΝ ΑΓΑΠΗ;
ΣΧΟΛΙΑ ΣΤΗΝ ΠΑΡΑΒΟΛΗ ΤΟΥ 

ΕΥΣΠΛΑΧΝΟΥ ΣΑΜΑΡΕΙΤΗ

a
ΤΟΥ  ΙΩΑΝΝΗ ΚΑΡΑΒΙΔΟΠΟΥΛΟΥ, 

ΟΜΟΤΙΜΟΥ  ΚΑΘΗΓΗΤΗ ΘΕΟΛΟΓΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ Α.Π.Θ.

Ο ευαγγελιστής Λουκάς διασώζει μια από τις ωραιότερες παραβολές του 
Ιησού, αυτήν του Εύσπλαχνου, ή, όπως λέγεται συνήθως, του Καλού 
Σαμαρείτη. Είναι σε μετάφραση η ακόλουθη:

«Κάποιος νομοδιδάσκαλος παρουσιάστηκε στον Ιησού, και για να 
τον φέρει σε δύσκολη θέση του είπε: «Διδάσκαλε, τι πρέπει να κάνω για να 
κερδίσω την αιώνια ζωή;» Ο Ιησούς τον ρώτησε: «Ο νόμος τι γράφει;»  Εκείνος 
απάντησε: Ν' αγαπάς τον Κύριο το Θεό σου μ' όλη την καρδιά σου και μ' όλη την 
ψυχή σου, μ' όλη τη δύναμή σου και μ' όλο το νου σου· και τον πλησίον σου όπως 
τον εαυτό σου.  «Πολύ σωστά απάντησες», του είπε ο Ιησούς· «αυτό κάνε και 
θα ζήσεις». Εκείνος όμως, θέλοντας να δικαιολογήσει τον εαυτό του, είπε στον 
Ιησού: «Και ποιος είναι ο πλησίον μου;» 

 Πήρε τότε αφορμή ο Ιησούς και είπε: «Κάποιος άνθρωπος, κατεβαίνοντας 
από τα Ιεροσόλυμα για την Ιεριχώ, έπεσε πάνω σε ληστές. Αυτοί τον 
ξεγύμνωσαν, τον τραυμάτισαν και έφυγαν παρατώντας τον μισοπεθαμένο. 
Από 'κείνο το δρόμο έτυχε να κατεβαίνει και κάποιος ιερέας, ο οποίος τον 
είδε, αλλά τον προσπέρασε χωρίς να του δώσει σημασία. Το ίδιο και κάποιος 
λευίτης, που περνούσε από 'κείνο το μέρος· παρ' όλο που τον είδε κι αυτός, 
τον προσπέρασε χωρίς να του δώσει σημασία.  Κάποιος όμως Σαμαρείτης που 
ταξίδευε, ήρθε προς το μέρος του, τον είδε και τον σπλαχνίστηκε.  Πήγε κοντά 
του, άλειψε τις πληγές του με λάδι και κρασί και τις έδεσε καλά. Μάλιστα 
τον ανέβασε στο δικό του το ζώο, τον οδήγησε στο πανδοχείο και φρόντισε 

o
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γι' αυτόν.   Την άλλη μέρα φεύγοντας έβγαλε κι έδωσε στον πανδοχέα δύο 
δηνάρια και του είπε: “φρόντισέ τον, κι ό,τι παραπάνω ξοδέψεις, εγώ όταν 
ξαναπεράσω θα σε πληρώσω”.   Ποιος λοιπόν απ' αυτούς τους τρεις κατά 
τη γνώμη σου αποδείχτηκε “πλησίον” εκείνου που έπεσε στους ληστές;». 
Ο νομοδιδάσκαλος απάντησε: «Εκείνος που τον σπλαχνίστηκε». 

Τότε ο Ιησούς του είπε: «Πήγαινε, και να κάνεις κι εσύ το ίδιο». (Λουκ. 10, 
25-37)

Είναι σωστό και κατανοητό, ενώ βιάζεσαι να πας στη δουλειά σου, 
στο γραφείο σου, στις υποθέσεις σου, να σταματήσεις στον δρόμο για να 
βοηθήσεις κάποιον πάσχοντα με κίνδυνο να καθυστερήσεις, να ζημιωθείς και 
ίσως και να παρεξηγηθείς; Η οργάνωση και ο ρυθμός της ζωής, το πρόγραμμα 
και οι διάφορες ασχολίες αποδιώχνουν πολλές φορές τα αισθήματα αγάπης 
και κάνουν δύσκολη την εφαρμογή της. Μιλούμε για την αγάπη ως το 
κεντρικότερο στοιχείο του Χριστιανισμού, αλλά ξεχνούμε ότι αυτή είναι ή 
μάλλον πρέπει να είναι και το σπουδαιότερο χαρακτηριστικό της χριστιανικής 
ζωής μας. Έτσι, ενώ πολύ συχνά παραλείπουμε να δείξουμε την αγάπη μας  
σ' αυτόν που τη χρειάζεται, έχουμε πάντα για τον εαυτό μας μια ευλογοφανή 
δικαιολογία.

Η παραβολή του εύσπλαχνου Σαμαρείτη έρχεται να μας θυμίσει μερικές 
οδυνηρές αλήθειες και να μας δώσει μια εικόνα της πραγματικής αγάπης. 
Αντίθετα απ' ό,τι θα περίμενε κανείς, ένας ιερεύς και ένας λευίτης περνώντας 
από τον δρόμο πού οδηγεί από την Ιερουσαλήμ στην Ιεριχώ «αντιπαρέρχονται» 
τον πληγωμένο και σχεδόν μισοπεθαμένο οδοιπόρο που έπεσε σε ληστές. 
Για ποιο τάχα λόγο δεν σταματούν; Μήπως φοβούνται ότι θα υποστούν και 
αυτοί την ίδια τύχη, αν καθυστερήσουν το ταξίδι τους; Είναι παρατηρημένο 
ότι ο φόβος της προσωπικής ζημίας και η ανάγκη αυτοπροστασίας συντελούν 
αναπόφευκτα στην παράλειψη του έργου της αγάπης. Μήπως βιάζονται για να 
μεταβούν έγκαιρα στην υπηρεσία τους, σε κάποιο ιερατικό καθήκον, σε κάποια 
αποστολή; Είναι αλήθεια ότι πολλές φορές ευσεβείς και δικαιολογημένες κατά 
πάντα προφάσεις στέκονται εμπόδιο στο να συμπαρασταθούμε σε κάποιον που 
βρίσκεται σε άμεση ανάγκη. Μήπως τον μισοπεθαμένο άτυχο οδοιπόρο τον 
θεώρησαν νεκρό και θέλησαν να αποφύγουν την επαφή με νεκρό τηρώντας τη 
σχετική διάταξη του Μωσαϊκού Νόμου; Ο τύπος πολύ συχνά κυριαρχεί επάνω 
στην ουσία και συμπνίγει τις αυθόρμητες εκδηλώσεις. Μήπως απλώς και χωρίς 
ιδιαίτερο λόγο αδιαφορούν; Η εποχή μας έχει να δώσει πολλά απάνθρωπα 
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παραδείγματα τέτοιας θανατηφόρου αδιαφορίας.

Η παραβολή δεν μας δίνει καμία εξήγηση για τη στάση των δύο ιερωμένων. 
Θέλει να τονίσει περισσότερο τη στάση του τρίτου προσώπου της διηγήσεως, 
του Σαμαρείτη, ενός ανθρώπου που για τον Ιουδαίο σημαίνει ακάθαρτος, 
αιρετικός, απόβλητος. Μη νομίσουμε ότι ο Χριστός θέλει να δείξει τη διαφορά 
ανάμεσα στους άσπλαχνους ιερωμένους της εποχής και το συμπονετικό λαϊκό. 
Άλλος είναι ο στόχος του. Θέλει να δείξει ότι οι Ιουδαίοι που καθημερινά 
στην προσευχή τους επαναλάμβαναν τις δύο θεμελιώδεις εντολές της 
Π. Διαθήκης: «ἀγαπήσεις Κύριον τὸν Θεὸν σου» καί «ἀγαπήσεις τὸν πλησίον 
σου ὡς σεαυτόν», στην πράξη δεν είχαν καμιά διάθεση να τις εφαρμόσουν, 
ενώ ο αλλογενής έδωσε ένα δείγμα αληθινής θρησκευτικότητας με κέντρο την 
πράξη της αγάπης. Αξίζει τον κόπο να δούμε μερικές χαρακτηριστικές πλευρές 
αυτής της αγάπης.

1. Η αγάπη είναι μια προσωπική συνάντηση με τον πάσχοντα, με τον 
πτωχό, με τον δυστυχισμένο. Η προσωπική αυτή συνάντηση σημαίνει 
ίσως απώλεια πολύτιμου χρόνου, καθυστέρηση στην πραγματοποίηση 
των ιδιωτικών υποθέσεων, αναβολή κάποιου ταξιδιού μας, παραίτηση από 
πράγματα που δικαιωματικά μας ανήκουν. Ο εύσπλαχνος Σαμαρείτης της 
παραβολής παραιτείται του μεταφορικού μέσου του, για να ανεβάσει σ' 
αυτό τον πληγωμένο, προσφέρει τα πιο χρήσιμα εφόδια του, λάδι και κρασί, 
πληρώνει τον πανδοχέα και υπόσχεται κατά την επάνοδο του να συνεχίσει την 
εκδήλωση του ενδιαφέροντος του.

2. Η αγάπη δεν προέρχεται από έναν οίκτο της στιγμής, από μια συμπάθεια 
για τον δυστυχισμένο (με κρυφή φοβία μήπως βρεθούμε κι εμείς κάποτε στη 
θέση του ή με υποσυνείδητη ικανοποίηση που δεν είμαστε εμείς τώρα στην ίδια 
κατάσταση), αλλά είναι ανιδιοτελής και ολοκληρωτική προσφορά, κατά το 
πρότυπο του Χριστού, που πάνω στον Σταυρό έδειξε τι είναι η ολοκληρωτική 
αγάπη. Εμείς αγαπούμε, διότι «Αὐτὸς πρῶτος ἠγάπησεν ἡμᾶς» (Α' Ίωάν. 4, 19), 
κατά τη φράση τού μαθητή τής αγάπης.

3. Αλλά και ένα ακόμη χαρακτηριστικό της αγάπης βγαίνει από τη 
στάση του Σαμαρείτη. Η αγάπη δεν γνωρίζει όρια και περιορισμούς. Ίσως  
σ' αυτό κυρίως αποβλέπει ο Χριστός λέγοντας την παραβολή που προκλήθηκε 
από το ερώτημα ενός Ιουδαίου νομοδιδασκάλου: Ποιος είναι ο πλησίον μου; 
Εκείνος ερωτά, μέσα στο χάος των διαφόρων αντιλήψεων της εποχής περί 
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της εννοίας και των ορίων τού πλησίον, ποιό είναι το αντικείμενο της αγάπης 
και μέχρι πού πρέπει αυτή να εκτείνεται. Κι ο Χριστός, λέγοντας αυτήν την 
παραβολή, αντιστρέφει τα πράγματα, δείχνοντας ποιο είναι το υποκείμενο 
της αγάπης. Εάν ο κάθε άνθρωπος είναι υποκείμενο της αγάπης, τα όρια του 
πλησίον είναι απεριόριστα· δεν υπάρχουν φραγμοί κοινωνικοί, θρησκευτικοί, 
φυλετικοί κλπ. Όποιος αγαπά μόνο τους φίλους του, τους ομοθρήσκους 
του, τους δικούς του, φέρεται ανθρώπινα. Όποιος δεν γνωρίζει αυτούς τους 
φραγμούς, φέρεται θεϊκά, κατά το πρότυπο του Θεού της Αγάπης.

" ΔΙΑ ΤΗΣ ΑΓΑΠΗΣ ΔΟΥΛΕΥΕΤΕ ΑΛΛΗΛΟΙΣ. 

 Ο ΓΑΡ ΠΑΣ ΝΟΜΟΣ ΕΝ ΕΝΙ ΛΟΓΩι ΠΛΗΡΟΥΤΑΙ,

ΕΝ ΤΩι ΑΓΑΠΗΣΕΙΣ ΤΟΝ ΠΛΗΣΙΟΝ ΣΟΥ ΩΣ ΣΕΑΥΤΟΝ " 
(ΓΑΛ. Ε΄ 13-14)



ΕΠΙΜΝΗΜΟΣΥΝΟΣ ΛΟΓΟΣ 
ΣΤΟ ΕΤΗΣΙΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ 

ΤΟΥ ΑΟΙΔΙΜΟΥ ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΟΥ ΚΥΠΡΟΥ
Χ Ρ Υ Σ Ο Σ Τ Ο Μ Ο Υ  Α΄ 

ΓΙΑΝΝΑΚΗ ΟΜΗΡΟΥ 
ΤΕΩΣ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΤΗΣ ΒΟΥΛΗΣ ΤΩΝ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΩΝ 

Κυριακή 11.12.2016, Στατός- Άγιος Φώτιος

F
Πανοσιολογιότατε,
Ελληνίδες και Έλληνες

Με απέραντο σεβασμό προσήλθαμε σήμερα εδώ  στον Ιερό Ναό Μετα-
μόρφωσης του Σωτήρος, για να απευθύνουμε προσήκοντα επιμνημόσυνο 
λόγο για τον αοίδιμο Αρχιεπίσκοπο Κύπρου Χρυσόστομο τον Α΄, στην 
αγαπημένη του γενέτειρα, την Κοινότητα Στατού – Αγίου Φωτίου.

Εννέα χρόνια από την εκδημία του φλογερού ιεράρχη,  του κήρυκα των 
εθνικών οραμάτων του Ελληνισμού της Κύπρου, του ασυμβίβαστου πατριώτη 
και αγωνιστή και δεν έχει ακόμα γίνει πλήρης απολογισμός της πολυσχιδούς 
προσφοράς του.

Η Εκκλησία της Κύπρου δικαιούται να σεμνύνεται για τον εκλιπόντα 
ιεράρχη της, γιατί υπήρξε μια κορυφαία αγωνιστική φυσιογνωμία που με 
τους αδιάκοπους αγώνες του για την Εκκλησία και την πατρίδα, αναδείχθηκε 
στη συνείδηση του Κυπριακού και του σύμπαντος Ελληνισμού, ως ένας 
αφοσιωμένος υπηρέτης και οιακοστρόφος της Ορθοδοξίας, ως ένας 
στοργικός πνευματικός πατέρας και ως ένας εμπνευσμένος, θαρραλέος και 
καταξιωμένος Εθνάρχης.

Ο αείμνηστος Αρχιεπίσκοπος Νέας Ιουστιανιανής και πάσης Κύπρου 
Χρυσόστομος ο Α΄ κατά την υπερπεντηκονταετή διακονία του στην Εκκλησία 
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υπηρέτησε με αγάπη πολλή και πάθος ιερό τις δύο μεγάλες έννοιες της φυλής 
μας και της ιστορίας μας. Την Ορθοδοξία και τον Ελληνισμό.

Τη βαθύτατη προσήλωση του προς τις δύο αυτές έννοιες τη διακήρυξε ο 
ίδιος στον ενθρονιστήριο λόγο του ως Χωρεπίσκοπος Κωνσταντίας στις  14 
Απριλίου 1968.

«Οὐδεὶς πρέπει νὰ λησμονῇ, ὅτι ἐν καιροῖς κατακλυσμῶν ἡ Ὀρθόδοξος 
Ἐκκλησία ὑπῆρξεν ἡ Κιβωτός, ἡ διαφυλάξασα καὶ περισώσασα τοῦ Ἔθνους 
τὴν συνείδησιν, τὴν ἀναστήσασαν τοῦτο ἀπὸ τῆς τέφρας του, ὅτι ὁ 
Ὀρθόδοξος Ἱεράρχης ὑπῆρξε πάντοτε ὁ φλογερὸς κῆρυξ καὶ πρόμαχος καὶ 
ἐνσαρκωτὴς τῆς ἰδέας τῆς Ἑλληνικῆς Πατρίδος...

Η βιωματική αυτή διακήρυξη του φωτισμένου ιεράρχη απετέλεσε έκτοτε 
τον άξονα προσανατολισμού τόσο των σκέψεων του  όσο και, ιδιαιτέρως, των 
πράξεών του.

Ύψιστος στόχος του ήταν πάντοτε η χριστιανική αναγέννηση και η 
σωτηρία των ψυχών του ποιμνίου του. Προς  επιτυχία του σκοπού αυτού 
διεκήρυττε με χριστιανικό παλμό στον ενθρονιστήριο λόγο του, ως 
Μητροπολίτης Πάφου (29.7.1973).

«...Οὐ δώσω ἄνεσιν εἰς τὸ πνεῦμά μου καὶ ἀνάπαυσιν εἰς τὸ σῶμά μου, 
ἀλλὰ νυκτὸς τε καὶ ἡμέρας «ἥδιστα  δαπανήσω καὶ ἐκδαπανηθήσομαι ὑπὲρ 
τῶν ψυχῶν ὑμῶν»  (Β΄Κορ. 2,15).

Και πράγματι ο αείμνηστος Αρχιεπίσκοπος εξεδαπανήθη ψυχή τε και 
σώματι προκειμένου να οδηγήσει το ποίμνιόν του «εἰς νομὰς σωτηρίους». Οι 
ιεροί άμβωνες των εκκλησιών δονούνταν κάθε Κυριακή και κάθε  εορτή από 
τα εμπνευσμένα  του κηρύγματα.

«Μετὰ τὸν Χριστὸν τὴν αἰωνίαν Ἑλλάδα θὰ εὐαγγελίζωμαι συνεχῶς 
καὶ διὰ τῶν ἰδεωδὼν αὐτῆς θὰ γαλουχῶ τάς ψυχὰς καὶ θὰ φρονηματίζω τάς 
συνειδήσεις τοῦ πληρώματος τῆς Ἐκκλησίας.» (Ἐνθρονιστήριος Πάφου).

Η αγωγή της νεότητας υπήρξε για τον αοίδιμο Αρχιεπίσκοπο μια διαρκής 
έγνοια και αγωνία. Γνώριζε πολύ καλά ότι «δὲν εἶναι πλέον ὶἐρατεινός τῆς 
ἀρετῆς ὁ ἱδρὼς καὶ ὁ κότινος». 

Για την προαγωγή της χριστιανικής αγωγής προχωρεί σε συγκεκριμένες 
πρωτοβουλίες και δράσεις.
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Με τη δική του ενθάρρυνση και ευλογία ιδρύθηκαν και λειτουργούν 
η Χριστιανική Ένωση Κυπρίων Επιστημόνων (Χ.Ε.Κ.Ε.), οι Χριστιανικοί 
Σύνδεσμοι Γυναικών, η Χριστιανική Ένωση Νεολαίας και Φοιτητών – 
Φοιτητριών καθώς και η Ένωση Χριστιανών Ορθοδόξων Γονέων, σωματεία 
που ανέπτυξαν πλούσια χριστιανική δράση και πολλαπλώς ωφέλησαν την 
Εκκλησία.  

Ο αοίδιμος Αρχιεπίσκοπος στον φιλανθρωπικό τομέα σε όλη του τη 
ζωή εφάρμοσε με συνέπεια και πίστη την προτροπή του Αποστόλου Παύλου:  
«Τοῖς δὲ εὐποιΐας καὶ φιλανθρωπίας μὴ ἐπιλανθάνεσθε. Τοιαύταις γὰρ 
θυσίαις εὐαρεστεῖται ὁ Θεός». (Ἑβρ. 13.16). Γι αυτό και με πολλή αγάπη 
έσκυψε πάνω στα προβλήματα των πασχόντων συνανθρώπων μας και 
ιδιαίτερα των προσφύγων και προσέφερε αφειδώλευτα κάθε δυνατή βοήθεια, 
ηθική και υλική.

Με δικές του πρωτοβουλίες ανηγέρθη το ΜΑΚΑΡΕΙΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ, 
το οποίο αποτελεί μια γενναία προσφορά της Εκκλησίας στα ιατρικά 
δρώμενα του τόπου μας. Μέσα σε αυτό χιλιάδες συμπατριώτες μας βρίσκουν 
καθημερινά την έμπρακτη αγάπη και την ανακούφιση από τον πόνο και την 
οδύνη.

Στον πολιτιστικό τομέα, ο μακαριστός ιεράρχης έθεσε και πάλιν τη 
σφραγίδα της πληθωρικής προσωπικότητα του εκπληρώνοντας το όνειρο του 
Εθνάρχη Μακαρίου. Ολοκλήρωσε το των Μουσών τέμενος «ἐπί κρηπίδων 
ἑλληνικῆς τε ἅμα καὶ χριστιανικῆς ἀρετῆς καὶ σοφίης ἐπί παιδείᾳ τῶν 
Ἑλλήνων».

Αναφερόμαστε, ασφαλώς, στο Πνευματικό και Πολιτιστικό Ίδρυμα 
Αρχιεπισκόπου Μακαρίου του Γ΄, το οποίο αποτελεί κόσμημα περίλαμπρο 
για τα πολιτιστικά δρώμενα της Κύπρου και κέντρο πνευματικής και 
καλλιτεχνικής τροφοδοσίας και καλλιέργειας του λαού μας.

Μέσα σε αυτά δημιούργησε το περιώνυμο Βυζαντινό Μουσείο, το οποίο 
είναι ένα από τα καλύτερα του Ελληνισμού, καθώς και την Πινακοθήκη, 
την οποία κοσμούν ανεκτίμητης αξίας πίνακες της Αναγεννήσεως. Γενικά 
αξιοποίησε όλο το καλλιτεχνικό και ιστορικό υλικό, το οποίον ο αείμνηστος 
Μακάριος  με πολλή αγάπη και φροντίδα περισυνέλεξε.

Αλλά, ο αγωνιστικός εθνάρχης και μαχητικός ιεράρχης, ο αενάως, σαν 
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αετός, αγόμενος επί τη Βυζαντινή δόξα και μεγαλοπρέπεια, από τον Ιούλιο 
του 1974 και εξής, κατά βάθος ένιωθε «ὥσπερ πελεκάν τετρωμένην ἔχων 
τὴν πλευράν». Το προδοτικό πραξικόπημα και η βάρβαρη τουρκική εισβολή 
πλήγωσαν σε αφάνταστο βαθμό την χριστιανική και ελληνοπρεπή ψυχή του. 
Η κατοχή μεγάλου μέρους της «νήσου των Αγίων και των Μαρτύρων» και  η 
παρουσία των τουρκικών δυνάμεων του Αττίλα έκαναν να νιώθει ενδόμυχα 
ότι «περιέσχον αὐτὸν ὠδῖνες θανάτου» καὶ ὅτι «κίνδυνοι ᾍδου εὕροσαν 
αὐτόν». (Ψαλμὸς 114, 3)

Όμως τη σημαία του απελευθερωτικού αγώνα της πατρίδας την 
κρατούσε συνεχώς αναπεπταμένη, φλογίζοντας τις καρδιές των προσφύγων 
και σύμπαντος του Κυπριακού λαού. Διακήρυξε στον Αρχιεπισκοπικό 
ενθρονιστήριο λόγο του ο φωτισμένος και φλογερός ιεράρχης.

«...Συνεχίζων τὴν μακρὰν τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας παράδοσιν» 
διακήρυττε «θέτω ἐμαυτὸν καὶ σύμπασαν τὴν Ἐκκλησίαν ἐπὶ τῶν ἐπάλξεων 
τῆς ἀγωνιζομένης Πατρίδος ...  Δηλῶ ἀπεριφράστως, ὅτι, μέχρις ὅτου τὸ 
ἐθνικὸν πρόβλημα εὕρῃ δικαίαν καὶ ἑπομένως ὁριστικὴν τὴν λύσιν, ἡ Ἐκκλησία 
δεν θὰ ἀπαρνηθῇ τὴν ἐθναρχικὴν αὐτῆς ἀποστολὴν καὶ ἰδιότητα, ἀλλ’ ἐν τῇ 
ἰδιότητι ταύτῃ θὰ ἐργάζηται καὶ θὰ συνεργάζηται μετὰ τῆς ἑκάστοτε νομίμου 
τῆς νήσου κυβερνήσεως, πρὸς ἑξασφάλισιν τῆς ἐπιβιώσεως, τῆς ἐλευθερίας 
καὶ τῆς δικαιώσεως τοῦ Κυπριακοῦ  Ἑλληνισμοῦ».   

