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a 
ΤΗΣ ΣΥΝΤΑΞΕΩΣ ΤΟΥ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟΥ ΜΑΣ

Η παρούσα επετειακή έκδοση του περιοδικού «ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΒΑΡΝΑΒΑΣ» 
περιλαμβάνει  δύο μεγάλα γεγονότα, που έλαβαν χώρα στην Εκκλησία 

της Κύπρου. Το πρώτο είναι η επίσημη επίσκεψη του Σεβασμιωτάτου 
Αρχιεπισκόπου Γέροντος Αμερικής κ. Δημητρίου και η παρασημοφόρησή 
του από την Ιερά Σύνοδο της Εκκλησίας της Κύπρου. Το δεύτερο είναι 
η επέτειος των σαράντα χρόνων αρχιερατείας του Προκαθημένου της 
Εκκλησίας της Κύπρου, Αρχιεπισκόπου Νέας Ιουστινιανής και πάσης Κύπρου 
κ.κ. Χρυσοστόμου Β΄.

«Στην Εκκλησία όταν γίνονται εορταστικές εκδηλώσεις, δεν αποσκοπούν 
απλώς στο να τιμηθεί ένα εκκλησιαστικό πρόσωπο, όσο ψηλά και αν βρίσκεται 
στην ιεραρχία, αλλά έχει ευρύτερες εκκλησιαστικές διαστάσεις. Με αυτά 
τα δεδομένα ο διαχρονικός ρόλος του Προκαθημένου της Εκκλησίας της 
Κύπρου ήταν και παραμένει  πάντοτε σημαντικός, τόσο στη διαμόρφωση των 
εκκλησιαστικών πραγμάτων όσο και στην πορεία του Έθνους μας».

Με την ευκαιρία, λοιπόν, της συμπλήρωσης 40 χρόνων Αρχιερατείας της  
Α.Μ. του Αρχιεπισκόπου Κύπρου κ.κ. Χρυσοστόμου, η Ιερά Σύνοδος 
της Εκκλησίας της Κύπρου αποφάσισε, όπως τιμήσει τον Προκαθήμενό 
της με Πανορθόδοξο Συλλείτουργο, το οποίο έλαβε χώρα την Κυριακή, 
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25 Φεβρουαρίου 2018, στον Ιερό Ναό της του Θεού Σοφίας, Στροβόλου 
και με Κληρικολαϊκή Συνέλευση της Εκκλησίας της Κύπρου, η οποία 
πραγματοποιήθηκε το απόγευμα της ίδιας ημέρας,  στον ίδιο ιερό Ναό της, 
και στην οποία συμμετείχαν εκλεκτοί εκπρόσωποι, κληρικοί και λαϊκοί, όλων 
των Ιερών Μητροπόλεων της Κύπρου, με την παρουσία Προκαθημένων ή 
Εκπροσώπων των Ορθοδόξων Πατριαρχείων και Αυτοκεφάλων Εκκλησιών, 
της Ιεράς Συνόδου της Εκκλησίας της Κύπρου, του Προέδρου της Δημοκρατίας 
και μελών του Υπουργικού Συμβουλίου.

Για τον εορτασμό της ιστορικής και εκκλησιαστικής αυτής επετείου 
της Εκκλησίας Κύπρου, προσκλήθηκαν και παρέστησαν οι Μακαριώτατοι 
Προκαθήμενοι των Παλαιφάτων Πατριαρχείων Αλεξανδρείας και πάσης 
Αφρικής κ.κ. Θεόδωρος Β΄ και Αντιοχείας και πάσης Ανατολής κ.κ. Ιωάννης 
Ι΄, καθώς και εκπρόσωποι των κατά τόπους αδελφών Ορθοδόξων Εκκλησιών.
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ΠΟΛΥΑΡΧΙΕΡΑΤΙΚΟ ΣΥΛΛΕΙΤΟΥΡΓΟ
ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΤΗΣ ΤΟΥ ΘΕΟΥ ΣΟΦΙΑΣ ΣΤΡΟΒΟΛΟΥ 

ΚΥΡΙΑΚΗ 25 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2018 

a

Το πρωί της Κυριακής, 25 Φεβρουαρίου 2018, τελέστηκε πολυαρχιερατικό 
Συλλείτουργο στον Ιερό Ναό της του Θεού Σοφίας, στο Στρόβολο, 

με την ευκαιρία συμπλήρωσης σαράντα χρόνων αρχιερατικής διακονίας 
του Μακαριωτάτου Αρχιεπισκόπου Νέας Ιουστινιανής και πάσης Κύπρου 
κ.κ. Χρυσοστόμου Β΄.

Επικεφαλής του Αρχιερατικού Συλλειτούργου ήταν οι Μακαριώτατοι 
Πατριάρχες Αλεξανδρείας κ.κ. Θεόδωρος Β΄ και Αντιοχείας κ.κ. Ιωάννης Ι΄ 
και ο Αρχιεπίσκοπος Κύπρου κ.κ. Χρυσόστομος Β΄.

Συμμετείχαν, επίσης, οι Σεβασμιώτατοι Μητροπολίτες Κυρήνης κ. Αθα- 
νάσιος και Γουϊνέας κ. Γεώργιος, του Πατριαρχείου Αλεξανδρείας, ο Σεβα- 
σμιώτατος εκπρόσωπος της Α.Θ.Π. του Οικουμενικού Πατριάρχου κ. κ. Βαρθο- 
λομαίου, Μητροπολίτης Βρυούλων κ. Παντελεήμων, οι Σεβασμιώτατοι 
Μητροπολίτες Σμολένσκ κ. Ισίδωρος (Πατριαρχείου Μόσχας), Dabar – 
Bosna κ. Χρυσόστομος (Πατριαρχείου Σερβίας), Τιργοβιστίου κ. Νήφων 
(Πατριαρχείου Ρουμανίας), Βράτσης κ. Γρηγόριος (Πατριαρχείου Βουλγαρίας), 
Χόνι κ. Σάββας (Πατριαρχείου Γεωργίας), Μεσσηνίας κ. Χρυσόστομος 
(Εκκλησίας της Ελλάδος), Βροτσλάβ κ. Γεώργιος (Εκκλησίας της Πολωνίας), 
Βερατίου κ. Ιγνάτιος (Εκκλησίας της Αλβανίας), Μιχαλόβτσε κ. Γεώργιος 
(Εκκλησίας της Τσεχίας και Σλοβακίας), Μητροπολίτες της Εκκλησίας της 
Κύπρου, ο Θεοφιλέστατος Επίσκοπος Σελευκείας (Πατριαρχείου Αντιοχείας) 
κ. Εφραίμ, καθώς επίσης και ικανός αριθμός ιερέων και διακόνων.

Τον θείο λόγο κήρυξε ο Μητροπολίτης Μεσσηνίας και καθηγητής της 
Θεολογικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών, κ. Χρυσόστομος, ο οποίος 
αναφέρθηκε στην ευαγγελική περικοπή και στον διάλογο του Χριστού 
με τον Ναθαναήλ. Υπέδειξε ότι ο Χριστός αναγνώρισε στο πρόσωπό του 
«τον άνθρωπο που δεν χαρακτηρίζει η υστερόβουλη ιδιοτέλεια, το ψέμα, 
η υποκρισία, αλλά η αυθεντικότητα, η ειλικρίνεια, η αλήθεια, η ανιδιοτέλεια».
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Ο Μητροπολίτης Μεσσηνίας ανέφερε ότι όποιος ορθοφρονεί δεν μπορεί 
να μην πράττει ορθά, αφού «Ορθοδοξία, τόνισε, σημαίνει ζωή, δηλαδή ορθό 
τρόπο ζωής και στάσεως». Σήμερα, δυστυχώς, παρατήρησε ο κ. Χρυσόστομος 
στο κήρυγμά του, «κινούμεθα πολλές φορές σε μια διχαστική μονομέρεια ως 
προς την έμπρακτη έκφραση της Ορθοδοξίας μας, θεωρώντας ότι μπορούμε 
άλλα να ομολογούμε και άλλα να πράττουμε. και τα έργα μας είναι έκφραση 
μίσους και κακίας». Η σημερινή Ευαγγελική περικοπή, υπέδειξε, είναι «μια 
πρόκληση για απομάκρυνση από αυτή τη διπολικότητα στην πνευματική μας 
ζωή».

Ο Μητροπολίτης Μεσσηνίας έκανε ιδιαίτερη αναφορά στην επέτειο 
των 40 χρόνων Αρχιερατείας του Αρχιεπισκόπου Κύπρου, λέγοντας ότι 
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«με εντιμότητα, ευθύτητα, ανιδιοτέλεια, αυθεντικότητα και υπευθυνότητα 
διακονεί το ποίμνιο, που η αγάπη του Θεού του εμπιστεύτηκε, οδηγώντας 
αυτό στο εύδιο λιμάνι της σωτηρίας"

Επίσης, είπε ότι ο αρχιεπίσκοπος Χρυσόστομος «κατέστη ποιμένας, ο οποίος 
επιβεβαιώνει την ορθοδοξία μέσα από την ορθοπραξία του». Συγχρόνως, 
συνέχισε, «ο αρχιεπίσκοπος Κύπρου κατέστη και διδάσκαλος, αφού, λόγω 
και έργω,  εμπνέει στον λαό της Κύπρου την ελπίδα και την πίστη για ένα 
καλύτερο και ευτυχέστερο μέλλον".

Τέλος ο Μητροπολίτης Μεσσηνίας ευχήθηκε στον Αρχιεπίσκοπο Κύπρου 
να ευτυχήσει να οδηγήσει το ποίμνιό του "σὰν ἄλλος Μωυσῆς" στο δρόμο 
της επιστροφής στην πατρώα γη, όπου θα βρει τις ρίζες του, τα ήθη και τις 
παραδόσεις του.

Πριν από την απόλυση της Θείας Λειτουργίας, εξήλθαν από το Ιερό 
Βήμα ιερείς φέροντες εικόνες αγίων. Ο Πατριάρχης Αλεξανδρείας, κρατούσε 
μικρή εικόνα της Παναγίας με τον Χριστό. Ο Πατριάρχης Αντιοχείας και ο 
Αρχιεπίσκοπος Κύπρου, μπροστά από την Ωραία Πύλη, ανέγνωσαν το 
Συνοδικό της Ορθοδοξίας της Ζ΄ Οικουμενικής Συνόδου: «Αὕτη ἡ πίστις τῶν 
Ἀποστόλων, αὕτη ἡ πίστις τῶν Πατέρων, αὕτη ἡ πίστις τῶν Ὀρθοδόξων, αὕτη 
ἡ πίστις τὴν Οἰκουμένην ἐστήριξεν…». Οι άλλοι ιεράρχες είχαν παραταχθεί 
στον σολέα του Ναού.

Οι χοροί των ιεροψαλτών έψαλαν το απολυτίκιο της εορτής της 
Ορθοδοξίας «Τὴν ἄχραντον Εἰκόνα σου…». Τέλος, οι Προκαθήμενοι και όλο 
το εκκλησίασμα έψαλλαν «Τίς Θεὸς μέγας ὡς ὁ Θεὸς ἡμῶν, σὺ εἶ ὁ Θεὸς ὁ 
ποιῶν θαυμάσια μόνος». 

Το πολυαρχιερατικό αυτό Συλλείτουργο μεταδιδόταν ζωντανά τόσο από 
την τηλεόραση όσο και από το ραδιόφωνο, ενώ παράλληλα υπήρχε άμεση 
δορυφορική μετάδοση.

 Μετά το πέρας της Θείας Λειτουργίας, ακολούθησε πρόγευμα για όλους 
στην αίθουσα εκδηλώσεων του Ιερού Ναού, ενώ το μεσημέρι παρατέθηκε 
γεύμα στο ξενοδοχείο Hilton Park στη Λευκωσία. 
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ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΚΛΗΡΙΚΟΛΑΪΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ 
ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ 

a
Το απόγευμα της  Κυριακής, 25ης Φεβρουαρίου 2018, με την ευκαιρία 

της επετείου των σαράντα χρόνων αρχιερατικής πορείας του Μακαριωτάτου 
Αρχιεπισκόπου Κύπρου κ.κ. Χρυσοστόμου, πραγματοποιήθηκε στον ιερό 
Ναό της του Θεού Σοφίας, για πρώτη φορά, Κληρικολαϊκή Συνέλευση της 
Εκκλησίας της Κύπρου, με τη συμμετοχή εκλεκτών εκπροσώπων, κληρικών 
και λαϊκών από όλες τις Ιερές Μητροπόλεις της Κύπρου και με την παρουσία 
των Προκαθημένων και των εκπροσώπων των Ορθοδόξων Πατριαρχείων 
και Αυτοκεφάλων Εκκλησιών, των Μελών της Ιεράς Συνόδου της Εκκλησίας 
της Κύπρου, του Προέδρου της Δημοκρατίας και Μελών του Υπουργικού 
Συμβουλίου. 

Η Συνέλευση ξεκίνησε στις 17:00 και μεταδιδόταν ζωντανά τόσο από 
την τηλεόραση όσο και από το ραδιόφωνο, ενώ παράλληλα υπήρχε άμεση 
δορυφορική μετάδοση. Διήρκεσε τρεις περίπου ώρες.

Η Κληρικολαϊκή Συνέλευση  ξεκίνησε με εκκλησιαστικούς  ύμνους από 
τον Βυζαντινό χορό Ιεροψαλτών της Ιεράς Μονής Κύκκου, υπό τη διεύθυνση 
του κ. Άριστου Θουκυδίδη και  με προσφώνηση, εκ μέρους της Ιεράς Συνόδου, 
από τον πρωτόθρονο Μητροπολίτη Πάφου κ. Γεώργιο.

Στη συνέχεια απηύθυναν χαιρετισμούς οι Μακαριώτατοι Πατριάρχες 
Αλεξανδρείας και Αντιοχείας και ο Πρόεδρος της Κυπριακής Δημοκρατίας 
κ. Νίκος Αναστασιάδης. Επίσης, αναγνώστηκε μήνυμα της Α.Θ.Π. του 
Οικουμενικού Πατριάρχου κ.κ. Βαρθολομαίου από τον εκπρόσωπό του, 
Σεβασμιώτατο Μητροπολίτη Βρυούλων κ. Παντελεήμονα.

Ακολούθως, ο Μακαριώτατος Αρχιεπίσκοπος Κύπρου κ.κ. Χρυσόστομος, 
παρουσίασε σε ομιλία του, το όραμα και το επιτελεσθέν έργο του κατά τη 
διάρκεια της τεσσαρακονταετούς αρχιερατικής του διακονίας (1978-2018). 
Η ομιλία του έφερε τον τίτλο «Το διαχρονικό μου όραμα για την πορεία 
της Εκκλησίας στον σύγχρονο κόσμο». Ο Μακαριώτατος κατέθεσε το 
απόσταγμα της εμπειρίας του μέσα στην Εκκλησία, στην οποία ξεκίνησε την 
καρποφόρα σταδιοδρομία του από τη θέση του απλού μοναχού, της ιεράς 
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Μονής αγίου Νεοφύτου, και έφτασε μέχρι την πρωθιεραρχική θέση του 
Προκαθημένου της Εκκλησίας της Κύπρου.  

Κατόπι, στο βήμα ανέβηκε ο Πανιερώτατος Μητροπολίτης Κωνσταντίας 
– Αμμοχώστου κ. Βασίλειος, ο οποίος μίλησε εκτενώς για το θέμα: «Τό 
Αὐτοκέφαλον καί ἡ συνοδικότητα τῆς Ἀποστολικῆς Ἐκκλησίας τῆς Κύπρου. 
Διαχρονικές Ἐκκλησιαστικές καί Πολιτικές Διαστάσεις τῶν προνομίων τοῦ 
Προκαθημένου αὐτῆς». Ο Μητροπολίτης Κωνσταντίας εξέθεσε την πορεία 
2.000 ετών, τόσο της Εκκλησίας της Κύπρου όσο και των Προκαθημένων της, 
μέσα από τεκμηριωμένα ιστορικά δεδομένα.

Επιθυμία του Μακαριωτάτου Αρχιεπισκόπου Κύπρου κ.κ. Χρυσοστόμου 
ήταν όπως η ιστορική αυτή εκδήλωση της Εκκλησίας της Κύπρου περιλαμβάνει 
εκτενή αναφορά γύρω από το θέμα του μοναχισμού,  της απτής μαρτυρίας και 
διαρκούς υπομνήσεως του αληθινού προορισμού του ανθρώπου. Για τον σκοπό 
αυτό, λοιπόν, προσκλήθηκε ειδικά ο Πανοσιολογιώτατος Καθηγούμενος της 
Ιεράς Μονής Σίμωνος Πέτρας του Αγίου Όρους Αρχιμανδρίτης κ. Ελισαίος, 
ο οποίος με γλαφυρότητα ανέπτυξε το θέμα: «Ο Ορθόδοξος Μοναχισμός 
στον σύγχρονο κόσμο». Στη συνέχεια, έγιναν σύντομες παρεμβάσεις από 
την Οσιολογιωτάτη Ηγουμένη της Ιεράς Μονής του Αγίου Ηρακλειδίου, 
Προδρόμη Μοναχή και τον Πανοσιολογιώτατο Καθηγούμενο της Ιεράς 
Μονής Παναγίας Τροοδιτίσσης Αρχιμανδρίτη κ. Αθανάσιο, από τους οποίους 
δόθηκε η διάσταση και η διαχρονική αξία του Ορθόδοξου Μοναχισμού στην 
Κύπρο.

Η Κληρικολαϊκή Συνέλευση ολοκληρώθηκε με το μήνυμα της Ιεράς 
Συνόδου για την ιστορική αυτή επέτειο της Εκκλησίας της Κύπρου.

 Είχε ληφθεί πρόνοια, ώστε να δοθούν σε όλους τους συμμετέχοντες 
αναμνηστικά δώρα, καθώς επίσης και η ομιλία του Μακαριωτάτου 
Αρχιεπισκόπου Κύπρου και το Μήνυμα της Ιεράς Συνόδου σε έντυπη μορφή.

Μετά το πέρας της Συνελεύσεως, παρατέθηκε δεξίωση στην παρακείμενη 
αίθουσα εκδηλώσεων του Ιερού Ναού.
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ΠΡΟΣΦΩΝΗΣΗ ΣΤΗΝ ΚΛΗΡΙΚΟΛΑΪΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ 
ΓΙΑ ΤΑ 40ΧΡΟΝΑ ΤΗΣ ΑΡΧΙΕΡΑΤΕΙΑΣ 

ΤΟΥ ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΟΥ ΚΥΠΡΟΥ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΥ Β΄ 
ΤΟΥ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗ ΠΑΦΟΥ κ. ΓΕΩΡΓΙΟΥ 

a
Ένα πρόσωπο και ένας αριθμός δίνουν υπόσταση σ’ αυτή την εκδήλωση και, 

ταυτόχρονα, συνθέτουν το νόημα αυτής της ημέρας: Ο Αρχιεπίσκοπος 
Κύπρου Χρυσόστομος Β΄και τα 40 χρόνια της αρχιερατείας του.

Κι η σκέψη μας, ανασκοπώντας την επέτειο, στρέφεται πίσω, στο 
1978. Τότε που, «αἷμα καὶ πῦρ καὶ ἀτμίδα καπνοῦ» και τέφρα και απόγνωση 
κάλυπταν, ακόμα, όλη την Κύπρο, από θηριωδίες πρωτάκουστες των Τούρκων 
εισβολέων και συμφορές ανείπωτες, από τον θάνατο του φυσικού μας 
ηγέτη, του Εθνάρχη Μακαρίου. Τότε που οι δίνες μέσα από τα ρεύματα των 
ιστορικών συγκυριών, από την προδοσία της Χούντας και τη βαρβαρότητα 
των Τούρκων, ήταν φοβερά επικίνδυνες. Τότε, όμως, που κι ο τιμώμενος 
σήμερα Αρχιεπίσκοπος Κύπρου, «ὑψώθη ἐν ἐκκλησίᾳ λαοῦ καὶ ἐν καθέδρᾳ 
πρεσβυτέρων» (Ψαλμ. 106,32), αναδειχθείς Μητροπολίτης Πάφου.

Παρόλο που η εκλογή τον βρήκε σε ηλικία μόλις 37 ετών, το ύψος στο 
οποίο ανήλθε δεν του προκάλεσε ίλιγγο εγωισμού. Συναισθανόταν πλήρως 
ότι «θνητὰ χρὴ τὸν θνητὸν φρονεῖν», όπως έλεγε κι ο Αριστοτέλης. Γιατί 
μπορεί το να ηγείται κάποιος του λαού να είναι άκρως τιμητικό , όμως «οὐχ 
ἑαυτῷ τις λαμβάνει τὴν τιμήν, ἀλλὰ καλούμενος ὑπὸ τοῦ Θεοῦ». (Εβρ. 5,4  ). 
Η ηγεσία είναι χάρισμα που δίνεται από τον Θεό σε λίγους, για την υπηρεσία 
των πολλών.

Κι αναδείχθηκε, όντως, ένας ηγέτης με συναίσθηση του χρέους απέναντι 
και στην Εκκλησία και στην πατρίδα. Ένας ηγέτης ο οποίος ένιωθε ότι έφερε 
στους ώμους του το βάρος μιας πολύτιμης κληρονομιάς την οποία δεν 
μπορούσε, δεν έπρεπε, αλλ’ ούτε και ήθελε να προσβάλει.

Είχα την τιμή να με καλέσει, πριν από 22 χρόνια, κοντά του, ως 
συνεργάτη και βοηθό του. Η πολύχρονη συναναστροφή μας, μάς βοήθησε 
να κατανοήσουμε, πλήρως, ο ένας τον άλλο και να συνδεθούμε στενά. Για 
δέκα χρόνια ομοτράπεζοι και ομοδίαιτοι, γίναμε σιγά-σιγά και ομόψυχοι σε 
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πλείστα θέματα. Απ’ αυτή τη συνεργασία έχω συναποκομίσει την αίσθηση 
ότι ο Μακαριώτατος ήταν πάντοτε ο ίδιος. Ώριμος στη νεότητα, νέος στην 
ωριμότητα. Έτσι όπως βλέποντας κάποιος τον εαυτό του στον καθρέφτη 
αισθάνεται και είναι βέβαιος ότι παραμένει πάντα ο ίδιος.

Σ’ αυτόν, εκτός από την τιμωρία των παρεκτρεπομένων, που ήταν και 
είναι πάντοτε αργή, βραδύτατη, όλα τα άλλα, -αντίληψη, κρίση, δράση- , 
είναι ταχύτατα. Κύριο χαρακτηριστικό του, η δημιουργική κίνηση, κίνηση που 
παράγει έργο. Γι’ αυτό κι αποστρεφόταν πάντα την ονειροπόληση, μισούσε 
την παθητική ενατένιση, απέκρουε την εν απραξία προσδοκία. Ο πυρετός της 
δημιουργικής του ενασχόλησης δεν έπεσε ποτέ σε χαμηλές θερμοκρασίες. 
Μια σκέψη προς δράση αναστατώνει, συνήθως, τον νου του, χωρίς να ’ναι 
ούτε πολιορκητής της δόξας, ούτε θηρευτής του πλούτου.

Φεύγοντας από την Πάφο, άφησε πίσω του, για όσους τον γνώρισαν 
πραγματικά, ένα κενό φιλίας, ανιδιοτέλειας και προσφοράς. Άφησε, όμως, 
και μνήμες πολλές. Μνήμες στοργής, πηγαίας έκφρασης και ανεπιτήδευτης 
φωνής για θέματα όχι μόνο θρησκευτικά, αλλά και κοινωνικά, πολιτικά, 
πολιτισμικά καθώς και προσωπικής φροντίδας για τον καθένα.

Κορύφωση της πορείας του και σημαντικότερος σταθμός της ζωής του, 
ήταν χωρίς αμφιβολία, η άνοδός του στον αρχιεπισκοπικό θρόνο. Ο αρχι-
επισκοπικός θρόνος στην Κύπρο είναι το κέντρο στο οποίο συνέρχονται, 
σαν άλλες ακτίνες στην εστία ενός κατόπτρου, όλες οι προσδοκίες του 
Κυπριακού Ελληνισμού. Κι ο Αρχιεπίσκοπος γίνεται πυξίδα στην πορεία του 
λαού. Είναι ένδοξη αλλά και συνάμα τραγική η ιστορία του αρχιεπισκοπικού 
θρόνου. Κατέστη σύμβολο αγώνων αλλά και θυσίας. Εκπέμπει μηνύματα 
εγκαρτέρησης, καθίσταται εμπνευστής και οδηγός κάθε εθνικής προσπάθειας.

Διεκδικώντας τον αρχιεπισκοπικό θρόνο δεν είχε φιλοδοξίες 
ματαιοδοξίας. Είχε φιλοδοξία έργου. Και η σφραγίδα του ετέθη ήδη σε πολλές, 
μεγάλες και σημαντικές αλλαγές για τις οποίες, είμαι σίγουρος, θα αναφερθεί 
επαινετικά η Ιστορία.

Κύρια έγνοια του και καθημερινό μέλημά του είναι το εθνικό μας θέμα∙ 
η αγωνία του για την ορθή επίλυσή του, αλλά και η προσπάθεια ευαισθη-
τοποίησης του λαού γι’ αυτό. Σήμερα, που όλα φαίνεται να έχουν ισοπεδωθεί 
και ο χρόνος από την εισβολή έδρασε σαν υπνωτικό, η αναμόχλευση της 
ελληνικής συνείδησης χρειάζεται ισχυρά ερεθίσματα για να επιτευχθεί. 
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Γι’ αυτό και προσπαθεί ακατάπαυστα, μέρα και νύχτα για τον σκοπό αυτό. 
Παρακολουθούμε την αγωνία του στις εγκυκλίους του κάθε Χριστούγεννα και 
κάθε Πάσχα, αλλά και στις συχνές παρεμβάσεις του στα Μ.Μ.Ε.  Προσωπικά 
τον παρακολούθησα, όσες φορές με είχε συμπεριλάβει στη συνοδεία του, 
και σε πολλές συναντήσεις του με αρχηγούς κρατών και κυβερνήσεων σε 
χώρες που επισκέφθηκε, όπως με τον Πάπα, τους Προέδρους της Ρωσσίας, 
της Ιταλίας, της Αιγύπτου και άλλους όπου με πάθος εξέθετε τα δίκαια του 
αγώνα μας. Τον συνόδευσα και σε συναντήσεις του στην Ελλάδα, και τον είδα 
να προσπαθεί εναγωνίως να πείσει τους ηγέτες του έθνους ότι θα ,πρεπε να 
ενδιαφερθούν και πέραν των συνόρων του Ελλαδικού κράτους, τονίζοντάς 
τους ότι ελληνικό δεν είναι μόνο ό,τι φαίνεται από την Ακαδημία ή από την 
πλατεία Συντάγματος.

Αν οι αιώνες μετέβαλαν, για πολλούς, τον Σταυρό του Χριστού σε θρόνο, 
τον «στέφανον ἐξ ἀκανθῶν» σε βασιλικό στέμμα και τον κάλαμο σε σκήπτρο, 
για τον Μακαριώτατο δεν ισχύουν αυτά. Στην αρχιεπισκοπική του μίτρα δεν 
λαμπυρίζουν πολύτιμοι λίθοι αλλά οι ανάγκες και οι αγωνίες του λαού του. 
Το σκήπτρο, το οποίο του ενεπιστεύθη ο αυτοκράτορας του Βυζαντίου, γίνεται 
καθημερινή υπόμνηση χρέους για τη διατήρηση του ελληνικού φρονήματος 
του λαού και την εξασφάλιση συνθηκών απελευθέρωσης του τόπου.

Αυτόν τον εκκλησιαστικό Ηγέτη τιμούμε σήμερα. Κι η τιμητική 
εκδήλωση έχει το νόημα ότι ζητούμε να παραδειγματιστούμε από αυτόν. Εκ 
μέρους της Ιεράς Συνόδου ευχαριστώ όλους εκείνους, οι οποίοι εκοπίασαν για 
την αποψινή τελετή. Ευχαριστώ τον Εξοχώτατο Πρόεδρο της Δημοκρατίας, 
ο οποίος, παρά το βεβαρυμένο πρόγραμμά του και τα σοβαρότατα προβλήματα 
που έχει να αντιμετωπίσει, λόγω της απροκάλυπτης εισβολής της Τουρκίας 
στην ΑOZ μας, βρίσκεται μαζί μας∙ τους Μακαριωτάτους Προκαθημένους 
και τους Σεβασμιωτάτους  εκπροσώπους των άλλων Εκκλησιών, καθώς και 
όλους εσάς, τον ευσεβή κλήρο και λαό της Κύπρου, που με την παρουσία σας 
τιμάτε έμπρακτα τον Προκαθήμενο της Εκκλησίας μας.