Για επιτυχία των στόχων αυτών μετέβη σε κάθε χώρα του κόσμου, απ’ 
όπου ήλπιζε ότι θα εύρισκε βοήθεια και συμπαράσταση. Από την Ελλάδα μέχρι 
την Αυστραλία και την Αμερική. Στις περιοδείες αυτές μετέφερε τον πόνο 
και την αγωνία του Κυπριακού Λαού. Και ο Ελληνισμός της μεγαλονήσου 
προσέβλεπε προς Αυτόν με ελπίδες και με προσδοκίες πολλές. Ο ίδιος βιώνει 
αυτά τα αισθήματα. Και αγωνίζεται «.... ἀπὸ φυλακῆς πρωΐας μέχρι νυκτὸς» 
να φέρει εις πέρας την εθνική του αποστολή. Να μη διαψεύσει τα όνειρα και 
τους πόθους του ποιμνίου του. Αλλά δεν «είναι εύκολες οι θύρες, σαν χρεία 
τις κουρταλεί».

Όμως δεν κάμπτεται και δεν ορρωδεί μπροστά στις αντιξοότητες του 
μιάσματος της τουρκικής κατοχής. Στέλλει το μήνυμα με τον ενθρονιστικό 
λόγο του ως Αρχιεπίσκοπος:

« Ἐφ’ ὅσον τὰ ἀνθρώπινα δικαιώματα ἐξακολουθοῦσι νὰ καταπατῶνται 
ὑπὸ τῶν εἰσβολέων ἐν τῇ νήσῳ ἡμῶν .. ἐφ’ ὅσον ἡ πατρὶς εὑρίσκεται 
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διχοτομημένη καὶ τὰ στρατεύματα κατοχῆς βεβηλώνουσιν τὰ ἱερὰ ἡμῶν 
χώματα καὶ προσκυνήματα… ἱερὰν δίδω ὑπόσχεσιν, ὅτι τὴν σημαίαν τοῦ 
ἀγῶνος οὐδέποτε θὰ ὑποστείλω, ἀλλὰ καὶ μόνος καὶ μετὰ πολλῶν ὑπὲρ 
αὐτῆς καὶ ὑπὸ τὰ πτυχὰς αὐτῆς θὰ ἀγωνισθῶ μέχρι τέλους, μέχρι πλήρους 
δικαιώσεως τοῦ Κυπριακοὺ Ἑλληνισμοῦ. Καὶ τὴν ὑπόσχεσιν ταύτην φυλάξω 
βοηθοῦντός μοι τοῦ Θεοῦ..»

«... Ἡ Ἐκκλησία ἐν οὐδεμιᾷ περιπτώσει θὰ ἀποδεχθῇ τὴν νομιμοποίησιν 
τῆς ἁρπαγῆς καὶ τῆς ἀδικίας. Δὲν θὰ δεχθῶμεν τὴν ἀπεμπόλησιν τῶν δικαίων 
ἡμῶν οὐδὲ θὰ λησμονήσωμεν τὰ ἱερὰ ἡμῶν προσκυνήματα. «Ἐπιλησθείη 
ἡ δεξιά μου, ἐὰν ἐπιλάθωμαι σου», ὦ σεπτὸν σκήνωμα τοῦ Ἀποστόλου 
Βαρνάβα. Κολληθείη ἡ γλῶσσά μου τῷ λάρυγγί μου, ἐὰν μὴ μνησθῶ ὑμῶν», ὦ 
τάφοι προγόνων ἱεροὶ καὶ σεβάσμια μνήματα ἀδελφῶν καὶ πατέρων».   

Πανοσιολογιότατε,
Σεβαστό Ιερατείο,
Έλληνες και Ελληνίδες,

Μέσα από τα απαράμιλλα σε αξία και θεολογική και φιλολογική έννοια 
κείμενα των ενθρονιστήριων λόγων του ως Χωρεπισκόπου, Μητροπολίτη 
και Αρχιεπισκόπου που μας κατέλιπε ως υψηλή πνευματική παρακαταθήκη, 
αποκαλύπτεται η συνείδηση που είχε ως Ιεράρχης αλλά και ως εθνικός Ηγέτης 
σε ώρα δοκιμασίας της πατρίδας.

Ιδιαίτερα σε ότι αφορά την εκπλήρωσιν του χρέους προς τη χειμαζόμενη 
πατρίδα ο Χρυσόστομος ο Α΄ υπήρξε σταθερός, άκαμπτος και ασυμβίβαστος 
πατριώτης διεκδικητής ανυποχώρητος των δικαίων του λαού μας.

Πανοσιολογιότατε,

Σήμερα που το Κυπριακό πρόβλημα εισήλθε σε επικίνδυνες ατραπούς, 
που ασφυκτικά χρονοδιαγράμματα πλανώνται και απειλούν το λαό μας και τη 
φυσική και εθνική επιβίωση του Ελληνισμού στην Κύπρο, σήμερα παρά ποτέ 
χρειαζόμαστε το αγωνιστικό σύμβολο του Αρχιεπισκόπου Χρυσοστόμου Α΄. 
Σήμερα περισσότερο από κάθε άλλη φορά οφείλουμε να στραφούμε προς τις 
αγωνιστικές του υποθήκες.

Η σημερινή κρίσιμη εθνική και πολιτική συγκυρία απαιτεί εμμονή 
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σε στόχους και αρχές και διεκδικητική πολιτική. Η τιμή  στον αοίδιμο 
Αρχιεπίσκοπο, όπως και στον προκάτοχο του Εθνάρχη Μακάριο, δεν μπορεί 
να εξαντλείται σε ομιλίες, επιμνημόσυνες δεήσεις και λόγους. Απότιση τιμής 
στη μνήμη τους σημαίνει να αντλούμε παράδειγμα από την αγωνιστική τους 
πορεία. Και να σηκώνουμε με σεβασμό την Κιβωτό με τις εντολές τους.

Σαράντα δύο  και πλέον χρόνια από την εθνική τραγωδία του 1974 το 
καθήκον μας είναι να παραμείνουμε σε εγρήγορση, κινητοποίηση σε όλη 
την κλίμακα του Ελληνισμού για τη διασφάλιση των αναπαλλοτρίωτων 
δικαιωμάτων της πατρίδας και του λαού μας. Δεν είμαστε ούτε αρνητικοί, 
ούτε απορριπτικοί. Αλλά, με σαφήνεια πρέπει να δώσουμε το μήνυμα ότι δεν 
πρόκειται να συναινέσουμε σε εθνικό αυτοχειριασμό.

Σαράντα δύο και πλέον χρόνια μετά από την προδοσία και το έγκλημα 
ενάντια στην πατρίδα μας και δύο σχεδόν χρόνια από την έναρξη των απ’ 
ευθείας διαπραγματεύσεων, το Κυπριακό βρίσκεται χωρίς αμφιβολία σε δεινή 
θέση.

Περνούμε την πιο κρίσιμη φάση των κυπριακών εξελίξεων μετά το 
δημοψήφισμα του 2004.

Η συμφωνία για διαπραγματεύσεις στη Γενεύη και διάσκεψη, όχι μόνο 
για το θέμα της ασφάλειας και των εγγυήσεων αλλά και για το εδαφικό και 
όλα τα εκκρεμούντα θέματα, εγκυμονεί οφθαλμοφανείς κινδύνους.

Ήταν στοιχειώδης προνοητικότητα προ της αποδοχής για συζήτηση 
του εδαφικού στο εξωτερικό να είχε ζητήσει ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας 
δέσμευση από πλευράς Ηνωμένων Εθνών ότι η τουρκική πλευρά θα κατέθετε 
χάρτη. Κάτι που κατ’ εξακολούθηση αποφεύγει να πράξει τα τελευταία 
σαράντα δύο χρόνια. Δυστυχώς, το προηγούμενο της εξαπάτησης από τον 
Κλάρκ Κλίφορτ του Προέδρου Μακαρίου το 1977 δεν υπήρξε αρκούντως 
διδακτικό. Όταν ο Τάσσος Παπαδόπουλος μετέβη στη Βιέννη, κατέθεσε 
χάρτη, πλην όμως ο Τ/Κ συνομιλητής Ονάν αρνήθηκε να πράξει το ίδιο.

Ήταν διάφανος ο στόχος Τουρκίας και Τουρκοκυπριακής ηγεσίας να 
οδηγήσουν το εδαφικό, όπως και τα υπόλοιπα εκκρεμούντα θέματα σε 
πενταμερή διάσκεψη μαζί με το θέμα της ασφάλειας και των εγγυήσεων. 
Για να παρουσιαστεί, ως δήθεν υποχωρούσα στο εδαφικό, προκειμένου να 
εγείρει αξιώσεις στο θέμα των εγγυήσεων αλλά και σε θέματα εσωτερικής 
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διακυβέρνησης, όπως είναι η απαίτηση για την εκ περιτροπής προεδρία.

Παρά τις επανειλημμένες κατηγορηματικές διακηρύξεις του Προέδρου 
Αναστασιάδη ότι για να αποδεχθούμε πολυμερή ή διεθνή διάσκεψη και όχι 
πενταμερή, θα έπρεπε να βρεθούμε σε ακτίνα συμφωνίας σε όλα τα υπόλοιπα 
θέματα, προς γενική έκπληξη, υπήρξε θεαματική υπαναχώρηση, η οποία 
ανέτρεψε άρδην τα δεδομένα.

Προφανώς, χωρίς προηγούμενη διαβούλευση με την Ελληνική Κυβέρ-
νηση έγινε αποδεκτός ο καθορισμός της διάσκεψης, στην οποία πλέον η 
τουρκική πλευρά θα επιδιώξει  τη συζήτηση όλων των εκκρεμοτήτων.

Δεν χρειάζεται καν να υποδειχθεί ότι Τουρκία και Τουρκοκυπριακή 
ηγεσία θα επιδιώξουν δια της μεθόδου του «πάρε – δώσε», δίκην ανατολίτικου 
παζαριού, την υλοποίηση των μη αποκρυπτόμενων στόχων τους.

Για διατήρηση των εγγυήσεων  και των επεμβατικών δικαιωμάτων, 
με παραλλαγή της συνθήκης εγγυήσεως του 1960, για εξασφάλιση της 
εκ περιτροπής προεδρίας και για κατοχύρωση της πολιτικής ισότητας με 
δυαδικότητα στο κράτος και τις εξουσίες του. Που, όπως έγραφε ο κορυφαίος 
συνταγματολόγος Αριστόβουλος Μάνεσις το 1990, σχολιάζοντας σχετικές 
πρόνοιες του Σχεδίου Ντε Κουεγιάρ για λύση του Κυπριακού, θα οδηγήσουν 
σε κράτος όχι απλώς δυσλειτουργικό, αλλά με ημερομηνία λήξης.

«Η δυαδική αρχή, άκρως διευρυμένη και ενισχυμένη, συμπλέκεται ήδη 
στενά με την ομοσπονδιακή αρχή. Από τη συνάρθρωσή τους προκύπτει 
«επί χάρτου» μια πολιτειακή οντότητα που είναι εντελώς άγνωστη στην 
τυπολογία των σύγχρονων πολιτευμάτων. Αν δε τελικά επιβληθεί, θα έχει, 
αναποφεύκτως, ως επακόλουθα, εμπλοκές και αδιέξοδα κατά τη λειτουργία 
των σχετικών θεσμών και διακοινοτικές εντάσεις, με κατάληξη την με 
ολοένα επιταχυνόμενους ρυθμούς παράλυσης της Κυπριακής Δημοκρατίας. 
Φοβούμαστε μάλιστα ότι θα οδηγήσει νομοτελειακά στον αφανισμό της».

Να το τονίσουμε για μια ακόμα φορά. Ο Κυπριακός Ελληνισμός επιθυμεί 
λύση. Επιθυμεί λύση το συντομότερο δυνατό. Όχι όμως οποιαδήποτε λύση. 
Λύση που θα διασφαλίζει τη συνέχεια της Κυπριακής Δημοκρατίας και την 
ιστορική συνέχεια του Ελληνισμού στην Κύπρο.

Καθώς, η πορεία προς τη Γενεύη είναι πλέον αναπόφευκτη, ως προ- 
διαγεγραμμένη, ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας επωμίζεται κρίσιμες και 
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ιστορικές ευθύνες. Ελπίζουμε να τις κατανοεί. 

Από το ετήσιο αυτό μνημόσυνο του φλογερού ιεράρχη Χρυσόστομου του 
Α΄ διακηρύσσουμε ότι δεν πρόκειται να συμφιλιωθούμε με μια επικίνδυνη και 
ζημιογόνα πορεία. Είμαστε αποφασισμένοι να συνεχίσουμε να αγωνιζόμαστε 
για  λύση λειτουργική και βιώσιμη στηριγμένη στις αρχές του Διεθνούς και 
του Ευρωπαϊκού Δικαίου.

Πανοσιολογιότατε,   Έλληνες και Ελληνίδες

Παρήλθαν ήδη εννέα χρόνια από την εκδημία του Αρχιεπισκόπου 
Χρυσοστόμου Α΄. Και όμως είναι παρών δικαιωμένος και περήφανος. Σεπτός 
σαν βυζαντινό εξωκλήσι. Και εμείς με φορτισμένες τις μνήμες. Με οράματα 
τραυματισμένα. Μέσα στους επάλληλους και φαύλους κύκλους της κρίσης 
αξιών, της ανατροπής των προτεραιοτήτων μας, του άγους της κατοχής, των 
καταπατουμένων δικαιωμάτων του λαού μας, της λησμοσύνης του μεγάλου 
μας χρέους. Αναζητώντας συνειρμούς της δικής του μεγαλοσύνης και 
προσφοράς με το σημερινό μας καθήκον. Που επιτάσσει να ξεφύγουμε οριστικά 
από το σύνδρομο της εθνικής ταπείνωσης του 1974, να επανακαθορίσουμε 
τα μεγάλα οράματα και να επανασυνδέσουμε τα κομμένα νήματα των 
προσπαθειών και των αγώνων του Κυπριακού  Ελληνισμού. Σε συμπόρευση 
και συμπαράταξη με την Ελλάδα, θα πρέπει να ολοκληρώσουμε λυτρωτικά 
τον ιστορικό κύκλο, που ξεκινά από την αγχόνη του αποικιοκράτη, φτάνει 
στη δημοκρατική αντίσταση του λαού μας το 1974, εκτείνεται στην 
τραγωδία της εισβολής και ολοκληρώνεται με πράξη μόνο μία. Πράξη 
απόσεισης της κατοχής. Πράξη ελευθερίας.

Αυτή είναι η υπόσχεσή μας και σήμερα προς τον αοίδιμο φλογερό  
Ιεράρχη που τιμούμε και μνημονεύουμε σήμερα. Πως η Κύπρος δεν πεθαίνει, 
θα ζήσει, πως η Κύπρος δεν θα γονατίσει και δεν θα υποκύψει στη βία, το 
άδικο και την αυθαιρεσία.

Πως θα αγωνιστούμε, όπως Εκείνος ήθελε για να μην περάσουν τα 
αποτελέσματα της προδοσίας, της τουρκικής εισβολής και κατοχής.

Ας είναι αιωνία η μνήμη του.



ΑΠΟΚΑΛΥΠΤΗΡΙΑ ΜΝΗΜΕΙΟΥ 
ΠΕΣΟΝΤΩΝ – ΔΟΛΟΦΟΝΗΘΕΝΤΩΝ
ΚΑΙ ΑΓΝΟΟΥΜΕΝΩΝ ΚΑΤΟΙΚΩΝ

ΤΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΑΦΑΝΕΙΑΣ

O
ΤΟΥ ΕΠΙΣΚΟΠΟΥ ΜΕΣΑΟΡΙΑΣ κ. ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ

Την Κυριακή, 11 Δεκεμβρίου 2016 στην περιοχή Ιδαλίου, όπου οι 
εκτοπισμένοι κάτοικοι της Αφάνειας της Μεσαορίας οικοδόμησαν Ναό 
επ' ονόματι του πολιούχου της κοινότητας Αγίου Αρτεμίου και των 
Αγίων Πάντων, τελέστηκαν, προϊσταμένου του Επισκόπου Μεσαορίας 
κ. Γρηγορίου, Θεία Λειτουργία και Μνημόσυνα πάντων των πεσόντων και 
θυσιασθέντων Αφαντιτών κατά την τουρκική εισβολή του 1974, καθώς και 
όλων των προαπελθόντων κατοίκων της κοινότητας μετά των κληρικών, 
κοινοταρχών, διδασκάλων, εκκλησιαστικών επιτρόπων και ευεργετών.

Κατόπιν, πραγματοποιήθηκε σεμνή τελετή με ομιλίες, ύμνους και 
τραγούδια στον περίβολο του Ναού, που οργάνωσε το Προσφυγικό 
Σωματείο Αφάνειας σε συνεργασία με το Κοινοτικό Συμβούλιο και 
τις Εκκλησιαστικές Επιτροπές της κατεχόμενης Εκκλησίας του Αγίου 
Αρτεμίου και του Παρεκκλησίου στο Ιδάλιο. Στο τέλος της εκδήλωσης 
ο Επίσκοπος Μεσαορίας, εκ μέρους της Α. Μ. του Αρχιεπισκόπου Κύπρου 
κ. Χρυσοστόμου, μαζί με τον Πρόεδρο της Βουλής κ. Δημήτρη Συλλούρη 
τέλεσαν τα αποκαλυπτήρια του Μνημείου Πεσόντων και Αγνοουμένων 
Αφάνειας.

Ακολουθεί ο Χαιρετισμός της Α. Μ. του Αρχιεπισκόπου Κύπρου 
κ. κ. Χρυσοστόμου κατά την τελετή των αποκαλυπτηρίων του Μνημείου 
Πεσόντων και Αγνοουμένων Αφάνειας:
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Χ Α Ι Ρ Ε Τ Ι Σ Μ Ο Σ

ΤΗΣ Α.Μ. ΤΟΥ ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΟΥ ΚΥΠΡΟΥ κ.κ. ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΥ

ΚΑΤΑ ΤΑ ΑΠΟΚΑΛΥΠΤΗΡΙΑ ΤΟΥ ΜΝΗΜΕΙΟΥ

ΠΕΣΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΑΓΝΟΟΥΜΕΝΩΝ ΑΦΑΝΕΙΑΣ

Κυριακή, 11 Δεκεμβρίου 2016

Με αισθήματα εθνικού χρέους αλλά και βαθιάς οδύνης συνήλθαμε 
στον ιερό τούτο χώρο, όπου εσείς οι Αφαντίτες ανεγείρατε Ναό 

επ' ονόματι του πολιούχου σας Αγίου Αρτεμίου και Πάντων των Αγίων, για να 
τελέσουμε τα αποκαλυπτήρια του Μνημείου των Πεσόντων και Αγνοουμένων 
Ηρώων τής τουρκοκρατούμενης κοινότητας Αφάνειας.

Εθνικού χρέους, γιατί στα πρόσωπα των Πεσόντων και Αγνοουμένων 
Ηρώων τής Αφάνειας τιμούμε όλους τους πεσόντες ήρωες τής κυπριακής 
τραγωδίας. Ιδιαίτερα στα πρόσωπα των Αγνοουμένων μας ανακαλούμε στην 
ψυχοσύνθεση μας το υπέρτατο χρέος να εντείνουμε τις προσπάθειές μας για 
την ανεύρεση των οστών τους και την απόδοση των εκκλησιαστικών και 
εθνικών τιμών που τους αξίζουν, όπως αξίζουν σε κάθε ανθρώπινο πρόσωπο.

Παράλληλα, συνήλθαμε στον ιερό τούτο χώρο και με αισθήματα 
εθνικού άλγους γιατί η Ελευθερία της Πατρίδας μας, για την οποία χιλιάδες 
ήρωες θυσίασαν τη ζωή τους ακόμη δεν βασίλευσε στο πονεμένο νησί μας. 
Ο Αττίλας εξακολουθεί παρά τα ψηφίσματα του ΟΗΕ, παρά τις διακηρύξεις 
τής Ευρωπαϊκής Ένωσης να κατακρατεί με τη δύναμη των όπλων το 37% 
των εδαφών μας και επί πλέον, κατά τρόπο υβριστικό και υπεροπτικό, να μας 
απειλεί και να διαστρέφει την ιστορική αλήθεια.

Η σκέψη όλων μας μεταφέρεται σήμερα,  και πάλι, κατά τρόπο πολύ πιο 
έντονο στο μαύρο εκείνο καλοκαίρι τού 1974. Μεταφέρεται στις τραγικές 
μέρες τού ανθρώπινου πόνου και της εθνικής συμφοράς, που επέφερε 
«κρίμασιν οἷς οἶδε Κύριος» η Τουρκική εισβολή και η συνεχιζόμενη κατοχή. 
Τής οδύνης, που έκτοτε μάς συνοδεύει αναζητούσα συνεχώς την κάθαρση 
και την εξιλέωση. Είναι ο πόνος της πατρίδας, που ξεχειλίζει μέσα από τις 
ψυχές μας, για ό,τι βάρβαρο και ιστορικά ανεπίτρεπτο συμβαίνει σε βάρος τής 
«γλυκείας χώρας Κύπρου».
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Επαναφέρουμε στη μνήμη μας, με αισθήματα βαθύτατης ευγνωμοσύνης, 
όλους όσοι αγωνίστηκαν στα ιερά χώματα της Αφάνειας στον κάμπο της 
Μεσαορίας και ευρύτερα όλους εκείνους τους νέους, οι οποίοι έπεσαν 
μαχόμενοι στις επάλξεις για την προάσπιση τής πατρίδας και της εθνικής 
αξιοπρέπειας, πολεμούντες με ελάχιστο οπλισμό εναντίο ενός πανίσχυρου 
εισβολέα, που διέθετε πολεμική αεροπορία και υπέρτερες στρατιωτικές 
δυνάμεις εξοπλισμένες με όλη τη σύγχρονη στρατιωτική τεχνολογία.

Η θυσία τους κληροδότησε σ’ όλους εμάς ένα ύψιστο και αδιάλειπτο 
χρέος που έχουμε απέναντι στην Ιστορία μας, στην Εκκλησία μας και στην 
Πατρίδα μας. Και είναι το χρέος τούτο, ο συνειδητός εθνικός Γολγοθάς 
τής αυτοθυσίας∙ χάριν των υψηλών ιδανικών τής φυλής μας, χάριν τής 
πολυπόθητης Ελευθερίας μας, χάριν τής πολυαγαπημένης μας Κύπρου.

Ανακαλούμε σήμερα, χρεωστικά, στη μνήμη μας όλους εκείνους τους 
άλκιμους νέους, τους μαθητές, τους πολίτες, άνδρες και γυναίκες, της 
Αφάνειας, που πρόσφεραν ό,τι πολυτιμότερο αγαθό είχαν, την ίδια της ζωή 
τους, θυσία στο βωμό τής Λευτεριάς!

 

ΑΙΜΙΛΙΟΣ ΕΥΔΟΚΙΟΥ: 
ΕΦΕΔΡΟΣ ΣΤΡΑΤΙΩΤΗΣ ∙  ΤΑΥΤΟΠΟΙΗΘΗΚΕ ΠΡΟΣΦΑΤΑ

ΑΝΔΡΕΑΣ ΟΡΦΑΝΟΥ, ΓΑΒΡΙΗΛ ΧΑΤΖΗΓΙΑΚΟΥΜΗ, 
ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΚΑΡΑΝΤΩΚΗΣ  ΚΑΙ ΣΩΤΗΡΗΣ  ΠΑΜΠΟΥΛΟΣ: 

ΠΟΛΙΤΕΣ ∙  ΔΟΛΟΦΟΝΗΘΗΚΑΝ ΑΝΑΝΔΡΩΣ ΑΠΟ ΤΟΥΣ  ΕΙΣΒΟΛΕΙΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΚΑΙ ΙΑΚΩΒΟΣ ΠΙΤΤΑ:  ΜΑΘΗΤΕΣ 
ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ∙  ΔΟΛΟΦΟΝΗΘΗΚΑΝ ΑΝΑΝΔΡΩΣ ΑΠΟ ΤΟΥΣ 

ΤΟΥΡΚΟΥΣ ΕΙΣΒΟΛΕΙΣ

ΓΙΑΚΟΥΜΗΣ ΧΑΤΖΗΝΙΚΟΛΑ, ΓΙΑΝΝΑΚΗΣ ΓΑΒΡΙΗΛ, ΔΗΜΗΤΡΗΣ 
ΤΣΑΟΥΣΗΣ, ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΑΣΠΡΗΣ ΚΑΙ ΧΡΙΣΤΟΦΗΣ ΓΙΑΝΝΗ: 

ΠΟΛΙΤΕΣ ∙  ΑΓΝΟΟΥΜΕΝΟΙ

ΘΕΟΔΟΥΛΟΣ ΣΟΛΩΜΟΥ: ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟΣ ∙  ΑΓΝΟΟΥΜΕΝΟΣ

ΚΑΚΟΥΛΛΟΥ ΝΙΚΟΛΑ: ΠΟΛΙΤΙΣ ∙  ΑΓΝΟΟΥΜΕΝΗ
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ΝΙΚΟΛΑΣ ΛΟΪΖΟΥ: ΕΦΕΔΡΟΣ ΣΤΡΑΤΙΩΤΗΣ ∙  ΑΓΝΟΟΥΜΕΝΟΣ

ΣΑΒΒΑΣ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ: 
ΕΦΕΔΡΟΣ ΣΤΡΑΤΙΩΤΗΣ ∙  ΗΡΩΙΚΩΣ ΠΕΣΩΝ

ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΧΡΙΣΤΟΦΗ: 
ΠΟΛΙΤΙΣ ∙  ΑΝΑΝΔΡΩΣ ΔΟΛΟΦΟΝΗΘΕΙΣΑ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΕΙΣΒΟΛΕΙΣ

Προς τιμή όλων αυτών των πεσόντων, των αγνοουμένων και 
σφαγιασθέντων, ο σεβασμός, η αγάπη και το εθνικό χρέος των κατοίκων 
τής Αφάνειας ανήγειρε με αισθήματα ευγνωμοσύνης το σεμνοπρεπές τούτο 
Μνημείο. Ως Εκκλησία τους εκφράζουμε τη βαθύτατή μας ευαρέσκεια για τον 
πνευματικό τους πλούτο και για την προσήλωσή τους προς τις διαχρονικές 
αξίες Ελληνισμού.

Οι πεσόντες ήρωές μας γνώριζαν εκ των προτέρων το αποτέλεσμα. Αλλά 
προς τιμή τους δεν έγιναν ριψάσπιδες. Η βαθύρριζη ιστορική συνείδηση 
που διαμορφώθηκε στον λαό μας, μέσα στους αιώνες, καθοδήγησε τους 
οραματισμούς τους και τους έδειξε τον δρόμο του χρέους. Δια τούτο και 
παρέμειναν στις επάλξεις των κυπριακών Θερμοπυλών και έπεσαν μαχόμενοι 
για να σώσουν την πολύδακρυ πατρίδα μας.

Σήμερα, λοιπόν, αποτίουμε τον οφειλόμενο φόρο τιμής και καταθέτουμε 
τις δάφνες και τις μυρσίνες τής ευγνωμοσύνης μας προς τους Πεσόντες και 
Αγνοουμένους τής σκλαβωμένης Αφάνειας∙ και διακηρύσσουμε ενώπιον των 
ιστορικών τους μορφών ότι θα συνεχίσουμε τον υπέρ της ελευθερίας αγώνα 
τους, μέχρις ότου η χρυσόπτερος ίρις αναγγείλει το φέγγος τής ποθεινής 
ημέρας τής εθνικής απολύτρωσης από τα τουρκικά στρατεύματα και από 
τον παράνομο εποικισμό τής κατεχόμενης πατρίδας μας. Θα συνεχίσουμε 
απτόητοι τον αγώνα τους, μέχρις ότου η γλυκεία αύρα τής ελευθερίας 
δροσίσει τις ψυχές μας.

Μέσα μας αισθανόμαστε ότι οι μορφές όλων των θυσιασθέντων 
και αγνοουμένων μας θα σελαγίζουν αθάνατες και στο διηνεκές θα 
καταυγάζουν τους γαλάζιους ορίζοντες τής τλήμονος Πατρίδας μας και θα 
μάς υπομιμνήσκουν το χρέος μας προς αυτήν. Το πνεύμα τής θυσίας τους θα 
ενοικεί συνεχώς στις ψυχές μας, θα πλημμυρίζει με υπερηφάνεια τους οικείους 
τους, θα χαλυβδώνει τη θέληση των νέων για αγώνα και θα οδηγεί τις σκέψεις 
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και τα βήματα όλων μας προς τα υψηλά ιδεώδη τής Αγίας μας Ορθοδόξου 
Εκκλησίας, της Πατρίδας και της Ελευθερίας. 

Η Εκκλησία τής Κύπρου, αντλούσα από τις ζείδωρες και εύχυμες πηγές 
της το θυσιαστικό αυτό πνεύμα τής θείας προς την Ελευθερία αγάπης και 
εκφράζουσα τους ενδόμυχους πόθους του Ποιμνίου Της, θα συνεχίσει το 
δρόμο τού ιστορικού της χρέους απέναντι στην Πατρίδα μας.

Θα συνεχίσει το δρόμο τού καθήκοντος και της τιμής μέχρις ότου ροδίσει 
στη φιλτάτη Πατρίδα μας η αληθινή Ελευθερία και Δικαιοσύνη, σύμφωνα 
με τις πανανθρώπινες αξίες του δικαίου, και τις παραδεδεγμένες αρχές τού 
Ο.Η.Ε. και της Ε.Ε.

Με αυτό το πνεύμα, το πνεύμα τής πίστεως προς τον Πανάγιο Τριαδικό 
Θεό, με τις πρεσβείες τού Πολιούχου της Αφάνειας, του    να αξιωθούμε 
με ενότητα και αγάπη της τελικής δικαίωσης τού Αγώνα μας, τελούμε τα 
αποκαλυπτήρια τού Μνημείου Πεσόντων και Αγνοουμένων Αφαντιτών 
και το παραδίδουμε στην παρούσα και στις επερχόμενες γενεές για να μας 
υπομιμνήσκει το πνεύμα τής φιλοπατρίας τους και τής αυτοθυσίας τους προς 
την Πατρίδα μας και την Ελευθερία Της!

Ως Ποιμενάρχης αυτού τού αγωνιστικού λαού αναπέμπω προς τον 
Σωτήρα και Λυτρωτή μας Κύριο τής αγάπης και του ελέους τις θερμές μου 
προσευχές τόσο για την ανάπαυση των γενναίων τους ψυχών εν χώρα ζώντων 
και δικαίων όσο και για τη δικαίωση τής ηρωικής τους θυσίας.

Κλείνοντας, εύχομαι πατρικά στους οικείους των πεσόντων και 
αγνοουμένων μας, στους πρόσφυγες από την Αφάνεια και τις άλλες 
τουρκοκρατούμενες περιοχές της πατρίδας μας και σε όλους τους 
παριστάμενους που τιμούν τους ήρωές μας, καλά Χριστούγεννα και 
ευλογημένο το επικείμενο νέο έτος.

      Ευχέτης προς Κύριον

             †Ο Κύπρου Χρυσόστομος



ΜΗΝΥΜΑ ΤΟΥ ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΟΥ ΚΥΠΡΟΥ
κ. κ. ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΥ

ΣΤΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΓΙΑ ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΜΕ ΑΥΤΙΣΜΟ

 a
Ο Μακαριώτατος, στις 18 Νοεμβρίου 2016, παρέστη στο επιστημονικό 
συνέδριο για τα παιδιά με αυτισμό, που έγινε στο Coral Beach Πάφου 

και απηύθυνε τον πιο κάτω χαιρετισμό. 

Ευγενείς Σύνεδροι, εκλεκτοί μας Επιστήμονες, 

Η αποστολή τής Εκκλησίας μας μέσα στα κοινωνικά δρώμενα είναι 
ταυτισμένη με τη θεία εντολή τής Αγάπης, όπως μας την δίδαξε και την 
εφάρμοσε ο ίδιος ο Ιησούς Χριστός. Και όντως, η Εκκλησία Κύπρου υπήρξε 
πάντοτε πρωτοπόρος στο ύψιστο αυτό ηθικό της χρέος∙ γι’ αυτό άλλωστε και 
στη συνείδηση τού λαού μας καθιερώθηκε ως «Μητέρα Εκκλησία».  

Μέσα σ’ αυτά τα πλαίσια τής έμπρακτης αγάπης προς τον κάθε πάσχοντα 
συνάνθρωπό μας,  η Εκκλησία Κύπρου έκρινε ότι επιβάλλεται  να συμπαρασταθεί 
και ηθικά και οικονομικά  στην  επιστημονική πρωτοβουλία, που ανέλαβε ο 
κύπριος  επιστήμονας Δρ. Νεόφυτος Παπανεοφύτου, ο οποίος ίδρυσε και  τον μη 
κερδοσκοπικό οργανισμό «ΚΑΤΙ ΜΑΓΙΚΟ ΠΑΝΤΑ ΣΥΜΒΑΙΝΕΙ» ο οποίος 
αποσκοπεί να θέσει τα επιστημονικά θεμέλια για θεραπεία των παιδιών με 
«αυτισμό».

Προς επιτυχία τού σκοπού αυτού η Εκκλησία ανέλαβε  τον συντονισμό με 
τα Υπουργεία Υγείας και Παιδείας και  σε συνεργασία με τον Δρα Παπανεοφύτου 
οργάνωσε το παρόν επιστημονικό συνέδριο.

Οι οραματισμοί  μας είναι  πολύ υψηλοί και συνάδουν με το πνεύμα τής 
αγάπης τής Εκκλησίας και με τον δυναμισμό του λαού μας. 

Συγκεκριμένα οραματιζόμεθα τη δημιουργία ενός διεθνούς διεπιστη-
μονικού  κέντρου παροχής υπηρεσιών με διπλή λειτουργία.

Πρώτον, θα χρησιμεύει ως κέντρο για τη διάγνωση και τη θεραπεία των 
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διαταραχών τού φάσματος τού αυτισμού, προσφέροντας θεραπεία, εκπαίδευση 
και φροντίδα, με βάση τις τελευταίες διεθνώς καθιερωμένες βέλτιστες 
πρακτικές. Το κέντρο θα βοηθήσει το κάθε παιδί στην επίτευξη των δυνατοτήτων 
του, προκειμένου να καταστεί δυνατή  η ανεξαρτησία, η ενσωμάτωση  του στο 
σπίτι, στο σχολείο και αργότερα στο ευρύτερο κοινωνικό περιβάλλον.  Ήδη 
με βαθύτατη χαρά πληροφορούμεθα από διακεκριμένους επιστήμονες ότι ο 
αυτισμός είναι ασθένεια την οποία η Επιστήμη δύναται να θεραπεύσει.

Δεύτερον, θα χρησιμεύει ως ένα διεθνές ερευνητικό κέντρο,  για την 
ανάπτυξη ολοκληρωμένων εφαρμογών και στρατηγικών για να φιλοξενήσει και 
να εφαρμόσει αυτές τις μορφές θεραπείας. Επιπλέον, οι ερευνητές, οι κλινικοί 
γιατροί, γενετιστές,  θα οργανώνουν τακτικά  διεθνή επιστημονικά συνέδρια, 
προκειμένου να ανακοινώνονται τα τελευταία επιστημονικά επιτεύγματα στον 
τομέα αυτό και να μελετώνται τρόποι εφαρμογής των νέων επιστημονικών 
μεθόδων θεραπείας του αυτισμού.  

Πιστεύουμε ακράδαντα ότι η Κύπρος μας επιβάλλεται όπως, προϊόντος 
τού χρόνου, καταστεί κέντρο παροχής ιατρικών υπηρεσιών υψηλού επιπέδου. 
Και τούτο γιατί συγκεντρώνει όλα τα πλεονεκτήματα. Βρίσκεται στο μέσο 
τριών Ηπείρων, της Ευρώπης, τής Ασίας και της Αφρικής. Έχει άριστο κλίμα, 
άριστες συγκοινωνίες, άριστες επικοινωνίες και προ πάντων άριστο ιατρικό 
προσωπικό, που διαπρέπει στο εξωτερικό. Είναι η ώρα όλους αυτούς τους 
λαμπρούς επιστήμονες να τους φέρουμε στην πατρίδα που τους γέννησε και να 
προσφέρουν τις υπηρεσίες τους όχι μόνο προς τους ασθενείς μας αλλά και προς 
τους λαούς τού Μεσογειακού χώρου. 

Επί πλέον, αυτή τη στιγμή η δυναμική Κύπρος διαθέτει  τρεις ιατρικές 
Σχολές, μία κρατική και δύο ιδιωτικές,  που συνεργάζονται με αντίστοιχες Σχολές 
τής Αγγλίας.   Οι Σχολές αυτές  εδραιώνουν τη μεθοδολογία τής διδασκαλίας 
τους και των επιστημονικών τους εφαρμογών και ερευνών σύμφωνα με τις 
πιο αυστηρές επιστημονικές προδιαγραφές.  Αναμένεται ότι πολύ σύντομα 
θα έχουμε ένα νέο επιστημονικό δυναμικό για το οποίο θα αισθανόμαστε 
υπερήφανοι και το οποίο επιβάλλεται να αξιοποιήσουμε δεόντως. 

Συνεπώς, ως Πολιτεία και ως Εκκλησία έχουμε ύψιστο ηθικό χρέος να 
συμπαρασταθούμε σε  κάθε αξιόλογη προσπάθεια προκειμένου όλοι από κοινού 
να υπηρετήσουμε τον πάσχοντα συνάνθρωπό μας και ιδιαίτερα το πάσχον παιδί 
και να δημιουργήσουμε τις προϋποθέσεις για ένα ευτυχέστερο μέλλον. 
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Χαιρόμεθα ιδιαίτερα διότι ανάμεσα στους εκλεκτούς μας επιστημονικούς 
εισηγητές συγκαταλέγονται ο ET TRONIK, διακεκριμένος καθηγητής τού 
Πανεπιστημίου τής Μασαχουσέτης τής Βοστώνης, ο οποίος διευθύνει το πρό- 
γραμμα ψυχικής υγείας Γονέων και Παιδιών, και ο οποίος είναι ο επιστημονικός 
Διευθυντής τού παρόντος Συνεδρίου. Αξίζει να αναφέρουμε ακόμη και τον 
μέντορα τού Δρα Τρόνικ, ομότιμο καθηγητή της Παιδιατρικής Δρα THOMAS 
BRAZELTON, ο οποίος στην ηλικία των 96 ετών, εξακολουθεί να είναι  
πνευματικός  καθοδηγητής τής επιστημονικής ομάδας, τον οποίο είχαμε τη 
χαρά να ακούσουμε και να δούμε  προ ολίγου μέσω video.

Νομίζω ότι ξεχωριστός έπαινος αξίζει στον κύπριο επιστήμονά μας Δρα 
Νεόφυτο Παπανεοφύτου, ο οποίος, εφαρμόζοντας στη ζωή του το ωραίο 
λατινικό ρητό «Facta non verba» δηλαδή «Έργα όχι λόγια»  με την όλη 
επιστημονική του δραστηριότητα ίδρυσε στην Αμερική  και διευθύνει τον μη 
κερδοσκοπικό οργανισμό «ΚΑΤΙ ΜΑΓΙΚΟ ΠΑΝΤΑ ΣΥΜΒΑΙΝΕΙ», ο οποίος 
προ ολίγων μηνών άρχισε να λειτουργεί επισήμως και στην Κύπρο.  Ασφαλώς 
θα τον ακούσουμε σε λίγο να μας αναπτύσσει τους επιστημονικούς και 
ανθρωπιστικούς του οραματισμούς για τη  διάγνωση και θεραπεία των παιδιών 
με αυτισμό. 

Ως Εκκλησία και ως Πολιτεία καλωσορίζουμε, με πολλή αγάπη, όλους 
τους συμμετέχοντες επιστήμονες και τους ευχόμεθα από κέντρου καρδίας κάθε 
επιτυχία στους ευγενικούς τους οραματισμούς.

Εμείς δεν έχουμε παρά να ευχηθούμε από τα βάθη τής ψυχής μας κάθε 
επιτυχία όχι μόνο στο συνέδριο αυτό, αλλά προπαντός και κυρίως στην 
πραγματοποίηση των υψηλών ιατρικών  και κοινωνικών του στόχων. 

Εκλεκτοί μας Σύνεδροι και διακεκριμένοι Επιστήμονες, 

Η Εκκλησία θα στέκει πάντοτε δίπλα Σας για την επιτυχία των 
επιστημονικών και ευγενικών οραματισμών Σας, οι οποίοι άλλωστε είναι και 
ιδικοί μας.

   Ιερά Αρχιεπισκοπή Κύπρου

Παρασκευή 18 Νοεμβρίου 2016



EΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΑ ΧΡΟΝΙΚΑ
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΣΤΑΣΕΙΣ
ΤΟΥ ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΟΥ ΚΥΠΡΟΥ

ΚΑΙ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΗΣ ΙΕΡΑΣ ΣΥΝΟΔΟΥ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ
ΚΑΤΑ ΤΟΥΣ ΜΗΝΕΣ ΝΟΕΜΒΡΙΟ - ΔΕΚΕΜΒΡΙΟ

ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΟΥ ΚΥΠΡΟΥ ΚΥΡΙΟΥ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΥ Β΄
ΧΡΟΝΙΚΑ ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2016

Ζ Ζ Ζ

ΤΡΙΤΗ
1 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2016

Ο Μακαριώτατος Αρχιεπίσκοπος Κύπρου κ. κ. Χρυσόστομος δέχθηκε τον 
Υπουργό Εξωτερικών της «Αγίας Έδρας» Αρχιεπίσκοπο Paul R. Gallagher, 
τον οποίο συνόδευε ο Πρέσβης της Κύπρου στην «Αγία Έδρα» κ. Γεώργιος 
Πουλλίδης, στους οποίους και παρέθεσε γεύμα.
Το απόγευμα τέλεσε αγιασμό κατά την τελετή εγκαινίων του 
Εξειδικευμένου Κέντρου Μαστού του Γενικού Νοσοκομείου Λευκωσίας 
από τον Πρόεδρο της Κυπριακής Δημοκρατίας κ. Νίκο Αναστασιάδη. 

ΤΕΤΑΡΤΗ
2 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2016

Μετέβη στο Προεδρικό Μέγαρο, όπου είχε κατ΄ ιδίαν συνάντηση με την 
Α.Ε. τον Πρόεδρο της Κυπριακής Δημοκρατίας κ. Νίκο Αναστασιάδη, 
προκειμένου να ενημερωθεί για τις τελευταίες εξελίξεις στο Κυπριακό, 
πριν από την αναχώρηση του Προέδρου της Δημοκρατίας για το πρώτο 
Μοντ Πελεράντ.
Ακολούθως, προήδρευσε της Συνεδρίας του Συμβουλίου της Θεολογικής 
Σχολής Εκκλησίας Κύπρου.
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ΤΕΤΑΡΤΗ
2 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2016

Χοροστάτησε κατά την ακολουθία τού Εσπερινού στον ιερό ναό Αγίου 
Γεωργίου  Αγίου Δομετίου.

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
4 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2016

Αναχώρησε για Θεσσαλονίκη, συνοδευόμενος από τον Διάκονο 
π. Κυπριανό Κουντούρη και τον Θεολόγο κ. Μιχάλη Σπύρου, για 
να συμμετάσχει στις εκδηλώσεις που φέρουν τον τίτλο «Βυζαντινή 
Θεσσαλονίκη», οι οποίες εντάσσονται στους γενικότερους εορτασμούς 
προς τιμήν του Πολιούχου και Προστάτου της πόλεως Αγίου 
Μεγαλομάρτυρος Δημητρίου του Μυροβλύτου, και απηυθύνε χαιρετισμό 
στην Ημερίδα «Ο Βυζαντινός Πολιτισμός ως Εργαλείο Οικονομικής 
Ανάπτυξης –Το παράδειγμα της Θεσσαλονίκης». 

ΚΥΡΙΑΚΗ
 6 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2016

Συλλειτούργησε στην Πατριαρχική πολυαρχιερατική Θεία Λειτουργία 
στον Ιερό Ναό του Αγίου Δημητρίου Θεσσαλονίκης, της οποίας 
προεξήρχε ο Πατριάρχης Ιεροσολύμων κ. Θεόφιλος και συλλειτούργησαν 
οι Μητροπολίτες Λαγκαδά, Φθιώτιδος, Αρκαλοχωρίου, Μιλήτου, 
Απολλωνίας, ο Αρχιεπίσκοπος Κωνσταντίνης και οι Επίσκοποι 
Θεουπόλεως, Θερμών, Αμορίου. Παρέστη συμπροσευχόμενος και ο  
Μητροπολίτης Θεσσαλονίκης κ. Άνθιμος.  

ΤΡΙΤΗ 
8 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2016

Προέστη  της  Θείας Λειτουργίας στην πανηγυρίζουσα ιερά Μονή τού 
Αρχαγγέλου Μιχαήλ στον Αναλιόντα. 

ΤΡΙΤΗ 
8 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2016

Παρέστη στην τιμητική εκδήλωση που διοργάνωσε το Πανεπιστήμιο 
UCLan Cyprus, το οποίο εξέδωσε και παρουσίασε τιμητικό τόμο, προς 
τιμή τού Μακαριωτάτου, με την ευκαιρία της συμπλήρωσης 10 χρόνων της 
Αρχιεπισκοπικής του διακονίας (2006-2016).

ΠΕΜΠΤΗ 
10 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2016

Υποδέχτηκε, παρουσία κλήρου και λαού, στην Ιερά Αρχιεπισκοπή Κύπρου, 
την Α.Μ. τον Πατριάρχη Σερβίας κ. κ. Ειρηναίο, ο οποίος πραγματοποίησε 
επίσημη επίσκεψη στην Εκκλησία της Κύπρου, από τις 9-16 Νοεμβρίου 
2016. Μετά τα καθιερωμένα της υποδοχής έγινε πανηγυρική Συνεδρία της 
Ιεράς Συνόδου, προς τιμή του Πατριάρχου Σερβίας κ.κ. Ειρηναίου και της 
Συνοδίας αυτού∙  ακολούθως παρατέθηκε ανεπίσημο γεύμα προς τιμή τους.

ΣΑΒΒΑΤΟ 
12 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2016

Παρακολούθησε τον εσπερινό επ' ευκαιρία της εορτής του Αγίου 
Ιωάννου του Χρυσοστόμου, στον καθεδρικό ιερό Ναό Αγίου Ιωάννου 
του Θεολόγου, στον οποίο χοροστάτησε η Α.Μ. ο Πατριάρχης Σερβίας 
κ.κ. Ειρηναίος. Στις ακολουθίες, με την ευκαιρία των ονομαστηρίων 
του και της συμπλήρωσης 10 χρόνων Αρχιεπισκοπικής του 
διακονίας, προσκλήθηκε και έψαλλε ο Πρωτοψάλτης της  Βυζαντινής 
Μουσικολογίας, Καθηγητής Μουσικής Εκπαίδευσης και Α΄ Δομέστικος 
της Αγίας του Χριστού Μεγάλης Εκκλησίας κ. Μιλτιάδης Παππάς.
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ΚΥΡΙΑΚΗ
 13 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2016

Συλλειτούργησε με την Α.Μ. τον Πατριάρχη Σερβίας κ.κ. Ειρηναίο, 
με τα Μέλη της Συνοδίας του ως και με Μέλη της Ιεράς Συνόδου, σε 
πολυαρχιερατικό συλλείτουργο, με την ευκαιρία των ονομαστηρίων του, 
στον Ιερό Ναό της του Θεού Σοφίας στο Στρόβολο.
Το μεσημέρι παρέθεσε επίσημο γεύμα στην Ιερά Αρχιεπισκοπή Κύπρου, με 
την ευκαιρία των ονομαστηρίων του.
Το απόγευμα παρέθεσε ανοικτή δεξίωση για όλο των κόσμο στον 
προαύλιο χώρο της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κύπρου, με την ευκαιρία των 
ονομαστηρίων του και της συμπλήρωσης 10 χρόνων της Αρχιεπισκοπικής 
του διακονίας (2006-2016).

ΔΕΥΤΕΡΑ
 14 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2016

Συνόδευσε τον Πατριάρχη Σερβίας κ.κ. Ειρηναίο στο Προεδρικό Μέγαρο, 
όπου είχαν κατ΄ ιδίαν συνάντηση με την Α.Ε. τον Πρόεδρο της Κυπριακής 
Δημοκρατίας κ. Νίκο Αναστασιάδη, στα πλαίσια του προγράμματος της 
επίσημης επίσκεψης του Πατριάρχου Σερβίας στην Κύπρο.

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 
18 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2016

Παρέστη και χαιρέτησε τις εργασίες του 1ου Ετήσιου Διεθνούς συνεδρίου 
με θέμα τον αυτισμό (διάγνωση, θεραπεία και έρευνα), το οποίο 
διοργάνωσε ο μη κερδοσκοπικός οργανισμός «Magic Always Happens», 
στο ξενοδοχείο Coral Beach Hotel & Resort στην Πάφο.

ΣΑΒΒΑΤΟ 
19 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2016

Αναχώρησε για τη Μόσχα, ανταποκρινόμενος στην πρόσκληση του 
Πατριάρχου Μόσχας και πασών των Ρωσσιών κ. κ. Κυρίλλου, για να 
συμμετάσχει στις εορταστικές εκδηλώσεις προς τιμή του Πατριάρχη 
Μόσχας και πασών των Ρωσιών κ. Κυρίλλου, με την ευκαιρία των 70ών 
γενεθλίων του.