Μακαριώτατε,

Η ευχή μας είναι θερμότατη και η προσευχή μας διάπυρη προς τον Θεό 
για να σας διαφυλάττει εν υγεία, ώστε για χρόνια πολλά να ποιμαίνετε, 
να ευλογείτε και να αγιάζετε όλους μας. Και να ηγηθείτε της εν ελευθερία 
επιστροφής στην κατεχόμενη γη μας.         
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ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΣ
ΤΟΥ ΜΑΚΑΡΙΩΤΑΤΟΥ ΠΑΠΑ ΚΑΙ ΠΑΤΡΙΑΡΧΟΥ
ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ ΚΥΡΙΟΥ ΚΥΡΙΟΥ ΘΕΟΔΩΡΟΥ

ΕΠΙ ΤΗι ΤΕΣΣΑΡΑΚΟΝΤΑΕΤΗΡΙΔΙ
ΤΗΣ ΑΡΧΙΕΡΑΤΙΚΗΣ ΔΙΑΚΟΝΙΑΣ

ΤΟΥ ΜΑΚΑΡΙΩΤΑΤΟΥ ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΟΥ ΚΥΠΡΟΥ
ΚΥΡΙΟΥ ΚΥΡΙΟΥ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΥ

a
Ἑόρτιος ἐπέτειος διαφαύσκει, σήμερον, στὸ στερέωμα τῆς Ἐκκλησίας 

Κύπρου ἡ τεσσαρακονταετηρὶς τῆς ἀρχιερατικῆς διακονίας τοῦ Μακα-
ριωτάτου Ἀρχιεπισκόπου Νέας Ἰουστινιανῆς καὶ πάσης Κύπρου κυρίου κυρίου 
Χρυσοστόμου. Ἀδελφοὶ καὶ Συλλειτουργοὶ, θείᾳ Χάριτι, ἀδελφῶν Ἐκκλησιῶν 
ἀπὸ τῆς ἱδρύσεως αὐτῶν, τῆς Ἐκκλησίας Ἀλεξανδρείας καὶ τῆς Ἐκκλησίας τῆς 
Κύπρου, προσήλθομεν καὶ ἡμεῖς, Προκαθήμενος τοῦ Θρόνου Ἀλεξανδρείας 
σὺν τῇ Τιμίᾳ Συνοδείᾳ ἡμῶν, ὡς καὶ ἐκπρόσωποι καὶ ἄλλων ἀδελφῶν 
Ὀρθοδόξων Ἐκκλησιῶν, ἵνα συγχαρῶμεν τῷ ἑορτάζοντι καὶ εὐχηθῶμεν αὐτῷ 
πάντα τὰ ἀπὸ Θεοῦ αἴσια.

Ἐν τῷ κόσμῳ τῆς Ἐκκλησίας, ὁ ἀριθμὸς τεσσαράκοντα ἐνέχει μυστικὴν 
σωτηριώδη σημασίαν. Ἐκφράζει τὸ στάδιον τῶν δοκιμασιῶν καὶ τῶν βασάνων, 
τὸ ὁποῖον ἐπιστέφει τὸ ἔπαθλον καὶ ἡ δικαίωσις.

Οἱ Ἑβραῖοι, διαβάντες τὴν Ἐρυθρὰν θάλασσαν, περιεπλανήθησαν ἐπὶ 
τεσσαράκοντα ἔτη ἐν τῇ ἐρήμῳ, ἕως οὗ εἰσῆλθον εἰς τὴν οἰκουμένην Γῆν τῆς 
Ἐπαγγελίας. 

«Οἱ δὲ υἱοὶ Ἰσραὴλ ἔφαγον τὸ μάννα ἔτη τεσσαράκοντα, ἕως ἦλθον εἰς 
γῆν οἰκουμένην» (Ἐξ. ιστ΄, 35).

Ἡ διάβασις τῆς Ἐρυθρᾶς θαλάσσης, τὸ Βάπτισμα καὶ τὴν Ἀνάστασιν 
σημαίνει. Ὁ Κύριος ἡμῶν Ἰησοῦς Χριστός, ἐδέχθη Βάπτισμα ἐν τῷ Ἰορδάνῃ 
ποταμῷ ὑπὸ τοῦ Βαπτιστοῦ Ἰωάννου τοῦ Προδρόμου, γενόμενος ἀρχηγέτης 
τῶν σεσῳσμένων ἐν τῇ πορείᾳ πρὸς τὴν οὐράνιον βασιλείαν Αὐτοῦ. Ὑπείκων 
εἰς τὸν Νόμον τῶν Ἑβραίων, ἵνα πληρώσῃ αὐτὸν διὰ τῆς ἀγάπης, ὁδηγεῖται 
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ὑπὸ τοῦ Πνεύματος εἰς τὴν ἔρημον, ἔνθα ἐνήστευσεν ἐπὶ τεσσαράκοντα 
ἡμέρας: 

«Καὶ εὐθέως τὸ Πνεῦμα αὐτὸν ἐκβάλλει εἰς τὴν ἔρημον καὶ ἦν ἐκεῖ ἐν τῇ 
ἐρήμῳ ἡμέρας τεσσαράκοντα πειραζόμενος ὑπὸ τοῦ σατανᾶ, καὶ ἦν μετὰ τῶν 
θηρίων, καὶ οἱ ἄγγελοι διηκόνουν αὐτῷ» (Μαρ. α', 12-13).

Ἡ ἔξοδος τοῦ Χριστοῦ εἰς τὴν Ἔρημον, τὴν περιπλάνησιν τῶν Ἑβραίων 
ἐν τῇ ἐρήμῳ καὶ τὴν σωτηρίαν αὐτῶν σημαίνει. Μετὰ τὴν Βάπτισιν καὶ 
τὴν ἔρημον ὁ Κύριος ἡμῶν Ἰησοῦς Χριστὸς ἤρξατο τοῦ κηρύγματος τοῦ 
Εὐαγγελίου, δι΄ οὗ ἐνίκησε τὸν κόσμον.

Ἡ τεσσαρακονθήμερος ἔρημος ἀποτελεῖ τὸ στάδιον τῆς προετοιμασίας 
καὶ τοῦ ἀγῶνος πρὸς ὑποδοχὴν τοῦ Θεοῦ. Εὐλόγως ἡ Ἐκκλησία ὥρισε τὴν 
Τεσσαρακοστὴν καὶ τὴν Μεγάλην Τεσσαρακοστὴν πρὸ τῶν κοσμοσωτηρίων 
γεγονότων τῆς Γεννήσεως καὶ τῆς Ἀναστάσεως τοῦ Θεανθρώπου Χριστοῦ, 
ὡς προετοιμασίαν ἐν ἐρήμῳ σωτηρίας.

Ὁμοίως, αἱ ἱεραὶ μοναὶ ἀποτελοῦσιν ἔρημον σωτηρίας. Οἱ πρῶτοι ἀνα-
χωρηταὶ καὶ οἱ μιμηταὶ τούτων ἔφευγον εἰς τὴν ἔρημον, οὐχὶ διότι ἐμίσουν τὸν 
κόσμον, ἀλλὰ διότι ἠγάπων αὐτόν, θέλοντες νὰ μεταμορφώσωσιν αὐτὸν εἰς 
κόσμον Θεοῦ.

Μονὴ μετανοίας τοῦ Μακαριωτάτου Ἀρχιεπισκόπου Κύπρου κυρίου 
κυρίου Χρυσοστόμου ὑπῆρξεν ἡ Βασιλικὴ καὶ Σταυροπηγιακὴ Μονὴ τοῦ 
Ἁγίου Νεοφύτου, εἰς ἥν εἰσῆλθε ἅμα τῇ ἀποφοιτήσει ἐκ τοῦ δημοτικοῦ 
σχολείου καὶ ἐξ ἧς ἀνεδείχθη εἰς τοὺς βαθμοὺς τῆς ἱερωσύνης. Τῇ εἰκοστῇ 
πέμπτῃ Φεβρουαρίου 1978 ἐξελέγη Μητροπολίτης Πάφου καὶ τῇ πέμπτῃ 
Νοεμβρίου 2006 Ἀρχιεπίσκοπος Νέας Ἰουστινιανῆς καὶ πάσης Κύπρου. 
Ἀπὸ τῆς ἀναδείξεως αὐτοῦ εἰς Ἀρχιερέα συμπληροῦται ἀκριβῶς σήμερον ἡ 
τεσσαρακονταετηρὶς αὐτοῦ.

Κατὰ θεοσημίαν τῆς τεσσαρακονταετηρίδος αὐτοῦ ἐξεπληρώθη τὸ 
ὅραμα αὐτοῦ, τῆς ἀποκαταστάσεως τῆς αὐτοκεφαλίας τῆς Ἐκκλησίας τῆς 
Κύπρου καὶ ὡς πρὸς τὸν ἀριθμὸν τῶν συνοδικῶν Ἐπισκόπων, ἥτις κατηργήθη 
ὑπὸ τῶν Φράγκων, διὰ τοῦ περιορισμοῦ τῶν Ἀρχιερέων αὐτῆς εἰς μόνον 
τέσσαρας. Διὰ τῶν ἀκαμάτων προσπαθειῶν αὐτοῦ ἡ Ἐκκλησία Κύπρου 
συνεπλήρωσε τὰς Μητροπόλεις καὶ Χωρεπισκοπὰς αὐτῆς, ὥστε νὰ εἶναι 
πλέον καὶ τύποις Αὐτοκέφαλος. Ὁ Μακαριώτατος Ἀρχιεπίσκοπος Νέας 
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Ἰουστινιανῆς καὶ πάσης Κύπρου κύριος κύριος Χρυσόστομος ἀγωνίζεται, 
«ἥματα διαμέτρων αἱματόεντα καὶ νύκτας ἀΰπνους ἰαύων», ὑπὲρ τῆς σωτηρίας 
τοῦ ἐμπεπιστευμένου αὐτῷ χριστεπωνύμου λαοῦ καὶ τῆς πλοηγήσεως αὐτοῦ, 
ἐντὸς τῆς ἐμπεσούσης νῦν τρικυμίας, εἰς εὐδίους λιμένας.

Ἡ συμμετοχὴ ἡμῶν εἰς τὴν ἑόρτιον ἐπέτειον τῆς τεσσαρακονταετηρίδος 
τῆς ἀρχιερατείας τοῦ Μακαριωτάτου Ἁγίου Ἀδελφοῦ ἡμῶν δὲν ἐκφράζει 
μόνον τὴν σημερινὴν χαρὰν ἡμῶν, ἀλλὰ ἀνακαλεῖ ἀδελφικοὺς δεσμούς, 
χαλκευθέντας ἀπὸ τῆς πρώτης ἱδρύσεως τῶν Ἐκκλησιῶν ἡμῶν. Ἡ Ἐκκλησία 
Ἀλεξανδρείας καὶ ἡ Ἐκκλησία Κύπρου ἱδρύθησαν ὑπὸ δύο ἀνεψιῶν ἐξ 
ἀδελφῶν Κυπρίων καὶ μητέρων Κυρηναίων, ἡ μὲν ὑπὸ τοῦ Ἀποστόλου καὶ 
Εὐαγγελιστοῦ Μάρκου, ἡ δὲ ὑπὸ τοῦ Ἀποστόλου Βαρνάβα. Ἀμφότεροι, 
ὁ πρῶτος, μαρτυρήσας ἐν Ἀλεξανδρείᾳ, καὶ ὁ δεύτερος, μαρτυρήσας ἐν 
Σαλαμῖνι τῆς Κύπρου, ἀναφέρουσι τὰς Ἐκκλησίας αὐτῶν πρὸς Κύριον εἰς τὸν 
αἰῶνα. Ἡ συνεργασία τοῦ Πατριαρχείου Ἀλεξανδρείας καὶ τῆς Αὐτοκεφάλου 
Ἐκκλησίας τῆς Κύπρου διαιωνίζεται μέχρι σήμερον.

Κατὰ τὴν ἕκτην συνεδρίαν τῇ τριακοστῇ πρώτῃ Αὐγούστου 431 ἐν τῷ 
ναῷ τῆς Θεοτόκου ἡ Τρίτη Οἰκουμενικὴ Σύνοδος ὑπὸ τὴν προεδρίαν τοῦ 
Πατριάρχου Ἀλεξάνδρειας Ἁγίου Κυρίλλου κατωχύρωσε διὰ τοῦ ὀγδόου 
κανόνος αὐτῆς τὸ αὐτοκέφαλον τῆς Ἐκκλησίας τῆς Κύπρου, περὶ οὗ 
ἐγνωμάτευσεν ἡ Πρώτη Οἰκουμενικὴ Σύνοδος, ὅτι οἱ Κύπριοι θὰ συνεχίσωσι 
να ἐκλέγωσι τοὺς ἐπισκόπους αὐτῶν κατὰ τὴν ἀρχαίαν παράδοσιν αὐτῶν.

Ὁ Ἅγιος Ἐπιφάνιος, μεταβὰς εἰς Αἴγυπτον, ἐμαθήτευσε παρ'  ὀνομαστοῖς 
ἀσκηταῖς αὐτῆς. Ὡς Ἀρχιεπίσκοπος Κωνσταντίας, συνειργάσθη πρὸς τὸν 
Πατριάρχην Ἀλεξανδρείας Θεόφιλον πρὸς καταπολέμησιν τῶν καινοφανῶν 
ἰδεῶν τοῦ Ὠριγένους.

Ἐξ Αἰγύπτου ὁ μαθητὴς τοῦ Ἁγίου Ἀντωνίου Ἅγιος Ἱλαρίων ἐγκατεστάθη 
εἰς Κύπρον καὶ ἐνεκαινίασε τὸν μοναχισμὸν ἐν αὐτῇ.

Κύπριοι κληρικοὶ ὑπηρέτησαν ἐν τῷ Πατριαρχείῳ Ἀλεξανδρείας 
καὶ ὑπηρετοῦσι καὶ σήμερον. Διεκρίθη ὁ ἐκ Κύπρου Ἰωάννης ὁ τρίτος, 
ὁ πατριαρχεύσας ἀπὸ τοῦ 610 ἕως τοῦ 621 ὁ ἐπικληθείς Ἐλεήμων, διὰ τὸ 
μέγα φιλανθρωπικὸν ἔργον αὐτοῦ. Περιέθαλψε τὰς χιλιάδας προσφύγων, 
τῶν καταφυγόντων εἰς Ἀλεξάνδρειαν κατὰ τὴν προέλασιν τῶν Περσῶν εἰς 
Παλαιστίνην.
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Ὁ Ἀρχιεπίσκοπος καὶ Ἐθνάρχης Κύπρου Μακάριος ὁ τρίτος ἐνίσχυσε 
μεγάλως τὴν ἱεραποστολὴν ἐν Ἀφρικῇ τοῦ Πατριαρχείου Ἀλεξανδρείας. Κατὰ 
τὸν Μάρτιον τοῦ 1971, ἐν συνεννοήσει με τὸν Πατριάρχην Νικόλαον τὸν 
ἕκτον κατῆλθεν εἰς Κένυαν, ὅπου ἐβάπτισε περὶ τὰς πέντε χιλιάδας ἰθαγενῶν. 
Τῷ 1973, οὗτος κατέθεσε τὸν θεμέλιον λίθον ἱδρύσεως Ἱερατικῆς Σχολῆς καὶ 
ἄλλων ἱδρυμάτων ἐν Ναϊρόμπι. Τὴν οἰκονομικὴν στήριξιν τούτων ἐσυνέχισε 
καὶ ὁ μακαριστὸς διάδοχος τούτου Ἀρχιεπίσκοπος Χρυσόστομος ὁ Πρῶτος.

Ἰδιαίτεραι εὐχαριστίαι ὀφείλονται τῷ νῦν Μακαριωτάτῳ Ἀρχιεπισκόπῳ 
Νέας Ἰουστινιανῆς καὶ πάσης Κύπρου κυρίῳ κυρίῳ Χρυσοστόμῳ διὰ τὴν 
προσφορὰν τοῦ Μετοχίου τοῦ Ἁγίου Σάββα, ἐν Λευκωσίᾳ καὶ τὴν καθόλου 
ἀφειδῆ στήριξιν ὑπ’ Αὐτοῦ τοῦ ἔργου τοῦ Πατριαρχείου Ἀλεξανδρείας, δι' ἥν 
ἀνεκηρύχθη Μέγας Εὐεργέτης αὐτοῦ. Αἱ σχέσεις ἀλληλεγγύης μεταξὺ τῶν 
Ἐκκλησιῶν ἡμῶν χαλκεύονται ἔτι πλεῖον ἐπὶ τῶν ἡμερῶν τοῦ Ἀρχιεπισκόπου 
Κύπρου Χρυσοστόμου. Αἱ εὐχαριστίαι ἡμῶν διευθύνονται καὶ πρὸς τὴν 
σύνολον Ἐκκλησίαν τῆς Κύπρου, συμπαρισταμένην.

Μακαριώτατε Ἀρχιεπίσκοπε Νέας Ἰουστινιανῆς καὶ πάσης Κύπρου 
κύριε κύριε Χρυσόστομε, παριστάμεθα ἐνταῦθα διὰ τὴν ἑορτὴν τῆς 
τεσσαρακονταετηρίδος Ὑμῶν καὶ διὰ τὴν Κληρικολαϊκὴν Συνέλευσιν ἐπὶ 
ταύτῃ. Ἀλλὰ τὰ θέματα, περὶ ὧν θὰ ἀσχοληθῇ ἡ Συνέλευσις αὕτη, ἐκφράζουσι 
τὸ Πρόσωπον Ὑμῶν, διότι ἠριστεύσατε ἐν πᾶσι, καὶ ἐν συνοδικότητι, καὶ ἐν 
ποιμαντικῇ διακονίᾳ, καὶ ἐν κοινωνικῇ προσφορᾷ, καὶ ἐν κόσμῳ, καὶ ἐν ἐρήμῳ.

Εἶεν, Μακαριώτατε Ἅγιε Ἀδελφέ, τὰ ἔτη Ὑμῶν ὡς πλεῖστα, ἡ ὑγίεια 
ἄτρητος, ἡ πνευματικὴ συγκομιδὴ Ὑμῶν ἀναφορὰ ἐνώπιον τοῦ Θρόνου τοῦ 
Θεοῦ.
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ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΣ ΤΗΣ Α.Θ.Μ.
ΤΟΥ ΠΑΤΡΙΑΡΧΟΥ ΑΝΤΙΟΧΕΙΑΣ κ.κ. ΙΩΑΝΝΟΥ

a

Κύριε Αναστασιάδη, Πρόεδρε της Κυπριακής Δημοκρατίας, σας συγχαίρω 
για τη νέα σας εκλογή και εύχομαι με την ευκαιρία αυτή κάθε επιτυχία 

στο έργο σας προς όφελος όλου  του Κυπριακού λαού. 

Μακαριώτατε, Αρχιεπίσκοπε Κύπρου, λίαν αγαπητέ και εν Χριστώ 
Αδελφέ κ.κ. Χρυσόστομε, εκτιμούμε πριν απ’ όλα την αγάπη σας προς όλους.

Σήμερα, ήρθαμε να τιμήσουμε τα σαράντα χρόνια αρχιερωσύνης Σας. 
Ευχόμεθα εκ βάθους καρδίας να τα εκατοστίσετε προς όφελος της Εκκλησίας 
της Κύπρου και της Ορθοδοξίας γενικώς. 

Μακαριώτατε, Πάπα και Πατριάρχα Αλεξανδρείας, εν Χριστώ λίαν 
αγαπητέ κ.κ. Θεόδωρε, κάθε φορά που συναντιόμαστε αισθάνομαι την 
αδελφική σας αγάπη. Ιδιαιτέρως, σήμερα, εύχομαι τα έτη σας να είναι πολλά 
και ο Άγιος Θεόδωρος, που εορτάσαμε χθες να ενισχύει το εκκλησιαστικό 
Σας έργο. 

Άγιοι Αρχιερείς, εκπρόσωποι των Ορθοδόξων Εκκλησιών, Άγιοι 
Αρχιερείς της Εκκλησίας της Κύπρου, αγαπητοί κληρικοί, μοναχοί, μοναχές 
και φιλόχριστε λαέ. Σας χαιρετώ όλους και σας μεταφέρω την αγάπη των 
αδελφών σας,  τέκνων της  Αντιοχειανής Εκκλησίας, αγάπη πλασμένη με 
πόνους και πληγές, ευχόμενος η Χάρις του Θεού να σας σκεπάζει όλους. 

Η πανηγυρική ημέρα της Κυριακής της Ορθοδοξίας, που εορτάζουμε 
σήμερα, μας καλεί όλους να δείξουμε την ενότητά μας. Είναι, αλήθεια, όμως 
ότι το Ορθόδοξο σώμα είναι πληγωμένο με διάφορα προβλήματα εδώ και εκεί. 
Καθήκον μας, λοιπόν, να λύσουμε τα προβλήματά μας αυτά για να είμαστε 
μάρτυρες της λαμπρής Ορθοδοξίας σε όλο τον κόσμο. 

Αγαπητοί μου, ήρθαμε στην Κύπρο, όπου χαιρόμαστε κάθε φορά που 
σας συναντούμε, χωρίς να ξεχνάμε την πληγή όλου του Κυπριακού λαού. 
Συμπονούμε μαζί σας και προσευχόμεθα να δοθεί λύση για το Κυπριακό, έτσι 
ώστε, να μένει η Κύπρος πάντα ενωμένη. 
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Αγαπητοί μου, 

Ερχόμαστε από την πονεμένη Εκκλησία της Αντιοχείας, που σηκώνει 
το βάρος του σταυρού της Μέσης Ανατολής. Η Εκκλησία μας προσεύχεται 
και σας καλεί να συμπροσεύχεστε, εντόνως, και σεις αδιαλείπτως για την 
επιστροφή των δύο απαχθέντων Μητροπολιτών Χαλεπίου Παύλου και 
Ιωάννη. 

Συμπονά η Εκκλησία της Αντιόχειας κάθε ορφανό κάθε μητέρα πονεμένη, 
κάθε φτωχό αλλά και κάθε άνθρωπο που στερείται τα απαραίτητα της ζωής. 

Σήμερα, και κάθε μέρα βομβαρδίζονται σχολές, νοσοκομεία, σπίτια, 
τζαμιά και Εκκλησίες και σκοτώνονται άνθρωποι. Βομβαρδίζεται ακόμη και 
το Πατριαρχείο. Εμείς, όμως, έχουμε πάρει την απόφαση να παραμείνουμε 
εκεί όπου βάδιζαν οι Απόστολοι. Θα παραμείνουμε κοντά στο σπίτι του 
Αποστόλου Ανανία, και θα περπατάμε μέχρι θανάτου στην ευθεία οδό όπου 
περπατούσε ο Απόστολος Παύλος. 

Θα παραμείνουμε στη Συρία και στη Μέση Ανατολή ως τις κέδρους 
του Λιβάνου.  Όλα αυτά γίνονται στις χώρες μας και ειδικά στη Συρία, 
τρομοκρατία, σφαγές, απαγωγές, καταστροφές· είναι κάτι ξένο προς 
τον πολιτισμό μας. Εμείς είμαστε ένας λαός που αγαπάμε την ειρήνη και 
δικαιούμαστε να ζούμε ειρηνικά.    

Δράττομαι της ευκαιρίας, από το βήμα αυτό να απευθύνω μια κραυγή 
στην Παγκόσμια κοινότητα· δώστε μας ειρήνη.   
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ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
κ. ΝΙΚΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗ

ΣΤΗΝ ΚΛΗΡΙΚΟΛΑΪΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ
ΕΠ’ ΕΥΚΑΙΡΙᾼ ΤΗΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ 40 ΕΤΩΝ ΑΡΧΙΕΡΑΤΕΙΑΣ 

ΤΟΥ ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΟΥ ΚΥΠΡΟΥ

a

Μακαριώτατε Αρχιεπίσκοπε Κύπρου, Μακαριώτατοι Άγιοι Προκαθήμενοι 
και Εκπρόσωποι των Ορθοδόξων Εκκλησιών, Άγιοι Αρχιερείς, Σεβαστοί 

Πατέρες, φίλες και φίλοι,

Είναι με βαθιά αισθήματα τιμής που αποδέχθηκα την πρόσκληση που 
μου απηύθυνε η Ιερά Σύνοδος της Εκκλησίας της Κύπρου να συμμετάσχω 
και να χαιρετίσω τις εργασίες της Κληρικολαϊκής Συνέλευσης της Αγιωτάτης 
Αποστολικής Εκκλησίας της Κύπρου, η οποία συνέρχεται, σήμερα, επί τη 
ευκαιρία της συμπλήρωσης 40 χρόνων ευδόκιμης και γόνιμης Αρχιερατείας 
της Αυτού Μακαριότητος Αρχιεπισκόπου Νέας Ιουστινιανής και πάσης 
Κύπρου κυρίου κυρίου Χρυσοστόμου Β΄.

Η  καθολική  παρουσία εκπροσώπων των κατά τόπους Ορθοδόξων 
Εκκλησιών, ιδιαιτέρως δε των δύο προκαθημένων των Παλαιφάτων Πατρι-
αρχείων Αλεξανδρείας και Αντιοχείας, της πολιτικής ηγεσίας και πλήθους 
κληρικών και λαϊκών στην Κληρικολαϊκή Συνέλευση,  είναι δηλωτική της 
τιμής και του σεβασμού ως προς το πρόσωπο του Αρχιεπισκόπου.

Είναι, την ίδια στιγμή, ένδειξη τιμής και σεβασμού και ως προς την 
Κυπριακή Εκκλησία και του σημαίνοντα ρόλου που αυτή διαδραμάτισε και 
διαδραματίζει διαχρονικά, σε κάθε πτυχή της ιστορίας του τόπου όσο και στις 
διορθόδοξες, διεκκλησιαστικές και οικουμενικές της σχέσεις.

Η Αγιωτάτη Αυτοκέφαλος και Αποστολική Εκκλησία της Κύπρου 
ανέπτυξε από της ιδρύσεως της, πλούσια εθνική, πνευματική και κοινωνική 
δράση, ευρισκόμενη σε καιρούς δύσκολους για το μέλλον του τόπου στην 
πρωτοπορία της ποικιλότροπης στήριξης του Κυπριακού Ελληνισμού.

Κατά τη δισχιλιετή της ιστορία, κατάφερε χάρη στη διαποίμανσή της από 
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άξιους Προκαθημένους, χαρισματικούς Ιεράρχες και ευσεβείς κληρικούς, να 
διαφυλάξει αλώβητον την πίστη και την παράδοση της Ορθοδοξίας και να 
υποβαστάξει τους πιστούς προσφέροντας τη διακονία της για να επουλωθούν 
πληγές που προκλήθηκαν από διάφορες δοκιμασίες, συμβάλλοντας παράλ-
ληλα τα μέγιστα στην ενίσχυση της πνευματικής τους καλλιέργειας.

Την ίδια στιγμή ως Εθναρχούσα Εκκλησία, ακολουθώντας το ποίμνιό της 
στις ποικίλες εθνικές του περιπέτειες, ταύτισε την πορεία της με την ιστορική 
πορεία του Κυπριακού Ελληνισμού, διαδραματίζοντας πρωτεύοντα ρόλο 
στους εκάστοτε αγώνες του για εθνική δικαίωση.

Διαδεχόμενος, την πλειάδα των εκλεκτών και άξιων προκατόχων του 
στον Αρχιεπισκοπικό Θρόνο ο Μακαριώτατος Χρυσόστομος Β΄, έχοντας 
πλήρη συνείδηση της αποστολής του, κλήθηκε και πέτυχε να δώσει συνέχεια 
στη μακραίωνη αυτή παράδοση, η οποία θέλει την Εκκλησία να συνδέεται 
άρρηκτα με τη φυσική και εθνική επιβίωση της πατρίδος μας.

Παιδιόθεν, ανατραφείς στους κόλπους της Εκκλησίας και με βαθύτατη 
θεολογική κατάρτιση, κατά τη μακρά εκκλησιαστική και καρποφόρα διακονία 
του έως και σήμερα,  που αξιώνεται της υψηλότερης ιερατικής τιμής της 
Εκκλησίας της Κύπρου ως Προκαθημένου της, εκδαπάνησε με συνέπεια και 
αφοσίωση εαυτόν εις την υπηρεσία της.

Γεγονός που επιβεβαιώνεται και από την άμεση φροντίδα, άμα τη εκλογή 
και την ενθρόνισή του, της αποκατάστασης της διοικητικής και κανονικής 
τάξης της Αυτοκέφαλου Εκκλησίας μας, με την επανασύσταση και τη 
δημιουργία Μητροπόλεων και Επισκοπών, την αντίστοιχη αύξηση των μελών 
της Ιεράς Συνόδου, και τη σύνταξη και εφαρμογή νέου Καταστατικού Χάρτη 
της Εκκλησίας.

Απόφαση που αποδείχθηκε υψίστης σημασίας για την αποτελεσματι-
κότερη άσκηση του πνευματικού και ποιμαντικού έργου της Εκκλησίας, 
αλλά και για την καθοριστική της συμβολή στα θεολογικά και πνευματικά 
ζητήματα της Εκκλησίας σε Πανορθόδοξο επίπεδο.

Θα ήταν παράλειψη, εάν δεν ανέφερα την ίδρυση και λειτουργία 
της Θεολογικής Σχολής της Εκκλησίας της Κύπρου, ύστερα και από την 
προσωπική πρωτοβουλία του Μακαριωτάτου και την ομόφωνη απόφαση της 
Ιεράς Συνόδου. 
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Η δημιουργία της Θεολογικής Σχολής δεν αποτελεί παρά φυτώριο 
θεολογικής παιδείας για τον τόπο μας, που προσφέρει τα πνευματικά, 
εκείνα, εφόδια σε ανθρώπους, οι οποίοι θα μπορούν να υπηρετήσουν την 
εκκλησιαστική, κοινωνική, πολιτιστική, εκπαιδευτική και επιστημονική απο-
στολή της Εκκλησίας στον σύγχρονο κόσμο.

Πέραν των ζητημάτων που αφορούν το λειτουργικό της Εκκλησίας, και 
του αξιομνημόνευτου, πολύπλευρου φιλανθρωπικού και κοινωνικού έργου 
και δραστηριότητας που συνέχισε και ανέπτυξε η Εκκλησία, καθ’ όλη τη 
διάρκεια της ποιμαντορίας του, ιδιαίτερης επίσης βαρύτητας αναδεικνύεται η 
φροντίδα που επέδειξε για την καλλιέργεια της σχέσης μεταξύ της Εκκλησίας 
και των πιστών.