ΚΥΡΙΑΚΗ 
20 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2016

Συλλειτούργησε με τους Πατριάρχες Μόσχας και πασών των Ρωσιών 
κ. Κύριλλο, Αλεξανδρείας και πάσης Αφρικής κ. Θεόδωρο, Ιεροσολύμων 
κ. Θεόφιλο, Σερβίας κ. Ειρηναίο,  Γεωργίας κ. Ηλία, τους Αρχιεπισκόπους 
Πολωνίας κ. Σάββα, Αλβανίας κ. Αναστάσιο, Τσεχίας και Σλοβακίας 
κ. Ραστισλάβ και με πλήθος αρχιερέων διαφόρων τοπικών Εκκλησιών και 
της Ρωσικής Εκκλησίας.

ΚΥΡΙΑΚΗ 
27 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2016

Τέλεσε αγιασμό κατά την κατάθεση θεμέλιου λίθου της κεντρικής 
Πλατείας στην Τάλα.

ΔΕΥΤΕΡΑ 
28 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2016

Δέχτηκε την Αμερικανίδα Πρέσβειρα κα Catherine Doherty και τον 
Πρέσβη της Γαλλίας κ. Jean- Christophe Peucelle.
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ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΟΥ ΚΥΠΡΟΥ ΚΥΡΙΟΥ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΥ Β΄
ΧΡΟΝΙΚΑ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2016

Ζ Ζ Ζ 

ΤΡΙΤΗ
6 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2016

Ο Μακαριώτατος Αρχιεπίσκοπος Κύπρου κ.κ. Χρυσόστομος προέστη 
της Θείας Λειτουργίας και κήρυξε στον πανηγυρίζοντα ιερό Ναό Αγίου 
Νικολάου Λυκαβηττού Λευκωσίας. 
Ακολούθως, δέχθηκε τον Μητροπολίτη Τριπόλεως του Πατριαρχείου 
Αλεξανδρείας κ. Θεοφύλακτο. 

ΤΕΤΑΡΤΗ
7 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2016

Δέχθηκε την αναπληρώτρια Διευθύντρια του τμήματος αρχαιοτήτων 
κ. Δέσποινα Πηλίδου, την επιθεωρήτρια των Θρησκευτικών κυρία Ελιάνα 
Χατζηιωάννου και τον νέο Πρέσβη του Κατάρ κ. Sultan Al Mahmood. 
Ακολούθως, τέλεσε τρισάγιο στον ανδριάντα του Αρχιεπισκόπου 
Μακαρίου Γ΄, στο προαύλιο της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κύπρου. Η 7η 
Δεκεμβρίου είναι η μέρα της επιστροφής τού Μακαρίου στην Κύπρο, 
μετά το πραξικόπημα. Στην τελετή κατέθεσαν στεφάνια ο Πρόεδρος της 
Βουλής, αρχηγοί κομμάτων και αντιστασιακών οργανώσεων. 
Το απόγευμα προήδρευσε της συνεδρίας του Διοικητικού Συμβουλίου του 
Παγκύπριου Ταμείου Μαραθωνίου Αγάπης Αγνοουμένων.

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
9 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2016 Προήδρευσε της συνεδρίας του Διοικητικού Συμβουλίου του Κ.Ε.Τ..

ΔΕΥΤΕΡΑ
12 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2016 Δέχθηκε τον Πρόεδρο της Βουλής της Σλοβακίας κ. Andrej Danko.

ΤΡΙΤΗ
13 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2016

Μετέβη στο Υπουργείο Εσωτερικών, όπου είχε κατ' ιδίαν συνάντηση με τον 
Υπουργό Εσωτερικών κ. Σωκράτη Χάσικο.
Ακολούθως, προήδρευσε της έκτακτης συνεδρίας της Ιεράς Συνόδου.

ΤΕΤΑΡΤΗ 
14 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2016

Επισκέφθηκε διάφορα φυλάκια της Εθνικής Φρουράς, μοίρασε δώρα και 
ευχήθηκε τα δέοντα στους οπλίτες και  τους αξιωματικούς.

ΠΕΜΠΤΗ
15 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2016

Αναχώρησε  για τη Ζάκυνθο, μετά από πρόσκληση του Μητροπολίτη 
Ζακύνθου & Στροφάδων κ. Χρυσοστόμου, συνοδευόμενος από τον 
Επίσκοπο Μεσαορίας κ. Γρηγόριο και τον Θεολόγο κ. Μιχάλη Σπύρου, 
προκειμένου να παραστεί στις εορταστικές εκδηλώσεις προς τιμή 
του πολιούχου αγίου της πόλης Αγίου Διονυσίου. Στην Κύπρο, ο 
Μακαριώτατος   επέστρεψε στις 19 Δεκεμβρίου 2016.

ΣΑΒΒΑΤΟ
17 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2016

Προέστη του Μεγάλου Αρχιερατικού Εσπερινού στην ιερά Μονή Αγίου 
Διονυσίου στη Ζάκυνθο.

ΚΥΡΙΑΚΗ 
18 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2016

Προέστη της πολυαρχιερατικής Θείας Λειτουργίας στην ιερά Μονή Αγίου 
στη Ζάκυνθο.
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ΤΡΙΤΗ 
20 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2016

Προήδρευσε της συνεδρίας της Θρονικής Επιτροπής.
Το απόγευμα προήδρευσε της έκτακτης συνεδρίας της ιεράς Συνόδου 
για το εθνικό θέμα  στην οποία προσκλήθηκε ο διπλωμάτης και 
διαπραγματευτής της ελληνοκυπριακής πλευράς στο το Κυπριακό 
κ. Ανδρέας Μαυρογιάννης.

ΤΕΤΑΡΤΗ
21 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2016

Επισκέφθηκε το Γενικό Νοσοκομείο Λευκωσίας, το Μακάρειο  
Νοσοκομείο και το Ογκολογικό της Τράπεζας Κύπρου, συνοδευόμενος 
από τον Επίτροπο Εθελοντισμού και τον Επίτροπο Περιβάλλοντος, 
ευχήθηκε τα δέοντα στο προσωπικό και στους ασθενείς και μοίρασε δώρα. 

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
23 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2016

Άκουσε τα Κάλαντα από τις φιλαρμονικές της Αστυνομίας, της Εθνικής 
Φρουράς, της ΕΛ.ΔΥ.Κ., από τη χορωδία του Παγκύπριου Γυμνασίου 
Λευκωσίας και από τη χορωδία του ιδιωτικού Νηπιαγωγείου Heidi Land 
Kindergarten.
Ακολούθως, παρέστη συμπροσευχόμενος στην ακολουθία του Αγίου 
Ευχελαίου, που τελέστηκε στο παρεκκλήσιο του Αποστόλου Βαρνάβα 
στην Ιερά Αρχιεπισκοπή Κύπρου.  

 ΚΥΡΙΑΚΗ
25 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2015

Προέστη Αρχιερατικού Συλλείτουργου κατά τη Θεία Λειτουργία των 
Χριστουγέννων στον Καθεδρικό Ναό Αγίου Ιωάννη του Θεολόγου.

ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗ ΠΑΦΟΥ ΚΥΡΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ 
 ΧΡΟΝΙΚΑ ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2016

Ζ Ζ Ζ
ΤΡΙΤΗ

1 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2016

Ο Πανιερώτατος Μητροπολίτης Πάφου κύριος Γεώργιος  λειτούργησε και 
κήρυξε τον θείο λόγο στον πανηγυρίζοντα ιερό ναό Αγίων Αναργύρων 
Κάτω Πάφου.

ΤΕΤΑΡΤΗ
2 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2016

Χοροστάτησε κατά την ακολουθία του εσπερινού και κήρυξε τον θείο λόγο 
στον πανηγυρίζοντα ιερό ναό Αγίου Γεωργίου Άνω Πάχνας.

ΠΕΜΠΤΗ
3 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2016

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

ΣΑΒΒΑΤΟ
5 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2016             

Τέλεσε τα θυρανοίξια και χοροστάτησε κατά την ακολουθία του εσπερινού 
στον ιερό ναό Αγίου Δημητριανού Άρμου.

ΚΥΡΙΑΚΗ
6 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2016             

Λειτούργησε και κήρυξε τον θείο λόγο στον πανηγυρίζοντα ιερό ναό 
Αγίου Δημητριανού στην κοινότητα Αγίου Δημητριανού.

ΔΕΥΤΕΡΑ
7 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2016 

Χοροστάτησε κατά την ακολουθία του εσπερινού και κήρυξε τον θείο λόγο 
στην πανηγυρίζουσα Ιερά Μονή Αρχαγγέλου Μιχαήλ στον Αναλυόντα.



728 ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗ  ΠΑΦΟΥ  ΧΡΟΝΙΚΑ  ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ

ΤΡΙΤΗ
8 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2016

Λειτούργησε, κήρυξε τον θείο λόγο και προέστη της δοξολογίας στην 
αεροπορική βάση «Ανδρέας Παπανδρέου».
Το βράδυ  χοροστάτησε κατά την ακολουθία του εσπερινού και κήρυξε τον 
θείο λόγο στον πανηγυρίζοντα ιερό ναό Αγίου Νεκταρίου Χλώρακας.

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
11 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2016

Λειτούργησε και κήρυξε τον θείο λόγο στον πανηγυρίζοντα ιερό ναό 
Αγίου Μηνά Νέου Χωρίου.

ΣΑΒΒΑΤΟ
12 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2016             

Χοροστάτησε κατά την ακολουθία του εσπερινού και κήρυξε τον θείο λόγο 
στον πανηγυρίζοντα ιερό ναό Αγίου Ιωάννου Χρυσοστόμου Κανναβιούς.

ΚΥΡΙΑΚΗ
13 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2016

Συλλειτούργησε με τονΠατριάρχη Σερβίας και τον Αρχιεπίσκοπο Κύπρου 
στον ιερό ναό της του Θεού Σοφίας Λευκωσίας.

ΔΕΥΤΕΡΑ
14 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2016 Λειτούργησε και κήρυξε τον θείο λόγο στον πανηγυρίζοντα ιερό ναό 

Αποστόλου Φιλίππου Άρσους.

ΤΡΙΤΗ
15 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2016

Υπεδέχθη, παρέστη στην δοξολογία και παρέθεσε γεύμα κατά την επίσημη 
επίσκεψη του Πατριάρχη Σερβίας και του Αρχιεπισκόπου Κύπρου στην 
Πάφο.

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
18 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2016

Τέλεσε τον αγιασμό κατά τα εγκαίνια της Δημοτικής Βιβλιοθήκης 
Γεροσκήπου.

ΣΑΒΒΑΤΟ
19 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2016

Απηύθυνε χαιρετισμό κατά την παρουσίαση του βιβλίου του Χαράλαμπου 
Χαραλαμπίδη «Η Ροδαυγή της Λευτεριάς».

ΚΥΡΙΑΚΗ
 20 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2016

Λειτούργησε και κήρυξε τον θείο λόγο στον ιερό ναό Παναγίας 
Ευαγγελίστριας Κάθηκα.
Το βράδυ  χοροστάτησε κατά την ακολουθία του εσπερινού και κήρυξε τον 
θείο λόγο στον πανηγυρίζοντα ιερό ναό Παναγίας Παντάνασσας Πάφου.

ΔΕΥΤΕΡΑ
21 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2016

Λειτούργησε και κήρυξε τον θείο λόγο στον πανηγυρίζοντα ιερό ναό 
Εισοδίων Θεοτόκου Πέγειας.

ΠΕΜΠΤΗ
24 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2016              

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

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
25 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2016

Χοροστάτησε κατά την ακολουθία του εσπερινού και κήρυξε τον θείο λόγο 
στον πανηγυρίζοντα ιερό ναό Αγίου Στυλιανού Πενταλιάς

ΣΑΒΒΑΤΟ
26 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2016

Απηύθυνε χαιρετισμό σε ημερίδα για το εθνικό θέμα, που διοργάνωσε η 
Μητρόπολη Πάφου, στο ξενοδοχείο «Άγιος Γεώργιος».

ΚΥΡΙΑΚΗ
 27 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2016

Λειτούργησε και κήρυξε τον θείο λόγο στον ιερό ναό Αγίας Μαρίνας 
Αναρίτας και προέστη του μνημοσύνου των ηρώων της κοινότητας.
Το βράδυ πραγματοποίησε ομιλία για το εθνικό θέμα στο ξενοδοχείο 
«Χίλτον» Λευκωσίας.
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ΤΡΙΤΗ
29 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2016

Χοροστάτησε κατά την ακολουθία του εσπερινού και κήρυξε τον θείο λόγο 
στον πανηγυρίζοντα ιερό ναό Αποστόλου Ανδρέου Έμπας.

ΤΕΤΑΡΤΗ
30 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2016

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

ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗ ΠΑΦΟΥ ΚΥΡΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ 
 ΧΡΟΝΙΚΑ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ  2016

Ζ Ζ Ζ
ΣΑΒΒΑΤΟ

3 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2016

Ο Πανιερώτατος Μητροπολίτης Πάφου κύριος Γεώργιος χοροστάτησε 
κατά την ακολουθία του εσπερινού και κήρυξε τον θείο λόγο στον 
πανηγυρίζοντα ιερό ναό Αγίας Βαρβάρας Άρμου.

ΚΥΡΙΑΚΗ
4 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2016

Λειτούργησε και κήρυξε τον θείο λόγο στον πανηγυρίζοντα ιερό ναό Αγίας 
Βαρβάρας Σαλαμιούς.
Το βράδυ χοροστάτησε κατά την ακολουθία του εσπερινού και κήρυξε τον 
θείο λόγο στον πανηγυρίζοντα ιερό ναό Αγίου Σάββα Δοράς.

ΔΕΥΤΕΡΑ
5 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2016

Χοροστάτησε κατά την ακολουθία του εσπερινού και κήρυξε τον θείο λόγο 
στον πανηγυρίζοντα ιερό ναό Αγίου Νικολάου παραλιακού μετώπου.

ΤΡΙΤΗ
6 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2016 

Λειτούργησε και κήρυξε τον θείο λόγο στον πανηγυρίζοντα ιερό ναό 
Αγίου Νικολάου στην ομώνυμη κοινότητα.

  ΤΕΤΑΡΤΗ
7 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2016 Απηύθυνε χαιρετισμό σε εκδήλωση για την Ημέρα Εθελοντών.

  ΠΕΜΠΤΗ
8 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2016

Λειτούργησε και κήρυξε τον θείο λόγο στον πανηγυρίζοντα ιερό ναό 
Αποστόλου Τυχικού Μεσάνων.

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
9 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2016

Λειτούργησε και κήρυξε τον θείο λόγο  στον πανηγυρίζοντα ιερό ναό 
Αγίας Άννης Αλέκτορας.

ΚΥΡΙΑΚΗ
11 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2016

Λειτούργησε και κήρυξε τον θείο λόγο στον ιερό ναό Αποστόλου Βαρνάβα 
Μεσόγης.
Το βράδυ  χοροστάτησε κατά την ακολουθία του εσπερινού και κήρυξε τον 
θείο λόγο στον πανηγυρίζοντα ιερό ναό Αγίου Σπυρίδωνος Γεροσκήπου.
Στη συνέχεια μίλησε με θέμα τα Χριστούγεννα στην εορταστική εκδήλωση 
των κατηχητικών της ενορίας Αποστόλου Παύλου και Βαρνάβα.

  ΤΕΤΑΡΤΗ
14 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2016

Προσφώνησε συγκέντρωση της «Οργάνωσης για τη διάσωση της 
Κυπριακής Δημοκρατίας» που έγινε στο ξενοδοχείο «Άγιος Γεώργιος».

ΚΥΡΙΑΚΗ
18 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2016

Λειτούργησε και κήρυξε τον θείο λόγο στον ιερό ναό Αποστόλων Παύλου 
και Βαρνάβα Πάφου.
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ΠΕΜΠΤΗ
22 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2016

Λειτούργησε και κήρυξε τον θείο λόγο στον πανηγυρίζοντα ιερό ναό Αγίας 
Αναστασίας Φαρμακολυτρίας Κοιλίνιας.
Στη συνέχεια τέλεσε το μνημόσυνο στο Ίδρυμα Μαργαρίτας Λιασίδου για 
τις Μαργαρίτα και Ισμήνη Λιασίδου.

ΣΑΒΒΑΤΟ
24 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2016

Χοροστάτησε κατά την ακολουθία του εσπερινού των Χριστουγέννων 
στον Καθεδρικό ναό Αγίου Θεοδώρου Πάφου.

ΚΥΡΙΑΚΗ
   25 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2016

Λειτούργησε κατά την εορτή των Χριστουγέννων στον Καθεδρικό ναό 
Αγίου Θεοδώρου Πάφου.
Στη συνέχεια, πραγματοποίησε επίσκεψη στο Νοσοκομείο Πάφου.

ΤΡΙΤΗ
27 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2016

Λειτούργησε και κήρυξε τον θείο λόγο στον πανηγυρίζοντα ιερό ναό 
Αγίου Στεφάνου Λέμπας.

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
30 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2016

Το πρωί έκοψε την βασιλόπιτα του προσωπικού της Ιεράς Μητροπόλεως 
Πάφου και το μεσημέρι παρέθεσε γεύμα στο ξενοδοχείο «Άγιος Γεώργιος» 
στους ιερείς της Ιεράς Μητροπόλεως Πάφου και στις συζύγους τους. 

ΣΑΒΒΑΤΟ
31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2016

Χοροστάτησε κατά την ακολουθία του εσπερινού στον Καθεδρικό ναό 
Αγίου Θεοδώρου Πάφου.

 
ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗ ΚΙΤΙΟΥ ΚΥΡΙΟΥ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΥ 

 ΧΡΟΝΙΚΑ ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2016

Ζ Ζ Ζ 
ΚΥΡΙΑΚΗ

20 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2016
Ο Πανιερώτατος Μητροπολίτης Κιτίου κύριος Χρυσόστομος λειτούργησε 
και κήρυξε στον ιερό ναό αγίου Θεράποντος Αγγλισίδων.

ΔΕΥΤΕΡΑ 
21 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2016 Λειτούργησε και κήρυξε στον Μητροπολιτικό ναό Σωτήρος.

ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗ ΚΙΤΙΟΥ ΚΥΡΙΟΥ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΥ 
 ΧΡΟΝΙΚΑ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2016

     Ζ Ζ Ζ
ΚΥΡΙΑΚΗ

4 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2016

Ο Πανιερώτατος Μητροπολίτης Κιτίου κύριος Χρυσόστομος λειτούργησε 
και κήρυξε στον ιερό ναό Αποστόλου Ανδρέα στο Γιοχάνεσμπουργκ στη 
Νότιο Αφρική.

ΚΥΡΙΑΚΗ
18 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2016

Λειτούργησε και κήρυξε στον ιερό ναό Παναγίας Φανερωμένης στη 
Λάρνακα.

ΚΥΡΙΑΚΗ 
25 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2016 Λειτούργησε στον Μητροπολιτικό ναό Σωτήρος στη Λάρνακα.
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ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗ ΚΥΡΗΝΕΙΑΣ ΚΥΡΙΟΥ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΥ 
ΧΡΟΝΙΚΑ ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2016

Ζ Ζ Ζ 

ΤΡΙΤΗ
1 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2016

Ὁ Πανιερώτατος Μητροπολίτης Κυρηνείας κύριος Χρυσόστομος τέλεσε 
τή Θεία Λειτουργία στόν πανηγυρίζοντα ἱερό ναό Ἁγίων Ἀναργύρων στή 
Λάρνακα.

ΤΕΤΑΡΤΗ
2 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2016 Τέλεσε τόν ἑσπερινό στόν ἱερό ναό Ἁγίου Γεωργίου στό Μάμμαρι.

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
4 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2016

Ὑποδέχθηκε τήν τιμία κάρα τοῦ Ἁγίου Νικολάου Πλανᾶ στόν ἱερό ναό 
ἀποστόλου Ἀνδρέα στό Χαράκι Λεμεσοῦ, ὅπου καί προεξῆρχε τῆς ἱερᾶς 
ἀγρυπνίας.

ΚΥΡΙΑΚΗ
6 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2016

Τέλεσε τή Θεία Λειτουργία στόν ἱερό Μητροπολιτικό ναό ἀποστόλου 
Βαρνάβα Κοκκινοτριμιθιᾶς καί προέστη τοῦ μνημοσύνου τῶν Ἡρώων καί 
τῶν ἐν εἰρήνῃ τελειωθέντων Κερυνειωτῶν.

ΔΕΥΤΕΡΑ
7 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2016

Τέλεσε τόν ἑσπερινό στόν ἱερό ναό Ἀποστόλου Ἀνδρέα στό Πλατύ 
Ἀγλαντζιᾶς καί ἀνέπεμψε δέηση ἐπιστροφῆς.

ΣΑΒΒΑΤΟ
12 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2016

Τέλεσε τή Θεία Λειτουργία  στόν ἱερό ναό Σωτῆρος στή Λάρνακα καί 
προέστη τοῦ μνημοσύνου τῶν μελῶν τῆς Φιλοπτώχου. Τό ἀπόγευμα 
τέλεσε Τρισάγιο καί κατέθεσε στεφάνι στά φυλακισμένα Μνήματα.

ΚΥΡΙΑΚΗ
13 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2016

Συμμετέσχε σέ πατριαρχικό καί πολυαρχιερατικό Συλλείτουργο στόν 
ἱερό ναό τῆς τοῦ Θεοῦ Σοφίας στόν Στρόβολο, προεξάρχοντος τοῦ 
Μακαριωτάτου Πατριάρχου τῶν Σέρβων κ.κ. Εἰρηναίου.

ΣΑΒΒΑΤΟ
19 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2016

Τέλεσε τόν ἑσπερινό στόν ἱερό Μητροπολιτικό ναό ἀποστόλου Βαρνάβα 
Κοκκινοτριμιθιᾶς.

ΚΥΡΙΑΚΗ
20 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2016

Τέλεσε τή Θεία Λειτουργία στόν ἱερό ναό Ἁγίου Νικολάου στήν 
Ἔγκωμη καί προέστη τοῦ μνημοσύνου τῶν πεσόντων καί ἐν προσφυγιᾷ 
κεκοιμημένων Καραβιωτῶν.

ΤΡΙΤΗ 
29 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2016

Τέλεσε τόν ἑσπερινό στόν πανηγυρίζοντα ἱερό ναό ἀποστόλου Ἀνδρέα 
στίς Καμάρες Λάρνακας.

ΤΕΤΑΡΤΗ
30 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2016

Τέλεσε τή Θεία Λειτουργία στόν ἱερό Μητροπολιτικό ναό ἀποστόλου 
Βαρνάβα Κοκκινοτριμιθιᾶς.
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ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗ ΚΥΡΗΝΕΙΑΣ ΚΥΡΙΟΥ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΥ 
ΧΡΟΝΙΚΑ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2016

Ζ Ζ Ζ 

ΚΥΡΙΑΚΗ
4 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2016

Ὁ Πανιερώτατος Μητροπολίτης Κυρηνείας κύριος Χρυσόστομος παρέστη 
συμπροσευχόμενος κατά τή διάρκεια τῆς Θείας Λειτουργίας στόν ἱερό 
Μητροπολιτικό ναό ἀποστόλου Βαρνάβα Κοκκινοτριμιθιᾶς.

ΚΥΡΙΑΚΗ
11 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2016

Τέλεσε τή Θεία Λειτουργία στόν ἱερό ναό Ἁγίου Μάμαντος Κυρηνείας 
στόν Προσφυγικό Συνοικισμό Α΄ Κοκκινοτριμιθιᾶς.

ΚΥΡΙΑΚΗ
18 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2016

Μετέβη στήν Ἀθήνα, ὅπου παρέστη συμπροσευχόμενος κατά τή διάρκεια 
τῆς Θείας Λειτουργίας  στόν ἱερό ναό Ἁγίου Δημητρίου τῶν ὅπλων στά 
Κάτω Πατήσια.

ΣΑΒΒΑΤΟ
24 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2016

Χοροστάτησε κατά τή διάρκεια τοῦ Μεγάλου ἑσπερινοῦ τῶν 
Χριστουγέννων στόν ἱερό Μητροπολιτικό ναό ἀποστόλου Βαρνάβα.

ΚΥΡΙΑΚΗ
25 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2016

Χοροστάτησε κατά τή διάρκεια τοῦ Ὄρθρου καί τέλεσε τή Θεία 
Λειτουργία τῶν Χριστουγέννων στόν ἱερό Μητροπολιτικό ναό ἀποστόλου 
Βαρνάβα.

ΔΕΥΤΕΡΑ
26 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2016

Παρέστη συμπροσευχόμενος κατά τή διάρκεια τῆς Θείας Λειτουργίας  
στόν ἱερό ναό Ἁγίου Μάμαντος στόν Προσφυγικό Συνοικισμό Α΄ 
Κοκκινοτριμιθιᾶς.

ΤΡΙΤΗ
27 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2016

Χοροστάτησε κατά τή διάρκεια τοῦ Ὄρθρου καί τῆς Θείας Λειτουργίας 
στόν ἱερό ναό Παναγίας τῶν Εἰσοδίων Κοκκινοτριμιθιᾶς.

ΣΑΒΒΑΤΟ
31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2016

Χοροστάτησε κατά τή διάρκεια τοῦ ἑσπερινοῦ στόν ἱερό Μητροπολιτικό 
ναό ἀποστόλου Βαρνάβα. Σύναξη ἐκτοπισμένων Κοινοτήτων Ἁγίου 
Βασιλείου καί Καράκουμι. Τελετή κοπῆς βασιλόπιτας.

                          ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗ ΛΕΜΕΣΟΥ ΚΥΡΙΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ
                           ΧΡΟΝΙΚΑ ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2016

      Ζ Ζ Ζ
ΠΕΜΠΤΗ

3 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2016

Ὁ Πανιερώτατος Μητροπολίτης Λεμεσοῦ κύριος Ἀθανάσιος τέλεσε 
τή Θεία Λειτουργία στόν πανηγυρίζοντα ἱερό ναό Ἀγίου Γεωργίου 
Φραγκούδη.

ΣΑΒΒΑΤΟ
5 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2016

Χοροστάτησε κατά τήν ἀκολουθία τοῦ ἑσπερινοῦ στό πανηγυρίζον 
παρεκκλήσιο τοῦ Ἁγίου Δημητριανοῦ τῆς κοινότητας Ἀκρωτηρίου.

ΚΥΡΙΑΚΗ
6 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2016

Τέλεσε τή Θεία Λειτουργία στόν ἱερό ναό Θεοπατόρων Ἰωακείμ καί Ἄννης 
κατά τή διάρκεια τῆς ὁποίας χειροτόνησε εἰς Διάκονον τόν κ.Εἰρηναῖο 
Θεοδώρου.
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ΔΕΥΤΕΡΑ 
7 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2016

Χοροστάτησε κατά τήν ἀκολουθία τοῦ ἑσπερινοῦ στήν πανηγυρίζουσα 
ἱερά μονή Ἀρχαγγέλου Μιχαήλ τῆς κοινότητας Μοναγρίου.

ΤΡΙΤΗ
8 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2016

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

ΤΕΤΑΡΤΗ
9 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2016

Χοροστάτησε κατά τήν ἀκολουθία τοῦ ἑσπερινοῦ στόν πανηγυρίζοντα 
ἱερό ναό Ἁγίου Ἀρσενίου τοῦ Καππαδόκου τῆς κοινότητας Κυπερούντας.

ΠΕΜΠΤΗ
10 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2016

Τέλεσε τή Θεία Λειτουργία στόν πανηγυρίζοντα ἱερό ναό Ἁγίων Παϊσίου 
τοῦ Ἁγιορείτου καί Ἀρσενίου τοῦ Καππαδόκου.

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
11 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2016

Συγχοροστάτησε κατά τήν ἀκολουθία τοῦ ἑσπερινοῦ στόν πανηγυρίζοντα 
ἱερό ναό Ἁγίου Ἰωάννου τοῦ Ἐλεήμονος, μετά τοῦ Σεβασμιωτάτου 
Ἐπισκόπου Σβορνικίου καί Τούζλας κ.Χρυσοστόμου, τοῦ Σεβασμιωτάτου 
Μητροπολίτου Γουινέας κ.Γεωργίου καί τοῦ Θεοφιλεστάτου Ἐπισκόπου 
Ἀμαθοῦντος κ.Νικολάου.

ΣΑΒΒΑΤΟ
12 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2016

Συμμετέσχε σέ Ἀρχιερατικό Συλλείτουργο στόν πανηγυρίζοντα ἱερό 
ναό Ἁγίου Ἰωάννου τοῦ Ἐλεήμονος, πολιούχου Ἁγίου τῆς Λεμεσοῦ, 
προεξάρχοντος τοῦ Σεβασμιωτάτου Ἐπισκόπου Σβορνικίου καί Τούζλας 
κ. Χρυσοστόμου καί συλλειτουργοῦντος τοῦ Θεοφιλεστάτου Ἐπισκόπου 
Ἀμαθοῦντος κ.Νικολάου.

ΚΥΡΙΑΚΗ
13 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2016

Συμμετέσχε σέ Ἀρχιερατικό Συλλείτουργο στήν ἱερά μονή Παναγίας τοῦ 
Μαχαιρᾶ, προεξάρχοντος τοῦ Σεβασμιωτάτου Ἐπισκόπου Σβορνικίου καί 
Τούζλας κ. Χρυσοστόμου καί συλλειτουργοῦντος τοῦ Θεοφιλεστάτου 
Ἐπισκόπου Λήδρας κ.Ἐπιφανίου.

ΣΑΒΒΑΤΟ
19 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2016

Τέλεσε τή Θεία Λειτουργία στόν ἱερό ναό Ἁγίου Κοσμᾶ τοῦ Αἰτωλοῦ κατά 
τή διάρκεια τῆς ὁποίας χειροτόνησε εἰς Διάκονον τόν κ.Χαρικλῆ Πιτταρᾶ.

ΚΥΡΙΑΚΗ
20 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2016

Τέλεσε τή Θεία Λειτουργία στόν ἱερό ναό Παναγίας Πυργωτίσσης τῆς 
κοινότητας Πύργου Λεμεσοῦ.
Χοροστάτησε κατά τήν ἀκολουθία τοῦ ἑσπερινοῦ στόν ἱερό ναό Παναγίας 
Χρυσελεούσης τῆς κοινότητας Πραστειοῦ Κελλακίου.

ΔΕΥΤΕΡΑ
21 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2016

Τέλεσε τή Θεία Λειτουργία στήν πανηγυρίζουσα ἱερά μονή Παναγίας 
Ἀμασγοῦς.

ΠΕΜΠΤΗ
24 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2016

Χοροστάτησε κατά τήν ἀκολουθία τοῦ ἑσπερινοῦ στόν πανηγυρίζοντα 
ἱερό ναό Ἁγίας Αἰκατερίνης στήν ἱερά μονή Παναγίας Ἀμιρούς παρά τήν 
κοινότητα Ἀψιού.

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
26 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2016

Τέλεσε τή Θεία Λειτουργία στόν πανηγυρίζοντα ἱερό ναό Ἁγίας 
Αἰκατερίνης στήν ἱερά μονή Παναγίας Ἀμιρούς παρά τήν κοινότητα Ἀψιού.
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ΚΥΡΙΑΚΗ
27 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2016

Προεξῆρχε τῆς Θείας Λειτουργίας πού τελέστηκε στόν Καθεδρικό Ναό 
Ἁγίας Νάπας, συλλειτουργοῦντος τοῦ Θεοφιλεστάτου Ἐπισκόπου Λήδας 
καί Σμόργον κ.Πορφυρίου ἐκ Λευκορωσίας.

ΔΕΥΤΕΡΑ
28 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2016

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

ΤΡΙΤΗ
29 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2016

Συγχοροστάτησε στόν ἑσπερινό στόν πανηγυρίζοντα ἱερό ναό Ἀποστόλου 
Ἀνδρέα Χαράκη μετά τοῦ Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Μαρωνείας καί 
Κομοτηνῆς κ.Παντελεήμονα.

ΤΕΤΑΡΤΗ
30 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2016

Συμμετέσχε σέ Ἀρχιερατικό Συλλείτουργο στόν πανηγυρίζοντα ἱερό ναό 
Ἀποστόλου Ἀνδρέα Μέσα Γειτονιᾶς, προεξάρχοντος τοῦ Σεβασμιωτάτου 
Μητροπολίτου Μαρωνείας καί Κομοτηνῆς κ.Παντελεήμονα. 

                ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗ ΛΕΜΕΣΟΥ ΚΥΡΙΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ
                           ΧΡΟΝΙΚΑ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2016

      Ζ Ζ Ζ
ΣΑΒΒΑΤΟ

3 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2016

Ὁ Πανιερώτατος Μητροπολίτης Λεμεσοῦ κύριος Ἀθανάσιος τέλεσε τή 
Θεία Λειτουργία στόν ἱερό ναό Παναγίας Παντανάσσης (Καθολικῆς) 
κατά τή διάρκεια τῆς ὁποίας χειροτόνησε εἰς διάκονο τόν κ. Παναγιώτη 
Ἐλπιδοφόρου.
Χοροστάτησε κατά τήν ἀκολουθία τοῦ ἑσπερινοῦ στόν πανηγυρίζοντα 
ἱερό ναό Ἁγίας Βαρβάρας Ζακακίου.

ΚΥΡΙΑΚΗ
4 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2016

Τέλεσε τή Θεία Λειτουργία στόν ἱερό ναό Παναγίας Εὐαγγελίστριας 
Ἰδαλίου.
Χοροστάτησε κατά τήν ἀκολουθία τοῦ ἑσπερινοῦ στόν πανηγυρίζοντα 
ἱερό ναό Ἁγίου Σάββα Ὕψωνα.

ΔΕΥΤΕΡΑ
5 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2016

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

ΤΡΙΤΗ
6 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2016

Τέλεσε τή Θεία Λειτουργία στόν πανηγυρίζοντα ἱερό ναό Ἁγίου Νικολάου 
Κάτω Πολεμιδιῶν κατά τή διάρκεια τῆς ὁποίας χειροτόνησε εἰς διάκονον 
τόν κ. Στυλιανό Φιλίππου.

ΤΕΤΑΡΤΗ
7 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2016

Τέλεσε τή Θεία Λειτουργία κατά τή διάρκεια ἀγρυπνίας στόν 
μητροπολιτικό ναό Παναγίας Παντανάσσης (Καθολικῆς), μέ τήν εὐκαιρία 
τῆς ἑορτῆς τοῦ Ἁγίου Τυχικοῦ, Ἐπισκόπου Νεαπόλεως.

ΣΑΒΒΑΤΟ
10 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2016

Τέλεσε τή Θεία Λιετουργία στόν ἱερό ναό Ἁγίου Μάμαντος τῆς κοινότητας 
Τραχωνίου κατά τή διάρκεια τῆς ὁποίας χειροτόνησε εἰς Πρεσβύτερον τόν 
Εὐλαβέστατο Διάκονο π.Ἀνδρέα Κούλλη.
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ΚΥΡΙΑΚΗ
11 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2016

Τέλεσε τή Θεία Λειτουργία στόν ἱερό ναό Ἁγίας Τριάδος.
Χοροστάτησε κατά τήν ἀκολουθία τοῦ ἑσπερινοῦ στόν πανηγυρίζοντα 
ἱερό ναό Ἁγίου Σπυρίδωνα.

ΠΕΜΠΤΗ
15 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2016

Τέλεσε τή Θεία Λειτουργία στόν πανηγυρίζοντα ἱερό ναό Ἁγίου 
Ἐλευθερίου Λεμεσοῦ.

ΣΑΒΒΑΤΟ
17 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2016

Τέλεσε τή Θεία Λειτουργία στόν μητροπολιτικό ναό Παναγίας 
Παντανάσσης (Καθολικῆς) κατά τή διάρκεια τῆς ὁποίας χειροτόνησε εἰς 
ἱεροδιάκονον  τόν μοναχό π. Βαρνάβα Χριστοδουλίδη.

ΚΥΡΙΑΚΗ
18  ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2016

Τέλεσε τή Θεία Λειτουργία στόν ἱερό ναό Ἁγίου Φανουρίου, στή Λαϊκή 
Λευκοθέα, κατά τή διάρκεια τῆς ὁποίας χειροθέτησε εἰς Οἰκονόμον τόν 
Αἰδεσιμώτατο Πρεσβύτερο Σταῦρο Κάσινο.

ΚΥΡΙΑΚΗ
25 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2016

Τέλεσε τή Θεία Λειτουργία στόν πανηγυρίζοντα ἱερό ναό τῆς τοῦ Χριστοῦ 
Γεννήσεως τῆς κοινότητας Ἀσωμάτου.

ΔΕΥΤΕΡΑ
26 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2016

Τέλεσε τή Θεία Λειτουργία στόν πανηγυρίζοντα ἱερό ναό Ἁγίου Ἰωσήφ τοῦ 
Μνήστορα.

ΣΑΒΒΑΤΟ
31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2016

Συγχοροστάτησε κατά τήν ἀκολουθία τοῦ ἑσπερινοῦ μέ ἄλλους Ἀρχιερεῖς 
στόν ἱερό ναό Ἁγίου Γεωργίου Παραλιμνίου, μέ τήν εὐκαιρία τῆς 
ὀνομαστικῆς ἑορτῆς τοῦ Πανιερωτάτου Μητροπολίτου Κωνσταντίας καί 
Ἀμμοχώστου κ.κ.Βασιλείου.

               ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗ ΜΟΡΦΟΥ ΚΥΡΙΟΥ ΝΕΟΦΥΤΟΥ
 ΧΡΟΝΙΚΑ ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2016

Ζ Ζ Ζ
ΤΕΤΑΡΤΗ

2 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2016

Ὁ Πανιερώτατος Μητροπολίτης Μόρφου κ. Νεόφυτος προέστη τῆς 
Ἀκολουθίας τοῦ πανηγυρικοῦ Ἑσπερινοῦ καὶ κήρυξε τὸν Θεῖο λόγο στὸ 
πανηγυρίζον ἱερὸ παρεκκλήσιο τοῦ Ἁγίου Γεωργίου στὸ Περιφερειακὸ 
Γυμνάσιο στὸ Ἀκάκι.

ΠΕΜΠΤΗ
3 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2016

Χοροστάτησε κατὰ τὴν τέλεση τῆς Θείας Λειτουργίας καὶ κήρυξε τὸν 
θεῖο λόγο στὸ πανηγυρίζον ἱερὸ παρεκκλήσιο τοῦ Ἁγίου Γεωργίου στὸ 
Περιφερειακό Γυμνάσιο στὸ Ἀκάκι.

ΚΥΡΙΑΚΗ
6 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2016

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

ΔΕΥΤΕΡΑ
7 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2016

Προέστη τῆς Ἐξοδίου Ἀκολουθίας τοῦ μακαριστοῦ Νικόλα Διακουρτῆ 
στὸν ἱερὸ ναὸ Ἁγίου Αὐξιβίου στὸν Ἀστρομερίτη.
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ΔΕΥΤΕΡΑ
7 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2016

Προέστη τῆς Ἀκολουθίας τοῦ πανηγυρικοῦ Ἑσπερινοῦ καὶ κήρυξε τὸν 
Θεῖο Λόγο στὸν ἱερὸ ναὸ τοῦ Ἁγίου Αὐξιβίου στὴν κοινότητα Ἀστρομερίτη 
(ἑορτὴ κατεχόμενης κοινότητας Ἄνω Ζώδιας).

ΤΡΙΤΗ
8 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2016

Τέλεσε τὴ Θεία Λειτουργία καὶ κήρυξε τὸν θεῖο λόγο στὸν ἱερὸ ναὸ 
τοῦ Ἁγίου Αὐξιβίου στὴν κοινότητα Ἀστρομερίτη (ἑορτὴ κατεχόμενης 
κοινότητας Ἄνω Ζώδιας). 

ΤΡΙΤΗ
8 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2016

Προέστη τῆς Ἀκολουθίας τοῦ πανηγυρικοῦ Ἑσπερινοῦ καὶ κήρυξε τὸν 
θεῖο λόγο στὸ ἱερὸ παρεκκλήσιο τοῦ Ἁγίου  Νεκταρίου στὸ Πολυδύναμο 
Κέντρο τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Μόρφου «Ἡ Σολέα» στὴν Εὐρύχου.

ΔΕΥΤΕΡΑ
9 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2015

Χοροστάτησε κατὰ τὴν τέλεση τῆς Θείας Λειτουργίας καὶ κήρυξε τὸν 
θεῖο λόγο στὸ πανηγυρίζον ἱερὸ παρεκκλήσιο τοῦ Ἁγίου Νεκταρίου στὸ 
Πολυδύναμο Κέντρο τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Μόρφου «Ἡ Σολέα» στὴν 
Εὐρύχου.

ΠΕΜΠΤΗ
10 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2016

Ὑπεδέχθη καὶ συνόδευσε τοὺς μαθητὲς καὶ τοὺς ἐκπαιδευτικοὺς τοῦ 
Γυμνασίου Ριζοκαρπάσου στὸ προσκύνημά τους στὸν Ἅγιο Μάμαντα τῆς 
Μόρφου καὶ τὴ βασιλικὴ τοῦ Ἁγίου Αὐξιβίου στοὺς Σόλους.

ΚΥΡΙΑΚΗ
13 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2016

Τέλεσε τὴ Θεία Λειτουργία καὶ κήρυξε τὸν θεῖο λόγο στὴν Ἱερὰ Μονὴ τοῦ 
Ἁγίου Νικολάου παρὰ τὴν Ὀρούντα, καὶ προέστη τοῦ ἐτησίου μνημοσύνου 
τοῦ μακαριστοῦ Γέροντος Ἰακώβου Τσαλίκη.

ΚΥΡΙΑΚΗ
13 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2016

Παρακάθησε στὸ γεῦμα, τὸ ὁποῖο παρέθεσε ὁ Μακαριώτατος Ἀρχιεπί-
σκοπος Κύπρου κ. Χρυσόστομος στὴν Ἱερὰ Ἀρχιεπισκοπὴ Κύπρου μὲ τὴν 
εὐκαιρία τῶν ὀνομαστηρίων του καθὼς καὶ τῆς ἐπίσημης ἐπίσκεψης στὴν 
Κύπρο τοῦ Μακαριωτάτου Πατριάρχου Σερβίας κ. Εἰρηναίου.

ΣΑΒΒΑΤΟ
19 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2016

Τέλεσε τὴ Θεία Λειτουργία στὸ ἱερὸ Ἠσυχαστήριο τοῦ Ὁσίου Σεραφείμ 
τοῦ Σαρώφ, στὴ Σκουριώτισσα.

ΚΥΡΙΑΚΗ
20 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2016 

Τέλεσε τὴ Θεία Λειτουργία καὶ κήρυξε τὸν θεῖο λόγο στὸ πανηγυρίζον ἱερὸ 
παρεκκλήσιο τοῦ Ὁσίου Σωζομένου στὴν κοινότητα Γαλάτας.

ΚΥΡΙΑΚΗ
20 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2016

Χοροστάτησε κατὰ τὴν Ἀκολουθία τοῦ πανηγυρικοῦ Ἑσπερινοῦ καὶ 
κήρυξε τὸν θεῖο λόγο στὸν πανηγυρίζοντα ἱερὸ ναὸ Παναγίας «Ρόδον τὸ 
Ἀμάραντον», στὴν κοινότητα Κουτραφᾶ.

ΚΥΡΙΑΚΗ
20 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2016

Προέστη τῆς Ἐξοδίου Ἀκολουθίας τῆς μακαριστῆς Ἀνδρονίκης Ἀντωνίου 
στὸν ἱερὸ ναὸ Ἁγίου Γεωργίου στὴν Εὐρύχου.

ΔΕΥΤΕΡΑ
21 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2016

Τέλεσε τὴ Θεία Λειτουργία καὶ κήρυξε τὸν θεῖο λόγο στὸν πανηγυρίζοντα 
ἱερὸ ναὸ Παναγίας «Ρόδον τὸ Ἀμάραντον», στὴν κοινότητα Κουτραφᾶ.
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ΤΕΤΑΡΤΗ
23 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2016

Συμμετέσχε στὴ 1η Συνάντηση (γιὰ τὸ ἀκαδημαϊκὸ ἔτος 2016-2017) τοῦ 
Ἐπιμορφωτικοῦ Σεμιναρίου Κλήρου τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Μόρφου. 
Οἱ Συναντήσεις τοῦ τρέχοντος ἀκαδημαϊκοῦ ἔτους 2016-2017 θὰ ἔχουν 
ὡς γενική θεματικὴ τὸ δίτομο ἔργο τοῦ Μητροπολίτου Ναυπάκτου καὶ 
Ἁγ. Βλασίου κ. Ἱεροθέου Βλάχου, «Ἐμπειρικὴ Δογματικὴ τῆς Ὀρθοδόξου 
Καθολικῆς Ἐκκλησίας κατὰ τὶς προφορικὲς παραδόσεις τοῦ π. Ἰωάννου 
Ρωμανίδη».  Εἰσηγητὲς τῆς Συνάντησης αὐτῆς ἦταν:
α. Ὁ Πανιερώτατος Μητροπολίτης Μόρφου κ. Νεόφυτος: Γενικὴ Εἰσαγωγὴ 
στὸ ὡς ἄνω ἔργο καὶ θέμα, μὲ εἰδικὴ ἀναφορὰ στὸ πρόσωπο καὶ τὴν 
προσφορὰ τοῦ π. Ἰωάννη Ρωμανίδη στὴν Ὀρθόδοξη Θεολογία.
β. Αἰδεσιμολογιώτατος Πρεσβύτερος Νεκτάριος Χατζημιχαήλ: «Δόγμα καὶ 
Ἠθική. Ἡ ἐμπειρία τῆς ἀποκαλύψεως. Οἱ φορεῖς τῆς ἀποκαλύψεως» (τόμος 
Α΄, σελ. 102-269).

ΠΕΜΠΤΗ
24 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2016

Χοροστάτησε κατὰ τὴν Ἀκολουθία τοῦ πανηγυρικοῦ Ἑσπερινοῦ καὶ 
κήρυξε τὸν θεῖο λόγο στὸν πανηγυρίζοντα ἱερὸ ναὸ τῆς Ἁγίας Αἰκατερίνης 
στὴν κοινότητα Βυζακιᾶς.

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
25 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2016

Τέλεσε τὴ Θεία Λειτουργία καὶ κήρυξε τὸν θεῖο λόγο στὸν πανηγυρίζοντα 
ἱερὸ ναὸ τῆς Ἁγίας Αἰκατερίνης στὴν κοινότητα Βυζακιᾶς.

ΚΥΡΙΑΚΗ
26 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2016 

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

ΔΕΥΤΡΑ
28 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2016

Χοροστάτησε κατὰ τὴν Ἀκολουθία τοῦ πανηγυρικοῦ Ἑσπερινοῦ, τέλεσε τὴ 
Θεία Λειτουργία καὶ κήρυξε τὸν θεῖο λόγο στὴν Ἀγρυπνία, μὲ τὴν εὐκαιρία 
τῆς μνήμης τοῦ νέου Ἱερομάρτυρος Φιλουμένου τοῦ Κυπρίου στὸν ἱερὸ 
ναὸ τοῦ Ἀποστόλου Λουκᾶ στὴν κοινότητα Ὀρούντας.

ΤΡΙΤΗ
28 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2016

Χοροστάτησε κατὰ τὴν Ἀκολουθία τοῦ πανηγυρικοῦ Ἑσπερινοῦ καὶ 
κήρυξε τὸν θεῖο λόγο στὸν πανηγυρίζοντα ἱερὸ ναὸ τοῦ Ἀποστόλου 
Ἀνδρέα στὴν κοινότητα Νικηταρίου.

ΤΕΤΑΡΤΗ
30 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2016

Τέλεσε τὴ Θεία Λειτουργία καὶ κήρυξε τὸν θεῖο λόγο στὸν πανηγυρίζοντα 
ἱερὸ ναὸ τοῦ Ἀποστόλου Ἀνδρέα στὴν κοινότητα Νικηταρίου.

                       ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗ ΜΟΡΦΟΥ ΚΥΡΙΟΥ ΝΕΟΦΥΤΟΥ
 ΧΡΟΝΙΚΑ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2016

        Ζ Ζ Ζ
ΤΡΙΤΗ

1 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2016

Ὁ Πανιερώτατος Μητροπολίτης Μόρφου κ. Νεόφυτος, μὲ τὴν εὐκαιρία τῆς 
μνήμης τοῦ ὁσίου πατρὸς ἡμῶν Πορφυρίου τοῦ Καυσοκαλυβίτου, προέστη 
τῆς πανηγυρικῆς ἀγρυπνίας στὸν ἱερὸ ναὸ Μεταμορφώσεως τοῦ Σωτῆρος 
στὸ Ἀκάκι, τέλεσε τὴ Θεία Λειτουργία καὶ κήρυξε τὸν θεῖο λόγο.
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ΚΥΡΙΑΚΗ
4 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2015

Τέλεσε τὴ Θεία Λειτουργία καὶ κήρυξε τὸν θεῖο λόγο στὸν πανηγυρίζοντα 
ἱερὸ ναὸ τῆς Ἁγίας Βαρβάρας στὴν κοινότητα Οἴκου (Μαραθάσης).