Μία σχέση, κατά την οποία η Εκκλησία, αντιλαμβανόμενη πλήρως το 
ρόλο της για την ευημερία της κοινωνίας, προβάλλοντας το ήθος και τις 
αξίες που χαρακτηρίζουν τον Χριστιανισμό, στάθηκε δίπλα στον άνθρωπο, 
προσέγγισε αποτελεσματικά τα σύγχρονα πιεστικά προβλήματά του και 
τις ανάγκες του, δίνοντας δύναμη αλλά και ουσιαστική στήριξη στους 
δεινοπαθούντες συνανθρώπους μας.

Διαπνεόμενος, παράλληλα, ο Μακαριώτατος, από τα χαρακτηριστικά της 
ευθυκρισίας, της σωφροσύνης και της φιλοπατρίας, δεν εξήντλησε το χρέος 
του στον εκκλησιαστικό αγώνα για την πνευματική ανύψωση του κλήρου και 
του λαού. 

Αντίθετα, τάσσοντας εαυτόν στη σθεναρή υποστήριξη των απαρά-
γραπτων δικαίων του λαού μας, δε δίστασε πολλάκις να αρθρώνει 
θαρρετό, πατριωτικό, μαχητικό και οξύ κάποιες φορές, αλλά υπεύθυνο και 
συνειδητοποιημένο λόγο, συνδέοντας το χρέος του ως Εκκλησιαστικού 
ταγού, και με τον εθνικό αγώνα για τη σωτηρία της πατρίδας μας.

Ως εκ τούτου, στάθηκε πολύτιμος αρωγός, προσφέροντας συνεχή τη 
στήριξη στις προσπάθειες και τον αγώνα της πολιτικής ηγεσίας της χώρας, 
για την επανένωση της πατρίδας μας, την επιστροφή στις πατρογονικές 
εστίες, τη διακρίβωση της τύχης των αγνοουμένων και την αποκατάσταση 
των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στον τόπο μας.

Στήριξη που υποδεικνύει τον δρόμο της σφυρηλάτησης της μεγαλύτερης 
δυνατής ενότητας και της αλληλεγγύης στο εσωτερικό μέτωπο, απαραίτητης 
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προϋπόθεσης για την επιτυχή έκβαση του αγώνα της επανένωσης της 
πατρίδος μας.

Αναντίλεκτα, το πολυσχιδές έργο και η δράση που ανέπτυξε ο 
Μακαριώτατος Αρχιεπισκόπος Κύπρου Χρυσοστόμος Β’, τιμούν τον θεσμό 
που εκπροσωπεί και τον αναδεικνύουν ως μία εκ των λαμπροτέρων και 
διακεκριμένων εκκλησιαστικών μορφών του τόπου.

Μακαριώτατε, καταθέτοντας εκ μέρους της Πολιτείας και του λαού 
τις ευγνώμονες ευχαριστίες μας για την πολύτιμη προσφορά σας κατά τη 
μακρά εκκλησιαστική σας διακονία, στο ποίμνιο και στον τόπο μας, εύχομαι 
υγεία και μακροημέρευση για τη συνέχιση του πολύτιμου και πολυποίκιλου 
εκκλησιαστικού, κοινωνικού και εθνικού σας έργου.
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ΕΓΚΑΡΔΙΟΝ ΕΥΧΕΤΗΡΙΟΝ  ΓΡΑΜΜΑ
ΤΗΣ ΑΥΤΟΥ ΘΕΙΟΤΑΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΟΤΗΤΟΣ

ΤΟΥ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟΥ ΠΑΤΡΙΑΡΧΟΥ
κ. κ. ΒΑΡΘΟΛΟΜΑΙΟΥ

ΕΠΙ ΤΗι ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΕΙ ΤΕΣΣΑΡΑΚΟΝΤΑΕΤΟΥΣ 
ΘΕΟΤΗΡΗΤΟΥ ΚΑΙ ΕΥΚΛΕΟΥΣ ΑΡΧΙΕΡΩΣΥΝΗΣ

ΤΟΥ ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΟΥ ΚΥΠΡΟΥ
κ. κ. ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΥ Β΄

a

Μακαριώτατε καί Ἁγιώτατε Ἀρχιεπίσκοπε Νέας Ἰουστινιανῆς καί πάσης 
Κύπρου, ἐν Χριστῷ τῷ Θεῷ λίαν ἀγαπητέ καί περιπόθητε ἀδελφέ καί 

συλλειτουργέ τῆς ἡμῶν Μετριότητος κύριε Χρυσόστομε, τήν Ὑμετέραν 
σεβασμίαν Μακαριότητα ἀδελφικῶς ἐν Κυρίῳ κατασπαζόμενοι, ὑπερήδιστα 
προσαγορεύομεν.

Ἐν αἰσθήμασιν ἀγάπης ἐν Κυρίῳ καί πολλῆς τιμῆς πρός τό πρόσωπον τῆς 
Ὑμετέρας περισπουδάστου ἡμῖν Μακαριότητος, ἐπικοινωνοῦμεν γηθοσύνως 
μεθ᾿ Ὑμῶν, διά νά ἀπευθύνωμεν ἐγκαρδίους εὐχάς ἐπί τῇ συμπληρώσει 
τεσσαρακονταετοῦς θεοτηρήτου καί εὐκλεοῦς ἀρχιερωσύνης.

Αἱ ἐπέτειοι εἶναι καιρός δοξολογίας καί ἐνθυμήσεως. Δοξάζομεν 
τόν πάνδωρον Θεόν, τόν χαρισάμενον εἰς τόν λαόν Αὐτοῦ τόν πανάξιον 
ἐκκλησιαστικόν ἄνδρα καί πρωθιεράρχην, ὅστις, καθ᾿ ὅλην τήν ἀρχιερατείαν 
Αὐτοῦ, καί δή, σχεδόν ἐπί δωδεκαετίαν ὅλην, ὡς Ἀρχιεπίσκοπος Νέας 
Ἰουστινιανῆς καί πάσης Κύπρου, ἠγωνίσθη θεαρέστως διά τήν εὐστάθειαν 
τῆς ἐν Κύπρῳ Ἐκκλησίας, τοποθετῶν μετά παρρησίας τόν λύχνον «ἐπί τήν 
λυχνίαν» (Ματθ. ε’, 15), ἀνυποχώρητος ὅταν θίγωνται τά πρώτιστα καί τά 
τιμαλφῆ τῆς Ὀρθοδοξίας καί τοῦ Γένους.

Προσεφέρετε, Μακαριώτατε, πλεῖστα ὅσα εἰς τήν ὀργάνωσιν τῆς 
Ἐκκλησίας τῆς Κύπρου καί εἰς τήν ἱεράν ὑπόθεσιν τῆς διασώσεως καί 
ἀναδείξεως τῆς πνευματικῆς καί πολιτισμικῆς κληρονομίας τοῦ ὀρθοδόξου 
κυπριακού λαοῦ. Ὑπήρξατε καί συνεχίζετε νά εἶσθε εὐαίσθητος ποιμενάρχης, 
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ὁ ὁποῖος γνωρίζει τάς ποιμαντικάς ἀνάγκας τοῦ συγχρόνου ἀνθρώπου καί 
προσφέρει «βοήθειαν» καί «ἀλήθειαν» πρός αὐτόν.

Ἀναγνωρίζομεν τήν καθοριστικήν συμβολήν Ὑμῶν καί τήν στήριξιν τήν 
ὁποίαν παρέσχετε εἰς τήν ἡμετέραν Μετριότητα κατά τήν τελευταίαν, κρίσιμον 
φάσιν, τῆς προετοιμασίας τῆς Ἁγίας καί Μεγάλης Συνόδου τῆς Ὀρθοδόξου 
Ἐκκλησίας. Ἡ ἀποτελεσματική μετοχή Ὑμῶν εἰς τάς ἐργασίας τῆς Συνόδου μέ 
παρρησίαν καί εὐγλωττίαν, αἱ θεολογικῶς καί ἐκκλησιολογικῶς ἀρτιώταται 
πα-ρεμβάσεις Ὑμῶν εἰς τάς συζητήσεις, τό ὀρθόδοξον Ὑμῶν φρόνημα, ἡ 
προσπάθεια διά νά προβληθῇ τό σωστικόν μήνυμα τῆς Ὀρθοδοξίας πρός τόν 
σύγχρονον κόσμον, συνέβαλον τά μέγιστα εἰς τήν ἐπιτυχῆ διεξαγωγήν καί 
τήν ὁλοκλήρωσιν τοῦ ἔργου τῆς Συνόδου. Δι᾿ ὅλα αὐτά, Σᾶς εὐχαριστοῦμεν, 
Μακαριώτατε. Ἐγράψετε, ὄντως, ἱστορίαν καί δικαίως τιμᾶσθε ἐν τῷ 
Ὀρθοδόξῳ κόσμῳ.

Ἡ μαρτυρία τῆς Ἐκκλησίας δίδεται σήμερον, Τιμιώτατε ἐν Χριστῷ Ἀδελφέ, 
ἐνώπιον τῆς πολυδιαστάτου κρίσεως τοῦ πολιτισμοῦ. Ἡ ζωή τοῦ συγχρόνου 
ἀνθρώπου καθορίζεται ἀπό τάς τεχνολογικάς ἐξελίξεις, ἀπό τήν ἰδιόνομον 
λειτουργίαν τῆς οἰκονομίας, τήν σύγκρουσιν τῶν πολιτισμῶν καί τήν 
ἀπολυτοποίησιν τῶν ἀτομικῶν δικαιωμάτων καί ἐπιθυμιῶν. Πρότυπον ζωῆς 
κατέστη τό ἄτομον, τό ὁποῖον κατέχει καί χρησιμοποιεῖ διά τόν ἑαυτόν του 
ὅ,τι ἐπιθυμεῖ, πλήρως ἀδιάφορον διά τόν πλησίον. Ἀκούομεν περί προστασίας 
τῶν δικαιωμάτων τοῦ ἀνθρώπου, περί οἰκονομικῆς προόδου, περί ἰσότητος 
καί δικαιοσύνης, περί παγκοσμίου εἰρήνης, διαπιστοῦμεν ὅμως, ὅτι εἰς τούς 
λόγους καί τάς διακηρύξεις δέν ἀντιστοιχοῦν τά ἔργα καί ἡ πραγματικότης. 
Τά δικαιώματα τοῦ ἀνθρώπου συχνότατα χρησιμοποιοῦνται διά πολιτικούς 
σκοπούς, ἐνῶ εὐρέως κυριαρχεῖ τό «δίκαιον τοῦ ἰσχυροτέρου». Ἡ οἰκονομική 
ἀνάπτυξις δέν ἀφορᾷ εἰς τήν πλειοψηφίαν τῶν κατοίκων τῆς γῆς, ἐνῶ ἡ 
πρόοδος τῆς ἐπιστήμης ἐκτυλίσσεται ἐρήμην τῶν αὐθεντικῶν συμφερόντων 
τοῦ ἀνθρώπου.

Ἐν τῷ περιβάλλοντι τούτῳ, ἡ Ἐκκλησία ἀγωνίζεται νά φωτίσῃ καί νά 
μεταμορφώσῃ τήν ζωήν τῶν ἀνθρώπων, ἀπευθυνομένη πρωτίστως εἰς τήν 
ἀνθρωπίνην καρδίαν, κηρύσσουσα καί ἀσκοῦσα τήν ἀγάπην, τήν ἀλληλεγγύην 
καί τήν ἁπλότητα, ἐν ἀναφορᾷ, πάντοτε, πρός τόν αἰώνιον ἐν Χριστῷ 
προορισμόν τοῦ ἀνθρώπου, ἀναδεικνύουσα, λόγῳ καί ἔργῳ, τήν χριστιανικήν 
πίστιν ὡς δύναμιν ζωῆς καί ἐνθέου ἐλευθερίας. Ἀνήκομεν εἰς τόν Χριστόν, τήν 
Αὐτοζωήν, τήν Αὐτοαλήθειαν, τήν Αὐτοφιλανθρωπίαν, καί εἰς τήν Ἐκκλησίαν 
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Του, τήν «κοινωνίαν θεώσεως», τόν «κόσμον τοῦ κόσμου». Τό εὐαγγέλιον 
ἡμῶν εἶναι «ὁ Χριστός ἐν τῇ Ἐκκλησίᾳ καί ἡ Ἐκκλησία ἐν τῷ Χριστῷ». Ὅταν 
ὁμιλῶμεν, ὁμιλοῦμεν περί τοῦ «Ἐκκλησίας σάρκα ἀναλαβόντος» Λόγου τοῦ 
Θεοῦ, καί ὅταν σιγῶμεν, πάλιν διά τόν ἀγαπήσαντα καί ἀγαπῶντα ἡμᾶς 
Σωτῆρα τοῦ κόσμου τό πράττομεν.

Συνεχίζομεν, Μακαριώτατε, τόν κοινόν ἡμῶν ἀγῶνα καί τήν κοινήν 
χριστιανικήν μαρτυρίαν, ὡς ἐνετείλατο ἡμῖν ὁ Κύριος ἡμῶν, ὡς «Θεοῦ 
διάκονοι», ὁμοῦ καί ὁμοθυμαδόν. Ἡ κοινή προσπάθεια εἶναι ἐπιβεβλημένη 
καί λόγῳ τοῦ μεγέθους τῶν συγχρόνων προβλημάτων, τά ὁποῖα μόνον ἀπό 
κοινοῦ δύνανται νά ἀντιμετωπισθοῦν. Διά νά ἐπιτύχωμεν εἰς τοῦτο, ὀφείλομεν 
νά γνωρίζωμεν τάς προκλήσεις, ἀλλά καί τάς θετικάς προοπτικάς τῆς ἐποχῆς 
μας, τά κοινωνικά δεδομένα τῆς σήμερον καί τάς ὑπαρξιακάς ἀνάγκας τοῦ 
συγχρόνου ἀνθρώπου. Αὐτό ἀπαιτεῖ ἐγρήγορσιν, σοβαρότητα, ποιμαντικήν 
φαντασίαν, πνεῦμα συνεργασίας καί διαλόγου. Ὑμεῖς, Μακαριώτατε εἶσθε 
ἄνθρωπος τοῦ διαλόγου καί τῶν ἀνοικτῶν ὁριζόντων. Δι᾿ Ὑμᾶς ἡ Ὀρθοδοξία 
δέν ἐσήμαινε ποτέ καί δέν σημαίνει κλειστότητα καί ἐσωστρέφειαν, ἀλλά 
ἀνοικτοσύνην καί φιλάνθρωπον μαρτυρίαν ἐν τῷ κόσμῳ.

Ἐπί δέ τούτοις, ἀπευθύνοντες μυχόθεν συγχαρητηρίους προσρήσεις τῇ 
Ὑμετέρᾳ προσφιλεστάτῃ ἡμῖν Μακαριότητι, εὐχόμεθα ὅπως ὁ ἀγαθοδότης 
Κύριος χαρίζηται Ὑμῖν ὑγιείαν κατ᾿ ἄμφω καί κρατύνῃ Ὑμᾶς, ὥστε νά 
συνεχίσητε ἐπί πολύν ἔτι χρόνον, ὀρθοτομοῦντες τόν λόγον τῆς ἀληθείας, 
τό θεάρεστον Ὑμῶν ἔργον, ἐπ᾿ ἀγαθῷ τοῦ θεόθεν Ὑμῖν ἐμπεπιστευμένου 
πληρώματος τῆς Ἁγιωτάτης Ἐκκλησίας Κύπρου καί τοῦ ἀνά τήν οἰκουμένην 
ὀρθοδόξου λαοῦ τοῦ Θεοῦ.

Κατασπαζόμενοι τοίνυν Ὑμᾶς φιλήματι ἁγίῳ, ἐκ Φαναρίου, συναγαλ-
λόμενοι δέ μεγάλως μεθ᾿ Ὑμῶν καί μετέχοντες νοερῶς εἰς τούς ἐπετειακούς 
ἑορτασμούς, διατελοῦμεν μετ᾿ ἐξιδιασμένης τιμῆς καί βαθείας ἀγάπης ἐν 
Κυρίῳ.

,βιη’ Φεβρουαρίου κ’
Τῆς Ὑμετέρας σεβασμίας Μακαριότητος

ἀγαπητός ἐν Χριστῷ ἀδελφός
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«ΤΗΝ ΔΙΑΚΟΝΙΑΝ ΣΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΟΝ»

ΟΜΙΛΙΑ ΤΗΣ Α. Μ. ΤΟΥ ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΟΥ ΚΥΠΡΟΥ

κ. κ. ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΥ ΣΤΗΝ ΚΛΗΡΙΚΟΛΑΪΚH ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ 

ΓΙΑ ΤΑ 40ΧΡΟΝΑ ΤΗΣ ΑΡΧΙΕΡΑΤΕΙΑΣ ΤΟΥ

a

Γεμάτη από συγκινήσεις η σημερινή μέρα. Ποικίλα τα συναισθήματα που 
πλημμυρίζουν την ψυχή μου. Σε πολλαπλές διαδρομές οδεύει η σκέψη 

μου. Σε διάφορα επίπεδα κινείται ο λογισμός μου.

Πριν αναφερθώ στα όσα από τα οράματά μου μπόρεσα να πραγματοποιήσω 
κατά τα σαράντα χρόνια της αρχιερατικής πορείας μου μέσα στην Εκκλησία, 
θεωρώ επιτακτική ανάγκη να ευχαριστήσω Εκείνον «οὗ ἐν τῇ χειρὶ τὰ πάντα».  
«Τί γὰρ βροτοῖς ἄνευ Αὐτοῦ τελεῖται;», θα ομολογούσα κι εγώ, παραφρά-
ζοντας τον αρχαίο τραγωδό. 

Από τα μύχια της ψυχής μου αναφωνώ: Ευλογητός ο Θεός «ὁ ἐγείρων 
ἀπὸ γῆς πτωχὸν καὶ ἀπὸ κοπρίας ἀνυψῶν πένητα, τοῦ καθίσαι αὐτὸν μετὰ 
ἀρχόντων, μετὰ ἀρχόντων λαοῦ αὐτοῦ» (Ψαλ. 112, 7-8). Όντως «πτωχὸς 
καὶ πένης», άσημος εξ ασήμων, αξιώθηκα από Αυτόν, «ἐκ νεότητός μου», 
«βόσκειν τὰ ἀρνία καὶ ποιμαίνειν τὰ πρόβατά Του», καταστάς επίσκοπος και 
πνευματικός ηγέτης της πρώτης Μητροπόλεως της Κυπριακής Εκκλησίας, 
πριν από 40 ακριβώς χρόνια. 

Εκείνος «ηὐδόκησεν» «αἱ ἡμέραι τῶν ἐτῶν μου» να φθάσουν και να 
υπερβούν το βιολογικό όριο του ψαλμωδού (Ψαλμ. 89, 10). Εκείνος, μέσα στην 
άπειρή Του συγκατάβαση παρέτεινε και τα έτη της ζωής μου∙ και με ετίμησε 
υπέρ αξίαν, με την ανάθεση, προ ενδεκαετίας και πλέον, της διακυβέρνησης 
του περικλεούς αρχιεπισκοπικού θρόνου.

«Βαστάσας τὸν καύσωνα τῆς ἡμέρας», κεκοπιακώς εκ της τεσσαράκοντα-
ετούς τραχείας οδοιπορίας, φέροντας επί του σώματος τα στίγματα του 
πανδαμάτορος χρόνου, με καθημαγμένο τον χιτώνα εκ των νυγμάτων, των 
παγίδων και των τριβόλων της μακράς οδού, αναπολώ κριτικά σήμερα και 
αξιολογώ, όσο μπορώ πιο αντικειμενικά, την παρελθούσα τεσσαρακονταετία.
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Κατανοούσα πλήρως το μέγεθος της ευθύνης που, πριν σαράντα χρόνια, 
σαν σήμερα, ανελάμβανα. Ήξερα καλά ότι «παντὶ ᾧ ἐδόθη πολύ, πολὺ 
ζητηθήσεται παρ’ αὐτοῦ, καὶ ᾧ παρέθεντο πολύ, περισσότερον αἰτήσουσιν 
αὐτόν» (Λουκ. 12, 48). Από την άλλη άκουα και τον ομώνυμό μου πατριάρχη 
Κωνσταντινουπόλεως: «Ἐπ’ ἀξιώματος ἐγένου μεγάλου καὶ ἀρχῆς ἐπελάβου 
ποτὲ ἐκκλησιαστικῆς; Μὴ μέγα φρόνει∙ οὐ σὺ τὴν δόξαν ἐκτήσω ἀλλ’ ὁ 
Θεὸς σὲ ἐνέδυσε… Μὴ φυσῶ, μηδὲ ἀλαζονεύου… ἀλλὰ πένητα σαυτὸν 
εἶναι νόμιζε καὶ ἄδοξον∙ (MPG 61,85). Γι’αυτό και κατέστρωσα αμέσως 
πρόγραμμα δράσης και επέλεξα τον αθόρυβο και άνευ κομπασμών τρόπο 
εφαρμογής του.

Δεν θα ’θελα να ήμουν ποτέ διακοσμητικό στοιχείο, «χρήσιμο» στις 
δοξολογίες και στις παρελάσεις, ούτε και να καταντήσω απλός χωροφύλακας 
της ηθικής. Ούτε και να ήμουν ουραγός επιθυμούσα,  έστω κι αν οι καιροί 
ήταν εξαιρετικά δύσκολοι, μέσα στα χαλάσματα της εισβολής, αμέσως μετά 
τον θάνατο του Εθνάρχη Μακαρίου, αλλά και ύστερα, όταν με το έλεος του 
Θεού, ανέβαινα κι εγώ στον θρόνο που εκλέισε εκείνος.

Είχα την αίσθηση, σε όποια εκκλησιαστική θέση κι αν βρέθηκα, ότι 
κουβαλούσα στους ώμους μου όλη την κληρονομιά των προκατόχων μου και 
ότι είχα χρέος να την συντηρήσω αμόλυντη και να την αξιοποιήσω περαιτέρω. 
Γι’ αυτό κι αγω-νιούσα στη σκέψη μήπως φύγω από τον κόσμο τούτο χωρίς να 
αφήσω άλλα ίχνη στο πέρασμά μου, παρά μόνο την ανάμνηση ενός κληρικού 
που ξεκίνησε με όραμα να αλλάξει καταστάσεις αλλά απέτυχε.

Η όλη τριβή μου μέσα στον λαό, από τη θέση του ηγουμένου της Μονής 
του Αγίου Νεοφύτου, με είχε πείσει ότι ο κόσμος δεν χρειαζόταν ηθική 
αλλά ήθος. Είχε ανάγκη μιας υποδειγματικής στάσης ζωής και μιας σωστής 
νοοτροπίας, ενός πολιτισμού, και όχι νόμων και κανόνων ζωής. Η Ορθοδοξία 
για τον λαό μας δεν ήταν μόνο μια  παράδοση. Ήταν κι ένα χρέος. Δεν ήταν 
ο άγνωστος Χ στο εκάστοτε πιεστικό πρόβλημα της κοινωνίας. Ήταν τα δεδομένα  
για την άμεση λύση κάθε προβλήματος, τα οποία έπρεπε να επεξεργαστώ και 
να αξιοποιήσω. Έτσι αντιλαμβανόμουν το καθήκον και την αποστολή που ανα- 
λάμβανα.

Υψηλό το κάλεσμα και η αποστολή υψηλότερη. Η πορεία δύσκολη και 
πολλάκις μονήρης. Είχα όμως πάντοτε την αίσθηση  ότι είχα συμπαραστάτη 
τον Θεό. Πίστευα πως αν δεν θα συμπορευόταν μαζί μου, γνωρίζοντας τις 
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αδυναμίες μου, δεν θα μου ανέθετε τέτοιο έργο.

Αναφερόμενος στο έργο της τεσσαρακονταετίας «φείδομαι μή τις εἰς ἐμὲ 
λογίσηται ὑπὲρ ὃ βλέπει με ἢ ἀκούει τι ἐξ ἐμοῦ» (Β΄Κορ. 12,6). Αλλά είναι 
ανάγκη να «πληροφορήσω τὴν διακονίαν μου» (Πρβλ. Β΄ Τιμ.4,5) και να 
δώσω «ἀπολογίαν τοῖς ἐμὲ ἀνακρίνουσι» (Πρβλ. Α΄ Κορ. 9,3). Το αισθάνομαι 
και ως προσωπική ανάγκη.  

Δεν θα αναφερθώ στα καθημερινά προβλήματα του ποιμνίου: τα μυστήρια 
δια των οποίων αγιάζεται ο λαός, το κτίσιμο ναών, όπως και του καθεδρικού 
ναού, που ξεκινήσαμε με τη βοήθεια του Θεού, τη μέριμνα για πάσχοντες και 
ενδεείς. Ούτε και στην ειρήνευση των διεστώτων, την οποία προσπάθησα και 
επέφερα μετά την εκλογή μου, στον αρχιεπισκοπικό θρόνο. Είναι αυτονόητη 
η ενασχόληση κάθε επισκόπου με αυτά. Θα αναφερθώ σε έξι άλλους  κύριους 
τομείς του έργου μου:

Α΄. Το 1978, τη χρονιά της εκλογής και εγκαθίδρυσής μου ως Μητρο- 
πολίτου Πάφου, βρέθηκα, αντιπροσωπεύοντας την Εκκλησία της Κύπρου, 
σε Πανορθόδοξη Διάσκεψη στη Γενεύη. Ανάμεσα σε κορυφαίους Ιεράρχες, 
όπως ήταν ο Χαλκηδόνος Μελίτων, ο Καρθαγένης Παρθένιος και άλλοι, 
επιβεβαίωσα εκείνο το οποίο και πριν εγνώριζα πολύ καλά∙ ότι η σπου-
δαιότητα και το μέγεθος μιας Εκκλησίας δεν εξαρτώνται ούτε από τη 
γεωγραφική της θέση ούτε από τον αριθμό των πιστών της, αλλά από το 
νέφος των μαρτύρων και των αγίων της, από το μέγεθος της μαρτυρίας 
της, από την ποιότητα των θεσμών και του διακονήματός της. Από όλες 
τις άλλες Εκκλησίες εμαρτυρείτο και η αποστολικότητα της Εκκλησίας μας, 
και το νέφος των μαρτύρων και αγίων της, καθώς και η μαρτυρία της στον 
Χριστιανικό κόσμο, αφού ήταν παρούσα σ’ όλες τις Οικουμενικές Συνόδους. 

Εκείνο που της έλειπε, για να μη μειονεκτεί σε τίποτα απέναντι στις άλλες 
Εκκλησίες, ήταν η πλήρης Σύνοδος. Από τον 12ο αιώνα, οπόταν οι Λατίνοι 
είχαν εξαρθρώσει τη διοικητική οργάνωσή της και περιόρισαν σε τέσσερις 
τις επισκοπές της, είχε εκλείψει το ορατό σημείο της αυτοκεφαλίας της. Για 
απόκτηση της αρμόζουσας σ’ αυτή θέσης ανάμεσα στις άλλες Εκκλησίες, των 
οποίων η εκτίμηση προς αυτήν ήταν δεδομένη, θα ’πρεπε να αποκτήσει πλήρη 
Σύνοδο∙ Σύνοδο δηλαδή αποτελούμενη από περισσότερους των δεκατριών  
επισκόπους. Η επιδίωξη αυτή έγινε από τότε η μόνιμη στόχευσή μου. Εξάλλου, 
λόγω της έλλειψης πλήρους Συνόδου, κατά καιρούς η Εκκλησία της Κύπρου 



154 ΤΗΣ ΣΥΝΤΑΞΕΩΣ ΤΟΥ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟΥ ΜΑΣ

ήταν αναγκασμένη να απευθύνεται στις πλησιόχωρες Εκκλησίες, ζητώντας τη 
βοήθειά τους για λύση εσωτερικών της προβλημάτων.

Ο Καταστατικός μας Χάρτης επέτρεπε την απόκτηση Συνόδου Αυτο-
κεφάλου Εκκλησίας με την εκλογή Χωρεπισκόπων σε κάθε Μητρόπολη. Παρά 
τις συνεχείς προσπάθειές μου, αυτό δεν έγινε από τους άλλους Συνοδικούς 
αποδεκτό. Γι’ αυτό και στο τέλος προχώρησα μόνος, δημιουργώντας στα όρια 
της Μητρόπολης Πάφου τη Χωρεπισκοπή Αρσινόης και προβάλλοντας ως 
Χωρε-πίσκοπο Αρσινόης τον κατοπινό διάδοχό μου στη Μητρόπολη Πάφου, 
κ. Γεώργιο.  Όταν αργότερα, με τη Χάριν του Θεού, ανήλθα στον αρχι-
επισκοπικό θρόνο, πραγματοποίησα, με τη βοήθεια των αδελφών Συνοδικών, 
αυτό το όραμά μου. Στα όρια της Αρχιεπισκοπής δημιουργήθηκαν οι 
Μητροπόλεις Κωνσταντίας και Ταμασού και η επισκοπή Καρπασίας. Από 
κοινότητες της Αρχιεπισκοπής και της Μητροπόλεως Κιτίου δημιουργήθηκε 
η Μητρόπολη Τριμυθούντος.  Από κοινότητες της Μητρόπολης Μόρφου 
συνεστήθη η Μητρόπολη Κύκκου και Τηλλυρίας, και στα όρια της 
Μητρόπολης Λεμεσού συνεστήθη η επισκοπή Αμαθούντος. Έτσι, με τον 
τρόπο αυτό, δεν θα υπάρχει μόνον καλύτερη διαποίμανση του λαού, αλλά 
και θα επιλύονται, χωρίς την ανάγκη μετάκλησης έξωθεν επισκόπων, όλα τα 
προβλήματα της Αυτοκεφάλου μας Εκκλησίας.  