ΔΕΥΤΕΡΑ
5 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2016

Προέστη τῆς Ἀκολουθίας τοῦ πανηγυρικοῦ Ἑσπερινοῦ καὶ κήρυξε τὸν 
θεῖο λόγο στὴν πανηγυρίζουσα ἱερὰ μονὴ τοῦ Ἁγίου  Νικολάου παρὰ τὴν 
Ὀρούντα.

ΤΡΙΤΗ
6 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2016

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

ΠΕΜΠΤΗ
8 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2016

Τέλεσε τὴ Θεία Λειτουργία καὶ κήρυξε τὸν θεῖο λόγο στὸ πανηγυρίζον ἱερὸ 
ἐξωκκλήσιο τοῦ Ἁγίου Τυχικοῦ στὴν κοινότητα Γαλάτας.

ΠΕΜΠΤΗ
8 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2016

Προέστη τῆς Ἀκολουθίας τοῦ πανηγυρικοῦ Ἑσπερινοῦ καὶ κήρυξε τὸν θεῖο 
λόγο στὸν πανηγυρίζοντα ἱερὸ ναὸ τῶν Ἁγίων  Θεοπατόρων Ἰωακεὶμ καὶ 
Ἄννης στὴν κοινότητα Καλλιανῶν.

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
9 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2016

Τέλεσε τὴ Θεία Λειτουργία καὶ κήρυξε τὸν θεῖο λόγο στὸν πανηγυρίζοντα 
ἱερὸ ναὸ τῶν Ἁγίων Θεοπατόρων Ἰωακεὶμ καὶ Ἄννης στὴν κοινότητα 
Καλλιανῶν.

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
9 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2016

Μίλησε σὲ συγκέντρωση τῶν ἐνοριτῶν τῆς ἐνορίας ἀποστόλου Ἀνδρέου 
στὸ Πλατὺ-Ἀγλαντζιᾶς.

ΚΥΡΙΑΚΗ
11 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2016

Τέλεσε τὴ Θεία Λειτουργία, κήρυξε τὸν θεῖο λόγο στὸν ἱερὸ ναὸ Ἁγίου 
Χαραλάμπους στὴν κοινότητα Δένειας καὶ προέστη τῆς Ἀκολουθίας ἐπὶ 
Ἀνομβρίᾳ. 

ΠΕΜΠΤΗ
15 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2016 Μίλησε στοὺς Μαθητὲς καὶ Μαθήτριες  τοῦ Γυμνασίου Σολέας.   

ΠΕΜΠΤΗ
15 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2016

Χοροστάτησε κατὰ τὴν Ἀκολουθία τοῦ πανηγυρικοῦ Ἑσπερινοῦ καὶ 
κήρυξε τὸν θεῖο λόγο στὸ πανηγυρίζον ἱερὸ παρεκκλήσιο τοῦ Ἁγίου 
Μοδέστου στὴν κοινότητα Ἀστρομερίτου.

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
16 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2016

Τέλεσε τὴ Θεία Λειτουργία καὶ κήρυξε τὸν θεῖο λόγο στὸ πανηγυρίζον ἱερὸ 
παρεκκλήσιο τοῦ Ἁγίου Μοδέστου στὴν κοινότητα Ἀστρομερίτου.

ΚΥΡΙΑΚΗ
18 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2016

Τέλεσε τὴ Θεία Λειτουργία καὶ κήρυξε τὸν θεῖο λόγο στὸν ἱερὸ ναὸ 
Παναγίας στὴν κοινότητα Ἀκακίου καὶ προεχείρισεν εἰς Οἰκονόμον τὸν ἐκ 
τῶν ἐφημερίων τοῦ ναοῦ π. Μάριο Τσίγκη. 

ΔΕΥΤΕΡΑ
19 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2016

Συμμετέσχε στὴ 2η Συνάντηση (γιὰ τὸ ἀκαδημαϊκὸ ἔτος 2016-2017) τοῦ 
Ἐπιμορφωτικοῦ Σεμιναρίου Κλήρου τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Μόρφου, μὲ 
θέμα, «Ἡ Θεολογία περὶ τῆς Ἁγίας Τριάδας. Ἡ δημιουργία τοῦ κόσμου», μὲ 
εἰσηγητὴ τὸν Πανοσιολογιώτατο Ἀρχιμανδρίτη π. Φώτιο Ἰωακείμ.
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ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
23 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2016

Προέστη τῆς Ἀκολουθίας τοῦ Ὄρθρου καὶ τῶν Μεγάλων Ὡρῶν στὴν ἱερὰ 
μονὴ τοῦ Ἁγίου Νικολάου παρὰ τὴν Ὀρούντα.

ΣΑΒΒΑΤΟ
24 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2016

Προέστη τῆς Ἀκολουθίας τοῦ πανηγυρικοῦ Ἑσπερινοῦ στὴν ἱερὰ μονὴ τοῦ 
Ἁγίου Νικολάου παρὰ τὴν Ὀρούντα.

ΚΥΡΙΑΚΗ
25 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2016

Τέλεσε τὴ Θεία Λειτουργία τῶν Χριστουγέννων στὸν ἱερὸ ναὸ τοῦ Ἁγίου 
Γεωργίου στὴν κοινότητα Εὐρύχου.

ΔΕΥΤΕΡΑ
26 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2016

Τέλεσε τὴ Θεία Λειτουργία καὶ κήρυξε τὸν θεῖο λόγο στὸν  ἱερὸ ναὸ τῆς 
Παναγίας στὴν κατεχόμενη κοινότητα Κατωκοπιᾶς παρὰ τὴ Μόρφου.

ΔΕΥΤΕΡΑ
26 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2016

Χοροστάτησε κατὰ τὴν Ἀκολουθία τοῦ πανηγυρικοῦ Ἑσπερινοῦ καὶ 
κήρυξε τὸν θεῖο λόγο μὲ τὴν εὐκαιρία τῆς μνήμης τοῦ πρωτομάρτυρος καὶ 
ἀρχιδιακόνου Στεφάνου καὶ τῆς πανηγύρεως τῆς κατεχόμενης κοινότητας 
Κυρᾶς, στὸν ἱερὸ ναὸ τοῦ Ἁγίου Χαραλάμπους στὴν κοινότητα Δένειας. 

ΤΡΙΤΗ
27 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2106

Προέστη τῆς Ἐξοδίου Ἀκολουθίας τοῦ μακαριστοῦ π. Ἀνθίμου  Παπα-
πέτρου, στὸν ἱερὸ ναὸ τοῦ Ἁγίου Γεωργίου στὸ Ἀρεδιοῦ.

ΣΑΒΒΑΤΟ
31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2016

Προέστη τῆς πανηγυρικῆς ἀγρυπνίας, μὲ τὴν εὐκαιρία τῆς μνήμης τοῦ 
Μεγάλου Βασιλείου, στὴν ἱερὰ μονὴ τοῦ Ἁγίου Νικολάου παρὰ τὴν 
Ὀρούντα.

 

ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΑΣ ΚΑΙ ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΥ ΚΥΡΙΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ
ΧΡΟΝΙΚΑ ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2016

      Ζ Ζ Ζ
ΤΕΤΑΡΤΗ

02 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2016

Ο Πανιερώτατος Μητροπολίτης Κωνσταντίας και Αμμοχώστου κ. Βασίλειος 
χοροστάτησε κατά την ακολουθία του εσπερινού στον πανηγυρίζοντα   
μητροπολιτικό ναό Αγίου Γεωργίου στο Παραλίμνι. 

ΠΕΜΠΤΗ 
03 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2016

Τέλεσε τη Θεία Λειτουργία στον πανηγυρίζοντα Μητροπολιτικό Ναό 
Αγίου Γεωργίου Παραλίμνι.

ΚΥΡΙΑΚΗ
 06 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2016

Προέστη της Θείας Λειτουργίας στον Ιερό Ναό  Αγίου Γεωργίου στο 
κατεχόμενο χωριό Πραστειό  Αμμοχώστου.

ΔΕΥΤΕΡΑ
 07 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2016

Ήταν κύριος ομιλητής στην εκδήλωση με την ευκαιρία των είκοσι   χρόνων 
από της εκλογή του Αρχιεπισκόπου Κύπρου κ.κ. Χρυσοστόμου Β΄ στο 
πανεπιστήμιο Uclan 

ΠΕΜΠΤΗ 
10 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2016

Παρέστη στην επίσημη υποδοχή Μακαριωτάτου Πατριάρχη Σερβίας 
κ.κ. Ειρηναίου στην Ιερά Αρχιεπισκοπή Κύπρου.
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ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 
11 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2016

Επίσημη υποδοχή Μακαριωτάτου Πατριάρχη Σερβίας  κ.κ. Ειρηναίου στην 
Ιερά Μητρόπολη Κωνσταντίας

ΚΥΡΙΑΚΗ 
13 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 206

Έλαβε μέρος στο αρχιερατικό συλλείτουργο στον Ιερό Ναό της του 
Θεού Σοφίας στο Στρόβολο, στο οποίο προεξήρχαν οι Μακαριώτατοι 
Πατριάρχης Σερβίας και Αρχιεπίσκοπος Κύπρου και συλλειτούργησαν  
Μέλη της Ιεράς Συνόδου.
Παρέστη στο επίσημο γεύμα στην Ιερά Αρχιεπισκοπή Κύπρου, με την 
ευκαιρία της ονομαστικής εορτής του Αρχιεπισκόπου Κύπρου κ.κ. Χρυ- 
σόστομου.

ΚΥΡΙΑΚΗ 
20 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 206

Τέλεσε τη Θεία Λειτουργία στον Μητροπολιτικό Ναό Αγίου Γεωργίου 
Παραλιμνίου και τέλεσε το μνημόσυνο πάντων των πεσόντων 
και τεθνεώτων προσκόπων του Σώματος Προσκόπων Κύπρου.        
Ακολούθως, στην πλατεία της Μητροπόλεως, τελέστηκε Δέηση και 
εκδήλωση προς τιμή του Αγίου Γεωργίου, προστάτη των Προσκόπων.

ΔΕΥΤΕΡΑ 
21 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2016

Τέλεσε τη Θεία Λειτουργία στον πανηγυρίζοντα Ιερό Ναό Παναγίας 
Τραχιάς στο Δασάκι Άχνας

ΠΕΜΠΤΗ 
24 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2016

Παρέστη στη δεύτερη διάλεξη του Σαλαμίνιου Ελεύθερου Πανεπιστημίου 
Αμμοχώστου.

ΚΥΡΙΑΚΗ
27 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2016

Τέλεσε τη Θεία Λειτουργία στον Μητροπολιτικό Ναό Αγίου Γεωργίου 
Παραλιμνίου και τέλεσε το μνημόσυνο του πρώην Προέδρου της 
Κυπριακής Δημοκρατίας Γλαύκου Κληρίδη. 

ΤΕΤΑΡΤΗ 
30 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2016

Εκπροσώπησε την Εκκλησία της  Κύπρου στους εορτασμούς για την εορτή 
του Αποστόλου Ανδρέα στην Κωνσταντινούπολη, Θρονική Εορτή του  
Οικουμενικού Πατριαρχείου

ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΑΣ ΚΑΙ ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΥ ΚΥΡΙΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ
ΧΡΟΝΙΚΑ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2016

      Ζ Ζ Ζ
ΣΑΒΒΑΤΟ

03 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2016

Ο Πανιερώτατος Μητροπολίτης Κωνσταντίας και Αμμοχώστου κ. Βασίλειος  
χοροστάτησε κατά την ακολουθία του εσπερινού στον πανηγυρίζοντα Ιερό 
Ναό Αγίας Βαρβάρας στο Παραλίμνι.

ΚΥΡΙΑΚΗ
 04 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2016

Τέλεσε τη Θεία Λειτουργία στον πανηγυρίζοντα Ιερό Ναό Αγίας Βαρβάρας 
στο Παραλίμνι.

ΤΡΙΤΗ 
13 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2016 Έλαβε μέρος στις εργασίες της Ιεράς Συνόδου της Εκκλησίας της Κύπρου.

ΠΕΜΠΤΗ
 15 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2016

Χοροστάτησε κατά την ακολουθία του εσπερινού στον πανηγυρίζον 
παρεκκλήσιο του Αγίου Μοδέστου στη Δερύνεια.
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ΚΥΡΙΑΚΗ
 18 ΔΕΚΕΜΒΡΊΟΥ 2016

Τέλεσε τη Θεία Λειτουργία στον Ιερό Αναστάσεως του Σωτήρος 
στη Σωτήρα και τέλεσε το ετήσιο μνημόσυνο του Αρχιεπισκόπου 
Χρυσοστόμου Α΄.

ΔΕΥΤΕΡΑ 
19 ΔΕΚΕΜΒΡΊΟΥ 2016

Παρέστη στην τρίτη διάλεξη του Σαλαμίνιου Ελεύθερου Πανεπιστημίου 
Αμμοχώστου.

ΤΡΙΤΗ 
20 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2016

Επίσκεψη σε Φυλάκια της Εθνικής  Φρουράς με την ευκαιρία των εορτών 
των Χριστουγέννων και της Πρωτοχρονιάς.

ΤΕΤΑΡΤΗ 
21 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2016

Επίσκεψη με τους Δημάρχους Αμμοχώστου, Παραλιμνίου, Αγίας Νάπας, 
Δερύνειας και Σωτήρας  στο Νοσοκομείο Αμμοχώστου και σε άλλα 
ευαγή ιδρύματα, με την ευκαιρία των εορτών των Χριστουγέννων και της 
Πρωτοχρονιάς.

ΠΕΜΠΤΗ
 22 ΔΕΚΕΜΒΡΊΟΥ 2016

Δέχτηκε σε εθιμοτυπική επίσκεψη τον Δήμαρχο Αμμοχώστου  κ. Αλέξη 
Γαλανό και τα  Μέλη  του δημοτικού συμβουλίου Αμμοχώστου, στους 
οποίους και παρέθεσε γεύμα.  

ΚΥΡΙΑΚΗ
 25 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2016

Προέστη της Θείας Λειτουργίας των Χριστουγέννων στον Μητροπολιτικό 
Ναό Αγίου Γεωργίου Παραλιμνίου.

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
 30 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2016

Παρέθεσε γεύμα στους Ιερείς της Μητροπόλεως με την ευκαιρία των 
Εορτών.

ΣΑΒΒΑΤΟ
 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2016

Χοροστάτησε κατά την ακολουθία του εσπερινού της Πρωτοχρονιάς και 
της μνήμης του Μεγάλου Βασιλείου στον Μητροπολιτικό Ναό Αγίου 
Γεωργίου.
Τελετή κοπής της Βασιλόπιτας στο Συνοδικό της Μητροπόλεως.

ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗ ΚΥΚΚΟΥ ΚΑΙ ΤΗΛΛΥΡΙΑΣ ΚΥΡΙΟΥ ΝΙΚΗΦΟΡΟΥ
ΧΡΟΝΙΚΑ ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2016

Ζ Ζ Ζ
ΔΕΥΤΕΡΑ

7 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2016

Ὁ Πανιερώτατος Μητροπολίτης Κύκκου χοροστάτησε κατά τήν ἀκολουθία 
τοῦ ἑσπερινοῦ στόν πανηγυρίζοντα ἱερό ναό Ἀρχαγγέλου Μιχαήλ στόν 
Ἀρχάγγελο.

ΠΕΜΠΤΗ
10 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2016

Μετεῖχε στήν ὑποδοχή τῆς Α.Μ. τοῦ Ἀρχιεπισκόπου Πεκίου καί 
Μητροπολίτου Βελιγραδίου καί Καρλοβικίου καί Πατριάρχου Σερβίας κ.κ. 
Εἰρηναίου.

ΚΥΡΙΑΚΗ
13 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2016

Συλλειτούργησε μέ τόν Πατριάρχη Σερβίας καί ἄλλους ἀρχιερεῖς στόν ἱερό 
ναό τῆς τοῦ Θεοῦ Σοφίας στό Στρόβολο.
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ΔΕΥΤΕΡΑ
14 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2016

Ὑποδέχθηκε στήν ἱερά Μονή τῆς Παναγίας τοῦ Κύκκου τήν Α.Μ. τόν 
Ἀρχιεπίσκοπο Πεκίου, Μητροπολίτη Βελιγραδίου καί Καρλοβικίου καί 
Πατριάρχη Σερβίας κ.κ. Εἰρηναῖον.

ΤΡΙΤΗ
15 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2016 Δέχθηκε τόν Πρέσβη τῆς Γαλλίας κ. Rene Troccaz.

ΔΕΥΤΕΡΑ
28 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2016 Τέλεσε τὀν  ἁγιασμό στή νέα βιβλιοθήκη τοῦ Λυκείου Κύκκου Α’.

ΤΕΤΑΡΤΗ
30 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2016

Δέχθηκε τον Διευθυντή Τμήματος Τροχαίας τῆς Ἀστυνομίας Κύπρου 
κ. Γιαννάκη Χαραλάμπους καί τόν Βοηθό Ἀρχηγό Ἐκπ. κ. Χριστάκη Μαυρή.

ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗ ΚΥΚΚΟΥ ΚΑΙ ΤΗΛΛΥΡΙΑΣ ΚΥΡΙΟΥ ΝΙΚΗΦΟΡΟΥ
ΧΡΟΝΙΚΑ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2016

  Ζ Ζ Ζ
ΣΑΒΒΑΤΟ

3 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2016

Ὁ Πανιερώτατος Μητροπολίτης Κύκκου προέστη τῆς ἐξόδιας 
ἀκολουθίας τοῦ ἡρωϊκῶς πεσόντος, κατά τήν τουρκική εἰσβολή, Χρίστου 
Παπαϊωάννου στόν ἱερό ναό τοῦ Σωτῆρος στά Καμπιά.

ΔΕΥΤΕΡΑ
5 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2016

Χοροστάτησε κατά τήν ἀκολουθία τοῦ ἑσπερινοῦ στόν πανηγυρίζοντα 
ἱερό ναό τοῦ ἁγίου Νικολάου Τσακκίστρας καί κήρυξε τόν θεῖο λόγο.

ΤΡΙΤΗ
6 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2016

Τέλεσε τή Θεία Λειτουργία στήν πανηγυρίζουσα Ἁγία Μονή τῶν Ἁγίων 
Νικολάου καί Εὐτυχίου στήν Πάφο καί κήρυξε τόν θεῖο λόγο.

ΤΕΤΑΡΤΗ
7 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2016

Δέχθηκε τόν Σεβασμιώτατο Μητροπολίτη Τριπόλεως κ. Θεοφύλακτο, στόν 
ὁποῖο παρέθεσε γεῦμα.

ΤΡΙΤΗ
13 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2016

Παρέστη στή συνεδρία τῆς Ἱερᾶς Συνόδου στήν Ἱερά Ἀρχιεπισκοπή 
Κύπρου.

ΚΥΡΙΑΚΗ
18 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2016

Τέλεσε τή Θεία Λειτουργία στήν Ἱερά Μονή Κύκκου καί κήρυξε τόν θεῖο 
λόγο.

ΤΡΙΤΗ
20 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2016

Παρέστη στή συνεδρία τῆς Ἱερᾶς Συνόδου στήν Ἱερά Ἀρχιεπισκοπή 
Κύπρου.

ΚΥΡΙΑΚΗ
25 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2016

Τέλεσε τή Θεία Λειτουργία τῆς  ἑορτῆς τῆς Γεννήσεως τοῦ Κυρίου, στήν 
Ἱερά Μονή Κύκκου καί κήρυξε τόν θεῖο λόγο.



743ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗ  ΤΑΜΑΣΟΥ ΚΑΙ ΟΡΕΙΝΗΣ  ΧΡΟΝΙΚΑ ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ - ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ

ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗ ΤΑΜΑΣΟΥ ΚΑΙ ΟΡΕΙΝΗΣ ΚΥΡΙΟΥ ΗΣΑΪΟΥ
        ΧΡΟΝΙΚΑ  ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2016

        Ζ Ζ Ζ
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ

11 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2016

Ο Πανιερώτατος Μητροπολίτης Ταμασού και Ορεινής κ. Ησαΐας 
λειτούργησε κατά τη διάρκεια Αγρυπνίας για την εορτή του Αγίου Μηνά 
στο ιερό Ησυχαστήριο της Παναγίας της Παντανάσσης στον Κοτσιάτη και 
κήρυξε τον θείο λόγο.

ΣΑΒΒΑΤΟ
12 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2016

Υποδέχτηκε μαζί με τον ιερό κλήρο της Μητροπόλεως, τους τοπικούς 
άρχοντες και το λαό της Μητροπολιτικής Περιφέρειας Ταμασού τον 
Μακαριώτατο Πατριάρχη Σερβίας κ.κ. Ειρηναίο και τη Συνοδεία Του στην 
Ιερά Μονή του Αγίου Ηρακλειδίου στο Πολιτικό και στη συνέχεια στην 
Ιερά Μητρόπολη στο Επισκοπειό.

ΤΡΙΤΗ
15 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2016

Παρέστη στα Εγκαίνια του Κέντρου Υπηρεσίας ασθενοφόρων στο Κέντρο 
Υγείας Λακατάμειας και τέλεσε τον Αγιασμό.

ΤΕΤΑΡΤΗ
16 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2016 Είχε συνάντηση με το νέο Διοικητή της ΕΛ.ΔΥ.Κ.  

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
18 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2016 Συναντήθηκε με την Επίτροπο Περιβάλλοντος κα Ιωάννα Παναγιώτου.    

19 – 23 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ Συνόδευσε την Α.Μ. τον Αρχιεπίσκοπο Κύπρου κ.κ. Χρυσόστομο σε 
Επίσημη Επίσκεψή Του στο Πατριαρχείο Μόσχας.  

ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗ ΤΑΜΑΣΟΥ ΚΑΙ ΟΡΕΙΝΗΣ ΚΥΡΙΟΥ ΗΣΑΪΟΥ
        ΧΡΟΝΙΚΑ  ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2016

        Ζ Ζ Ζ
7-12 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2016

Ο Πανιερώτατος Μητροπολίτης Ταμασού και Ορεινής κ. Ησαΐας, ως 
Εκπρόσωπος της Εκκλησίας της Κύπρου στο Διάλογο Ορθοδόξων –
Λουθηρανών, μετείχε στις εργασίες του Διαλόγου που διεξήχθησαν στη 
Λευκωσία.

ΚΥΡΙΑΚΗ
11 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2016

Λειτούργησε στον ιερό ναό του Αγίου Νικολάου στην Κάτω Δευτερά, 
κήρυξε τον θείο λόγο και τέλεσε το ετήσιο μνημόσυνο του αειμνήστου 
Προέδρου της Κυπριακής Δημοκρατίας Τάσσου Παπαδόπουλου.

ΔΕΥΤΕΡΑ
12 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2016

Παρέστη και μίλησε σε Εκδήλωση που έγινε στην Ιερά Μητρόπολη 
Ταμασού στο Επισκοπειό για την παρουσίαση του Τόμου «Μοναστήρια 
της Κύπρου».

ΚΥΡΙΑΚΗ
18 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2016

Λειτούργησε στον ιερό ναό του Αγίου Νικολάου στη Λακατάμεια και 
κήρυξε τον θείο λόγο.   
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ΔΕΥΤΕΡΑ
19 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2016

Παρέστη και μίλησε σε Ιερατική Σύναξη του ιερού κλήρου της 
Μητροπόλεως Ταμασού και Ορεινής στην Ιερά Μητρόπολη στο 
Επισκοπειό.    

20 -22 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2016
Δέχτηκε επίσκεψη Μαθητών από Δημοτικά, Γυμνάσια και Λύκεια της 
Μητροπολιτικής Περιφέρειας Ταμασού και Ορεινής αλλά και στρατιωτών, 
οι οποίοι έψαλλαν τα Κάλαντα στον Πανιερώτατο.    

ΣΑΒΒΑΤΟ
24 ΔΕΚΕΜΝΡΙΟΥ 2016

Χοροστάτησε κατά την ακολουθία του Εσπερινού της εορτής των 
Χριστουγέννων στον ιερό του Αγίου Νεοφύτου στην Ανθούπολη και 
κήρυξε τον θείο λόγο.

ΚΥΡΙΑΚΗ
25 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2016 

Τέλεσε τη Θεία Λειτουργία της εορτής των Χριστουγέννων στον ιερό ναό 
του Αγίου Γεωργίου στην Πάνω Δευτερά.

ΤΡΙΤΗ
27 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2016

Λειτούργησε στον ιερό ναό του Τιμίου Προδρόμου στον Άγιο Ιωάννη 
Μαλούντας και κήρυξε τον θείο λόγο.

ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤH ΤΡΙΜΥΘΟΥΝΤΟΣ  ΚΥΡΙΟΥ  ΒΑΡΝΑΒΑ
ΧΡΟΝΙΚΑ ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2016 

          Ζ Ζ Ζ
ΤΕΤΑΡΤΗ

2 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2016

Ὁ Πανιερώτατος Μητροπολίτης Τριμυθοῦντος κύριος Βαρνάβας χορο- 
στάτησε κατά τήν ἀκολουθία τοῦ Ἑσπερινοῦ στό πανηγυρίζον 
παρεκκλήσιο τοῦ Ἁγίου Γεωργίου τῆς Ἱερᾶς Μονῆς Ἁγίας Θέκλης στή 
Μοσφιλωτή. 

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ-ΣΑΒΒΑΤΟ
4-5 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2016 Τέλεσε τά Ἐγκαίνια τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ Ἁγίου Προκοπίου Σιᾶς.

ΚΥΡΙΑΚΗ
6 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2016 Λειτούργησε στό παρεκκλήσιο τῆς Ἁγίας Παρασκευῆς στή Μοσφιλωτή.

ΔΕΥΤΕΡΑ-ΤΡΙΤΗ
7-8 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2016

Προέστη ἀγρυπνίας, μέ τήν εὐκαιρία τῆς ἑορτῆς τῆς Συνάξεως τῶν 
Ἀρχαγγέλων, στό παρεκκλήσιο τῆς Ἁγίας Παρασκευῆς στή Μοσφιλωτή.

ΤΡΙΤΗ
8 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2016

Χοροστάτησε κατά τήν ἀκολουθία τοῦ Ἑσπερινοῦ στό πανηγυρίζον 
παρεκκλήσιο τοῦ Ἁγίου Νεκταρίου Ποταμιᾶς.

ΠΕΜΠΤΗ
10 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2016

Χοροστάτησε κατά τήν ἀκολουθία τοῦ Ἑσπερινοῦ στήν πανηγυρίζουσα 
Ἱερά Μονή Ἁγίου Μηνᾶ Βάβλας.

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
11 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2016 Λειτούργησε στήν πανηγυρίζουσα Ἱερά Μονή Ἁγίου Μηνᾶ Βάβλας.

ΣΑΒΒΑΤΟ
12 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2016

Λειτούργησε στόν Ἱερό Ναό Ἁγίου Νεκταρίου Παραλιμνίου καί κήρυξε τόν 
θεῖο λόγο.
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ΚΥΡΙΑΚΗ
13 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2016

Συμμετέσχε σέ Ἀρχιερατικό Συλλείτουργο στόν Ἱερό Ναό τῆς τοῦ Θεοῦ 
Σοφίας Στροβόλου, προεξάρχοντος τοῦ Μακαριωτάτου Πατριάρχου 
Σερβίας κ.κ. Εἰρηναίου.
Χοροστάτησε κατά τήν ἀκολουθία τοῦ Ἑσπερινοῦ στό πανηγυρίζον 
ἐξωκκλήσιο τοῦ Ἁγίου Εὐφημιανοῦ Λύσης, στόν Κόρνο.

ΣΑΒΒΑΤΟ
19 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2016

Χοροστάτησε κατά τήν ἀκολουθία τοῦ Ἑσπερινοῦ στόν ἐκ βάθρων 
ἀνακαινισμένο Ἱερό Ναό Ἁγίων Ἀθανασίου καί Κυρίλλου Μενόγιας.

ΚΥΡΙΑΚΗ
20 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2016

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

ΔΕΥΤΕΡΑ
21 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2016

Λειτούργησε στήν πανηγυρίζουσα Ἱερά Μονή Παναγίας Σφαλαγγιωτίσσης 
Λεμεσοῦ καί κήρυξε τόν θεῖο λόγο.

ΚΥΡΙΑΚΗ
27 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2016

Λειτούργησε στόν πανηγυρίζοντα Ἱερό Ναό Ἁγίου Ἰακώβου τοῦ Πέρσου 
Χοιροκοιτίας καί κήρυξε τόν θεῖο λόγο.

ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤH ΤΡΙΜΥΘΟΥΝΤΟΣ  ΚΥΡΙΟΥ  ΒΑΡΝΑΒΑ
ΧΡΟΝΙΚΑ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2016 

          Ζ Ζ Ζ
ΣΑΒΒΑΤΟ

3 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2016

Ὁ Πανιερώτατος Μητροπολίτης Τριμυθοῦντος κύριος Βαρνάβας 
χοροστάτησε κατά τήν ἀκολουθία τοῦ Ἑσπερινοῦ στό πανηγυρίζον 
Μετόχιο τῆς Ἁγίας Βαρβάρας, τῆς Ἱερᾶς Μονῆς Σταυροβουνίου.

ΚΥΡΙΑΚΗ
4 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2016

Λειτούργησε στό πανηγυρίζον Μετόχιο τῆς Ἁγίας Βαρβάρας, τῆς Ἱερᾶς 
Μονῆς Σταυροβουνίου.

ΔΕΥΤΕΡΑ-ΤΡΙΤΗ
5-6 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2016

Προέστη ἀγρυπνίας, μέ τήν εὐκαιρία τῆς ἑορτῆς τοῦ Ἁγίου Νικολάου, στό 
παρεκκλήσιο τῆς Ἁγίας Παρασκευῆς στή Μοσφιλωτή.

ΠΕΜΠΤΗ
8 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2016

Χοροστάτησε στόν πανηγυρίζοντα Ἱερό Ναό Ἁγίας Ἄννης τῆς ὁμώνυμης 
κοινότητας τῆς Ἐπαρχίας Λάρνακος.

ΚΥΡΙΑΚΗ
11 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2016

Λειτούργησε στόν Ἱερό Ναό Παναγίας Ἀθηαίνου καί κήρυξε τόν θεῖο λόγο.
Χοροστάτησε κατά τήν ἀκολουθία τοῦ Ἑσπερινοῦ στόν πανηγυρίζοντα 
Ἱερό Ναό Ἁγίου Σπυρίδωνος Μαρί.

ΠΕΜΠΤΗ
15 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2016

Χοροστάτησε κατά τήν ἀκολουθία τοῦ Ἑσπερινοῦ στόν πανηγυρίζοντα 
Ἱερό Ναό Ἁγίου Μοδέστου Κοφίνου.

ΚΥΡΙΑΚΗ
18 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2016

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

ΣΑΒΒΑΤΟ-ΚΥΡΙΑΚΗ
24-25 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2016

Προέστη ἀγρυπνίας, μέ τήν εὐκαιρία τῆς ἑορτῆς τῶν Χριστουγέννων, στό 
παρεκκλήσιο τῆς Ἁγίας Παρασκευῆς στή Μοσφιλωτή.
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ΕΠΙΣΚΟΠΟΥ ΚΑΡΠΑΣΙΑΣ ΚΥΡΙΟΥ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΥ 
ΧΡΟΝΙΚΑ ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ  2016

        Ζ Ζ Ζ
ΣΑΒΒΑΤΟ

  5 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2016

Ὁ Θεοφιλέστατος Ἐπίσκοπος Καρπασίας κ. Χριστοφόρος παρέστη στήν 
ὑποδοχή τῆς τιμίας Κάρας τοῦ Ἁγίου Νικολάου Πλανᾶ καί  χοροστάτησε 
τό ἑσπέρας στόν ἱερό ναό Ἀποστόλου Φιλίππου Λατσιῶν καί κήρυξε τόν 
θεῖο λόγο. 

ΚΥΡΙΑΚΗ  
  6 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2016

Λειτούργησε στόν ἱερό ναό Ἀποστόλου Φιλίππου Λατσιῶν καί κήρυξε τόν 
θεῖο λόγο.

 ΤΡΙΤΗ
  8 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2016

Χοροστάτησε τό ἑσπέρας στόν πανηγυρίζοντα ἱερό ναό Ἁγίου Νεκταρίου 
Ἀγλαντζιᾶς καί κήρυξε τόν θεῖο λόγο.

ΤΕΤΑΡΤΗ
   9 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2016

Λειτούργησε στόν πανηγυρίζοντα ἱερό ναό Ἁγίου Νεκταρίου στήν 
Ἀγλαντζιά καί κήρυξε τόν θεῖο λόγο.

 ΣΑΒΒΑΤΟ
    12 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2016

Παρέστη στόν ἑσπερινό τῆς ἑορτῆς τοῦ Μακαριωτάτου Ἀρχιεπισκόπου 
Κύπρου κ.κ. Χρυσοστόμου Β΄ πού τελέστηκε στόν καθεδρικό ναό Ἁγίου 
Ἰωάννου Λευκωσίας. 

ΚΥΡΙΑΚΗ
 13 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2016

Συλλειτούργησε μέ τόν Μακαριώτατο Πατριάρχη Σερβίας κ.κ. Εἰρηναῖο, 
τόν Μακαριώτατο Ἀρχιεπίσκοπο Κύπρου κ.κ. Χρυσόστομο Β΄, καί ἄλλους 
ἀρχιερεῖς στόν ἱερό ναό τῆς τοῦ Θεοῦ Σοφίας Στροβόλου.

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
18 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2016

Τέλεσε τόν ἑσπερινό τῶν ἐγκαινίων τοῦ ἀνακαινισμένου ἱεροῦ ναοῦ τῆς 
ἱερᾶς μονῆς Ἀποστόλου Ἀνδρέου Ριζοκαρπάσου. 

 ΣΑΒΒΑΤΟ
19 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2016

Τέλεσε τά ἐγκαίνια τοῦ ἀνακαινισμένου ἱεροῦ ναοῦ τῆς ἱερᾶς μονῆς 
Ἀποστόλου Ἀνδρέου Ριζοκαρπάσου. 

ΚΥΡΙΑΚΗ
20 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2016

Λειτούργησε στήν ἱερά μονή Ἁγίου Ἡρακλειδίου καί κήρυξε τόν θεῖο 
λόγο. Τό ἑσπέρας χοροστάτησε στόν πανηγυρίζοντα (παλαιό) ἱερό ναό 
Παναγίας Παλουριωτίσσης καί κήρυξε τόν θεῖο λόγο. 

ΔΕΥΤΕΡΑ
21 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2016 

Λειτούργησε στήν πανηγυρίζουσα ἱερά μονή Θεοτόκου στά Καμπιά καί 
κήρυξε τόν θεῖο λόγο.

ΣΑΒΒΑΤΟ
 26 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2016    

Λειτούργησε στόν πανηγυρίζοντα ἱερό ναό Ἁγίου Στυλιανοῦ Στροβόλου 
καί κήρυξε τόν θεῖο λόγο.      

ΚΥΡΙΑΚΗ 
  27 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2016

Λειτούργησε στόν ἱερό ναό Μεταμορφώσεως τοῦ Σωτῆρος στήν 
Ὁρόκλινη καί κήρυξε τόν θεῖο λόγο.

 ΤΡΙΤΗ 
  29 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2016

Τό ἑσπέρας χοροστάτησε στόν πανηγυρίζοντα ἱερό ναό Ἀποστόλου 
Ἀνδρέα Ἀγλαντζιᾶς καί κήρυξε τόν θεῖο λόγο. 
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ΤΕΤΑΡΤΗ
  30 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2016

Λειτούργησε στήν πανηγυρίζουσα ἱερά μονή Ἀποστόλου Ἀνδρέου στό 
Ριζοκάρπασο καί κήρυξε τόν θεῖο λόγο. 

ΕΠΙΣΚΟΠΟΥ ΚΑΡΠΑΣΙΑΣ ΚΥΡΙΟΥ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΥ 
ΧΡΟΝΙΚΑ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ  2016

         Ζ Ζ Ζ
ΣΑΒΒΑΤΟ

3 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2016

Ὁ Θεοφιλέστατος Ἐπίσκοπος Καρπασίας κ. Χριστοφόρος χοροστάτησε τό 
ἑσπέρας στόν πανηγυρίζοντα ἱερό ναό Ἁγίας Βαρβάρας Καϊμακλίου καί 
κήρυξε τόν θεῖο λόγο.

ΔΕΥΤΕΡΑ
5 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2016

Χοροστάτησε τό ἑσπέρας στόν πανηγυρίζοντα ἱερό ναό Ἁγίου Νικολάου 
Ἔγκωμης καί κήρυξε τόν θεῖο λόγο.

ΤΡΙΤΗ
6 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2016

Λειτούργησε στόν πανηγυρίζοντα ἱερό ναό Ἁγίου Νικολάου Ἔγκωμης καί 
κήρυξε τόν θεῖο λόγο.

ΚΥΡΙΑΚΗ
11 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2016

Λειτούργησε στόν ἱερό ναό Τιμίου Προδρόμου Λευκωσίας καί κήρυξε τόν 
θεῖο λόγο. Τό ἑσπέρας χοροστάτησε στόν πανηγυρίζοντα ἱερό ναό Ἁγίου 
Σπυρίδωνα Στρόβολου καί κήρυξε τόν θεῖο λόγο.

ΔΕΥΤΕΡΑ
12 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2016

Λειτούργησε στόν πανηγυρίζοντα ἱερό ναό Ἁγίου Σπυρίδωνα Λευκωσίας 
καί κήρυξε τόν θεῖο λόγο

ΠΕΜΠΤΗ
15 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2016

Λειτούργησε στόν πανηγυρίζοντα ἱερό ναό Ἁγίου Ἐλευθερίου Λατσιῶν καί 
κήρυξε τόν θεῖο λόγο.

ΚΥΡΙΑΚΗ
18 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2016

Λειτούργησε στόν καθεδρικό ναό Ἁγίου Ἰωάννου Λευκωσίας καί τέλεσε τό 
μνημόσυνο τοῦ μακαριστοῦ Ἀρχιεπισκόπου Χρυσοστόμου Α΄.

ΚΥΡΙΑΚΗ
25 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2016

Λειτούργησε τήν ἡμέρα τῶν Χριστουγέννων στόν ἱερό ναό Ἁγίου 
Συνεσίου Ριζοκαρπάσου καί κήρυξε τόν θεῖο λόγο.

ΣΑΒΒΑΤΟ
31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2016

Χοροστάτησε τό ἑσπέρας στόν πανηγυρίζοντα ἱερό ναό Ἁγίου Βασιλείου 
Στροβόλου καί κήρυξε τόν θεῖο λόγο.

ΕΠΙΣΚΟΠΟΥ ΑΡΣΙΝΟΗΣ ΚΥΡΙΟΥ ΝΕΚΤΑΡΙΟΥ
ΧΡΟΝΙΚΑ  ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2016

         Ζ Ζ Ζ
ΤΕΤΑΡΤΗ

2 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2016

Ο Θεοφιλέστατος Επίσκοπος Αρσινόης κ. Νεκτάριος χοροστάτησε κατά 
την ακολουθία του εσπερινού στην πανηγυρίζουσα ιερά Μονή του Αγίου 
Γεωργίου Κοντού στη Λάρνακα και κήρυξε τον θείο λόγο.
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ΠΕΜΠΤΗ
3 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2016

Λειτούργησε στην πανηγυρίζουσα ιερά Μονή του Αγίου Γεωργίου 
Μαυροβουνίου στη Λάρνακα.

ΚΥΡΙΑΚΗ
6 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2016

Λειτούργησε στον ιερό Ναό του Αγίου Μηνά στο Νέο Χωρίο και προέστη 
του μνημοσύνου των ηρώων της Κοινότητας.

ΤΡΙΤΗ
8 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2016

Χοροστάτησε κατά την ακολουθία του εσπερινού στον ιερό Ναό του Αγίου 
Μάμαντος στην Περιστερώνα.

ΤΕΤΑΡΤΗ
9 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2016 Λειτούργησε στον ιερό Ναό του Αγίου Νεκταρίου στη Χλώρακα.

ΚΥΡΙΑΚΗ
13 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2016

Συλλειτούργησε με τον μακαριώτατο Πατριάρχη Σερβίας κ.κ. Ειρηναίο 
και τον μακαριώτατο Αρχιεπίσκοπο Κύπρου κ.κ. Χρυσόστομο και άλλους 
αρχιερείς στον ιερό Ναό της Του Θεού Σοφίας στον Στρόβολο.

ΚΥΡΙΑΚΗ
20 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2016

Συλλειτούργησε με τον μακαριώτατο Πατριάρχη Μόσχας κ.κ. Κύριλλο 
και άλλους Προκαθημένους και αρχιερείς στον ιερό Ναό του Σωτήρος 
Χριστού στη Μόσχα.

ΠΕΜΠΤΗ
25 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2016

Χοροστάτησε κατά τη Θεία Λειτουργία στο πανηγυρίζον εξωκκλήσιο του 
Αγίου Μερκουρίου στη Λυσό.

ΣΑΒΒΑΤΟ
26 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2016

Λειτούργησε στον πανηγυρίζοντα ιερό Ναό του Αγίου Στυλιανού στη 
Ξυλοφάγου και κήρυξε τον θείο λόγο.

ΚΥΡΙΑΚΗ
27 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2016

Λειτούργησε στην ιερά Μονή του Αγίου Γεωργίου Μαυροβουνίου στη 
Λάρνακα και κατέθεσε τον Θεμέλιο Λίθο στον ανεγειρόμενο νέο ιερό Ναό 
της Μονής.

ΤΡΙΤΗ
29 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2016

Χοροστάτησε κατά την ακολουθία του εσπερινού στον πανηγυρίζοντα 
ιερό Ναό του Αποστόλου Ανδρέου Πόλεως Χρυσοχούς και κήρυξε τον 
θείο λόγο.

ΤΕΤΑΡΤΗ
30 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2016

Λειτούργησε στον πανηγυρίζοντα ιερό Ναό του Αποστόλου Ανδρέου στην 
Έμπα και κήρυξε τον θείο λόγο.

ΕΠΙΣΚΟΠΟΥ ΑΡΣΙΝΟΗΣ ΚΥΡΙΟΥ ΝΕΚΤΑΡΙΟΥ
ΧΡΟΝΙΚΑ  ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2016

         Ζ Ζ Ζ
ΚΥΡΙΑΚΗ

4 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2016

Ο Θεοφιλέστατος Επίσκοπος Αρσινόης κ. Νεκτάριος λειτούργησε στον 
πανηγυρίζοντα ιερό Ναό της Αγίας Βαρβάρας στην Αργάκα και κήρυξε 
τον θείο λόγο.
Το εσπέρας χοροστάτησε κατά την ακολουθία του εσπερινού στον 
πανηγυρίζοντα ιερό Ναό του Αγίου Σάββα στα Λειβάδια.
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ΔΕΥΤΕΡΑ
5 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2016

Χοροστάτησε κατά την ακολουθία του εσπερινού στον πανηγυρίζοντα 
ιερό Ναό του Αγίου Νικολάου στη Λάρνακα και κήρυξε τον θείο λόγο.

ΤΡΙΤΗ
6 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2016

Συλλειτούργησε με τον επίσκοπο Αμαθούντος κ. Νικόλαο και τον 
επίσκοπο Λήδρας κ. Επιφάνιο στον πανηγυρίζοντα ιερό Ναό του Αγίου 
Νικολάου στη Λεμεσό.

ΚΥΡΙΑΚΗ
11 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2016

Λειτούργησε στο πανηγυρίζον εξωκλήσιο του Αγίου Βηχιανού στη 
Φιλούσα Χρυσοχούς και κήρυξε τον θείο λόγο.

ΔΕΥΤΕΡΑ
12 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2016

Λειτούργησε στον πανηγυρίζοντα ιερό Ναό του Αγίου Σπυρίδωνος στη 
Γεροσκήπου και κήρυξε τον θείο λόγο.

ΚΥΡΙΑΚΗ
18 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2016

Λειτούργησε στον ιερό Ναό της Παναγίας Χρυσελεούσης στη Γιόλου και 
κήρυξε τον θείο λόγο.

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
23 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2016

Χοροστάτησε κατά την ακολουθία των Μεγάλων Ωρών των 
Χριστουγέννων στον ιερό Ναό του Αγίου Μάμαντος στην Περιστερώνα.

ΣΑΒΒΑΤΟ
24 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2016

Χοροστάτησε κατά την ακολουθία του εσπερινού των Χριστουγέννων 
στον ιερό Ναό του Αγίου Μάμαντος στην Περιστερώνα.

ΚΥΡΙΑΚΗ
25 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2016 Λειτούργησε στον ιερό Ναό του Αγίου Γεωργίου στη Φιλούσα Χρυσοχούς.

ΕΠΙΣΚΟΠΟΥ ΑΜΑΘΟΥΝΤΟΣ  ΚΥΡΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ 
ΧΡΟΝΙΚΑ  ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2016

     Ζ Ζ Ζ
ΤΕΤΑΡΤΗ

2 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2016
Ὁ Θεοφιλέστατος Ἐπίσκοπος Ἀμαθοῦντος κύριος Νικόλαος χοροστάτησε 
κατά τήν ἀκολουθία τοῦ ἑσπερινοῦ στήν ἱερά μονή Συμβούλου Χριστοῦ.

ΠΕΜΠΤΗ
3 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2016

Τέλεσε τή Θεία Λειτουργία στόν πανηγυρίζοντα ἱερό ναό Ἁγίου Γεωργίου 
Χαβούζας.

ΚΥΡΙΑΚΗ
6 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2016

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

ΔΕΥΤΕΡΑ
7 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2016

Χοροστάτησε κατά τήν ἀκολουθία τοῦ ἑσπερινοῦ στόν πανηγυρίζοντα 
ἱερό ναό Ἀρχαγγέλου Μιχαήλ τῆς κοινότητας Σουνίου.

ΤΡΙΤΗ
8 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2016

Τέλεσε τή Θεία Λειτουργία στόν πανηγυρίζοντα ἱερό ναό Ἀρχαγγέλου 
Μιχαήλ τῆς κοινότητας Ἁγίου Ἰωάννη Πιτσιλιᾶς.
Χοροστάτησε κατά τήν ἀκολουθία τοῦ ἑσπερινοῦ στόν πανηγυρίζοντα 
ἱερό ναό Ἁγίου Νεκταρίου.

ΤΕΤΑΡΤΗ
9 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2016

Τέλεσε τή Θεία Λειτουργία στόν πανηγυρίζοντα ἱερό ναό Ἁγίου 
Νεκταρίου.
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ΠΕΜΠΤΗ
10 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2016

Χοροστάτησε κατά τήν ἀκολουθία τοῦ ἑσπερινοῦ στόν πανηγυρίζοντα 
ἱερό ναό Ἁγίου Μηνᾶ τῆς ἐνορίας Ἁγίου Ἀθανασίου.

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
11 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2016

Συγχοροστάτησε κατά τήν ἀκολουθία τοῦ ἑσπερινοῦ στόν πανηγυρίζοντα 
ἱερό ναό Ἁγίου Ἰωάννου τοῦ Ἐλεήμονος μετά τοῦ Σεβασμιωτάτου 
Ἐπισκόπου Σβορνικίου καί Τούζλας κ.Χρυσοστόμου, τοῦ Σεβασμιωτάτου 
Μητροπολίτου Γουινέας κ.Γεωργίου καί τοῦ Πανιερωτάτου Μητροπολίτου 
Λεμεσοῦ κ.Ἀθανασίου.

ΣΑΒΒΑΤΟ
12 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2016

Συμμετέσχε σέ Ἀρχιερατικό Συλλείτουργο στόν πανηγυρίζοντα ἱερό 
ναό Ἁγίου Ἰωάννου τοῦ Ἐλεήμονος, πολιούχου Ἁγίου τῆς Λεμεσοῦ, 
προεξάρχοντος τοῦ Σεβασμιωτάτου Ἐπισκόπου Σβορνικίου καί Τούζλας 
κ. Χρυσοστόμου καί συλλειτουργοῦντος τοῦ Πανιερωτάτου Μητρο-
πολίτου Λεμεσοῦ κ. Ἀθανασίου.
Συγχοροστάτησε κατά τήν ἀκολουθία τοῦ ἑσπερινοῦ στόν Καθεδρικό 
ναό Ἁγίου Ἰωάννου τοῦ Θεολόγου Λευκωσίας μετά τοῦ Μακαριωτάτου 
Πατριάρχου Σερβίας κ.κ.Εἰρηναίου, τοῦ Μακαριωτάτου Ἀρχιεπισκόπου 
Κύπρου κ.κ.Χρυσοστόμου καί ἄλλων Ἀρχιερέων.

ΚΥΡΙΑΚΗ
13 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2016

Συμμετέσχε σέ πολυαρχιερατικό Συλλείτουργο στόν ἱερό ναό Ἁγίας 
Σοφίας Λευκωσίας, προεξάρχοντος τοῦ Μακαριωτάτου Πατριάρχου 
Σερβίας κ.κ.Εἰρηναίου καί συλλειτουργούντων τοῦ Μακαριωτάτου 
Ἀρχιεπισκόπου Κύπρου κ.κ.Χρυσοστόμου καί ἄλλων Ἀρχιερέων.