Θεωρώ ότι η δημιουργία Συνόδου Αυτοκεφάλου Εκκλησίας συνιστά 
την υλοποίηση του μεγαλύτερου οράματός μου. 

Β΄. Πιεστικό για μένα ήταν πάντοτε και το πρόβλημα της μισθοδοσίας του 
Κλήρου. Ποιμαίνοντας για χρόνια μιαν πτωχή επαρχία, είχα ως καθημερινό 
πρόβλημά μου την εξασφάλιση των μισθών των κληρικών. Το μικρό σε 
πληθυσμό μέγεθος των κοινοτήτων της Πάφου είχε ως συνέπεια την αδυναμία 
κάλυψης, εκ μέρους τους, του μισθού των ιερέων τους. Προσπάθειές μου 
για δημιουργία ενός κοινού ταμείου μισθοδοσίας του Κλήρου, για όλη 
την Εκκλησία της Κύπρου, δεν εύρισκαν ανταπόκριση από αυτούς που 
δεν αντιμετώπιζαν πρόβλημα. Γι’ αυτό, μετά την εγκατάστασή μου στον 
αρχιεπισκοπικό θρόνο, θεώρησα χρέος μου, έστω κι αν η Αρχιεπισκοπή δεν 
αντιμετώπιζε τέτοιο πρόβλημα, να ανταποκριθώ στις ανάγκες των πτωχών 
Μητροπόλεων, ιδρύοντας τον Ενιαίο Φορέα Μισθοδοσίας Εφημεριακού 
Κλήρου, παρέχοντας μάλιστα και μια σημαντική αύξηση στον μηνιαίο μισθό 
των Κληρικών. Τον Φορέα ενίσχυσα με περιουσία της Αρχιεπισκοπής, ώστε 
να καταστεί ανεξάρτητος οικονομικά και να μπορέσει να συνεχίσει το έργο 
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του και μετά από μένα. Κάθε κοινότητα συνεισφέρει κατά τις δυνατότητές 
της στον Φορέα, ενώ το υπόλοιπο του μισθού τού Ιερέα τους καλύπτεται από 
αυτόν. 

Θεωρώ την ίδρυση του Ενιαίου Φορέα Μισθοδοσίας Ενοριακού Κλήρου 
μεγάλη τομή στα εκκλησιαστικά μας πράγματα που ήταν επιβεβλημένη να 
γίνει.

Γ΄. Από της αναλήψεως των αρχιερατικών καθηκόντων μου, με απα- 
σχολούσε τόσο το μορφωτικό επίπεδο όσο και το ήθος των κληρικών μας. 
Όσο η στάθμη μόρφωσης του λαού ανέβαινε θα ’πρεπε να ανεβαίνει 
και το μορφωτικό επίπεδο των κληρικών. Κι όσο τα ήθη χαλάρωναν 
θα ’πρεπε περισσότερον οι κληρικοί να ’ναι παράδειγμα προς μίμηση. 
Η Ιερατική Σχολή «Απόστολος Βαρνάβας» πρόσφερε πολλά στην Εκ-
κλησία της Κύπρου. Δεν παρείχε όμως Θεολογική μόρφωση∙ δεν ήταν 
Πανεπιστημιακού επιπέδου Σχολή. Για τις ανάγκες των πόλεων και των 
μεγάλων αγροτικών κέντρων θα ’πρεπε να έχουμε θεολόγους Ιερείς. 
Οι Θεολογικές Σχολές στην Ελλάδα πρόσφεραν μόρφωση, όχι όμως και 
το απαιτούμενο εκκλησιαστικό ήθος. Τα τελευταία χρόνια, μάλιστα, και τα 
επίπεδα μόρφωσης των Σχολών αυτών έχουν πέσει, λόγω του ισχύοντος 
συστήματος εισαγωγικών εξετάσεων. Η Θεολογία θεωρείται, κατά κανόνα, 
η τελευταία επιλογή των υποψηφίων. Εισάγονται εκεί αδύνατοι φοιτητές 
και έτσι τα επίπεδα διδασκαλίας αναγκαστικά υποβιβάζονται. Εξάλλου, στις 
Πανεπιστημιακές αυτές Σχολές δεν είναι δυνατόν να προσφέρεται η Κυπριακή 
Εκκλησιαστική μας παράδοση. Αυτά όλα με ώθησαν στην πραγμάτωση και 
ενός άλλου στόχου μου: στην ίδρυση Θεολογικής Σχολής της Εκκλησίας της 
Κύπρου. Εκτός των ως άνω επιδιώξεων, η Σχολή θα γίνει Κέντρο Θεολογικών 
ζυμώσεων και συζητήσεων που θα αναδεικνύουν το ήθος και την προσφορά 
της Εκκλησίας του Αποστόλου Βαρνάβα στον Χριστιανικό κόσμο. Κι ακόμα, 
στους δύσκολους καιρούς που περνούμε, η Σχολή δεν θα είναι μόνο κέντρο 
θεολογίας, επιστήμης και ήθους. Θα είναι προσανατολισμένη και προς το 
όραμα απελευθέρωσης του τόπου μας. 

Ήδη το προσεχές έτος η Σχολή μας, αφιερωμένη στην Πανσωστική Αγία 
Τριάδα, θα δώσει, Θεού θέλοντος, τους πρώτους αποφοίτους της.

Δ΄. Θα ήθελα να αναφερθώ και σε έναν άλλο τομέα της μέριμνάς μου, ο 
οποίος, ίσως, να μην έχει γίνει αντιληπτός από πολλούς, και που ήταν η κύρια 
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αιτία της ένταξής μου στον Κλήρο. Αναφέρομαι στον Μοναχισμό. Είναι, 
νομίζω, γνωστές σε όλους οι περιπέτειες της παιδικής μου ηλικίας. Ο πατέρας 
μου σκοτώθηκε σε εργατικό ατύχημα στην Ιερά Μονή Αγίου Νεοφύτου όταν 
εγώ ήμουν 10 χρονών. Οι μοναχοί θεώρησαν τότε χρέος τους να μορφώσουν 
ένα από τα παιδιά του θανόντος κι έτσι είχα σταλεί στο Γυμνάσιο, μένοντας 
στη Μονή ως δόκιμος. Έζησα από κοντά και το ύψος της μοναχικής πολιτείας, 
αλλά και τα μειονεκτήματα πολλών μοναχών. Κι όταν τέλειωσα το Γυμνάσιο 
και ήμουν ελεύθερος είτε να φύγω στον κόσμο είτε να παραμείνω ως μοναχός, 
εκείνο που συνέτεινε καθοριστικά  στην επιλογή μου ήταν η επιθυμία μου 
να μείνω και να παλέψω για διόρθωση των κακώς εχόντων, έχοντας πλήρη 
επίγνωση των δυσκολιών που θα συναντούσα. 

Ο υγιής μοναχισμός είναι η δόξα της Εκκλησίας, ενώ ο αρρωστημένος 
μοναχισμός είναι πραγματική πληγή της Εκκλησίας. Υπάρχουν πάντοτε 
αυθεντικοί μοναχοί, που στόχον έχουν τη νίκη κατά των παθών. Αυτοί 
έχουν συναίσθηση της αναξιότητας και της αμαρτωλότητάς τους και ζητούν 
καθημερινά το έλεος του Θεού. Κάποιοι άλλοι έχουν περιθωριοποιήσει τον 
Θεό και επιδιώκουν τη δική τους προβολή στον κόσμο, μέσω των δήθεν 
επιτευγμάτων τους, θέλοντας να λατρεύονται αυτοί σαν Θεοί.  

Πιστεύω ότι ο Επίσκοπος πρέπει να εποπτεύει και να παρακολουθεί 
όλες τις Μονές της επαρχίας του, - αυτό έκανα και εγώ - και να προσπαθεί 
να θεραπεύει τα κακώς έχοντα με διάκριση, με λόγο, μερικές φορές και με 
χειρουργικές πνευματικές επεμβάσεις. Η Ορθόδοξη Μονή πρέπει να είναι 
υπόδειγμα για τους πιστούς στα πάντα. Όχι μόνο ενάρετου προσωπικού βίου 
των μοναχών, αλλά ακόμα και κοινωνικής ζωής, οικονομικής διαφάνειας και 
νομιμότητας, ελευθερίας και δικαιοσύνης. Από αυτή πρέπει να εκπορεύεται 
πνεύμα αγάπης, πνευματικής ελευθερίας, αποδέσμευσης από κάθε εξάρτηση. 
Αρρωστημένη κατάσταση επικρατεί όταν σε μια Μονή επιβάλλεται ετσι-
θελισμός και εκφοβισμός, που αποτρέπει την ελεύθερη έκφραση, γιατί σε 
τέτοια περίπτωση λανθάνουν εκφοβισμοί, πιέσεις, συκοφαντίες, διαβολές και 
απειλές. 

Αρρωστημένη είναι και η κατάσταση κατά την οποία μια Μονή προσπαθεί να 
ελέγχει την κοινωνία με πολιτικά και άλλα μέσα, καθώς και με την εκμετάλλευση 
του θρησκευτικού συναισθήματος του λαού. Ούτε στην Πάφο, ούτε στην 
Αρχιεπισκοπική περιφέρεια επέτρεψα να εκδηλωθούν τέτοια φαινόμενα που να 
απο προσανατολίζουν τον λαό. Πιστεύω στον υψηλό προορισμό και στο ήθος 
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των μοναχών και όχι στον αριθμό τους, ή την ανάμειξή τους σε κοσμικά ή και  
ενοριακά θέματα.

Ε΄. Στόχος μου, τον οποίο έχω ήδη θέσει από φέτος σε εφαρμογή, ήταν και 
η δημιουργία σχολείων, κάθε βαθμίδας, που να λειτουργούν κάτω από την 
επίβλεψη της Εκκλησίας. 

Η παιδεία, χωρίς αμφιβολία, αποτελεί τη βάση της προόδου και της 
ευημερίας κάθε λαού και προσδιορίζει το εθνικό του μέλλον. Για τον λαό 
μας, που πέρασε μιαν πολυαίωνη δουλεία, η ελληνική παιδεία αποτέλεσε 
το ανάχωμα για όλες τις πιέσεις και τις αφελληνιστικές προσπάθειες των 
διάφορων κατακτητών. 

Ως ο μόνος οργανωμένος θεσμικός φορέας η Εκκλησία ανέλαβε, στους 
μακρούς και ασέληνους αιώνες της δουλείας, και την ευθύνη της Παιδείας 
των υποδούλων. Τα, έστω και υποτυπώδη, στους αιώνες της Τουρκοκρατίας, 
σχολεία, ήταν έργα δικά της. Δάσκαλοι επίσης ήταν οι κληρικοί της. Μα 
και τα οργανωμένα, σε κατοπινό στάδιο σχολεία, όπως π.χ. το Παγκύπριο 
Γυμνάσιο, από την Εκκλησία ιδρύθηκαν και στις εθνικές και θρησκευτικές 
αξίες στηρίκτηκε το εκπαιδευτικό τους σύστημα.

Ούτε και σήμερα η Εκκλησία μπορεί να αδιαφορήσει για την προσφε- 
ρόμενη παιδεία στον λαό μας. Από τη φύση της η Εκκλησία είναι προασπιστής 
των χριστιανικών και ελληνικών μας αξιών, που είναι ταυτόχρονα και 
πανανθρώπινες αξίες. Αυτές οι αξίες και η παιδεία που στηρίζεται σ’ αυτές 
θα προστατεύσουν τον λαό μας από την αφομοίωσή του από αριθμητικά 
πολυπληθέστερους και στρατιωτικά υπέρτερους λαούς. Μια τέτοια παιδεία 
θα τον θωρακίσει απέναντι στην Τουρκική κατοχή. Κι έχουμε ευθύνη  να 
μη  χάσουμε αυτά  που με τόσους αγώνες διαφυλάξαμε στα προηγούμενα 
οκτακόσια χρόνια της σκλαβιάς: τη γλώσσα μας, τη θρησκεία μας, τις 
παραδόσεις μας. 

Στα δημόσια σχολεία, για διάφορους λόγους, όπως η κακώς νοούμενη 
«πολυπολιτισμικότητα» που θέλει να ισοπεδώσει τα πάντα, παραγνωρίζοντας 
τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά και τις ιδιαίτερες αξίες του λαού μας, ο 
υπέρμετρος ζήλος κάποιων επιτρόπων προστασίας ομάδων ή δικαιωμάτων 
τους, η πίεση από κάποια κόμματα με ξενόφερτες ιδεολογίες, παρατηρείται 
τάση για υποτίμηση τριών μαθημάτων: των Θρησκευτικών, τα οποία 
παιδαγωγούν εις  Χριστόν, της Ιστορίας η οποία συντηρεί την εθνική μνήμη 
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και δρα αποτρεπτικά στην επανάληψη λαθών του παρελθόντος και της 
Γλώσσας, η οποία ενισχύει την εθνική αυτοσυνειδησία, αφού, όπως λέει και ο 
Ελύτης «ὅπου γλῶσσα, πατρίς». 

Γι’ αυτό και ξεκινήσαμε από φέτος τη λειτουργία σχολείων υπό την 
άμεση ευθύνη και καθοδήγηση της Εκκλησίας, σύμφωνα, ασφαλώς, με τους 
νόμους και την έγκριση του Κράτους. Στα σχολεία αυτά θα ενισχύονται 
τα πιο πάνω μαθήματα, χωρίς να παραβλέπονται ή να υποτιμώνται και τα 
άλλα μαθήματα και η γενικότερη αγωγή των παιδιών. Από το τρέχον έτος 
λειτουργούμε νηπιαγωγεία. Θα προχωρήσουμε σταδιακά σε δημοτικά, σε 
γυμνάσια και σε λύκεια. Στα σχολεία της Εκκλησίας θα παρέχεται αγωγή 
με κέντρο τον άνθρωπο και όχι τις απλές απαιτήσεις της αγοράς για 
εργατικά χέρια κάποιων ειδικοτήτων, και θα ενισχύεται η θρησκευτική και 
εθνική αυτοσυνειδησία μας. Θεωρούσα και θεωρώ επιτακτική την ανάγκη 
ενασχόλησης της Εκκλησίας και σ’ αυτό τον τομέα.

Στ΄. Πλήρης Σύνοδος, όμως, Ταμείον Κλήρου, Θεολογική Σχολή, Κυπριακός 
Μοναχισμός και Σχολεία της Εκκλησίας και άλλα πολλά, δεν θα’ χουν 
νόημα αν δεν έχουμε πατρίδα. Κι η ματαίωση των στόχων της Τουρκίας για 
κατάληψη και εκτουρκισμό ολόκληρης της Κύπρου ήταν και θα παραμείνει 
το πρώτο  χρεωστικό μέλημά μου. 

Η Κυπριακή Εκκλησία συμπορεύτηκε με το ποίμνιό της σ’ όλες τις 
δυσκολίες του, στους μακρούς αιώνες της δουλείας και συνδέθηκε μαζί του 
με τρόπο αδιάσπαστο. Γι’ αυτό κι ήταν πάντα ηγετικός ο ρόλος της στις 
εθνικές μας υποθέσεις. Ο ηγετικός αυτός ρόλος της Εκκλησίας, για μας 
τους Έλληνες, είναι παράδοση αιώνων που δεν μπορεί, με κανένα τρόπο, να 
εκριζωθεί γιατί είναι στοιχείο χαρακτηριστικό του εθνικού μας βίου.

Στην Πάφο, ήμουν διάδοχος του Εθνομάρτυρα Χρυσάνθου, που καρατο- 
μήθηκε μαζί με τους άλλους αρχιερείς την 9η Ιουλίου 1821. Στον 
αρχιεπισκοπικό θρόνο είμαι διάδοχος του Εθνομάρτυρα Κυπριανού, του 
Αρχιεπισκόπου Λεοντίου, του Μακαρίου του Γ΄. Μπορώ να κωφεύσω στις 
παρακαταθήκες τους, να μη μιμηθώ το παράδειγμά τους;

Όσο κι αν σήμερα έχουμε δική μας Κυβέρνηση, νόμιμα και δημοκρατικά 
εκλελεγμένη, δεν μπορούμε ως Εκκλησία να μην ενδιαφερόμαστε για το 
εθνικό μας θέμα και την επιβίωση του Κυπριακού Ελληνισμού στην εσχατιά 
αυτή της Ανατολικής Μεσογείου. Η Εκκλησία θα συμπαραστέκεται στις 
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προσπάθειες τής εκάστοτε εκλελεγμένης Κυβέρνησης για δίκαιη λύση του 
προβλήματός μας, που δεν θα διαγράφει πατρίδες και δικαιώματα. Και θα 
συμβουλεύει, θα ελέγχει και θα επιτιμά, όταν παρατηρείται απόκλιση από 
την πορεία αυτή. Σ’ αυτό αποσκοπούν οι συχνές δημόσιες παρεμβάσεις μου 
για το εθνικό μας θέμα. Η Εκκλησία, φορέας και προασπιστής των αξιών της 
δικαιοσύνης, της ελευθερίας και της δημοκρατίας, δεν μπορεί να συναινέσει 
με κανένα τρόπο και κάτω από οποιεσδήποτε συνθήκες, στην αποδοχή 
λύσης που να μην προνοεί σεβασμό των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και των 
βασικών ελευθεριών για όλους τους νόμιμους κατοίκους της Κύπρου. 

Κάνοντας τον πιο πάνω απολογισμό, με αφορμή τη συμπλή-ρωση σήμερα 
τεσσαρακονταετούς επισκοπικής διακονίας, δεν διατείνομαι ότι έκανα κάτι 
σπουδαίο στην Εκκλησία, πολύ δε περισσότερο ότι η Εκκλησία οφείλει 
σε μένα. Εγώ οφείλω στην Εκκλησία. Όχι γιατί μου έδωσε κάποιο θεσμικό 
αξίωμα και με ανέδειξε, αλλά γιατί χάρη σ’ αυτή μπόρεσα να σκεφτώ πέραν 
από τα πεζά και τα τετριμμένα, να δω κάτω από μια διαφορετική προοπτική 
τον κόσμο, να συνομιλήσω με το παρελθόν και τους ευκλεείς προγόνους μας, 
να αναζητήσω την ουσία κάτω από τις λέξεις, την πραγματικότητα  πίσω από 
την επιφάνεια και την εικόνα. 

Εφόσον ο Θεός, «ὁ χρόνους μετρῶν τοῖς ζῶσι καὶ καιροὺς θανάτου ἱστῶν» 
με αξιώνει ακόμη να ζω, σκέφτομαι και για το μέλλον, την υποχρέωσή μας, ως 
αξιωματούχων της Εκκλησίας να υπηρετούμε τον άνθρωπο.  Όλα δείχνουν 
ότι η πολυδιάστατη κρίση που μαστίζει τον σύγχρονο κόσμο θα συνεχίσει 
να επιδεινώνεται και, κατά συνέπεια, όλο και περισσότεροι άνθρωποι θα 
αναζητούν γύρω τους πηγή νοήματος ζωής. Θα αναζητούν ελπίδα και 
στήριγμα στις θλίψεις και τους ταλανισμούς τους. Η ψυχή τού διψασμένου 
μεταφυσικά σύγχρονου ανθρώπου, σαν άλλη Σαμαρείτιδα, έρχεται προς εμάς, 
την Εκκλησία. Στο «δός μοι πιεῖν» της αγωνίας της πρέπει να ανταποκριθούμε 
πρόθυμα. Να ρίξουμε το άντλημα. Όσο αφορά σ΄εμένα, υπόσχομαι πως, με τη 
βοήθεια του Θεού, θα προσπαθήσω «ὅση μοι δύναμις» να ανταποκριθώ στο 
κάλεσμα των καιρών και στις απαιτήσεις που απορρέουν από την ευθυνοφόρο 
θέση μου. Στους στόχους μου, όπως ήδη εξήγγειλα, είναι η παροχή, προσεχώς, 
μεγάλου αριθμού υποτροφιών σε άπορους αποφοίτους Σχολών Μέσης 
Εκπαίδευσης για φοίτησή τους σε Πανεπιστημιακές Σχολές. Σύντομα θα 
ανακοινωθούν λεπτομέρειες για το θέμα αυτό.        

Ευχαριστώ και πάλιν από τα βάθη τού Είναι μου τον Θεό που με αξίωσε 
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να φτάσω στη σημερινή επέτειο. Ευχαριστώ θερμά και όλους εσάς, οι 
οποίοι  με την παρουσία σας τιμάτε ένα σημαντικό σταθμό της ιερατικής 
σταδιοδρομίας μου.

Είθε ο Θεός να κατευθύνει τα βήματα όλων κατά το άγιο θέλημά Του, 
οδηγώντας αυτά στη Βασιλεία Του, και αξιώνοντάς μας και της μεγάλης 
χαράς της απελευθέρωσης της πατρίδας μας. 
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ΑΥΤΟΚΕΦΑΛΟΝ ΚΑΙ ΣΥΝΟΔΙΚΟΤΗΤΑ
ΤΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΙΚΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΚΥΠΡΟΥ

ΔΙΑΧΡΟΝΙΚΕΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ 
ΤΩΝ ΠΡΟΝΟΜΙΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΚΑΘΗΜΕΝΟΥ ΑΥΤΗΣ 

ΤΟΥ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΑΣ ΚΑΙ ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΥ κ. ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ 

a
Ἡ Ἁγιωτάτη Ἐκκλησία τῆς Κύπρου, κεφαλὴν ἔχουσα τὸν Κύριον ἡμῶν 

Ἰησοῦν Χριστὸν καὶ μέλος οὖσα τῆς Μιᾶς Ἁγίας Καθολικῆς καὶ 
Ἀποστολικῆς Ἐκκλησίας, εἶναι αὐτοκέφαλος, συμφώνως τῇ ἀδιασπάστῳ περὶ 
Αὐτῆς ἐκκλησιαστικῇ παραδόσει, ἀποτυπωθείσῃ ἐν τῷ ὀγδόῳ κανόνι τῆς ἐν 
Ἐφέσῳ Γ΄ Οἰκουμενικῆς Συνόδου, κυβερνᾶται δὲ βάσει τῶν Θείων Γραφῶν, 
τῶν Ἱερῶν Κανόνων, τῶν Ἐκκλησιαστικῶν Παραδόσεων καὶ τοῦ συνῳδὰ 
τούτοις θεσπισθέντος Καταστατικοῦ Χάρτου Αὐτῆς.

Ἡ Ἐκκλησία τῆς Κύπρου συγκροτεῖται ἐκ πάντων τῶν ἐν τῇ νήσῳ Κύπρῳ 
διαβιούντων Ὀρθοδόξων Χριστιανῶν. (Ἄρθρον 1ον τοῦ Καταστατικοῦ 
Χάρτη).

ΣΥΝΤΟΜΗ ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΘΕΩΡΗΣΗ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΚΥΠΡΟΥ

Ὁ ἀείμνηστος π. Βενέδικτος Ἐγγλεζάκης διαπιστώνει ὅτι, «τὸν 
μέγιστον καὶ μήκιστον θεσμὸν συνεχείας ἐν τῇ ἱστορίᾳ τῆς Κύπρου 
ἀποτελεῖ ἡ αὐτοκέφαλος αὐτῆς ἐκκλησία, ἐπὶ εἴκοσιν αἰῶνας παρασχοῦσα 
πρὸς τὴν αὐτόχθονα κοινωνίαν ὄχι μόνον τὸν κανόνα τῆς θρησκευτικῆς, 
οἰκογενειακῆς καὶ πολιτισμικῆς αὐτῆς ζωῆς καὶ ἐκφράσεως, ἀλλά, κατὰ 
καιρούς, καὶ τὰς δομάς, αἱ ὁποῖαι περιέλαβον καὶ ἐρρύθμισαν τὸν πολιτικὸν 
ἐπίσης καὶ οἰκονομικὸν βίον».1 Ἐξ ἐπόψεως ἱστορικῆς και κανονικῆς, διὰ 
τῆς ἐκκλησιαστικῆς της δομῆς καὶ τῆς ἐκκλησιολογικῆς ἀξιολογήσεώς της, 

1.  ΕΓΓΛΕΖΑΚΗ Βενεδίκτου (Ἀρχιμανδρίτου Παύλου). Εἴκοσι μελέται διὰ τὴν Ἐκκλησίαν 
Κύπρου. (4ος ἕως 20ος αἰών, σ. 57). Ἵδρυμα Α. Γ. Λεβέντη. Μορφωτικὸν Ἵδρυμα Ἐθνικῆς 
Τραπέζης. Ἀθῆναι 1996.
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ἡ ἀποστολικὴ ἐκκλησία τῆς Κύπρου συνιστᾶ μία ἐξαιρετικὴ περίπτωση, σὲ 
σχέση μὲ τὶς ἄλλες ὀρθόδοξες ἐκκλησίες. Ὑπάρχουν ἱστορικὰ καὶ κανονικὰ 
δεδομένα τὰ ὁποῖα πρέπει νὰ ληφθοῦν ὑπ’ ὄψιν. Ἕνα ἐκ τῶν δεδομένων 
αὐτῶν σχετίζεται μὲ τὴν ὀργάνωση τῆς Ρωμαϊκῆς αὐτοκρατορίας μὲ τὰ 
ἀποκαλούμενα «θέματα», δηλαδὴ τὶς διοικητικὲς ἐπαρχίες. Ἐξ ἐπόψεως 
πολιτικῆς καὶ ὀργανωτικῆς, ἡ Κύπρος ἀνῆκε στὸ μεγάλο «θέμα» τῆς 
Ἀνατολῆς, τοῦ ὁποίου πρωτεύουσα ἦταν ἡ Ἀντιόχεια.2   Τὸ δεύτερο δεδομένο 
ἀφορᾶ τὴν ὀργάνωση καὶ τὴ σχέση μεταξὺ τῶν διαφόρων ἐκκλησιῶν ἐντὸς 
αὐτοῦ τοῦ πολιτικοῦ καὶ διοικητικοῦ πλαισίου. Ἡ πρακτικὴ τῆς ὀργανώσεως 
τῶν ἐκκλησιῶν μέσα στὴν Αὐτοκρατορία ἐπέβαλλε στὶς ἐπαρχίες ποὺ 
ἀνῆκαν σὲ ἕνα διοικητικὸ θέμα νὰ συγκροτοῦν σύνοδο ὑπὸ τὸν ἐπίσκοπο τῆς 
Μητροπόλεως, σύμφωνα καὶ μὲ τὶς ἀποφάσεις τῆς Α’ Οἰκουμενικῆς Συνόδου 
τῆς Νικαίας (325 μ. Χ. κανόνας 4). Οἱ ἀπόψεις εἶναι διχασμένες. Μερικοὶ 
ἱστορικοί, οἱ ὁποῖοι ἀποδέχονται τοὺς κανόνες τῆς Α΄ Οἰκουμενικῆς Συνόδου 
γενικά, χωρίς νὰ ἐξετάζουν τὶς ἰδιαιτερότητες τῆς Κύπρου καὶ τῆς ἐκκλησίας 
της, ἢ καὶ ἐπαναλαμβάνοντας ἄκριτα προηγούμενες ἀναφορές, ὑποστηρίζουν 
ὅτι ἡ ἐκκλησία Κύπρου βρισκόταν ὑπὸ τὴν κανονικὴ δικαιοδοσία τῆς 
ἐκκλησίας τῆς Ἀντιόχειας. Ἀντιθέτως, ἄλλοι θεωροῦν ὅτι, δεδομένης καὶ 
τῆς γεωγραφικῆς της θέσεως ὡς νήσου, ἡ ἐκκλησία Κύπρου εἶχεν ἐξ ἀρχῆς 
ἀναπτύξει τὸ μητροπολιτικὸ σύστημα, ἔχοντας δική της ἱεραρχία, προέβαινε 
ἡ ἴδια στὴν ἐκλογὴ καὶ χειροτονία τῶν ἐπισκόπων της, ὄντας ὑπεύθυνη καὶ 
γιὰ τὴν ἐκκλησιαστική της ὀργάνωση ἀπὸ τὴν τοπική της Σύνοδο. Πιθανόν, 
μερικὲς φορὲς ἡ ἐκκλησία Κύπρου νὰ λάμβανε  τὸ ἅγιο Μύρο, ἀναγκαῖο τότε 
γιὰ τὶς χειροτονίες τῶν ἐπισκόπων, εἴτε ἀπὸ τὴν ἐκκλησία τῆς Ἀντιόχειας, εἴτε 
ἀπὸ τὴν ἐκκλησία τῆς Κωνσταντινουπόλεως, ἀναλόγως τῶν προσωρινῶν 
ἱστορικῶν συνθηκῶν, ἀλλὰ αὐτὸ δὲν σήμαινε οὐδόλως τὴν κανονικὴ ἐξάρτηση 
καὶ ὑπαγωγή της στὴ μία ἢ στὴν ἄλλη ἀπὸ τὶς δύο αὐτὲς ἐκκλησίες.3

Ὅταν τὸ ζήτημα τῆς Κύπρου συζητήθηκε στὴν Γ΄ οἰκουμενικὴ σύνοδο, ἡ 
ἐρώτηση πρὸς τὴν ἀντιπροσωπεία τῆς ἐκκλησίας Κύπρου4 ἀπὸ τοὺς Πατέρες 

2.  ΧΑΚΚΕΤΤ, Ἰωάννου. Ἱστορία τῆς ὀρθοδόξου ἐκκλησίας τῆς Κύπρου. Κατὰ μετάφρασιν 
καὶ συμπλήρωσιν Χαριλάου Παπαϊωάννου. Τόμος Α΄. Ἱστορία τῆς Κυπριακῆς ἐκκλησίας 
ἀπ’ ἀρχῆς μέχρι τῆς Ἀγγλικῆς κατοχῆς τοῦ 1878. Ἐν Ἀθήναις 1823, σσ. 23-26.
3.   L. de Mas LATRIE. Histoire de l’île de Chypre I, PARIS 1882, σ. 81.
4.  Στὸ ἄκρως ἐνδιαφέρον ἄρθρο τοῦ Καθηγητῆ Κώστα Κωνσταντινίδη σχετικὸ μὲ τὴ 
διεκδίκηση τοῦ δικαίου τῶν χειροτονιῶν τῶν ἐπισκόπων τῆς Κύπρου ἀπὸ τὴν ἐκκλησία τῆς 
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τῆς Συνόδου, ἡ ὁποία παρεχώρησε τὸ αὐτοκέφαλο στὴν ἐκκλησία αὐτή, 
ἦταν τὸ ποία κανονικὴ πρακτικὴ ἐφαρμοζόταν ἀναφορικὰ μὲ τὴν ἐκλογὴ 
καὶ χειροτονία τῶν ἐπισκόπων στὴν Κύπρο ἀπὸ τὴν ἐποχὴ τῶν Ἀποστόλων 
μέχρι τοῦ νῦν. Ἄλλωστε, αὐτὴ ἦταν καὶ ἡ βασικὴ κανονικὴ διεκδίκηση τοῦ 
Ἀντιοχείας Ἰωάννη, νὰ θέσει ὑπὸ τὴν ἐκκλησία τῆς Ἀντιόχειας τὸ δίκαιο τῶν 
χειροτονιῶν τῶν ἐπισκόπων στὴν ἐκκλησία Κύπρου. Οἱ Κύπριοι ἐπίσκοποι 
ὑποστήριξαν ὅτι αὐτὴ ἡ πράξη δὲν ἴσχυσε ποτὲ καὶ ὅτι ἀκόμα καὶ αὐτὸς 
ὁ Μέγας Ἐπιφάνιος, ἐπίσκοπος Κωνσταντίας, εἶχε ἐκλεγεῖ καὶ χειροτονηθεῖ 
ἀπὸ τὴ Σύνοδο τῆς ἐκκλησίας Κύπρου.5 Γι’ αὐτὸ τὸ λόγο, οἱ Κύπριοι ἐπίσκοποι 

Ἀντιόχειας, ἀναφέρεται ἡ περίεργη παρουσία στὴν Ἔφεσο ὑπὸ τὸν Ἀντιοχείας Ἰωάννη ἑνὸς 
ἐπισκόπου Ὀλυμπίου Καρπασίας, ὁ ὁποῖος δὲν ἔχει περιληφθεῖ ποτὲ στὸν κατάλογο τῶν 
ἐπισκόπων τῆς Καρπασίας. Δικαίως ἐρωτᾶται ἀπὸ τὸν Καθηγητὴ Κωνσταντινίδη, γιατί δὲν 
χειροτόνησε τὸ διάδοχο τοῦ Τρωίλου; Προφανῶς, ὁ Ἰωάννης Ἀντιοχείας χειροτόνησε τὸν 
ἐν λόγω ἐπίσκοπο καὶ τὸν περιέλαβε στὴν ἀντιπροσωπεία τῶν ἐκκλησιῶν τῆς Ἀνατολῆς 
γιὰ νὰ ἀποδείξει ὅτι ἐκεῖνος ἔχει τὸ δικαίωμα χειροτονιῶν στὴν Κύπρο, ἀλλὰ ἡ χειροτονία 
αὐτὴ νὰ ἔγινε μετὰ τὴν ἐκλογὴ καὶ χειροτονία τοῦ Ρηγίνου Κωνσταντίας ἀπὸ τοὺς Κυπρίους. 
Βλ. CONSTANTINIDES, Costas N. CYPRO – EPHESENA. I. Olympios of Karpasia. 
Un Unknown Bishop in the Oecumenical Council of Ephesos (431), σσ. 41-43. Ἀνάτυπο ἀπὸ 
τὰ πρακτικὰ Συμποσίου Κυπριακῆς Ἱστορίας (Λευκωσία 2-3 Μαΐου 1983). Ἰωάννινα 1984.
5.  Ἡ ἀντιπροσωπεία τῆς ἐκκλησίας Κύπρου στὴ σύνοδο περιλάμβανε τὸν νεοεκλεγέντα 
ἐπίσκοπο - μητροπολίτη Κωνσταντίας Ρηγῖνο καὶ τοὺς ἐπισκόπους Πάφου Σαπρίκιο, 
Κουρίου Ζήνωνα, καὶ Σόλων Εὐάγριο. Ὁ ἐπίσκοπος Κωνσταντίας Τρωίλος, ὁ ὁποῖος 
προγραμματιζόταν νὰ ἐκπροσωπήσει τὴν ἐκκλησία τῆς Κύπρου στὴν Γ΄ Οἰκουμενικὴ σύνοδο, 
εἶχε πεθάνει (21 Μαΐου 431), λίγο πρὶν τὴ σύγκληση τῆς Συνόδου (22 Ἰουνίου 431). Γιὰ 
τὸν Ἰωάννη Ἀντιοχείας προσφερόταν ὡς εὐκαιρία γιὰ τὶς διεκδικήσεις του νὰ θέσει ὑπὸ τὴ 
δικαιοδοσία του τὶς χειροτονίες τῶν Κυπρίων ἐπισκόπων, γι’ αὐτό, ἀφ’ ἑνὸς μέν, περιέλαβε 
τὴν Κύπρο στὶς ἐκκλησίες τῆς Ἀνατολῆς, ἀφ’ ἑτέρου δέ, μέσω τοῦ Διοικητῆ τῆς Ἀντιόχειας 
Φλαύιου Διονυσίου, ζήτησε ἀπὸ τοὺς Κυπρίους νὰ μὴ προβοῦν σὲ ἐκλογὴ καὶ χειροτονία 
τοῦ διαδόχου τοῦ Τρωίλου μέχρι νὰ ληφθεῖ ἀπόφαση ἀπὸ τὴ σύνοδο τῆς Ἐφέσου. Ὡς ἐκ 
τούτου, μία ἐκ τῶν ἐρωτήσεων τῶν Πατέρων τῆς Συνόδου καὶ ἡ ἀντίστοιχη ἀπάντηση τῶν 
Κυπρίων ἐπισκόπων πρὸς τὴ Σύνοδο εἶναι ἡ ἀκόλουθη: «Τρωίλος ὁ τῆς ὁσίας καὶ μακαρίας 
μνήμης ὁ νῦν ἀναπαυσάμενος ἢ ὁ πρὸ αὐτοῦ ὁ τῆς ἁγίας μνήμης Σαβῖνος ἢ ὁ πρὸ ἐκείνων 
ἀοίδιμος Ἐπιφάνιος παρὰ ποίας συνόδου κεχειροτόνηνται; Ζήνων ἐπίσκοπος εἶπε· Καὶ 
οὗτοι οἱ νῦν μνημονευθέντες ἅγιοι ἐπίσκοποι καὶ οἱ πρὸ αὐτῶν ὁσιώτατοι ἐπίσκοποι καὶ οἱ 
ἀπὸ τῶν ἁγίων ἀποστόλων, ὄντες πάντες ὀρθόδοξοι, παρὰ τῶν ἐν τῇ Κύπρῳ κατέστησαν 
καὶ οὐδέποτε χώραν ἔσχεν ὁ τῆς Ἀντιοχέων ἐπίσκοπος ἢ ἕτερός τις εἰς τὴν ἐπαρχίαν τὴν 
ἡμετέραν χειροτονίαν ποιήσασθαι». (Concilium universale Ephesenum anno 431 (Schwartz : 
Acta conciliorum oecumenicorum (ACO) vol. 1.1.7, 121). Βλ. CONSTANTINIDES, Costas 
N. CYPRO – EPHESENA. I. Olympios of Karpasia. Un Unknown Bishop in the Oecumenical 
Council of Ephesos (431), σσ. 41-43.



164 ΤΗΣ ΣΥΝΤΑΞΕΩΣ ΤΟΥ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟΥ ΜΑΣ

ἐξέλεξαν καὶ χειροτόνησαν τὸν διάδοχο τοῦ μόλις πρὸ μηνὸς θανόντος 
Κωνσταντίας Τρωίλου, τὸν ἐπίσκοπο–μητροπολίτη Κωνσταντίας Ρηγῖνο, 
ὁ ὁποῖος ἡγεῖτο τῆς ἀντιπροσωπείας τῆς ἐκκλησίας Κύπρου στὴ σύνοδο τῆς 
Ἐφέσου. Ἡ ἐκλογὴ καὶ χειροτονία ἐπισκόπων προϋποθέτει τὴν ἀνεξάρτητη 
λειτουργία συνοδικοῦ συστήματος στὴν ἐκκλησία Κύπρου.

Ἡ Γ΄ Οἰκουμενικὴ Σύνοδος, ἡ ὁποία συνῆλθε στὴν Ἔφεσο τὸ ἔτος 431 μ. Χ., 
στηριζόμενη στὸ ἔθος τῆς ἐκλογῆς καὶ χειροτονίας τῶν ἐπισκόπων ἀπὸ τὴν 
τοπικὴ ἱεραρχία καὶ ὄχι ἀπὸ μία πράξη προερχόμενη ἀπὸ τὴν ἐκκλησία τῆς 
Ἀντιόχειας, μὲ τὸν ὄγδοο κανόνα της παρεχώρησε τὴν αὐτοκεφαλία στὴν 
ἐκκλησία τῆς Κύπρου, ἀναγνωρίζοντας τὴν παράδοση τῆς χειροτονίας τῶν 
ἐπισκόπων της ἀπὸ τὴν Κυπριακὴ σύνοδο.6

Αὐτὴ ἡ πράξη τῆς Γ΄ Οἰκουμενικῆς Συνόδου, ἡ ὁποία εἶναι ἁπλὴ βεβαίωση 
τῆς ἀποφάσεως τῆς Α΄ Οἰκουμενικῆς Συνόδου περὶ τοῦ μητροπολιτικοῦ 
συστήματος, ἐγείρει τουλάχιστον δύο ἐρωτήματα: πρῶτον, ἡ αἴτηση γιὰ 
τὴν ἐκκλησιαστικὴ ἀνεξαρτησία, ἡ  ὁποία ὑποστηρίχθηκε στὴ Σύνοδο ἀπὸ 
τὴν ἱεραρχία τῆς Κύπρου, ὄντως προκλήθηκε ἀπὸ μόνη τὴν ἐπιδίωξη τῆς 
ἐκκλησίας τῆς Ἀντιόχειας, ἡ ὁποία ζήτησε ἀπὸ τὴ σύνοδο τῆς Ἐφέσου νὰ 
ἐξετάσει τὸ ζήτημα τῆς Κύπρου γιὰ νὰ θέσει ὑπὸ τὴ δικαιοδοσία της τὴν 
ἐκκλησία τοῦ ἀποστόλου Βαρνάβα; Δεύτερον, γιατί ἡ Οἰκουμενικὴ Σύνοδος 
παρεχώρησε αὐτοκεφαλία σὲ μία ἐκκλησία ποὺ βρισκόταν σὲ μία νῆσο καὶ 
διοικητικὰ ἀνῆκε στὸ θέμα τῆς Ἀνατολῆς, κατὰ τὴν περίοδο μάλιστα τοῦ 
σχηματισμοῦ τῆς Πενταρχίας τῶν Πατριαρχῶν ὡς τῆς ὕψιστης αὐθεντίας 
τῆς κατὰ τὴν οἰκουμένην Ἐκκλησίας; Ἡ ἀπάντηση στὰ δύο αὐτὰ ἐρωτήματα 
εἶναι δυνατὸ νὰ μᾶς βοηθήσει στὴν κατανόηση τοῦ ἐκκλησιολογικοῦ καὶ 
κανονικοῦ πλαισίου, ὅπως ἐπίσης καὶ τῆς κανονικῆς παραδόσεως, κατὰ τὴν 
ἐποχὴ ὅπου ἡ ἐκκλησία Κύπρου ἐξυψώνεται σὲ αὐτοκέφαλη ἐκκλησία. Θεωρῶ 
ὅτι ἡ πρακτικὴ δυσκολία τῆς διακυβερνήσεως τῆς Κυπριακῆς ἐκκλησίας ἀπὸ 
τὴν ἐκκλησία τῆς Ἀντιόχειας, ἐξ αἰτίας τῆς ἀποστάσεως καὶ τῆς ἐπικοινωνίας 
μόνο διὰ θαλάσσης, δὲν συνιστοῦσε ἐπαρκῆ λόγο γιὰ τὴν αὐτοκεφαλία. Ἔστω 
καὶ ἂν αὐτὴ ἡ αἰτία ἀναφέρεται στὸν τέταρτο κανόνα7 τῆς Α΄ Οἰκουμενικῆς 

6.  Βλ. ΦΕΙΔΑ, Βλασίου. Ἐκκλησιαστικὴ ἱστορία Α΄. Ἀθῆναι 1992, σσ. 813-814.
7.  «Ἐπίσκοπον προσήκει μάλιστα μὲν ὑπὸ πάντων τῶν ἐν τῇ ἐπαρχίᾳ καθίστασθαι· εἰ δὲ 
δυσχερὲς εἴη τὸ τοιοῦτο, ἢ διὰ κατεπείγουσαν ἀνάγκην, ἢ διὰ μῆκος ὁδοῦ, ἐξ ἅπαντος τρεῖς 
ἐπὶ τὸ αὐτὸ συναγομένους, συμψήφων γινομένων καὶ τῶν ἀπόντων, καὶ συντιθεμένων 
διὰ γραμμάτων, τότε τὴν χειροτονίαν ποιεῖσθαι· τὸ δὲ κῦρος τῶν γενομένων δίδοσθαι 
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Συνόδου, κανένας δὲν εἶχε προβάλει αὐτὴ τὴ δυσκολία. Κάθε ἐκκλησία κατὰ 
τὴν περίοδο αὐτή, γιὰ νὰ βεβαιώσει τὴν ἀποστολικότητά της, στηριζόταν 
στὴν ὕπαρξη ἑνὸς Ἀποστόλου ἱδρυτοῦ, στὴν παρουσία τοῦ τάφου καὶ τῶν 
λειψάνων του στὸ ἔδαφος τῆς δικαιοδοσίας της, ὅλων αὐτῶν μαρτυρούντων 
γιὰ τὴν ἵδρυση καὶ τὴν ἀποστολική της παράδοση.

Ἐξ ἄλλου, κανεὶς δὲν μποροῦσε νὰ ἀμφισβητήσει ὅτι ὁ ἀπόστολος 
Βαρνάβας διεδραμάτισε  σημαντικότατο ρόλο στὴν ἀποστολικὴ Ἐκκλησία 
τῶν Ἱεροσολύμων, κατὰ τὴν περιγραφὴ τῶν Πράξεων τῶν Ἀποστόλων, 
ὅπως ἡ οὐσιαστικὴ συμμετοχή του στὴν κοινὴ ζωὴ τῆς πρώτης Ἐκκλησίας 
μὲ τὴν πώληση τοῦ ἀγροῦ του στὴ Σαλαμῖνα καὶ τὴν κατάθεση τοῦ ποσοῦ 
στὴ διάθεση τῶν Ἀποστόλων γιὰ τοὺς ἐμπερίστατους ἀδελφούς (Πρ. 4:36-
37), τὸ σημαντικὸ ρόλο του στὴ μεταστροφὴ καὶ εἰσαγωγὴ τοῦ ἀποστόλου 
Παύλου στοὺς ἀποστόλους (Πρ. 9:26-27), τὴν ἀποστολή του στὴν Ἀντιόχεια 
καὶ τὴν ὀργάνωση τῆς ἐκεῖ Ἐκκλησίας (Πρ. 11:19-30), τὴν ἀποστολὴ τῶν 
δύο Ἀποστόλων Βαρνάβα καὶ Παύλου στὰ Ἔθνη καὶ τοῦ ρόλου τους στὴν 
Ἀποστολικὴ σύνοδο (Πρ. 13:1-15:35).8

Κατὰ τὴν ἕκτη Συνεδρία τῆς Γ΄ Οἰκουμενικῆς Συνόδου (26 Ἰουλίου 431), 
ὅταν εἶχε συζητηθεῖ τὸ ζήτημα τῆς Κύπρου, τόσο οἱ Πατέρες τῆς Συνόδου, ὅσο 
καὶ οἱ Κύπριοι ἐπίσκοποι ἀναφέρθηκαν στὸ Μεγάλο Ἐπιφάνιο Κωνσταντίας. 
Ὅμως καὶ οἱ δύο προσωπικότητες, Βαρνάβας καὶ Ἐπιφάνιος, διεδραμάτισαν 
σημαντικὸ ρόλο γιὰ τὴν ἀνάδειξη τῆς Ἐκκλησίας τους, ἐν πρώτοις ὁ ἀπό-
στολος Βαρνάβας, ὁ ὁποῖος μὲ τὸν ἀπόστολο Παῦλο καὶ τὸν εὐαγγελιστὴ 
Μᾶρκο μὲ τὸ κήρυγμά τους, ὁ δὲ Κύπριος ἀπόστολος Βαρνάβας, ἐπιπρόσθετα, 
μὲ τὸ μαρτύριό του, θεμελίωσαν τὴν ἀποστολικὴ ἐκκλησία τῆς Κύπρου, στὴ 
συνέχεια δὲ ὁ Μέγας Ἐπιφάνιος (368-403) μὲ τὸ πολύπλευρο ἐκκλησιαστικό 
του ἔργο, τὰ θεολογικά του συγγράμματα καὶ μὲ τὴν προσωπικότητά του 
ἀνέδειξε τὴν Κυπριακὴ ἐκκλησία μεταξὺ τῶν ἄλλων ἐκκλησιῶν.

Ὁ λίβελλος, τὸν ὁποῖον ἀνέγνωσε ὁ ἐπίσκοπος Κωνσταντίας Ρηγῖνος 
ἐνώπιον τῆς Συνόδου καὶ συνυπογράφουν καὶ οἱ δύο ἄλλοι ἐπίσκοποι, Ζήνων 
Κουρίου καὶ Εὐάγριος Σόλων ἔχει ὡς κάτωθι:

καθ' ἑκάστην ἐπαρχίαν τῷ μητροπολίτῃ». (4ος Κανὼν Α΄ Οἰκουμενικῆς Συνόδου).
8.  Βλ. VAILHÉ, Siméon. Formation de l’Église de Chypre (431). Échos d’Orient XIII (1910), 
σσ. 5-10.
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«Τῇ ἁγιωτάτῃ καὶ ἐνδόξῳ καὶ μεγάλῃ συνόδῳ τῇ χάριτι τοῦ θεοῦ καὶ 
νεύματι τῶν θεοφιλεστάτων ἡμῶν βασιλέων εἰς τὴν Ἐφεσίων θεοφύλακτον 
συναχθείσῃ μητρόπολιν ἀξίωσις παρὰ Ῥηγίνου καὶ Ζήνωνος καὶ Εὐαγρίου 
ἐπισκόπων τῆς Κύπρου. Ἔκπαλαι μὲν καὶ ὁ ἅγιος ἡμῶν πατὴρ καὶ ἐπίσκοπος 
γεγονὼς Τρωίλος μυρία πέπονθεν ὑπὸ τοῦ Ἀντιοχέων κλήρου καὶ τοῦ 
θεοσεβεστάτου ἐπισκόπου Θεοδότου, βίαν οὐ τὴν τυχοῦσαν ὑπομείνας μέχρι 
καὶ πληγῶν, ἃς οὐκ ἦν προσῆκον οὐδὲ μαστιγίας ἀνθρώπους ὑπομένειν, 
ἀθέσμως καὶ παραλόγως καὶ ἀκανονίστως. δι’ ἑτέραν μὲν <γὰρ> ὑπόθεσιν 
ἀφικομένου, ἐκείνης δὲ αἴσιον λαβούσης τέλος ἀποχρησάμενοι τῇ ἀφίξει 
βιάζεσθαί τε ἤθελον καὶ ὑποτάττειν ἑαυτοῖς τοὺς ἐν τῇ νήσῳ ἁγίους ἐπισκόπους 
παρὰ τοὺς κανόνας τοὺς ἀποστολικοὺς καὶ τοὺς ὅρους τοὺς τῆς κατὰ Νίκαιαν 
ἁγιωτάτης συνόδου, καὶ νῦν γνόντες ὡς ὁ μακάριος τέλει τοῦ βίου ἐχρήσατο, 
παρεσκεύασαν τὸν μεγαλοπρεπέστατον στρατηλάτην Διονύσιον ἐπιστεῖλαι 
τῷ τε ἄρχοντι τῆς ἐπαρχίας προστάγματα καὶ τῷ ἁγιωτάτῳ τῆς Κωνσταντιέων 
ἐκκλησίας κλήρῳ γράμματα δημόσια, ἅτινα καὶ μετὰ χεῖρας ἔχομεν καὶ 
ἕτοιμοι ἐσμὲν τῇ ὑμετέρᾳ ἐπιδεικνύειν ἁγιωσύνῃ. τούτου χάριν δεόμεθα καὶ 
καθικετεύομεν μηδεμίαν [ἡμᾶς] καινοτομίαν συγχωρεῖν εἰσπράττεσθαι τοὺς 
οὐδὲν ἀτόλμητον ἡγουμένους, ἀνθρώπους ἄνωθεν καὶ ἐξ ἀρχῆς βουληθέντας 
παρὰ κανόνας ἐκκλησιαστικοὺς καὶ θεσμοὺς τοὺς ἐκτεθέντας παρὰ τῶν 
ἁγιωτάτων πατέρων τῶν ἐν τῆι Νικαέων συνελθόντων μεγάλῃ καὶ ἁγίᾳ 
συνόδῳ τοῖς οὐδὲν προσήκουσιν ἐπιβαίνειν ἐθέλοντας ὅροις. ὡς γὰρ ἔφημεν, 
οὐκ ἂν παρωρμήθη σήμερον ὁ μεγαλοπρεπέστατος στρατηλάτης Διονύσιος, 
ἀνὴρ τὴν τῶν τακτικῶν φροντίδα μόνην ἐμπεπιστευμένος, καὶ ἃ μὴ προσήκει 
αὐτῷ, προσελάβετο, πρὸς τὰ ἐκκλησιαστικὰ πράγματα μηδένα λόγον ἔχων, 
εἰ μή γε ὑπὸ τῶν ὁσιωτάτων τῶν ἐκεῖσε συναχθέντων ἐπισκόπων καὶ τοῦ 
κλήρου αὐτῶν ἀπατηθεὶς νενόμικεν εἶναι κανονικόν, ὡς καὶ τὰ προστάγματα 
αὐτοῦ διαλαλεῖ, τὸ δίχα τῆς αὐτῶν γνώμης μὴ καθίστασθαι ἐν Κωνσταντείᾳ 
τῇ μητροπόλει τῆς Κύπρου ἐπίσκοπον. ἀξιοῦμεν δὲ αὐτὰ τὰ γράμματα τοῦ 
μεγαλοπρεπεστάτου στρατηλάτου ἀναγινώσκεσθαι καὶ τὰ ἐπιτάγματα καὶ 
σύμπαντα ὁμοῦ τὰ ἐπὶ ταύτῃ τῇ τραγῳδίᾳ ἀποσταλέντα τε καὶ πεπραγμένα, 
ἵνα ἐξ αὐτῶν γνῷ ἡ ἁγία ὑμῶν καὶ μεγάλη σύνοδος τὴν ἀνύποιστον βίαν τὴν 
γεγενημένην· καὶ γὰρ οὐχ ὁ τυχὼν θόρυβος κατείληφε πᾶσαν τὴν μητρόπολιν. 
προσέτι γνωρίζομεν τῇ ὑμετέρᾳ ἁγίᾳ συνόδῳ ὅτι μετὰ τῶν τοῦ ἐνδοξοτάτου 
στρατηλάτου γραμμάτων καὶ διάκονος ἀπεστάλη τῆς Ἀντιοχέων ἁγίας 
ἐκκλησίας. δι’ ὃ καθικετεύομεν καὶ προσπίπτομεν τοῖς ὑμετέροις ἁγίοις ἴχνεσι, 
κανονικῇ ψήφῳ καὶ νῦν, ὥσπερ καὶ ἐξ ἀρχῆς ἀπό τε τῶν ἀποστολικῶν χρόνων 
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καὶ τῶν θεσμῶν καὶ κανόνων τῆς ἁγιωτάτης καὶ μεγάλης συνόδου τῆς κατὰ 
Νίκαιαν ἄτρωτος καὶ ἀνεπιβούλευτος καὶ ἐλευθέρα πάσης καταδυναστείας 
διατετέλεκεν ἡ ἡμετέρα σύνοδος ἡ κατὰ Κύπρον, οὕτω καὶ νῦν τῇ ὑμετέρᾳ 
ἀδεκάστῳ καὶ δικαιοτάτῃ ψήφῳ καὶ τῷ ὑμετέρῳ θεσμῷ ὑπάρξαι ἡμῖν δίκαιον.

 Ῥηγῖνος ἐπίσκοπος Κωνσταντίας τῆς Κύπρου ὑπέγραψα χειρὶ ἐμῇ.

Ζήνων ἐπίσκοπος τῆς κατὰ τὸ Κούριον ἁγίας τοῦ θεοῦ ἐκκλησίας τῆς 
Κύπρου ὑπέγραψα χειρὶ ἐμῇ.

Εὐάγριος ὁ ἐλάχιστος ἐπίσκοπος τῆς κατὰ Σόλους τῆς Κύπρου ἁγίας τοῦ 
θεοῦ ἐκκλησίας ὑπέγραψα χειρὶ ἐμῇ. (Concilium universale Ephesenum anno 
431 (Schwartz: ACO vol. 1.1.7, 118-119).