ΚΥΡΙΑΚΗ
20 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2016

Συμμετέσχε σέ πολυαρχιερατικό Συλλείτουργο στόν ἱερό ναό Ἀποστόλων 
Πέτρου καί Παύλου (παλαιά Μητρόπολη) στή Βέροια, Ἑλλάδας, στά 
πλαίσια τῶν ἑορτασμῶν τοῦ Ἁγίου Κλήμεντος Ἀρχιεπισκόπου Ἀχριδῶν.

ΔΕΥΤΕΡΑ
21 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2016

Συμμετέσχε σέ Ἀρχιερατικό Συλλείτουργο στόν ἱερό ναό Ἀποστόλων 
Πέτρου καί Παύλου (παλαιά Μητρόπολη) στή Βέροια, Ἑλλάδας, μετά 
τοῦ Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Σεβαστείας κ.Δημητρίου καί τοῦ 
Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Βεροίας, Ναούσης καί Καμπανίας 
κ.Παντελεήμονα.

ΣΑΒΒΑΤΟ
26 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2016

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

ΚΥΡΙΑΚΗ
27 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2016

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

ΤΡΙΤΗ
29 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2016

Συγχοροστάτησε κατά τήν ἀκολουθία τοῦ ἑσπερινοῦ στόν πανηγυρίζοντα 
ἱερό ναό Ἀποστόλου Ἀνδρέα Μέσα Γειτονιᾶς μετά τοῦ Σεβασμιωτάτου 
Μητροπολίτου Νέας Κρήνης καί Καλαμαριᾶς κ.Ἰουστίνου.

ΤΕΤΑΡΤΗ
30 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2016

Συλλειτούργησε στόν πανηγυρίζοντα ἱερό ναό Ἀποστόλου Ἀνδρέα 
Χαράκη, μετά τοῦ Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Νέας Κρήνης καί 
Καλαμαριᾶς κ.  Ἰουστίνου.
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ΕΠΙΣΚΟΠΟΥ ΑΜΑΘΟΥΝΤΟΣ  ΚΥΡΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ 
ΧΡΟΝΙΚΑ  ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2016

     Ζ Ζ Ζ
ΣΑΒΒΑΤΟ

3 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2016

Ὁ Θεοφιλέστατος Ἐπίσκοπος Ἀμαθοῦντος κύριος Νικόλαος χοροστάτησε 
κατά τήν ἀκολουθία τοῦ ἑσπερινοῦ στόν πανηγυρίζοντα ἱερό ναό Ἁγίας 
Βαρβάρας τῆς κοινότητας Ἁγίου Τύχωνα.

ΚΥΡΙΑΚΗ
4 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2016

Συμμετέσχε σέ Ἀρχιερατικό Συλλείτουργο στόν πανηγυρίζοντα ἱερό 
ναό Ἁγίας Βαρβάρας Ζακακίου, προεξάρχοντος τοῦ Σεβασμιωτάτου 
Μητροπολίτου Γουινέας κ.κ. Γεωργίου.

ΔΕΥΤΕΡΑ
5 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2016

Τέλεσε τή Θεία Λειτουργία στόν πανηγυρίζοντα ἱερό ναό Ἁγίου Σάββα 
Ὕψωνα.
Χοροστάτησε κατά τήν ἀκολουθία τοῦ ἑσπερινοῦ στόν πανηγυρίζοντα 
ἱερό ναό Ἁγίου Νικολάου Κάτω Πολεμιδιῶν.

ΤΡΙΤΗ 
6 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2016

Τήν ἡμέρα αὐτή, ἡμέρα κατά τήν ὁποία ὁ Θεοφιλέστατος Ἐπίσκοπος 
Ἀμαθοῦντος κ. Νικόλαος ἦγε τά ὀνομαστήριά του, προεξῆρχε 
Ἀρχιερατικοῦ Συλλείτουργου πού τελέστηκε στόν ἱερό ναό Ἁγίου 
Νικολάου Λεμεσοῦ, συλλειτουργούντων τοῦ Θεοφιλεστάτου Ἐπισκόπου 
Ἀρσινόης κ. Νεκταρίου καί τοῦ Θεοφιλεστάτου Ἐπισκόπου Λήδρας 
κ. Ἐπιφανίου. Ἀκολούθως δέχθηκε στόν μητροπολιτικό οἶκο τίς εὐχές τῶν 
ἐπισήμων, τῶν ἀρχῶν τῆς πόλης καί πλήθους πιστῶν.

ΠΕΜΠΤΗ
8 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2016

Χοροστάτησε κατά τήν ἀκολουθία τοῦ ἑσπερινοῦ στόν πανηγυρίζοντα 
ἱερό ναό Ἁγίας Ἄννης τῆς κοινότητας Σπιταλίου.
Τέλεσε τή Θεία Λειτουργία κατά τή διάρκεια ἀγρυπνίας πού τελέστηκε 
στόν ἱερό ναό τῶν Θεοπατόρων Ἰωακείμ καί Ἄννης παρά τήν κοινότητα 
τοῦ Ἁγίου Τύχωνα.

ΤΕΤΑΡΤΗ
14 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2016

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

ΠΕΜΠΤΗ
15 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2016

Τέλεσε τή Θεία Λειτουργία στόν πανηγυρίζοντα ἱερό ναό Ἁγίου 
Ἐλευθερίου τῆς κοινότητας Μουταγιάκας. 

ΣΑΒΒΑΤΟ
17 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2016

Συλλειτούργησε μετά τοῦ Πανιερωτάτου Μητροπολίτου Λεμεσοῦ κ.κ. Ἀθανασίου 
στόν μητροπολιτικό ναό Παναγίας Παντανάσσης (Καθολικῆς).

ΚΥΡΙΑΚΗ
18 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2016 Τέλεσε τή Θεία Λειτουργία στόν ἱερό ναό Ἁγίου Ἰγνατίου Λεμεσοῦ.

ΚΥΡΙΑΚΗ
25 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2016

Τέλεσε τή Θεία Λειτουργία στόν μητροπολιτικό ναό Παναγίας 
Παντανάσσης (Καθολικῆς).
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ΕΠΙΣΚΟΠΟΥ ΛΗΔΡΑΣ ΚΑΙ ΗΓΟΥΜΕΝΟΥ ΤΗΣ ΙΕΡΑΣ ΜΟΝΗΣ
ΠΑΝΑΓΙΑΣ ΜΑΧΑΙΡΑ ΚΥΡΙΟΥ ΕΠΙΦΑΝΙΟΥ

ΧΡΟΝΙΚΑ ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ – ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 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   
Νοεμβρίου  καὶ  Δεκεμβρίου στὸ καθολικό της ἱερᾶς Μονῆς Μαχαιρᾶ.

ΕΠΙΣΚΟΠΟΥ ΧΥΤΡΩΝ  ΚΑΙ ΗΓΟΥΜΕΝΟΥ ΤΗΣ ΙΕΡΑΣ ΜΟΝΗΣ
ΑΓΙΟΥ ΝΕΟΦΥΤΟΥ ΚΥΡΙΟΥ ΛΕΟΝΤΙΟΥ

ΧΡΟΝΙΚΑ ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ – ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2016

         Ζ Ζ Ζ
ΣΑΒΒΑΤΟ

5 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2016

Ο καθηγούμενος της Ιεράς Μονής Αγίου Νεοφύτου, Θεοφιλέστατος 
Επίσκοπος Χύτρων κ. Λεόντιος, χοροστάτησε και κήρυξε, κατά 
τον εσπερινό του Αγίου Δημητριανού, στον Ιερό Ναό Παναγίας 
Ευαγγελίστριας στην Παλουριώτισσα.

ΚΥΡΙΑΚΗ
6 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2016

Τέλεσε τη Θεία Λειτουργία στο καθολικό της Ιεράς Μονής Αγίου 
Νεοφύτου.

ΔΕΥΤΕΡΑ
7 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2016

Παρέστη σε εκδήλωση προς τιμή του Μακαριωτάτου Αρχιεπισκόπου κ.κ. 
Χρυσοστόμου Β΄, που έγινε στο αμφιθέατρο του πανεπιστημίου UCLAN 
Cyprus στη Λάρνακα, με την ευκαιρία συμπλήρωσης 10 ετών αρχιερατείας 
του.

ΠΕΜΠΤΗ
10 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2016

Παρέστη στην υποδοχή του Πατριάρχη Σερβίας κ.κ. Ειρηναίου και 
της συνοδίας του, που έγινε στην Ιερά Αρχιεπισκοπή Κύπρου και στη 
συνέχεια σε πανηγυρική συνεδρία της Ιεράς Συνόδου, κατά την οποίαν ο 
Μακαριώτατος Αρχιεπίσκοπος Κύπρου κ.κ. Χρυσόστομος Β΄ καλωσόρισε, 
εκ μέρους της Ιεράς Συνόδου, τον εκλεκτό προσκεκλημένο, ο οποίος και 
αντιφώνησε καταλλήλως. 

ΚΥΡΙΑΚΗ
13 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2016

Συλλειτούργησε με τον Μακαριώτατο Πατριάρχη Σερβίας κ.κ. Ειρηναίο, 
τον Μακαριώτατο Αρχιεπίσκοπο Κύπρου κ.κ. Χρυσόστομο Β΄ και άλλους 
αρχιερείς των δύο Εκκλησιών στον Ιερό Ναό της του Θεού Σοφίας στο 
Στρόβολο. 

Παρέστη στο επίσημο γεύμα προς τιμή του Μακαριωτάτου Πατριάρχη 
Σερβίας κ.κ. Ειρηναίου και της Συνοδίας του, που παρέθεσε η Ιερά 
Σύνοδος στην Ιερά Αρχιεπισκοπή Κύπρου.
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ΤΡΙΤΗ
15 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2016

Είχε συνάντηση με το Μακαριώτατο Πατριάρχη Σερβίας κ.κ. Ειρηναίο και 
τα μέλη της Συνοδίας του, οι οποίοι στα πλαίσια της ειρηνικής επίσκεψής 
τους στην Εκκλησία της Κύπρου, επισκέφθηκαν και την Ιερά Μονή Αγίου 
Νεοφύτου και ξεναγήθηκαν σ’ αυτή.  Τους εκλεκτούς επισκέπτες συνόδευε 
ο Μακαριώτατος Αρχιεπίσκοπος Κύπρου κ.κ. Χρυσόστομος Β΄ μαζί με 
άλλους αρχιερείς της Εκκλησίας Κύπρου. 

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
25 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2016 Προέστη αγρυπνίας στο Καθολικό της Ιεράς Μονής Αγίου Νεοφύτου.

ΚΥΡΙΑΚΗ
27 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2016

Τέλεσε τη Θεία Λειτουργία στο Καθολικό της Ιεράς Μονής Αγίου 
Νεοφύτου και προέστη του ετήσιου εθνικού μνημόσυνου όλων των 
πεσόντων Παφίων αγωνιστών της ΕΟΚΑ.  

ΤΡΙΤΗ
13 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2016

Παρέστη σε Συνεδρία της Ιεράς Συνόδου, η οποία ασχολήθηκε με το 
Εθνικό Θέμα της Κύπρου.

ΤΡΙΤΗ
20 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2016

Παρέστη σε Συνεδρία της Ιεράς Συνόδου, κατά την οποία ο δια-
πραγματευτής στις συνομιλίες για το Κυπριακό κ. Α. Μαυρογιάννης 
ενημέρωσε τα μέλη της Ιεράς Συνόδου, για την πορεία των συνομιλιών και 
απάντησε σε ερωτήσεις των αγίων Συνοδικών.

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
16 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2016 Προέστη αγρυπνίας στο καθολικό της Ιερά Μονής Αγίου Νεοφύτου.

ΚΥΡΙΑΚΗ
25 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2016

Τέλεσε τη Θεία Λειτουργία των Χριστουγέννων  στο Καθολικό της Ιεράς 
Μονής Αγίου Νεοφύτου.
Επισκέφθηκε τους ασθενείς του Νοσοκομείου Πάφου μαζί με τον 
Πανιερώτατο Μητροπολίτη Πάφου, την Έπαρχο Πάφου και μέλη του 
Συμβουλίου Επισκέψεων και Ευημερίας  των Ασθενών του νοσηλευτηρίου.

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

 
  ΕΠΙΣΚΟΠΟΥ ΝΕΑΠΟΛΕΩΣ ΚΥΡΙΟΥ ΠΟΡΦΥΡΙΟΥ

                ΧΡΟΝΙΚΑ ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2016

        Ζ Ζ Ζ
ΚΥΡΙΑΚΗ

 1 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2016

Ο Θεοφιλέστατος Επίσκοπος Νεαπόλεως τέλεσε τη Θεία Λειτουργία 
και κήρυξε τον θείο λόγο στον ιερό ναό του Τιμίου Πρoδρόμου στο 
Molenbeek στο Βέλγιο. 
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ΤΡΙΤΗ
8 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2016

Ο Θεοφιλέστατος τέλεσε τη Θεία Λειτουργία και κήρυξε τον θείο λόγο 
στον πανηγυρίζοντα ιερό ναό Αρχαγγέλων Μιχαήλ και Γαβριήλ στην 
Stassard στο Βέλγιο. 
Το μεσημέρι της ιδίας παρέθεσε γεύμα εργασίας στην Αντιπροσωπεία της 
Εκκλησίας της Κύπρου στους Ευρωπαϊκούς Θεσμούς τους αξιωματούχους 
της Κυπριακής Δημοκρατίας στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο κ. Γεώργιο 
Ιωαννίδη και κ. Δημήτριο Τσιαούση.
Το βράδυ της ιδίας παρέθεσε δείπνο εργασίας στον Πανιερώτατο 
Μητροπολίτη Αχαΐας κ. Αθανάσιο και τον συνεργάτη του 
πρωτοπρεσβύτερο π. Γεώργιο Λέκκα.

ΚΥΡΙΑΚΗ
13 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2016

 Ο Θεοφιλέστατος συμμετείχε σε πολυαρχιερατικό συλλείτουργο στον 
πανηγυρίζοντα Μητροπολιτικό ιερό ναό Αρχαγγέλων Γαβριήλ και Μιχαήλ 
Βρυξελλών στο Βέλγιο προεξάρχοντος του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτη 
Γερμανίας κ. Αυγουστίνου.

ΚΥΡΙΑΚΗ
 20 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2016

Ο Θεοφιλέστατος τέλεσε τη Θεία Λειτουργία και κήρυξε τον θείο λόγο 
στον ιερό ναό Ευαγγελισμού Αμβέρσας στο Βέλγιο. 

ΚΥΡΙΑΚΗ
27 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2016

Ο Θεοφιλέστατος συλλειτούργησε με τον Θεοφιλέστατο Επίσκοπο 
Βελγίου και Ολλανδίας κ. Δοσίθεο (Πατριαρχείο Γεωργίας) και κήρυξε τον 
θείο λόγο στον ιερό ναό της Αγίας Νίνας στην Αμβέρσα στο Βέλγιο.

ΤΡΙΤΗ
29 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2016

Ο Θεοφιλέστατος παρέθεσε δείπνο στον πρέσβυ της Κυπριακής 
Δημοκρατίας στο Βασίλειο του Βελγίου κ. Αντώνιο Γρίβα, τους 
Ευρωβουλευτές κ. Τάκη Χατζηγεωργίου, κυρία Ελένη Θεοχάρους, 
κ. Κώστα Μαυρίδη, καθώς και τον κ. Ιωάννη Σεληνόπουλο εκπρόσωπο 
τύπου του κινήματος Αλληλεγγύη και τον κ. Βασίλειο Μεϊχανετσίδη εκ 
της ΜΚΟ «Αποστολή» της Αρχιεπισκοπής Αθηνών.   

ΕΠΙΣΚΟΠΟΥ ΝΕΑΠΟΛΕΩΣ ΚΥΡΙΟΥ ΠΟΡΦΥΡΙΟΥ
                ΧΡΟΝΙΚΑ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ2016

    Ζ Ζ Ζ
ΚΥΡΙΑΚΗ 

04 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2016

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

Τετάρτη
07 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2015

Ο Θεοφιλέστατος δέχθηκε εικοσιπενταμελή ομάδα κυπρίων 
φιλοξενουμένων του Ευρωβουλευτή κ. Κώστα Μαυρίδη στα γραφεία της 
Αντιπροσωπίας. 

ΚΥΡΙΑΚΗ
11 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2016

Ο Θεοφιλέστατος τέλεσε τη Θεία Λειτουργία και κήρυξε τον θείο λόγο 
στον ιερό ναό Αγίου Νικολάου στο Schaerbeek στις Βρυξέλλες.
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ΚΥΡΙΑΚΗ
25 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2016

Ο Θεοφιλέστατος Επίσκοπος Νεαπόλεως κ. Πορφύριος τέλεσε τη Θεία 
Λειτουργία της εορτής των Χριστουγέννων στον ιερό ναό Παναγίας 
Ευαγγελιστρίας στην Παλουριώτισσα στη Λευκωσία.

ΔΕΥΤΕΡΑ
26 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2016

Ο Θεοφιλέστατος τέλεσε τη Θεία Λειτουργία στην Ιερά Βασιλική και 
Σταυροπηγιακή Μονή της Παναγίας του Μαχαιρά.

ΤΡΙΤΗ
27 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2016

Ο Θεοφιλέστατος τέλεσε τη Θεία Λειτουργία στο Ησυχαστήριο της Αγίας 
Τριάδος στον Λυθροδόντα. 
To απόγευμα της ιδίας τέλεσε την ακολουθία της βασιλόπιτας στο 
Μέλαθρο Αγάπης Αγίων Ομολογητών. 

ΣΑΒΒΑΤΟ
31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2016

Ο Θεοφιλέστατος Επίσκοπος Νεαπόλεως κ. Πορφύριος τέλεσε τη Θεία 
Λειτουργία στην Ιερά Μονή Αρχαγγέλου Μιχαήλ στον Αναλυόντα στη 
Λευκωσία. 
Το βράδυ της ιδίας προέστη της αγρυπνίας επί τη εορτή της Περιτομής του 
Χριστού και της μνήμης του Μεγάλου Βασιλείου στην Ιερά Μονή Αγίου 
Ηρακλειδίου στο Πολιτικό στη Λευκωσία.

ΕΠΙΣΚΟΠΟΥ ΜΕΣΑΟΡΙΑΣ ΚΥΡΙΟΥ ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ
    ΧΡΟΝΙΚΑ ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ – ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2016

  Ζ Ζ Ζ
Ὁ Θεοφιλέστατος Ἐπίσκοπος Μεσαορίας κ. Γρηγόριος, κατά τοὺς μῆνες Νοέμβριο καὶ Δεκέμβριο 
2016, χοροστάτησε εἴτε λειτούργησε καὶ κήρυξε σὲ ναούς τῆς Ἀρχιεπισκοπῆς καὶ ἀλλαχοῦ.
Ἐκπροσώπησε τὴν Α.Μ. τὸν Ἀρχιεπίσκοπο Κύπρου σὲ ἐκκλησιαστικές καὶ πολιτιστικές ἐκδηλώσεις 
καὶ σὲ ἐγκαίνια σχολικῶν μονάδων, ὅπου ἀναλόγως, μίλησε ἤ ἀνέγνωσε Χαιρετισμό τοῦ 
Μακαριωτάτου. 

Ἀπό τὴν Τρίτη 1 ἕως τὴν Πέμπτη 3 Νοεμβρίου 2016, μετέβη στὸ Κιλκίς καὶ μετέφερε, μὲ τὰ μέλη 
τῆς Ἐκκλησιαστικῆς Ἐπιτροπῆς Παναγίας τῆς Λύσης, φορητή εἰκόνα μὲ τὰ πρόσωπα τῆς Παναγίας 
τῆς Λύσης, τοῦ Ἁγίου Γεωργίου καὶ τοῦ Ὁσίου Εὐφημιανοῦ στὸν Ἱ. Ν. τοῦ Ἁγίου Γεωργίου τῆς 
κοινότητας Ἀκρίτα Κιλκίς, ὅπου ὑπηρέτησε ὁ Ὑπαρχηγός τῆς ΕΟΚΑ Γρηγόρης Αυξεντίου.  

Τὴν Παρασκευή, 4 Νοεμβρίου καὶ τὴν Τετάρτη, 7 Δεκεμβρίου 2016 ἠχογράφησε τὸ πρωινό 
Ἑρτολόγιο γιὰ τὸ Α΄ Πρόγραμμα Ραδιοφώνου τοῦ ΡΙΚ. 

Ἀπό τὴν Πέμπτη, 24 ἕως τὴν Κυριακή, 27 Νοεμβρίου, μετέβη στήν Κατερίνη καὶ μίλησε στὸ Β΄ 
Πανελλήνιο Συνέδριο τοῦ Συνοδικοῦ Γραφείου Προσκυνηματικῶν Περιηγήσεων τῆς Ἐκκλησίας 
τῆς Ἑλλάδος, μὲ θέμα: «Οἱ Προσκυνηματικές Περιηγήσεις ὡς Μοχλός Τουριστικῆς Ἀνάπτυξης. 
Ἡ Περίπτωση τῆς Πιερίας».
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Τὴν Πέμπτη, 28 Νοεμβρίου προήδρευσε τῆς Στ΄ Συναντήσεως τῶν Ἐκπροσώπων Ἐκκλησι-
αστικῶν Περιφερειῶν στὸ Συνοδικό Γραφεῖο Προσκυνηματικῶν Περιηγήσεων στὴν Ἱερά 
Ἀρχιεπισκοπή.

Μεταξύ 7 καὶ 14 Δεκεμβρίου, ἐπισκέφθηκε τὰ εὐαγῆ ιδρύματα τῆς Λευκωσίας, μὲ τὴν εὐκαιρία 
τῶν ἐπικείμενων ἑορτῶν, καὶ εὐχήθηκε στὸ προσωπικὸ καὶ στοὺς τροφίμους τὰ δέοντα καὶ ἐκ 
μέρους τοῦ Μακαριωτάτου Ἀρχιεπισκόπου Κύπρου. 

Ἀπό τὴν Πέμπτη, 15 ἕως τὴ Δευτέρα 19 Δεκεμβρίου, συνόδευσε τὸν Μακαριώτατο Ἀρχιεπίσκοπο 
Κύπρου κ. κ. Χρυσόστομο στὸ προσκυνηματικό ταξίδι στὴν Ἱερά Μονή Στρωφάδων καὶ Ἁγίου 
Διονυσίου στὴ Ζάκυνθο.

Τὴν Πέμπτη, 22 Δεκεμβρίου 2016, κατόπιν προσκλήσεως τοῦ Τμήματος Φιλολογίας τῆς 
Φιλοσοφικῆς Σχολῆς τοῦ ΑΠΘ, μετέβη στὴ Θεσσαλονίκη καὶ ὑποστήριξε σὲ δημόσια ἀκρόαση, 
τὴ Διδακτορική του Διατριβή, μὲ θέμα: «Ἐπιφανίου Κύπρου “Πανάριον”. Οἱ πηγές του», ἡ ὁποία 
ἐνεκρίθη ἀπό Ἑπταμελῆ Ἐπιτροπή Καθηγητῶν.

Τὸ Σάββατο ἑσπέρας, 24 Δεκεμβρίου παραμονή τῶν Χριστουγέννων, μὲ τὴ συνοδία ὁμάδας 
ψαλτῶν καὶ μουσικῶν, ἐπισκέφθηκε τοὺς ἀσθενεῖς καὶ τὸ ἰατρικό καὶ νοσηλευτικὸ προσωπικό 
στὸ Γενικό Νοσοκομεῖο Λευκωσίας καὶ τὸ Μακάρειο παιδιατρικό νοσηλευτήριο στὴν Ἀκρόπολη. 
Μέ τήν ἴδια ὁμάδα μουσικῶν, ἐπισκέφθηκε τὴ Δευτέρα 26 Δεκεμβρίου 2016, τὶς Κεντρικές 
Φυλακές στὸν Ἅγιο Παῦλο Λευκωσίας. Μετέφερε τὶς πατρικές εὐχές τοῦ Μακαριωτάτου στὸ 
προσωπικό καὶ ἀπηύθυνε σύντομες ὁμιλίες στοὺς τροφίμους τεσσάρων πτερύγων τῶν Φυλακῶν.

ΔΙΟΡΘΩΣΗ ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΟΥ ΛΑΘΟΥΣ:

ΣΤΟ ΠΕΡΑΣΜΕΝΟ ΤΕΥΧΟΣ, ΣΤΗ ΣΕΛΙΔΑ 546, ΓΡΑΨΑΜΕ ΛΑΝΘΑΣΜΕΝΑ: 
ατραπούς άγνωστους σ' εμάς.
Έπρεπε να γράψουμε: ατραπούς άγνωστες σ' εμάς.
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