Θὰ πρέπει νὰ ἀποδεχθοῦμε ὅτι ἡ «κανονικὴ διαμάχη» μεταξὺ τῶν 
ἐκκλησιῶν Ἀντιοχείας καὶ Κύπρου, χωρὶς νὰ παραγνωρίζεται ὡς σημαντικὸ 
ζήτημα,9 ἦταν ἁπλῶς τὸ ἐπιφαινόμενο καὶ ὄχι ὁ πρῶτος λόγος τῆς ἀποδόσεως 
τῆς τιμῆς τῆς αὐτοκεφαλίας στὴν ἐκκλησία Κύπρου ἀπὸ τοὺς Πατέρες τῆς 
Οἰκουμενικῆς Συνόδου. Ἐὰν ἐξετάσουμε ἐγγύτερα τὴν πράξη τῆς ἀποδόσεως 
τῆς αὐτοκεφαλίας θὰ διακρίνουμε σημαντικὰ ζητήματα, τὰ ὁποῖα δὲν 
ἀπασχόλησαν ἀρκούντως τοὺς ἱστορικούς. Τὸ πρῶτο ζήτημα εἶναι καθαρὰ 
ἐκκλησιαστικὸ καὶ κανονικό. Ἡ κανονικὴ ὀργάνωση τῆς Κυπριακῆς ἐκκλησίας, 
ἡ ἐσωτερική της λειτουργία καὶ ὁ ἐκκλησιαστικός της βίος, ἡ συμμετοχή 
της στὶς Οἰκουμενικὲς καὶ τοπικὲς Συνόδους, ἡ ἐκλογὴ καὶ χειροτονία τῶν 
ἐπισκόπων της ἀπὸ τὴν ἐπαρχιακή της σύνοδο, εἶναι παρόμοια μὲ τὴ ζωὴ 
καὶ τὴν κανονικὴ δομὴ ἑνὸς Πατριαρχείου (οἱονεὶ πατριαρχεῖον). Ἡ διαφορὰ 
μεταξὺ πατριαρχικῆς ἀξίας καὶ τιμῆς ἀπὸ μία αὐτοκέφαλη ἐκκλησία ἔγκειται 
στὸ γεγονὸς ὅτι τὸ Πατριαρχεῖο α) ἔχει ὑπερμητροπολικὴ δικαιοδοσία, 
δηλαδὴ ὑπὸ τὴν δικαιοδοσία του εὑρίσκονται καὶ μητροπόλεις καὶ ὄχι μόνο 
ἐπισκοπὲς καὶ β) ἡ σύνθεση τοῦ ποιμνίου εἶναι πολυεθνική. Ἡ Κύπρος 
συνιστοῦσε μία καὶ μόνο μητρόπολη καὶ ἕνα καὶ μόνο ἔθνος. Πιθανόν, γιὰ τὸ 
λόγο αὐτὸ δὲν ἀνυψώθηκε σὲ Πατριαρχεῖο, ἀλλὰ σὲ αὐτοκέφαλη ἐκκλησία. 
Τὸ δεύτερο ζήτημα, ἱστορικὰ ἐντελῶς παραγνωρισμένο, ἔχει «πολιτικὲς» 
προεκτάσεις. Παρατηροῦμε πρῶτα, ὅτι, ὁ πρόεδρος τῆς Γ΄ Οἰκουμενικῆς 
Συνόδου Κύριλλος Ἀλεξανδρείας, ἕνεκα τῆς θεολογικῆς διαφορᾶς τῶν 

9.  Βλ. CONSTANTINIDES, Costas N. CYPRO – EPHESENA. I. Olympios of Karpasia. 
Un Unknown Bishop in the Oecumenical Council of Ephesos (431), ὅπ. ἀν. σ. 42.
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σχολῶν Ἀλεξανδρείας καὶ Ἀντιοχείας γιὰ τὸ ἂν θὰ ἔπρεπε ἡ Μητέρα τοῦ 
Ἰησοῦ Χριστοῦ νὰ ἀποκαλεῖται Θεοτόκος ἤ Χριστοτόκος, δὲν ἀνέμενε τὴν 
καθυστερημένη ἄφιξη τοῦ Ἰωάννη Ἀντιοχείας καὶ τῶν ἀντιπροσωπειῶν 
τῆς Ἀνατολῆς γιὰ τὴν κήρυξη τῶν ἐργασιῶν τῆς Συνόδου. Ἐπιπρόσθετα, 
ἡ συζήτηση τῆς διαφορᾶς μεταξὺ Ἀντιοχείας καὶ Κύπρου ἔγινε χωρὶς τὴν 
παρουσία τοῦ Ἰωάννη Ἀντιοχείας, ὁ ὁποῖος ἐν τῷ μεταξύ, εἶχε συγκαλέσει 
σύνοδο τῶν ἐπισκόπων τῆς Ἀνατολῆς καὶ δὲν προσῆλθε στὶς ἐργασίες τῆς 
Γ’ Οἰκουμενικῆς παρὰ μόνο στὴν καταληκτήρια συνεδρία.10

Στὴ συνεδρία τῆς Συνόδου, ποὺ ἀσχολήθηκε εἰδικὰ μὲ τὸ ζήτημα τῆς 
ἐκκλησίας Κύπρου, δὲν ἀναγνώσθηκε μόνο ὁ λίβελλος ἀπὸ τὸν ἐπίσκοπο 
Κωνσταντίας Ρηγῖνο, ἀλλὰ καὶ δύο ἐπιστολὲς τοῦ ἀρχιστράτηγου Διοικητῆ 
τοῦ θέματος τῆς Ἀντιόχειας Φλαύιου Διονυσίου, μία πρὸς τὸν ὑπατικὸ τῆς 
Κύπρου Θεόδωρο καὶ μία πρὸς τὸν κλῆρο καὶ τὸ λαὸ τῆς μητροπόλεως 
Κωνσταντίας, ὑποστηρίζοντας τὶς θέσεις καὶ ἀξιώσεις τοῦ μητροπολίτη 
Ἀντιοχείας, ἀπαιτώντας ἀπὸ αὐτοὺς νὰ μὴ ἐκλέξουν τὸν διάδοχο τοῦ πρὸ 
μικροῦ ἀποθανόντος ἐπισκόπου Κωνσταντίας Τρωίλου.11 Εἶναι γνωστό, ἐξ 
ἄλλου, ὅτι στὶς ἐργασίες τῶν Οἰκουμενικῶν Συνόδων λάμβαναν μέρος εἴτε 
οἱ αὐτοκράτορες αὐτοπροσώπως, εἴτε ὑψηλὰ ἱστάμενοι ἀξιωματοῦχοι τοῦ 
κράτους. Ἑπομένως, ἡ ἀπόφαση τῆς Συνόδου γιὰ τὴν Ἐκκλησία τῆς Κύπρου 
ἔφερε σὲ ἀντιπαράθεση, ὄχι μόνο τοὺς δύο θρόνους Ἀλεξανδρείας καὶ 
Ἀντιοχείας,12 ἀλλὰ καὶ τὴν πολιτικὴ τοῦ Παλατίου Κωνσταντινουπόλεως μὲ 

10.   Βλ. ΦΕΙΔΑ, Βλασίου. Ἐκκλησιαστικὴ Ἱστορία Α΄, σσ. 604-619. Ἀθῆναι 1992. Ἐπὶ τοῦ 
προκειμένου κρίνεται σκόπιμη ἡ ὑπόμνηση τῆς διαμάχης τῶν δύο πατριαρχείων Ἀλεξανδρείας 
καὶ Ἀντιοχείας, προφανέστατης στὴν Ἔφεσο, στὴ συνέχεια δὲ καὶ τῶν Ἱεροσολύμων, τὸ ἔδαφος 
τῶν ὁποίων ἀνῆκε στὸ θέμα τῆς Ἀνατολῆς. Ὁ Κύριλλος Ἀλεξανδρείας, μὲ τὴν ἀπόφαση τῆς 
Συνόδου περὶ τῆς αὐτοκεφαλίας τῆς ἐκκλησίας Κύπρου, ἀποσποῦσε καὶ τὴν Κύπρο, τόσο 
ἀπὸ τὴ διοίκηση τῆς Ἀνατολῆς, ὅσο καὶ ἀπὸ τὴν ἐπιδιωκόμενη ὑπαγωγὴ τῆς ἐκκλησίας της 
στὴν Ἀντιόχεια. Ἀπὸ μερικοὺς ἱστορικοὺς ἀμφισβητεῖται ἡ παραχώρηση αὐτοκεφαλίας στὴν 
ἐκκλησία τῆς Κύπρου ἀπὸ τὴν Γ’ Οἰκουμενικὴ σύνοδο (βλ. Μεσαιωνικὴ βιβλιοθήκη, τόμος 
Β΄. Ἐπιστασία ΣΑΘΑ, Κ. Ν., σσ. κς-λδ). Ὅμως, τὸ γεγονὸς ὅτι ἡ σύνοδος δὲν παρεχώρησε 
τὸ δίκαιο τῶν χειροτονιῶν στὸν Ἀντιοχείας, ἀλλὰ ἀποδέχθηκε τὴν ἐπικρατήσασα πράξη τῶν 
χειροτονιῶν ἀπὸ τὴ σύνοδο τῆς ἐκκλησίας Κύπρου, εἶναι ἰσοδύναμο πρὸς τὸ αὐτοκέφαλο.
11.   Βλ. Concilium universale Ephesenum anno 431 (Schwartz: (ACO) vol. 1.1.7, 119-121).
12.   Ἡ ἀντιπαράθεση τῶν θρόνων Κωνσταντινουπόλεως καὶ Ἀλεξανδρείας βρισκόταν στὸ 
ζενὶθ κατὰ τὴ διάρκεια τῶν ἐργασιῶν τῆς Γ΄ Οἰκουμενικῆς Συνόδου, ἀντιπαράθεση ποὺ 
προκλήθηκε ἕνεκα τῆς ἐξυψώσεως τοῦ θρόνου Κωνσταντινουπόλεως ἀπὸ τὴ Β΄ Οἰκουμενικὴ 
Σύνοδο στὴ δεύτερη θέση, μετὰ τὸν Ρώμης, μὲ συνέπεια ἡ Ἀλεξάνδρεια νὰ καταλάβει τὴν 
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ἐκείνη τοῦ Διοικητῆ τῆς Ἀντιόχειας. Ὁ ἐπίσκοπος Κωνσταντίας Ρηγῖνος, στὸ 
λίβελλό του πρὸς τὴ Σύνοδο, εἶπε γιὰ τὸν Φλαύιο Διονύσιο καὶ τὴν ἀνάμειξή 
του στὰ ἐκκλησιαστικὰ ζητήματα, ὅτι «ὁ μεγαλοπρεπέστατος στρατηλάτης 
Διονύσιος, ἀνὴρ τὴν τῶν τακτικῶν φροντίδα μόνην ἐμπεπιστευμένος, καὶ 
ἃ μὴ προσήκει αὐτῷ,  προσελάβετο, πρὸς τὰ ἐκκλησιαστικὰ πράγματα μηδένα 
λόγον ἔχων». Θὰ πρέπει νὰ λεχθεῖ, ἑπομένως, ὅτι τόσο οἱ Πατέρες τῆς 
Συνόδου, ὅσο καὶ οἱ πολιτικὲς ἀρχὲς τοῦ Παλατίου, παροῦσες στὶς ἐργασίες 
τῆς Συνόδου, ἤθελαν νὰ ἐνδύσουν μὲ ἐξαιρετικὴ ἐξουσία τὸν Ἀρχιεπίσκοπο 
Κύπρου, δεδομένου ὅτι ἡ Νῆσος ἦταν, ἀφ’ ἑνὸς μὲν ἀπομονωμένη μὲ τὴν 
ἀπὸ ξηρᾶς ἐπικοινωνία καὶ ἐκτεθειμένη σὲ πάσης φύσεως κινδύνους καὶ εἶχε 
ἀνάγκη μιᾶς ἰσχυρῆς τοπικῆς προσωπικότητας καὶ ἑνὸς σταθεροῦ θεσμοῦ 
ὅπως ἡ ἐκκλησία, ἀφ’ ἑτέρου δὲ εἶχε ἐξαιρετικὴ γεωστρατηγικὴ θέση γιὰ τὴν 
αὐτοκρατορία. Ἡ ἀπόφαση τῆς Γ΄ Οἰκουμενικῆς συνόδου ἔθετε οὐσιαστικὰ 
τὴν Κύπρο ὑπὸ τὴ διοίκηση τῆς Βασιλεύουσας.13 Ἄλλωστε, ἡ ἐκκλησία 
Κύπρου προσέφευγε κυρίως στὴν Κωνσταντινούπολη ἕνεκα τῆς πολιτικῆς 
σημασίας ποὺ εἶχε ὡς πρωτεύουσα. 

Ἡ Ἀντιόχεια, ὡς ἦταν ἀναμενόμενο, δὲν ἀποδέχθηκε τὴν ἀπόφαση τῆς 
Γ΄ Οἰκουμενικῆς Συνόδου καὶ δὲν ἔπαψε νὰ διεκδικεῖ νὰ θέσει ὑπὸ τὴ 
δικαιοδοσία της τὴν Κυπριακὴ ἐκκλησία. Σύμφωνα μὲ δύο κείμενα, 
σημαντικὰ γιὰ τὴν μετέπειτα ἐξέλιξη τῆς ἱστορίας τῆς ἐκκλησίας τῆς Κύπρου, 
τὴν ἀνάπτυξη τῆς ἐκκλησιαστικῆς ζωῆς καὶ τὴν κανονική της δομή, κατὰ τὴ 
διάρκεια ποὺ ἡ ἱεραρχία τῆς Κύπρου βρισκόταν ὑπὸ τὴν πίεση, ἕνεκα τῶν 
συνεχῶν διεκδικήσεων τῆς ἐκκλησίας τῆς Ἀντιόχειας, χάρη σὲ ἐμφάνιση 
τοῦ Ἀποστόλου Βαρνάβα σὲ ὅραμα στὸν ἀρχιεπίσκοπο Κύπρου Ἀνθέμιο 
(487/8), ἔγινε ἡ ἀνακάλυψη τοῦ τάφου καὶ τοῦ ἱεροῦ λειψάνου τοῦ ἱδρυτῆ 
καὶ προστάτη τῆς ἐκκλησίας, ὅπως καὶ τοῦ κατὰ Ματθαῖον εὐαγγελίου ἐπὶ 
τῶν ἱερῶν λειψάνων, τὸ ὁποῖο εἶχε ἀποθέσει ὁ εὐαγγελιστὴς Μᾶρκος ἐπὶ 
τοῦ σκηνώματος τοῦ ἀποστόλου κατὰ τὴν ταφή του, μετὰ τὸν μαρτυρικὸ 

τρίτη θέση στὰ Δίπτυχα.  
13. Αὐτὸ μπορεῖ νὰ βεβαιωθεῖ στὴ συνέχεια τῆς ἱστορίας τῆς ἐκκλησίας Κύπρου καὶ τῆς 
πολιτικῆς της ἱστορίας μέχρι καὶ τὴν κατάληψη τῆς Κύπρου ἀπὸ τοὺς σταυροφόρους. 
Ἡ Κύπρος προσείλκυε τὸ ἐνδιαφέρον τῶν Βυζαντινῶν αὐτοκρατόρων καὶ καθόριζε τὴν 
πολιτική τους ἔναντι τῶν Ἀράβων. Βλ. ΕΓΓΛΕΖΑΚΗ Βενεδίκτου (Ἀρχιμανδρίτου Παύλου). 
Εἴκοσι μελέται διὰ τὴν Ἐκκλησίαν Κύπρου. (4ος ἕως 20ος αἰών, σσ. 71-104.
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θάνατο τοῦ θείου του.14 Ἔχοντας ἀνακαλύψει τὸν πολύτιμο αὐτὸ θησαυρό, 
ὁ ἀρχιεπίσκοπος Ἀνθέμιος προσέφυγε στὸν αὐτοκράτορα Ζήνωνα (474-
491) στὴν Κωνσταντινούπολη, στὸν ὁποῖο παρέδωσε τὸ ἱερὸ Εὐαγγέλιο, 
ζητώντας του νὰ προστατεύσει τὴν ἐκκλησία Κύπρου ἀπὸ τὶς ἐπιβουλὲς τοῦ 
πατριαρχείου Ἀντιοχείας.15 Ὁ αὐτοκράτορας, ἀνταποδίδοντας, κατακύρωσε μὲ 

14.   Cf. Acta Barnabae. 23-24 : Texte apocryphe de 4ème siècle. «Καταντήσαντος δὲ τοῦ 
Βαριησοῦ μετὰ δύο ἡμέρας μετὰ τὸ κατηχῆσαι Ἰουδαίους οὐκ ὀλίγους, θυμωθεὶς συνῆξε πᾶν 
τὸ πλῆθος τῶν Ἰουδαίων, καὶ κατασχόντες τὸν Βαρνάβαν ἐζήτησαν παραδοῦναι Ὑπάτῳ τῷ 
ἡγεμόνι τῆς Σαλαμίνης. καὶ δήσαντες αὐτὸν πρὸς τὸ ἀγαγεῖν πρὸς τὸν ἡγεμόνα, εὐσεβοῦς 
δὲ Ἰεβουσαίου συγγενοῦς Νέρωνος καταντήσαντος ἐν Κύπρῳ, μαθόντες οἱ Ἰουδαῖοι 
λαβόντες τὸν Βαρνάβαν νυκτὸς ἔδησαν ἐν σχοινίῳ κατὰ τοῦ τραχήλου, καὶ σύραντες ἐπὶ τὸ 
ἱπποδρόμιον ἀπὸ τῆς συναγωγῆς καὶ περάσαντες ἔξω τῆς πύλης περιστάντες κατέκαυσαν 
αὐτὸν πυρί, ὥστε καὶ τὰ ὀστᾶ αὐτοῦ κονίαν γενέσθαι. εὐθέως δὲ αὐτῇ τῇ νυκτὶ λαβόντες 
τὴν κονίαν αὐτοῦ ἔβαλον ἐν σινδόνι, καὶ ἐν μολύβδῳ ἀσφαλισάμενοι ἐσκέπτοντο κατὰ 
τοῦ πελάγους ῥῖψαι αὐτόν. Ἐγὼ δὲ εὑρὼν καιρὸν τῆς νυκτός, καὶ τοῦτον μετὰ Τίμωνος καὶ 
Ῥόδωνος βαστάσαι δυνηθείς, ἤλθομεν ἐν τόπῳ τινί, καὶ εὑρόντες σπήλαιον κατηγάγομεν 
αὐτὸν ἐκεῖ, ἔνθα τὸ ἔθνος τῶν Ἰεβουσαίων τὸ πρὶν κατῴκει·ἀποκεκρυμμένον δὲ τόπον 
εὑρόντες ἐν αὐτῷ ἀπεθέμεθα σὺν τοῖς μαθήμασιν οἷς παρέλαβεν παρὰ Ματθαίου. ἦν δὲ 
ὥρα τετάρτη τῆς νυκτὸς δευτέρας σαββάτων». Cf. Ἒγκώμιον τοῦ Μοναχοῦ Ἀλεξάνδρου τῆς 
Μονῆς Ἀποστόλου Βαρνάβα, ἔργο τοῦ 6ου αἰῶνα. Βλ. Acta Sanctorum, vol. 22, pp. 415-454. 
Ce récit a aussi une importance du point de vue hagiographique. L’Apôtre martyre continuait 
à être honoré comme saint et fondateur de l’Église de son pays, même si son tombeau et ses 
reliques étaient perdues. Ce « topos » est plusieurs fois répétés depuis le quatrième siècle en 
Orient et en Occident, étant donné que la place de tombeaux des martyres était oubliée. (Cf. 
DELEHAYE, Hippolyte. Les origines du culte des martyres. Bruxelles 1912, p. 103).
15.   Βλ. Θεοδώρου τοῦ Ἀναγνώστου (ἀρχὲς 6ου αἰ.). Ἐκκλησιαστικὴ ἱστορία. PG 86A, 184B. 
Νικηφόρου Καλλίστου τοῦ Ξανθοπούλου (14ος αἰ.). Ἐκκλησιαστικὴ ἱστορία 16,37. PG 147, 
200ABCD. Ἐπίσης, ὁ χρονογράφος Ἰώηλος διασώζει τὴ μαρτυρία περὶ τῆς ἀνευρέσεως 
τοῦ λειψάνου καὶ τοῦ εὐαγγελίου μὲ τὴν ἀκόλουθη διήγηση: «Μετὰ δὲ Λέοντα τὸν μικρὸν 
ἐβασίλευσε Ζήνων ὁ Ἴσαυρος καὶ πατὴρ αὐτοῦ ἔτη ιαʹ, καὶ ἀπέθανε δυσεντεριάσας. ὃς ἅμα 
τῷ βασιλεῦσαι ἐπιβουλευθεὶς παρὰ Βηρίνης τῆς πενθερᾶς αὐτοῦ, γυναικὸς Λέοντος τοῦ 
μεγάλου, ὡς παρὰ γνώμην αὐτῆς βασιλεύσας, προσέφυγε τῇ ἰδίᾳ πατρίδι. ἡ δὲ Βηρίνα ἔστεψε 
Βασιλίσκον τὸν ἀδελφὸν αὐτῆς. μετὰ δὲ ταῦτα Ζήνων ὑποστρέψας ἐν Κωνσταντινουπόλει, 
καὶ τοῦτον χειρωσάμενος, τῇ ἐκκλησίᾳ προσφυγόντα ἅμα γυναικὶ καὶ τέκνοις ἐξώρισεν ἐν 
τῷ φρουρίῳ Καππαδοκίας, ἐν ᾧ βληθέντες ἐν πύργῳ τῆς θύρας ἀναφραγείσης ἐτελεύτησαν. 
ἐφ' οὗ καὶ Μαρτύριος ὁ Ἀντιοχείας διὰ τὴν τοῦ Ζήνωνος περὶ τὴν ὀρθόδοξον πίστιν 
διαστροφὴν ἀποταξάμενος τῇ ἐπισκοπῇ ἀνεχώρησεν, οὗ ἀναχωρήσαντος Πέτρος ὁ Κναφεὺς 
τυραννικῶς τῷ θρόνῳ ἐπεπήδησεν· ὅστις Μαρτύριος πρῶτος ἐπενόησε τὸ μύρον ἐν τῇ 
ἐκκλησίᾳ ἐπὶ παντὸς τοῦ λαοῦ ἁγιάζεσθαι, καὶ ἐν ἑκάστῃ εὐχῇ τὴν θεοτόκον ὀνομάζεσθαι, 
καὶ ἐν πάσῃ συνάξει τὸ σύμβολον τῆς πίστεως λέγεσθαι, πρότερον μὴ λεγόμενον εἰ μὴ ἅπαξ 
τοῦ ἐνιαυτοῦ ἐν τῇ μεγάλῃ παρασκευῇ. καὶ Βαρνάβα τοῦ ἀποστόλου τὸ λείψανον εὑρέθη ὑπὸ 
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συνοδικὴ ἀπόφαση τῆς ἐκκλησίας Κωνσταντινουπόλεως16 τὴν αὐτοκεφαλία 
τῆς ἐκκλησίας Κύπρου, τὴν ὁποία εἶχε λάβει ἀπὸ τὴν Γ΄ Οἰκουμενικὴ Σύνοδο 
καὶ κατὰ τὴν παράδοση, ἐνέδυσε τὸν ἀρχιεπίσκοπο Κύπρου μὲ ἐξαίρετα 
προσωπικὰ προνόμια, τὰ ὁποῖα διατηροῦνται μέχρι καὶ σήμερα, δηλαδὴ 
νὰ φέρει ὡς ὁ αὐτοκράτορας τὸν πορφυροῦν μανδύα, νὰ χρησιμοποιεῖ τὸ 
αὐτοκρατορικὸ σκῆπτρο καὶ νὰ ὑπογράφει διὰ κινναβάρεως, πρᾶγμα ποὺ 
βεβαιώνει καὶ τὴν ἀνωτέρω ὑπόθεσή μας γιὰ τὴ διαχρονικὴ πολιτικὴ τοῦ 
Παλατίου ἔναντι τοῦ Κύπριου ἀρχιεπισκόπου, ἐκλαμβανομένου καὶ ὡς 
πολιτικῆς προσωπικότητας.

Ἀντίστοιχη εἶναι καὶ ἡ σημασία τῆς ἀπόφασης τῆς Πενθέκτης 
Οἰκουμενικῆς Συνόδου, σὲ λιγότερο ἀπὸ τρεῖς αἰῶνες μετὰ τὴν Ἔφεσο 
(Κωνσταντινούπολη 692), ὅταν μὲ τὸν 39ο κανόνα της παρεχώρησε 
δικαιοδοσία καὶ ἐξαιρετικὰ προνόμια, παρόμοια μὲ ἐκεῖνα ἑνὸς πατριάρχη, 
στὸν ἀρχιεπίσκοπο Κύπρου, κατὰ τὴν περίοδο τῆς ἐξορίας τοῦ Κυπριακοῦ 
λαοῦ στὴν Κύζικο. Μὲ τὸν κανόνα αὐτό, ὁ ἀρχιεπίσκοπος Κύπρου διατηρεῖ 
ὅλα τὰ δίκαια τῆς δικαιοδοσίας του ὡς μητροπολίτης Κωνσταντίας καὶ 
ἀρχιεπίσκοπος Κύπρου, συγχρόνως δὲ ἐνδύεται μὲ ὑπερμητροπολιτικὴ 
ἐξουσία πέρα τῶν κανονικῶν του δικαίων ὅσον ἀφορᾶ τὴν Κύπρο. Ὡς 
ἀρχιεπίσκοπος Κύπρου καὶ Νέας Ἰουστινιανουπόλεως θὰ προεδρεύει ὅλων 
τῶν ἐπισκόπων, ὄχι μόνο τῶν τῆς Κύπρου, ἀλλὰ καὶ ὅλων τῶν ἐπισκόπων τοῦ 
Ἑλλησπόντου. Θὰ ἐκλέγεται ἀπὸ τοὺς ἐπισκόπους τῆς δικῆς του ἐπαρχίας καὶ 
θὰ δύναται νὰ ἐκλέγει καὶ νὰ χειροτονεῖ, ὅταν παρίσταται ἀνάγκη ἀκόμα καὶ 
τὸν ἐπίσκοπο τῆς πόλεως Κυζίκου. Ὁ ἀρχιεπίσκοπος Κωνσταντινουπόλεως, 
δηλαδή, παραχωρεῖ στὸν ἀρχιεπίσκοπο Κύπρου τὰ δίκαιά του ποὺ εἶχε στὸν 
Ἑλλήσποντο κατὰ τὸ χρονικὸ διάστημα τῆς ἐκεῖ ἐξορίας. Ὁ ἀρχιεπίσκοπος, 
στὴ συγκεκριμένη περίπτωση καὶ ὅλη ἡ ἱεραρχία τῆς Κύπρου, διαδραματίζουν 
σημαντικὸ ρόλο στὴ φυσικὴ ἐπιβίωση καὶ ἑνότητα τοῦ ἐμπερίστατου 

δένδρον κερασίαν, ἔχον ἐπὶ στήθους τὸ κατὰ Ματθαῖον εὐαγγέλιον ἰδιόγραφον τοῦ Βαρνάβα. 
ἐξ ἧς προφάσεως παραγεγόνασι Κύπριοι τοῦ μὴ τελεῖν ὑπὸ Ἀντιόχειαν τὴν κατ' αὐτοὺς 
μητρόπολιν. ὅπερ εὐαγγέλιον ἀποτεθὲν παρὰ Ζήνωνος ἐν τῷ παλατίῳ εἰς τὸν ναὸν τοῦ ἁγίου 
Στεφάνου ἀναγινώσκεται κατ' ἐνιαυτὸν τῇ ἁγίᾳ μεγάλῃ πέμπτῃ». (Ἰωήλου, Χρονογραφία 37. 
PG 139, 264C).
16.   Θεοδώρου Ἀναγνώστου. Ἐκκλησιαστικὴ ἱστορία, II, 2. PG 86, 184. Βλ. ΖΑΝΝΕΤΟΥ, 
Φίλιου. Ἱστορία τῆς νήσου Κύπρου ἀπὸ τῆς ἀγγλικῆς κατοχῆς μέχρι σήμερον, μετὰ εἰσαγωγῆς 
περιλαμβανούσης βραχεῖαν εἰσαγωγὴν τῆς ὅλης ἱστορίας αὐτῆς. Τόμος Α΄, σσ. 496-498. 
Ἐν Λάρνακι 1910.
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Κυπριακοῦ λαοῦ, μὲ τὴν ἐνίσχυση καὶ τοῦ αυτοκράτορα Ἰουστινιανοῦ, ὅπως 
καταδεικνύεται καὶ ἀπὸ τὸν παρόντα κανόνα τῆς Πενθέκτης Οἰκουμενικῆς 
Συνόδου. 

Τοῦ ἀδελφοῦ καὶ συλλειτουργοῦ ἡμῶν Ἰωάννου, τοῦ τῆς Κυπρίων 
νήσου προέδρου, ἅμα τῷ οἰκείῳ λαῷ, ἐπὶ τὴν Ἐλλησπόντιον ἐπαρχίαν, διά 
τε τὰς βαρβαρικὰς ἐφόδους, διά τε τὸ τῆς ἐθνικῆς ἐλευθερωθῆναι δουλείας, 
καὶ καθαρῶς τοῖς σκήπτροις τοῦ χριστιανικωτάτου κράτους ὑποταγῆναι, 
τῆς εἰρημένης μεταναστάντος νήσου, προνοίᾳ τοῦ φιλανθρώπου Θεοῦ, 
καὶ μόχθῳ τοῦ φιλοχρίστου καὶ εὐσεβοῦς ἡμῶν βασιλέως, συνορῶμεν, 
ὥστε ἀκαινοτόμητα διαφυλαχθῆναι τὰ παρὰ τῶν ἐν Ἐφέσῳ τὸ πρότερον 
συνελθόντων θεοφόρων Πατέρων τῷ θρόνῳ τοῦ προγεγραμμένου ἀνδρὸς 
παρασχεθέντα προνόμια, ὥστε τὴν νέαν Ἰουστινιανούπολιν τὸ δίκαιον ἔχειν 
τῆς Κωνσταντινουπόλεως, καὶ τὸν ἐπ᾿ αὐτῇ καθιστάμενον θεοφιλέστατον 
ἐπίσκοπον, πάντων προεδρεύειν τῶν τῆς Ἑλλησποντίων ἐπαρχίας, καὶ ὑπὸ 
τῶν οἰκείων ἐπισκόπων χειροτονεῖσθαι, κατὰ τὴν ἀρχαίαν συνήθειαν. Τὰ γὰρ 
ἐν ἑκάστῃ ἐκκλησίᾳ ἔθη, καὶ οἱ θεοφόροι ἡμῶν Πατέρες παραφυλάττεσθαι 
διεγνώκασι, τοῦ τῆς Κυζικηνῶν πόλεως ἐπισκόπου ὑποκειμένου τῷ προέδρῳ 
τῆς εἰρημένης Ἰουστινιανουπόλεως, μιμήσει τῶν λοιπῶν ἁπάντων ἐπισκόπων, 
τῶν ὑπὸ τὸν λεχθέντα θεοφιλέστατον πρόεδρον Ἰωάννην, ὑφ᾿ οὗ χρείας 
καλούσης, καὶ ὁ τῆς αὐτῆς Κυζικηνῶν πόλεως ἐπίσκοπος χειροτονηθήσεται. 
(Κανόνας 39 τῆς Πενθέκτης Οἰκουμενικῆς Συνόδου).

Οἱ ἱστορικὲς πηγὲς βεβαιώνουν ὅτι μέχρι τὸν 12ο αἰῶνα, ἡ ἱεραρχία 
τῆς Κύπρου ἀριθμοῦσε περὶ τοὺς δεκαπέντε μὲ δεκαέξι ἐπισκόπους. Μετὰ 
τὴν κατάληψη τῆς Κύπρου κατὰ τὴν τρίτη Σταυροφορία (1191) ἀπὸ 
τὸν ἄγγλο βασιλέα Ριχάρδο τον Λεοντόκαρδο καὶ τὴν σχεδὸν ἀμέσως 
ἐγκατάσταση παραλλήλου λατινικῆς ἱεραρχίας, οἱ ὀρθόδοξοι ἱεράρχες, 
ἀφ’ ἑνὸς μέν, περιορίσθηκαν σὲ μόνο τέσσερις, ἀφ’ ἑτέρου δὲ ὑποτάχθηκαν 
στοὺς ἀντίστοιχους λατίνους ἱεράρχες. Ἡ ἀπόφαση αὐτὴ εἶχε ληφθεῖ ἀπὸ 
δύο συνεχόμενες λατινικὲς συνόδους, τῆς Λεμεσοῦ τὸ ἔτος 1220 καὶ τῆς 
Ἀμμοχώστου τὸ 122217 καὶ τέθηκε σὲ ἐφαρμογὴ μὲ τὴ γνωστὴ Bulla Cypria18 

17.   Agreement of Limassol, 1220. The Synodicum Niconsiense and Other Documents of the 
Latin Church of Cyprus, 1196-1373, p. 286-288. Agreement of Famagusta 1222. Ibid. pp. 293-
296.
18.   Bulla Cypria, 16. The Synodicum Niconsiense and Other Documents of the Latin Church 
of Cyprus, 1196-1373. Selected and translated by Christopher Schabel. Nicosia 2001, p. 316.
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τοῦ Πάπα Ἀλεξάνδρου τὸ ἔτος 1260. Δύο ἀπὸ τὰ ἄμεσα ἀποτελέσματα τῶν 
ἀποφάσεων καὶ πράξεων τῶν λατινικῶν ἀρχῶν ἦταν, πρῶτον, ἡ ἀντικανονικὴ 
οὐσιαστικὰ κατάργηση τοῦ αὐτοκεφάλου τῆς Ἐκκλησίας Κύπρου καὶ τοῦ 
ἰδίου τοῦ ἀρχιεπισκόπου καὶ δεύτερον, ἡ μεταφορὰ τῆς ἀρχιεπισκοπῆς ἀπὸ 
τὴν Ἀμμόχωστο στὴ Λευκωσία ἢ στὴ Σολέα, ὅπου εἶχε τὴν ἕδρα του ὁ πρῶτος 
τῇ τάξει ὀρθόδοξος ἐπίσκοπος.19

Ἡ κατάσταση αὐτὴ συνέχισε νὰ ὑφίσταται καὶ κατὰ τὶς δύο ἐπίσης 
δύσκολες ἱστορικὲς περιόδους, τῆς Ὀθωμανικῆς κυριαρχίας (1570/71-
1878) καὶ τῆς ἀγγλικῆς ἀποικιοκρατίας (1878-1960). Καθ’ ὅλη αὐτὴ τὴ 
μακρὰ περίοδο τῶν ὀκτὼ περίπου αἰώνων, μόνο μερικοὶ βοηθοὶ ἐπίσκοποι, 
οἱ χωρεπίσκοποι, μποροῦσαν περιοδικὰ νὰ αὐξήσουν τὸν ἀριθμὸ τῶν 
ἐπισκόπων τῆς Κυπριακῆς ἐκκλησίας. Σημειωθήτω ὅτι μὲ τὴν ἔναρξη τῆς 
Ὀθωμανικῆς κυριαρχίας, ἡ ἐκκλησία Κύπρου ἀποκαταστάθηκε, ὅσον ἀφορᾶ 
τὴν αὐτοκεφαλία της, τοὺς συνοδικοὺς θεσμούς, τὴν ἐκλογὴ τῶν ἀρχιερέων 
ὑπὸ τὶς συνθῆκες καὶ τοὺς περιορισμοὺς ποὺ ἐπέβαλλαν οἱ Ὀθωμανικὲς ἀρχὲς 
μὲ τὰ λεγόμενα βεράτια,20 κατ’ ἐξοχὴν δὲ ὅσον ἀφορᾶ τὴ σχέση της μὲ τὶς 
ἄλλες ὀρθόδοξες ἐκκλησίες. Ὁ ἀρχιεπίσκοπος Κύπρου ἀνέλαβε αὐτομάτως 
ἐθναρχικὸ ρόλο γιὰ τὸ δοῦλον ἐθνος.

Πάντοτε ἡ ἱστορία τῆς ἐκκλησίας Κύπρου ἦταν πολυτάραχη. Τὸ κανο-
νικὸν ἔκκλητον πρὸς τὸ Οἰκουμενικὸ Πατριαρχεῖο, τὸ ὁποῖο ὑπέβαλε τὸν 
17ον αἰῶνα ὁ ἀρχιεπίσκοπος Κύπρου Νικηφόρος (1641-1674), ἐξ αἰτίας τῶν 
διεκδικήσεων τῶν Κυπρίων ἐπισκόπων, οἱ ὁποῖοι ἀπαιτοῦσαν τὴν ἐξίσωση 
τῆς τιμῆς τους μὲ τὸν ἀρχιεπίσκοπο, εἶναι ἕνα σημαντικὸ παράδειγμα. 

19.   Οἱ ἄλλοι ὀρθόδοξοι ἐπίσκοποι, σύμφωνα μὲ τὶς ἀνωτέρω ἀποφάσεις, ἦσαν, ὁ Πάφου, ὁ 
Λεμεσοῦ καὶ ὁ Κυρηνείας. Ὑπενθυμίζεται ὅτι τὸ ἔτος 1406, ὁ Ἰωσὴφ Βρυένιος, ὡς ἐκπρόσωπος 
τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριαρχείου, προήδρευσε συνόδου τῶν ἐπισκόπων τῆς Κύπρου στὴ 
μονὴ Ἀρχαγγέλου (μᾶλλον Ἀναλιώντα) μὲ στόχο νὰ διερευνήσει κατὰ πόσο ἦταν δυνατὴ 
ἡ ἀποκατάσταση τῆς μυστηριακῆς κοινωνίας τῆς ἐκκλησίας Κύπρου μὲς τὶς ὀρθόδοξες 
ἐκκλησίες, κατὰ τὸ αἴτημα τῶν Κυπρίων. Στὴν ἔκθεσή του πρὸς τὴ σύνοδο τοῦ Οἰκουμενικοῦ 
Πατριαρχείου ὁ Βρυένιος ὑποστήριξε τὸ ἀδύνατο τῆς μυστηριακῆς κοινωνίας, θεωρώντας 
ὅτι ἡ Κυπριακὴ ἐκκλησία εἶχε ἐκλατινισθεῖ. (Βλ. ΚΑΤΣΑΡΟΥ, Βασίλη. «Ἰωσὴφ Βρυεννίου». 
Τὰ πρακτικὰ τῆς Συνόδου τῆς Κύπρου (1406). Βλ. ἐπίσης ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ Βασίλειος 
(μητροπολίτης Κωνσταντίας καὶ Ἀμμοχώστου). Ἡ ἐκκλησία Κύπρου ἐν αἰχμαλωσίᾳ. Συμβολὴ 
στὸ Γ’ Ἁγιολογικὸ Συνέδριο τῆς Μητροπόλεως Κωνσταντίας (2016). (πρὸς δημοσίευση).
20.   ΒΙΤΤΗΣ, Ἀνδρέας. Οἱ ἀρχιεπίσκοποι τῆς Κύπρου ἐπὶ Ὀθωμανοκρατίας 1570/1-1878, σσ. 
259-320.
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Στὴ συνοδικὴ ἐπιστολή του (1651) ὁ πατριάρχης Ἰωακεὶμ Β΄ περιγράφει τὰ 
προνόμια τοῦ ἀρχιεπισκόπου, παρόμοια μὲ ἐκεῖνα ἑνὸς πατριάρχη. Ἐξ ἄλλου, 
ἡ Ἐκκλησία τῆς Κύπρου, ὅπως ἀναφέραμε ἤδη, δὲν μποροῦσε νὰ ἐξυψωθεῖ 
στὴν πατριαρχικὴ ἀξία καὶ τιμὴ ἐξ αἰτίας τῶν κριτηρίων ποὺ ἐφαρμόσθηκαν 
γιὰ τὰ πέντε παλαίφατα πατριαρχεῖα (Ρώμης, Κωνσταντινουπόλεως, 
Ἀλεξανδρείας, Ἀντιοχείας καὶ Ἱεροσολύμων), π. χ. ἡ πολυεθνικὴ σύνθεση 
τῆς δικαιοδοσίας τοῦ πατριαρχείου καὶ ἡ συμπερίληψη στὴ δικαιοδοσία αὐτὴ 
πολλῶν μητροπόλεων, ἐνῶ ἡ Κύπρος συνιστοῦσε μία μόνο μητρόπολη καὶ 
ἕνα μόνο ἔθνος καὶ ἑπομένως ἡ Ἐκκλησία Κύπρου τότε δὲν πληροῦσε αὐτὲς 
τὶς προϋποθέσεις.21 Παρὰ ταῦτα, ἡ κανονικὴ δομὴ τῆς Ἐκκλησίας Κύπρου 
εἰσάγει ἕνα ἰδιαίτερο κανονικὸ παράδειγμα σὲ σύγκριση μὲ τὸ πατριαρχικὸ 
κανονικό παράδειγμα. Ἄλλωστε, ἡ ἀπόφαση τῆς Γ΄ Οἰκουμενικῆς Συνόδου 
χρησίμευσε καὶ ὡς παράδειγμα, πρῶτον, γιὰ τὴν μετέπειτα ἀνακήρυξη καὶ 
ἄλλων αὐτοκεφάλων ἐκκλησιῶν καὶ δεύτερον, ὥστε ἡ Κυπριακὴ ἐκκλησία νὰ 
ἀποβεῖ ἡ πνευματικὴ καὶ ἐθνικὴ δύναμη καθ’ ὅλη τὴ διάρκεια τῆς ἱστορίας τῆς 
Νήσου, κυρίως δὲ σὲ περιόδους κατὰ τὶς ὁποῖες ὁ Κυπριακὸς λαὸς ἐστερεῖτο 
τῆς ἐλευθερίας του.

Μετὰ τὴν ἀνακήρυξη τῆς Κυπριακῆς Δημοκρατίας, ὁ ἀείμνηστος 
ἀρχιεπίσκοπος Μακάριος προσέθεσε τὶς δύο μητροπόλεις Λεμεσοῦ καὶ 
Μόρφου (1973). Ἡ ἀπόλυτη ἀποκατάσταση τῆς κανονικῆς καὶ διοικητικῆς 
δομῆς τῆς ἐκκλησίας καὶ τῆς ἱεραρχίας τῆς ἐκκλησίας μας ἐπιτεύχθηκε ἐπὶ τοῦ 
σημερινοῦ Προκαθημένου Μακαριωτάτου Ἀρχιεπισκόπου κ. κ. Χρυσοστόμου 
τοῦ Β΄, μὲ διαδοχικὲς ἀποφάσεις τῆς Ἱερᾶς Συνόδου τὸ 2007, μὲ τὴν 
ἐπανασύσταση τῶν ἀρχαίων μητροπόλεων καὶ ἐπισκοπῶν. Ἔτσι, σήμερα, 
ὁ ἀριθμὸς τῶν μελῶν τῆς ἱερᾶς Συνόδου ἀνέρχεται στὰ δεκαεπτά.

Η ΣΥΝΟΔΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ Η ΚΑΝΟΝΙΚΗ ΔΟΜΗ 
ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΚΥΠΡΟΥ.

Η ΣΧΕΣΗ ΤΗΣ ΜΕ ΤΙΣ ΑΛΛΕΣ ΕΚΚΛΗΣΙΕΣ

Ἡ Ἁγιωτάτη Ἐκκλησία τῆς Κύπρου, κεφαλὴν ἔχουσα τὸν Κύριον ἡμῶν 
Ἰησοῦν Χριστὸν καὶ μέλος οὖσα τῆς Μιᾶς Ἁγίας Καθολικῆς καὶ Ἀποστολικῆς 

21.   Τὰ κριτήρια αὐτὰ βεβαίως, μὲ τὴν ἀνακήρυξη ἐθνικῶν Πατριαρχείων, Ρωσίας, Σερβίας, 
Βουλγαρίας, Ρουμανίας καὶ Γεωργίας, ἔχουν παύσει νὰ ἰσχύουν, ἢ τὰ πατριαρχεῖα αὐτὰ εἶναι 
ψιλῷ τῷ τίτλῳ πατριαρχεῖα καὶ δὲν διαφέρουν ἀπὸ μία αὐτοκέφαλη ἐκκλησία.
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Ἐκκλησίας, εἶναι αὐτοκέφαλος, συμφώνως τῇ ἀδιασπάστῳ περὶ Αὐτῆς 
ἐκκλησιαστικῇ παραδόσει, ἀποτυπωθείσῃ ἐν τῷ ὀγδόῳ κανόνι τῆς ἐν Ἐφέσῳ 
Γ΄ Οἰκουμενικῆς Συνόδου, κυβερνᾶται δὲ βάσει τῶν Θείων Γραφῶν, τῶν 
Ἱερῶν Κανόνων, τῶν Ἐκκλησιαστικῶν Παραδόσεων καὶ τοῦ συνῳδὰ τούτοις 
θεσπισθέντος Καταστατικοῦ Χάρτου Αὐτῆς.

Ἡ Ἐκκλησία τῆς Κύπρου συγκροτεῖται ἐκ πάντων τῶν ἐν τῇ νήσῳ Κύπρῳ 
διαβιούντων Ὀρθοδόξων Χριστιανῶν.22

Ἐντὸς τῆς ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας, ἡ Σύνοδος, εἴτε τοπικὴ εἴτε ἐπαρχιακή, 
ἔχει δύο ὄψεις: μία ἐκκλησιολογικὴ καὶ μία διοικητική. Ἐπὶ παραδείγματι, ἡ 
ἐπαρχιακὴ σύνοδος τῆς ἐκκλησίας Κύπρου συνιστᾶ ἐν πρώτοις τὸ ὄργανο 
γιὰ τὴ διατήρηση καὶ τὴ φανέρωση τῆς ὁρατῆς ἑνότητας στὴν πίστη, στὴ 
λατρεία καὶ στὴν παράδοση τῆς Ἐκκλησίας σὲ ὅλη τὴ Νῆσο καθὼς καὶ μὲ τὶς 
ἄλλες ὀρθόδοξες ἐκκλησίες. Δεύτερον, ἀσκεῖ τὸ ρόλο τῆς διατηρήσεως τῆς 
διοικητικῆς ἑνότητας καὶ ἔτσι, ὁσάκις παραστεῖ ἀνάγκη, ἐπιλαμβάνεται τῶν 
κοινῶν ζητημάτων ὅλων τῶν μητροπόλεων. Σύνθεση τῶν δύο αὐτῶν ὄψεων 
ἀποτελεῖ τὸ δίκαιο τῶν χειροτονιῶν τῶν ἐπισκόπων, γεγονὸς ποὺ φανερώνει 
καὶ τὴ δοικητικὴ ἀνεξαρτησία μιᾶς ἐκκλησίας. Ἐξ ἄλλου, ὁ κάθε ἐπίσκοπος, 
μετέχοντας στὴ σύνοδο ὡς μέλος, δὲν μετέχει ὡς πρόσωπο, ἀλλ’ ἐκπροσωπεῖ 
τοὺς λαϊκοὺς πιστοὺς καὶ τὸν κλῆρο τῆς ἐκκλησιαστικῆς του ἐπαρχίας. Ὡς ἐκ 
τούτου, ὁ ἐπίσκοπος διαδραματίζει σημαντικὸ ρόλο στὴ ζωὴ τῆς ἐκκλησίας, 
σύμφωνα μὲ τὴν ὀρθόδοξη ἐκκλησιολογία. Γιὰ τὴ δική του ἐκκλησιαστικὴ 
ἐπαρχία, ἡ ὁποία συνιστᾶ τὴν τοπικὴ ἐκκλησία, ἔχοντας ἐπὶ κεφαλῆς τὸν 
ἐπίσκοπο, αὐτὸς ἀποτελεῖ τὴν ἐγγύηση τῆς ἐκκλησιολογικῆς καὶ διοικητικῆς 
ἑνότητας τῆς τοπικῆς ἐκκλησίας καὶ ἐκεῖνος ὁ ὁποῖος διατηρεῖ τὴν ὀρθόδοξη 
διδασκαλία τῆς πίστεως καὶ τοῦ κηρύγματος τοῦ Εὐαγγελίου. Ἐκεῖνος 
ἀποφασίζει καὶ προβαίνει στὶς χειροτονίες τῶν κληρικῶν τῆς ἐπαρχίας του.

Ἡ λειτουργία τοῦ συνοδικοῦ συστήματος, γιὰ τὸ ὁποῖο σεμνύνεται 
ἡ ὀρθόδοξη Ἐκκλησία, ρυθμίζεται μὲ κανόνες οἰκουμενικῶν καὶ τοπικῶν 
συνόδων ὅπως καὶ μὲ τὰ ἐπὶ μέρους Καταστατικὰ τῶν ἐκκλησιῶν. Τὸν πρῶτο 
λόγο ἔχει ὁ Προκαθήμενος τῆς ἐκκλησίας, ὁ ὁποῖος ἔχει τὴν εὐθύνη τῆς 
συγκλήσεως τῆς συνόδου, τὴν ἐξασφάλιση τῆς εὔρρυθμης λειτουργίας της 
καὶ τὴν παρακολούθηση ἐφαρμογῆς τῶν συνοδικῶν ἀποφάσεων. Ὅμως, τὰ 

22.   Πρῶτον ἄρθρον τοῦ ἐν ἰσχύει Καταστατικοῦ Χάρτου τῆς Ἐκκλησίας Κύπρου.
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συνοδικὰ μέλη δὲν εἶναι ἄμοιρα εὐθυνῶν. Καλοῦνται νὰ συμβάλλουν ἐπίσης 
μὲ θετικὸ τρόπο στὴν εὔρρυθμη λειτουργία τῆς συνόδου γιὰ τὴν ἐκπλήρωση 
τῆς ἀποστολῆς της καὶ τῆς ἐκκλησίας γενικότερα, καθὼς καὶ στὴ διατήρηση 
τῆς ἑνότητας καὶ τῆς ἐκκλησιαστικῆς τάξεως, μὲ σεβασμὸ πρὸς τοὺς 
συνοδικοὺς θεσμοὺς καὶ τὰ ἄλλα συνοδικὰ μέλη, ἀποφεύγοντας ἰδιοτελεῖς 
καὶ ἀλλότριους στόχους. 

Ἐξ ἄλλου, οἱ εὐχαριστιακὲς συνάξεις, προϊσταμένων εἴτε τοῦ ἐπισκόπου, 
εἴτε τῶν ἱερέων  δὲν εἶναι παρὰ «σύνοδος» τῶν πιστῶν, κλήρου καὶ λαοῦ, 
πέριξ τῆς εὐχαριστιακῆς Τράπεζας μὲ ἐσχατολογικὴ προοπτική,23 δεδομένου 
ὅτι ἡ Ἐκκλησία πορεύεται πρὸς τὴ Βασιλεία τοῦ Θεοῦ. Ὁ ἐπίσκοπος, ὁ ὁποῖος 
προΐσταται διὰ τῆς εὐχαριστίας τῆς τοπικῆς ἐκκλησίας, στὴν ἐπαρχία του 
μπορεῖ ἐπίσης νὰ λάβει ἀποφάσεις γιὰ θέματα ποὺ ἀφοροῦν τὴ δική του 
ἐπισκοπικὴ περιφέρεια. Ὑπάρχουν πολλὰ σώματα σὲ μία ἐπαρχία συνδεδεμένα 
μὲ τὸν ἐπίσκοπο, ὅπως ὁ κλῆρος, ἡ θρονικὴ ἐπιτροπή, οἱ ἐκκλησιαστικὲς 
ἐπιτροπὲς τῶν ἐνοριῶν, οἱ σύνδεσμοι γυναικῶν ποὺ ἀσκοῦν τὸ φιλανθρωπικὸ 
ἔργο, κατηχητές, σύνδεσμοι νέων, ψάλτες καὶ ἄλλες τάξεις ποὺ ὑπῆρχαν ἤδη 
ἀπὸ τὴν ἀρχαία ἐκκλησία καὶ ὅπως αὐτὸ καθίσταται ὁρατὸ καὶ στὴ σύνθεση 
τῆς παρούσης Κληρικολαϊκῆς Συνελεύσεως, ποὺ συνέρχεται ἐκτάκτως 
γιὰ νὰ τιμήσει τὰ 40 χρόνια ἀρχιερατικῆς διακονίας τοῦ Μακαριωτάτου 
Ἀρχιεπισκόπου κ.κ. Χρυσοστόμου.

Τέλος, τὸ συνοδικὸ σύστημα τῆς τοπικῆς ἐκκλησίας δὲν εἶναι 
ἀπομονωμένο ἀπὸ τὸ ἐπαρχιακὸ συνοδικὸ σύστημα, ἀλλὰ ἀντίθετα, 
καθίσταται ἔγκυρο μὲ τὴ συμμετοχὴ τοῦ ἐπισκόπου στὴν τοπικὴ σύνοδο 
καὶ μὲ τὴν ἐκκλησιαστικὴ καὶ εὐχαριστιακὴ κοινωνία μὲ τοὺς ἄλλους 
ἐπισκόπους. Κατὰ τὸν ἴδιο τρόπο, τὸ ἐπαρχιακὸ συνοδικὸ σύστημα, π.χ. 
τῆς ἐκκλησίας Κύπρου, δὲν εἶναι ἀπομονωμένο ἀπὸ τὸ συνοδικὸ σύστημα 
τῆς καθ’ ὅλου Ἐκκλησίας, ἀνὰ τὴν οἰκουμένη, γιατὶ καθίσταται ἔγκυρο 
ἕνεκα τῆς ἐκκλησιαστικῆς κοινωνίας μὲ κάθε μία ἀλλὰ καὶ μὲ ὅλες τὶς  
ὀρθόδοξες ἐκκλησίες, ὅπως εἶναι προφανὲς μὲ τὴν παρουσία ἐκπροσώπων 
τῶν ὀρθοδόξων ἐκκλησιῶν στὴν παροῦσα Κληρικολαϊκὴ Συνέλευση, ὅπως 
ἐπίσης καὶ ἕνεκα τῆς συμμετοχῆς τοῦ Προκαθημένου καὶ τῆς ἱεραρχίας στὶς 

23.   Μητροπολίτου Περγάμου Ἰωάννου ΖΗΖΙΟΥΛΑ. ΕΡΓΑ Α΄. Ἐκκλησιολογικὰ μελετήματα. 
Ἐκδ. ΔΟΜΟΣ. Ἀθήνα 2016. «Ἡ ἀνάπτυξη τῶν συνοδικῶν θεσμῶν ἕως τὴν ἐποχὴ τῆς Α΄ 
Οἰκουμενικῆς Συνόδου», σσ. 652-722.



ΕΟΡΤΑΣΜΟΙ  ΓΙΑ ΤΑ 40ΧΡΟΝΑ ΑΡΧΙΕΡΑΤΕΙΑΣ ΤΟΥ ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΟΥ  κ.κ. ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΥ  Β' 177

πανορθόδοξες ἢ καὶ οἰκουμενικὲς συνόδους. Ἡ ἐμπειρία αὐτὴ βιώθηκε μὲ 
τὴ συμμετοχὴ ὁλόκληρης τῆς Ἱεραρχίας τῆς Κύπρου στὴν Ἁγία καὶ Μεγάλη 
Σύνοδο τῆς Κρήτης τὸ 2016. Αὐτὸ εἶναι τὸ ἐκκλησιολογικὸ πλαίσιο τῆς 
ἑνότητας τῶν ὀρθοδόξων ἐκκλησιῶν στὸ σύνολό τους.

Ἡ κανονικὴ καὶ διοικητικὴ δομὴ τῆς ἐκκλησίας Κύπρου περιλαμβάνει τὴν 
Ἱερὰ Ἀρχιεπισκοπή, ἐννέα μητροπόλεις (Πάφου, Κιτίου, Κυρηνείας, Λεμεσοῦ, 
Μόρφου, Κωνσταντίας καὶ Ἀμμοχώστου, Κύκκου καὶ Τηλλυρίας, Ταμασοῦ 
καὶ Ὀρεινῆς, Τριμυθοῦντος) καὶ τρεῖς ἐπισκοπικὲς ἐπαρχίες (Καρπασίας, 
Ἀρσινόης, Ἀμαθοῦντος).

Ἡ Ἱερὰ Σύνοδος, σύμφωνα μὲ τὶς διατάξεις τοῦ Καταστατικοῦ Χάρτη, 
συγκαλεῖται ὑπὸ τοῦ Μακαριωτάτου Ἀρχιεπισκόπου σὲ τέσσερις τακτικὲς 
συνεδρίες κατ’ ἔτος, ὁσάκις δὲ παρίσταται ἀνάγκη σὲ πολλὲς ἔκτακτες. 
Ἡ πρώτη ἀπὸ τὶς τακτικὲς συνεδρίες, σύμφωνα μὲ τὸ ἐκκλησιαστικὸ 
ἡμερολόγιο, δηλαδὴ τοῦ Σεπτεμβρίου εἶναι ἀφιερωμένη στὴν ἐκκλησιαστικὴ 
ἐκπαίδευση στὰ δύο ἐκπαιδευτικὰ ἱδρύματα, τῆς Θεολογικῆς Σχολῆς καὶ 
τῆς Ἱερατικῆς Σχολῆς, πολλὲς φορὲς καὶ ἀνταλλαγὴ ἀπόψεων γιὰ τὴν 
ἐθνικὴ παιδεία, διατηρώντας καὶ ἀγαστὴ σχέση μὲ τὸ Ὑπουργεῖο Παιδείας 
καὶ Πολιτισμοῦ, ἡ δεύτερη γιὰ ποικίλα πνευματικὰ θέματα, ἡ τρίτη γιὰ 
τὴ συμμετοχὴ τῆς ἐκκλησίας Κύπρου σὲ πανορθόδοξες, διαχριστιανικές, 
οἰκουμενικὲς συναντήσεις καὶ διμερεῖς διαλόγους καὶ ἡ τέταρτη στὸν ἔλεγχο 
τῶν οἰκονομικῶν ὅλων τῶν ἐκκλησιαστικῶν ὀντοτήτων, ἀρχιεπισκοπή, 
μητροπόλεις, σταυροπηγιακὲς μονὲς κ.λπ.

Τὰ Μέλη τῆς Ἱερᾶς Συνόδου εἶναι ὁ Ἀρχιεπίσκοπος, ὡς πρόεδρος τῆς 
Συνόδου, οἱ Μητροπολίτες, οἱ ἐπαρχιοῦχοι Ἐπίσκοποι καὶ οἱ βοηθοὶ Ἐπίσκοποι, 
ἐν συνόλῳ δεκαεπτά. Οἱ ἀποφάσεις τῆς Συνόδου ἔχουν πολλὲς φορὲς 
σημαντικὴ ἐπίδραση ὅταν πρόκειται γιὰ κοινωνικά,  καὶ ἐθνικὰ ζητήματα.

Τὸ ἄρθρον 7 τοῦ ἐν ἰσχύει Καταστατικοῦ Χάρτη περιγράφει τὶς εὐθύνες 
καὶ ἁρμοδιότητες τῆς Ἱερᾶς Συνόδου. Π.χ. λαμβάνει ἀποφάσεις σχετικὰ 
μὲ ζητήματα ποὺ δὲν προβλέπονται ἀπὸ τοὺς ἱεροὺς κανόνες ἢ ἀπὸ τὸν 
Καταστατικὸ Χάρτη. Λαμβάνει πρόνοια γιὰ τὴ διατήρηση τῆς δογματικῆς, τῆς 
κανονικῆς καὶ τῆς λειτουργικῆς τάξεως. Διατηρεῖ τὴν ἑνότητα τῆς πίστεως 
καὶ τὴν κοινωνία τῆς Ἐκκλησίας Κύπρου μὲ τὸ Οἰκουμενικὸ Πατριαρχεῖο καὶ 
τὶς ἄλλες ὀρθόδοξες ἐκκλησίες. Ρυθμίζει τὶς σχέσεις τῆς ἐκκλησίας Κύπρου 
μὲ τὶς μὴ ὀρθόδοξες ἐκκλησίες καὶ ὁμολογίες, ὅπως καὶ μὲ τὶς μὴ χριστιανικὲς 
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θρησκεῖες. Ἑρμηνεύει αὐθεντικὰ τὶς πρόνοιες τοῦ Καταστατικοῦ Χάρτη 
ὅσον ἀφορᾶ θέματα πίστεως, λατρείας καὶ ἐκκλησιαστικῆς τάξεως, ἔχει δὲ 
τὴν εὐθύνη γιὰ τὴν ἐσωτερικὴ καὶ ἐξωτερικὴ ὀργάνωση τῆς ἐκκλησίας κ.λπ. 
Ἀσκεῖ τὴν ἀνώτατη δικαστικὴ ἐξουσία μέσα στὴν ἐκκλησία. Ὁ ἐν ἰσχύει 
Καταστατικὸς Χάρτης περιλαμβάνει πρόνοιες καὶ διατάξεις ὅσον ἀφορᾶ τὴν 
ἐκκλησιαστικὴ δικαιοσύνη, γεγονὸς ποὺ ἀποτελεῖ μία πρωτοτυπία μεταξὺ 
τῶν ὀρθοδόξων ἐκκλησιῶν. Λαμβάνει πρόνοια γιὰ τὴν ὀρθὴ κήρυξη τοῦ 
Εὐαγγελίου, τὴ διάδοση τῆς ὀρθῆς πίστεως καὶ τὴν ἐφαρμογὴ τῆς ὀρθῆς 
τάξεως κατὰ τὴ λατρεία, σύμφωνα μὲ τὴν ἐκκλησιαστικὴ ὀρθόδοξη παράδοση. 
Ἔχει τὴν εὐθύνη γιὰ τὴν παιδεία τοῦ κλήρου της, ἀλλὰ καὶ ἐπιδεικνύει 
ζωηρὸ ἐνδιαφέρον γιὰ τὴν ἐθνικὴ παιδεία χωρὶς νομικὴ εὐθύνη ἀλλὰ μόνο 
συμβουλευτικὴ καὶ πνευματική. Ἡ ἐκκλησία Κύπρου λειτουργεῖ ἱερατικὴ 
Σχολὴ γιὰ τὴν ἐκπαίδευση τῶν κληρικῶν καὶ Θεολογικὴ Σχολή. Ἡ Σύνοδος 
καθορίζει ἐπίσης τὶς σχέσεις τῆς ἐκκλησίας μὲ τὸ κράτος, ἀλλὰ τὸ κράτος δὲν 
ἔχει οὐδεμία ἀνάμιξη στὰ πράγματα τῆς ἐκκλησίας. Ἄλλωστε, συνταγματικὰ 
ὑπάρχει διάκριση μεταξὺ τῆς ἐκκλησίας καὶ τοῦ Κράτους, ἡ ἐκκλησία δὲν 
εἶναι κρατική. Πνευματικὰ κυβερνᾶται μὲ βάση τὸν δικό της Καταστατικὸ 
Χάρτη καὶ ρυθμίζει ἐπίσης τὰ δικά της πρωταρχικὰ ζητήματα, ποὺ ἀφοροῦν 
τὴν ὅλη δομὴ καὶ ὀργάνωσή της. Βεβαίως, Ἐκκλησία καὶ Κράτος συχνὰ 
ἀνταλλάσσουν ἀπόψεις, π. χ. γιὰ ζητήματα ἐθνικῆς παιδείας, γιὰ τὸ ἐθνικὸ 
θέμα τῆς Κύπρου κ.λπ. Αὐτὸς εἶναι ὁ λόγος γιὰ τὸν ὁποῖο ὁ Πρόεδρος τῆς 
Δημοκρατίας ἢ ἄλλα ὑψηλόβαθμα στελέχη τῆς Κυβερνήσεως προσκαλοῦνται 
κατὰ διαστήματα στὴν Ἱερὰ Σύνοδο γιὰ νὰ ἐνημερώσουν τὰ μέλη της γιὰ τὶς 
τρέχουσες ἐξελίξεις, δεδομένου ὅτι ἡ ἐκκλησία ὡς πνευματικὸ καθίδρυμα 
ἐνδιαφέρεται γιὰ τὴν πορεία τοῦ ἐθνικοῦ ζητήματος τῆς Κύπρου καὶ ἀσκεῖ 
σημαντικὸ κοινωνικὸ καὶ φιλανθρωπικὸ ἔργο.

Ἡ Ἱερὰ Σύνοδος, ἐπίσης, ἀσκεῖ τὸν ἔλεγχο τῶν οἰκονομικῶν τῆς 
ἀρχιεπισκοπῆς, τῶν μητροπόλεων καὶ τῶν σταυροπηγιακῶν μονῶν διὰ τοῦ 
Κεντρικοῦ Ἐκκλησιαστικοῦ Ταμείου. Ἡ Σύνοδος ἐξετάζει καὶ ἐγκρίνει τὰ 
ἀποτελέσματα τῶν οἰκονομικῶν ἐλέγχων.

ΤΑ ΠΡΟΝΟΜΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΟΥ ΚΥΠΡΟΥ 
ΩΣ ΠΡΩΤΟΥ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΚΥΠΡΟΥ

Μὲ βάση τὴ σύντομη ἱστορική μας εἰσαγωγή, μποροῦμε νὰ ἀποδεχθοῦμε 
ὅτι ἀρχικά, σύμφωνα μὲ τὴν ἀπόφαση τῆς Α΄ Οἰκουμενικῆς Συνόδου, ὅπως 
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συνέβαινε καὶ σὲ ἄλλες ἐπαρχίες, τὸ ἴδιο καὶ στὴν Κύπρο εἶχε ἐπικρατήσει 
τὸ μητροπολιτικὸ σύστημα. Ὁ ἅγιος Ἐπιφάνιος, προφανῶς ἦταν ὁ πρῶτος 
μητροπολίτης γιὰ τὴν ἐκκλησία Κύπρου, σύμφωνα καὶ μὲ τὶς ἀποφάσεις τῆς Α΄ 
Οἰκουμενικῆς Συνόδου (325 μ.Χ), δεδομένου ὅτι ἡ Σαλαμῖνα – Κωνσταντία, 
μετὰ τὴν Πάφο, κατέστη ἡ πρωτεύουσα τῆς Νήσου. Ἔπειτα ἀπὸ τὴν ἐξύψωση 
τῆς ἐκκλησίας Κύπρου σὲ αὐτοκέφαλη ἐκκλησία, ὁ Πρῶτος ἀπέκτησε μία 
σημαντικὴ θέση μεταξὺ τῶν ἄλλων προκαθημένων, καθὼς καὶ ἡ ἐκκλησία 
Κύπρου μεταξὺ τῶν ἄλλων ἐκκλησιῶν. Οἱ ὑπογραφὲς π.χ. τῶν Κυπρίων 
προκαθημένων ἢ καὶ τῶν ἐπισκόπων ἐκπροσώπων τῆς ἐκκλησίας Κύπρου 
στὶς Οἰκουμενικὲς καὶ τοπικὲς Συνόδους στὰ πρακτικὰ καὶ τὶς ἀποφάσεις τους 
ἀποτελοῦν ἀπόδειξη. Οἱ ὑπογραφὲς αὐτὲς ἀκολουθοῦν τὶς ὑπογραφὲς τῶν 
Πατριαρχῶν καὶ τῶν ἐπισκόπων ἐκπροσώπων τῶν παλαιφάτων πατριαρχείων.

Ὑπενθυμίζουμε τὶς ἀποφάσεις τῶν Οἰκουμενικῶν Συνόδων Α΄, Γ΄ καὶ 
Πενθέκτης, τὰ προνόμια τοῦ ἀρχιεπισκόπου Κύπρου ἀπὸ τὸν αὐτοκράτορα 
Ζήνωνα καὶ τὴ Συνοδικὴ Ἐπιστολὴ τοῦ Πατριάρχη Ἰωακεὶμ Β΄ (1671), ὅπου 
περιγράφονται τὰ προνόμια τοῦ προκαθημένου τῆς Κυπριακῆς ἐκκλησίας. 
Τὰ προνόμια αὐτὰ δὲν εἶναι ἄλλα ἀπὸ ἐκεῖνα ποὺ περιγράφονται στὸν 34ο 
ἀποστολικὸ κανόνα. «Τοὺς ἐπισκόπους ἑκάστου ἔθνους εἰδέναι χρὴ τὸν ἐν 
αὐτοῖς πρῶτον, καὶ ἡγεῖσθαι αὐτὸν ὡς κεφαλήν, καὶ μηδέν τι πράττειν ἄνευ 
τῆς ἐκείνου γνώμης· ἐκεῖνα δὲ μόνα πράττειν ἕκαστον, ὅσα τῇ αὐτοῦ παροικίᾳ 
ἐπιβάλλει, καὶ ταῖς ὑπ᾿ αὐτὴν χώραις. Ἀλλὰ μηδὲ ἐκεῖνος ἄνευ τῆς πάντων 
γνώμης ποιείτω τι. Οὕτω γὰρ ὁμόνοια ἔσται, καὶ δοξασθήσεται ὁ Θεός, διὰ 
Κυρίου, ἐν ἁγίῳ Πνεύματι· ὁ Πατήρ, καὶ ὁ Υἱός, καὶ τὸ ἅγιον Πνεῦμα».

Τὰ κατοχυρωμένα, ὅπως προαναφέραμε, προνόμια τοῦ Πρώτου τῆς 
ἐκκλησίας Κύπρου, τῷγε νῦν ἔχον, περιγράφονται στὸ ἄρθρο 12 τοῦ ἐν ἰσχύει 
Καταστατικοῦ Χάρτη. Δὲν ἀναφερόμαστε στὰ ἐπιπρόσθετα προσωπικὰ 
προνόμια ποὺ ἔλαβε ἀπὸ τὸν αὐτοκράτορα Ζήνωνα τὸν πέμπτο αἰῶνα, τὰ 
ὁποῖα οὕτως ἢ ἄλλως ὑφίστανται καὶ σήμερα, ὅπως προαναφέραμε, ἀλλὰ 
στὴν ἄσκησή τους στὴν ἐκκλησία σήμερα.

Ὁ ἀρχιεπίσκοπος Κύπρου, ἐπιπροσθέτως τῆς εὐθύνης του ποὺ ἔχει ὡς 
ἐπίσκοπος τῆς δικῆς του ἀρχιεπισκοπικῆς περιφέρειας, τῆς τιμῆς καὶ εὐθύνης 
ὡς προκαθήμενος τῆς ἐκκλησίας, ἔχει τὰ ἀκόλουθα προνόμια καὶ κανονικὲς 
εὐθύνες γιὰ τὴν ἐκκλησία Κύπρου.

Συγκαλεῖ καὶ προεδρεύει τῆς ἱερᾶς συνόδου καὶ διατηρεῖ τὴν ἑνότητα 
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τῆς ἱεραρχίας τῆς ἐκκλησίας Κύπρου.

Μνημονεύεται κατὰ τὴ διάρκεια τῆς Θείας Λειτουργίας ἀπὸ τοὺς 
μητροπολίτες τῆς ἐκκλησίας Κύπρου, ἀπὸ τοὺς ἐπισκόπους ποὺ ἀνήκουν 
στὴ δική του δικαιοδοσία, ἀπὸ τὸν κλῆρο τῆς Ἱερᾶς Ἀρχιεπισκοπῆς σὲ ὅλες 
τὶς ἀκολουθίες, ὅπως ἐπίσης καὶ σὲ ὅλες τὶς ἀκολουθίες ποὺ τελοῦνται στὶς 
σταυροπηγιακὲς μονές.

Ἐκπροσωπεῖ τὴν ἐκκλησία Κύπρου καὶ ἀποτελεῖ τὸ σύνδεσμο τῶν 
σχέσεών της μὲ τὶς ἄλλες ὀρθόδοξες ἐκκλησίες, καλλιεργεῖ τὶς σχέσεις μὲ τοὺς 
προκαθημένους των καὶ διατηρεῖ τὴν ἐκκλησιαστικὴ κοινωνία μὲ αὐτούς.

Ἐκπροσωπεῖ τὴν ἐκκλησία Κύπρου στὶς σχέσεις της μὲ τὶς ἑτερόδοξες 
ἐκκλησίες καὶ ὁμολογίες καὶ μὲ τὰ μὴ χριστιανικὰ θρησκεύματα.

Ἐκπροσωπεῖ τὴν ἐκκλησία Κύπρου στὶς σχέσεις της μὲ τὴν Πολιτεία.

Ἀναλαμβάνει ὡς τοποτηρητὴς τὴν προσωρινὴ διοίκηση τῶν κενουμένων 
μητροπολιτικῶν θρόνων, τὴν ὁποία μπορεῖ νὰ ἀναθέσει στὸν ἔξαρχό του.

Προεδρεύει τῆς Ἱερᾶς Συνόδου γιὰ τὴν ἐκλογὴ τῶν ἀρχιερέων. Χωρὶς τὴν 
παρουσία τοῦ Πρώτου δὲν εἶναι δυνατὴ ἡ ἐκλογὴ ἀρχιερέων. Στὴν ἐκλογὴ 
ἀρχιεπισκόπου τὴν εὐθύνη αὐτὴ ἀναλαμβάνει ὁ τοποτηρητής.

Προΐσταται τῶν χειροτονιῶν τῶν ἀρχιερέων ἢ δίδει ἐντολὴ γιὰ τὸ σκοπὸ 
αὐτὸ σὲ ἄλλον ἀρχιερέα.

Ἔχει τὸ προνόμιο νὰ ἀπευθύνει κατὰ τὶς ἑορτὲς τῆς Ἀναστάσεως καὶ τῶν 
Χριστουγέννων ἢ καὶ ἐκτάκτως, ἐγκυκλίους σὲ ὅλη τὴν Κύπρο καὶ μπορεῖ νὰ 
ἐντέλλεται, ὥστε νὰ ἀναγινώσκονται στοὺς ἱεροὺς ναούς.

Μπορεῖ νὰ ἱερουργεῖ σὲ ὅλη τὴν Κύπρο μὲ μόνη τὴν ἁπλὴ ἀνακοίνωση 
πρὸς τὸν οἰκεῖον ἀρχιερέα.

Ἐπιβλέπει τὴν ἐφαρμογὴ καὶ ὑλοποίηση τῶν ἀποφάσεων τῆς Ἱερᾶς 
Συνόδου. 

Τόσο ἡ διοικητικὴ δομή, ὅσο καὶ οἱ ἁρμοδιότητες τῆς Ἱερᾶς Συνόδου, ἀλλὰ 
βεβαίως καὶ τὰ προνόμια τοῦ Προκαθημένου, ὅπου δὲν ὑπάρχει παρέμβαση 
ὁποιουδήποτε ἐκ τῶν ἔξω ἐκκλησιαστικοῦ ὀργάνου, εἶναι ὁ τρόπος ζωῆς καὶ 
λειτουργίας τῆς αὐτοκεφάλου ἡμῶν Ἐκκλησίας.
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«Ο ΟΡΘΟΔΟΞΟΣ ΜΟΝΑΧΙΣΜΟΣ ΣΤΟΝ ΣΥΓΧΡΟΝΟ ΚΟΣΜΟ» 
ΑΡΧΙΜ. ΕΛΙΣΑΙΟΥ 

ΚΑΘΗΓΟΥΜΕΝΟΥ Ι.Μ. ΣΙΜΩΝΟΣ ΠΕΤΡΑΣ ΑΓΙΟΥ ΟΡΟΥΣ 

a

Μακαριώτατοι Προκαθήμενοι τῶν πρεσβυγενῶν θρόνων Ἀλεξανδρείας, 
Ἀντιοχείας καί Κύπρου,

Σεβασμιώτατοι ἅγιοι Ἀρχιερεῖς,
Ἐκπρόσωποι τῶν Ἀρχῶν,
Ἀγαπητοί πατέρες καί ἀδελφοί, μοναχοί καί μονάζουσες,

Ἀνταποκρινόμενος χάριν ὑπακοῆς, ὄχι λόγῳ καταρτίσεως καί ἐμπειρίας, 
στήν εὐγενῆ καί τιμητική πρόσκλησι τοῦ Μακαριωτάτου Ἀρχιεπισκόπου 
Κύπρου κ. κ.   Χρυσοστόμου, ἀποδέχθηκα νά μιλήσω σήμερα στήν κατά 
πάντα ἀξιόλογη καί χρεωστική ἐκδήλωσι συμπληρώσεως 40ετοῦς θεοφιλοῦς 
Ἀρχιερωσύνης τοῦ Ἀρχιποίμενος τῆς φιλτάτης Μεγαλονήσου, τόν ὁποῖον ἀπό 
τῶν φοιτητικῶν εἰσέτι χρόνων γνωρίζομεν καί σεβόμεθα ὄχι μόνο προσωπικῶς, 
ἀλλά καί ἄλλοι πατέρες τῆς Μονῆς Σίμωνος Πέτρας τοῦ Ἁγίου Ὄρους.

Ἐκ βαθέων Σᾶς εὐχαριστῶ, Μακαριώτατε, γιά τήν τιμή καί ἐμπιστοσύνη 
καί ἀνταποδίδω τόν προσήκοντα σεβασμό μου καί τίς ταπεινές δεήσεις μας 
στό Περιβόλι τῆς Παναγίας. Ἐκφράζω ἅμα τά συγχαρητήρια γιά τήν ὀργάνωσι 
αὐτῆς τῆς εὐσήμου ἡμέρας καί εὔχομαι μέ τό δίστιχον πού συνέταξε χάριν 
τῆς ἑορτῆς ὁ ἀγαπητός Σας ἡμέτερος ἀδελφός Ἱερομ. Ἀθανάσιος «τέσσαρες 
δεκάδες ἐνιαυτῶν ἀρχιερωσύνης συμπληρώσεως, πάτερ σεπτέ, ζῆθι ἔτη 
πλεῖστα καί πλήρη καρπῶν θείων».

Στήν εὔσημη αὐτή ἡμέρα, ἡ συμπερίληψις θέματος γιά τόν ὀρθόδοξο 
μοναχισμό ἀποδεικνύει εὔγλωττα τήν ἀγάπη καί μέριμνα, τήν ἀγωνία, ἄν 
θέλετε, τοῦ Μακαριωτάτου, τέκνου τοῦ ἰδίου τῆς Μονῆς τοῦ Ἁγίου Νεοφύτου, 
γιά τό κόσμημα αὐτό τῆς Ἁγιωτάτης Ἐκκλησίας. Καί γι’ αὐτό τόν εὐχαριστοῦμε 
θερμά.

Τό θέμα στό ὁποῖο θά χαράξω μερικές σκέψεις, ἀναγκαστικά, λόγῳ 
χρόνου, εὐσύνοπτες, εἶναι «ὁ ὀρθόδοξος μοναχισμός στόν σύγχρονο κόσμο», 
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ὁ ὁποῖος μοναχισμός ἀείποτε ἔχει μερίδιο κληρονομίας καί ζωῆς σέ κάθε πτυχή 
τῆς ἐκκλησιαστικῆς ἱστορίας καί παραδόσεως.

Ὁ ὀρθόδοξος μοναχισμός κατά τήν μακραίωνα πορεία του ἔχει κοσμηθῆ 
μέ ἐξαιρετικά ὀνόματα καί θαυμαστά κατορθώματα, ἐνῷ ἡ προσφορά του 
στήν ἁγία Ἐκκλησία, εἴτε διά προσευχῶν εἴτε σέ ἀκτινοβολία παραδειγμάτων 
αὐταπαρνήσεως εἴτε σέ καταρτισμό στελεχῶν «πρὸς πᾶν ἔργον ἀγαθόν 
ἐξηρτισμένων» (Β΄ Τιμ. 3,17) ὑπῆρξε ἀνεκτίμητος καί ἀναγνωρίζεται τοῦτο 
παρά πάντων.

Ἅγιοι Πατέρες, ἀρχιερεῖς, μοναχοί καί συγγραφεῖς, παλαιοί καί νεώτεροι 
μέχρι στίς ἡμέρες μας, δέν φείδονται ὀνομάτων γιά νά τόν ἀποκαλέσουν, 
ὅπως: «ἡ σπονδυλική στήλη τῆς Ἐκκλησίας», «ὁ διάκοσμος τῆς Ἐκκλησίας», 
«τά νεῦρα τῆς Ὀρθοδοξίας». Φαινόμενον καί ρεῦμα πού ξεκινᾶ ἀπό τήν 
χώραν τοῦ Νείλου, προχωρεῖ εἰς τάς χώρας τοῦ Ἰορδάνου καί τῶν Κέδρων, 
μεταπηδᾶ σύντομα εἰς τήν Κύπρον, φθάνει εἰς τόν Ὄλυμπον τῆς Προποντίδος, 
διέρχεται στήν Ἑλλάδα, διακλαδίζεται στή Δύσι, ἀκμάζει στό Ἅγιον Ὄρος 
καί μεταφέρεται εἰς τόν σλαυϊκόν βορρᾶν. Οἱ μοναχοί προσφωνοῦνταν μέ τά 
ὡραιότερα ἐπίθετα καί τίς μεγαλύτερες ἐπευφημίες καί ἁπαξάπαντες, κλῆρος 
καί λαός, τούς ἀγαποῦσαν καί τούς τιμοῦσαν.

Ὁ Γ. Αἰμιλιανός, ἐραστής καί ἐφαρμοστής τοῦ μοναχικοῦ βίου καί θεσμοῦ, 
τόν ἀποκαλεῖ συνήλικα καί συνήλυδα τῆς ἀμωμήτου ἡμῶν πίστεως, ὁ ὁποῖος 
ἐνσαρκώνει τό εὐαγγελικόν ἰδεῶδες καί στούς θεραπευτές τοῦ ὁποίου, δηλ. 
στούς μοναχούς, ἡ Ἐκκλησία ἀπέδωκε τήν θέσι τῶν χαρισματούχων καί 
τῶν μαρτύρων. Ἡ ἴδια ἀνεγνώρισε τήν μοναχική ζωή «ὡς θυσία ἀπαρχῆς 
καί ὁλοκαρπώσεως τῷ Κυρίῳ, ὡς τό ἑαυτῆς καύχημα, ὡς τήν “ἁπασῶν 
ὑψηλοτέραν τάξιν”, ὡς τό “ἐπάγγελμα τό οὐρανῶν ἁπτόμενον”». Ἔκτοτε ὁ 
μοναχισμός ἔμεινε καί ζῇ «ὡς στρατός ἱερός, θεῖον καί πάγκαλον τάγμα, 
πολιτεία μοναχική καί ἀγγελική» 1.

Γιά νά δικαιολογήση αὐτήν τήν ὑψηλή θέσι, στήν ὁποία τόν τοποθέτησε 
ἡ Ἐκκλησία, ὁ μοναχισμός καί οἱ ἐνσαρκωτές του ἔπρεπε νά τήν ἀποδείξουν 
στήν πρᾶξι. Ἡ ἱστορία καί ἡ ἐμπειρία δείχνει ὅτι τά κατάφερε. Ἡ οἰκουμένη 
γέμισε μοναστήρια καί ἱερά Κέντρα ζωῆς καί μυστικῆς φωταυγίας, ἐνῷ οἱ 

1.   Βλ. Ἀρχιμ. Αἰμιλιανός, Κατηχήσεις καί Λόγοι, τ. 1, Σφραγὶς γνησία, Ὁρμύλια 1998, σσ. 41, 
57, 133.
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γενεές τῶν μοναχῶν ἐπόλισαν τήν ἔρημο, τήν μετέτρεψαν σέ χωριά καί πόλεις.

Ταυτόχρονα στήν μακρά πορεία του ὁ μοναχισμός ἔγινε ὁ θεματοφύλακας 
τῶν πνευματικῶν παραδόσεων τῆς Ὀρθοδοξίας καί τοῦ Ἔθνους, μία ζωντανή 
μαρτυρία τοῦ δυναμισμοῦ τοῦ ὀρθοδόξου, θά λέγαμε, τρόπου ζωῆς καί 
πολιτισμοῦ.

Συσσώρευσε ἀσκητικά κατορθώματα, πνευματική προσφορά, ἱστορία, 
διανόηση, δίκαιο, ἀρχεῖα, ἀρχιτεκτονήματα, ποικίλα ἔργα ἐκκλησιαστικῆς 
τέχνης, ἔνυλα καί ἄυλα, ἐγκαταστάσεις, ἐργόχειρα, καλλιέργειες, δηλαδή ἕνα 
τεράστιο ἀπόθεμα ἀνθρωπίνης δημιουργίας.

Γιά τούς μοναχούς αὐτά εἶναι ἕνα δῶρο ἐμπιστοσύνης, ἀγάπης καί 
εὐγνωμοσύνης στόν Θεό, μία ἀφορμή τοῦ κατά Θεόν ζῆν καί μία βεβαίωσις 
ὅτι τίποτε ἀπό αὐτά δέν εἶναι δικό μας· ὅλα εἶναι τοῦ Θεοῦ.

Στόν ἀνάντη αὐτόν δρόμο καί τόν πολύαθλο ἀγῶνα τό μοναχικό τάγμα 
ἐν γένει διατήρησε «πόνοις πολλοῖς καί ἱκανῇ γυμνασίᾳ καί διηνεκεῖ μελέτῃ 
τῶν ἐντολῶν τοῦ Κυρίου»2 καί πρόσεξε τά ἑξῆς βιωματικά χαρακτηριστικά. 
Εἶχε προφανῶς, ὅπως ὅλοι οἱ ἱεροί θεσμοί, τίς ἀντιστάσεις, τά θελήματα, 
τίς περιπέτειες καί τίς ἀδυναμίες τοῦ ὀστρακίνου σκεύους, τῆς πεπτωκυίας 
ἀνθρωπίνης φύσεως. Πρόσεξε λοιπόν πρῶτον τό ἐκκλησιαστικόν φρόνημα.

Ἡ μοναχική Πολιτεία ζήτησε ἀρχικά χῶρον αὐτοτελείας καί δράσεως σέ 
ὅλες της τίς μορφές. Ὅμως, ζώντας μέ τόν δικό της ρυθμό, ζῇ οὐσιαστικά «ἐν 
τῇ Ἐκκλησίᾳ διά τήν Ἐκκλησίαν, ὡς ἡ καρδία ἤ μέλος τοῦ σώματος καί δέν 
ἐκτιμᾶται κυρίως ἀπό τήν ἀνάπτυξι δραστηριότητος, ἀλλά πρό πάντων ἀπό 
τήν ἀληθινή ἀναζήτησι τοῦ Θεοῦ», ὅπως λέγει ὁ Γ. Αἰμιλιανός στό Τυπικό του.

Δεύτερον, τά μοναστήρια ὀργανώθηκαν σάν μία μικρή πολιτεία, μία 
ἀληθινή ἀνθρώπινη κοινωνία μέ φυσικό βίον καί καθημερινή συνδιατριβή, 
ὅπου ὅλα εἶναι ἁπλᾶ, ἀλλά καί ταυτόχρονα θεϊκά, ἔχοντας σάν πρότυπο τήν 
σκηνή τοῦ Θεοῦ μετά τῶν ἀνθρώπων. Γιά τούς μοναχούς ἔχει σημασία τό 
πρότυπον. Τό μοναστήρι, θά ἔλεγε κανείς, τό μοναστήρι-πόλις, κατά τόν Γ. 
Αἰμιλιανόν, ἔχει ξεκάθαρους στόχους.

Ἡ συμβίωσις στή μικρή πολιτεία δέν ἀποβλέπει σέ ἐπενδύσεις κοσμικῶν 

2.   Ἀρχιμ. Αἰμιλιανός, «Κανονισμός Ἱεροῦ Κοινοβίου Εὐαγγελισμοῦ Ὁρμυλίας Χαλκιδικῆς», 
Κατηχήσεις καί Λόγοι, τ. 1, Σφραγὶς γνησία, Ὁρμύλια 1998, σ. 186.
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ἤ ἰδεολογικῶν στόχων, ἀλλά στήν πνευματική ζωή καί τήν μυστική ἐνατένισι 
τοῦ Θεοῦ. Ἡ μονή-πόλις εἶναι ἕνα ἐργαστήριο, ὅπου οἱ συνθῆκες εἶναι 
κατάλληλες, διαλεγμένες καί ζυγοσταθμισμένες καί οἱ ἐπιδιώξεις ἀφοροῦν 
στόν Θεό, πού ταπεινά καί προσευχητικά οἱ μοναχοί Τόν ἐπικαλοῦνται νά 
σκηνώση στά ἀνθρώπινα σκεύη τῶν ἰδίων καί τῶν συνανθρώπων τους. 
Ἀλλά τά τείχη τῶν μοναστηριῶν δέν δημιουργοῦν μία κλειστή ὑπό φρουράν 
κοινωνία, ἀλλά συμβολίζουν μία κοινωνία πού ἀνοίγει τούς ὁρίζοντες πρός 
τόν οὐρανό.

Τρίτον ἡ μοναχική, ἰδίως ἡ κοινοβιακή ζωή, ἀγωνίζεται νά κάνη 
πραγματικότητα τήν ἐπίκλησι τῆς Κυριακῆς προσευχῆς: «ἁγιασθήτω τὸ ὄνομά 
σου, ἐλθέτω ἡ βασιλεία σου, γενηθήτω τὸ θέλημά σου ὡς ἐν οὐρανῷ καὶ ἐπὶ 
τῆς γῆς». Καί αὐτό θέλει νά τό ἐκφράζη πρακτικά στήν καθημερινή ζωή, στίς 
διαπροσωπικές, ὅπως λέμε, σχέσεις.

Οἱ μοναχοί ἔχουν τήν αἴσθησι ὅτι ἀποτελοῦν μία κοινωνία. Δέν αἰσθάνονται 
ποτέ ὅτι εἶναι ἀνεξάρτητοι ἀπό τούς ὑπολοίπους, ἀλλά λειτουργεῖ ἡ ἀποδοχή 
τοῦ ἄλλου· καταφάσκουν στήν θέσι, στήν γνώμη τοῦ ἄλλου.

Ἡ ἰσότης τῶν μελῶν ἔρχεται ὡς μία συνέπεια. Κοινά τά πάντα μέ βάσι τήν 
ἐλευθερία, τήν ἑκουσιότητα. Τίποτε δέν εἶναι δικό μου. Ἕκαστος προσφέρει τό 
δυνατόν εἰς τόν Θεόν. Ὅλοι παρίστανται ἐνώπιον τοῦ Θεοῦ, ὁ καθένας μέ τήν 
δική του ψυχή καί μέ τό δικό του μέτρο.

Ἡ ζωή κάθε μοναχοῦ, κάθε οἰκογενείας, ὡς καί οἱ κοινωνικές σχέσεις τῶν 
«σπιτιῶν» μεταξύ τους, διακρίνονται ἀπό ἕνα ἀκόμη κοινό χαρακτηριστικό. 
Εἶναι ἡ χαρά. Πηγή αὐτῆς τῆς χαρᾶς εἶναι ὁ ἀγώνας τους, ὁ κόπος τους, ἡ 
καρποφορία τῆς προσευχῆς. Χωρίς καθημερινή χαρά δέν δύναται νά ζήση ὁ 
μοναχός. 

Ἀκόμη σήμερα ἐφαρμόζονται τά περιστατικά παλαιῶν ἀποφθεγμάτων, 
τά ὁποῖα διαβάζομε στά Γεροντικά καί ἀσκητικά βιβλία. Ἡ κοινωνική αὐτή 
σχέσις τῶν μοναχῶν ἐκφράζεται ὄχι μόνον στίς σχέσεις μεταξύ τῶν μελῶν 
τῆς κοινότητος ἤ τῶν μελῶν ἄλλων μοναστικῶν οἰκογενειῶν, ἀλλά καί στίς 
σχέσεις μέ τούς προσερχομένους προσκυνητές.

Ἡ κοινωνική ζωή τῶν μοναχῶν, πού εἶναι πνευματική, ἦταν φυσικόν νά 
ἑλκύη ἀνθρώπους, πού ἔρχονται συνεχῶς ἀπό τόν κόσμον καί ἐπιθυμοῦν 
ἄλλοι νά ξαναρχίσουν τήν ζωή τους, νά σταματήσουν τήν ματαιότητα τοῦ 



ΕΟΡΤΑΣΜΟΙ  ΓΙΑ ΤΑ 40ΧΡΟΝΑ ΑΡΧΙΕΡΑΤΕΙΑΣ ΤΟΥ ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΟΥ  κ.κ. ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΥ  Β' 185

βίου τους, ἄλλοι νά εὕρουν ἀνάπαυσι, παρηγοριά, λύτρωσι, ὁδηγό πνευματικό, 
σύντροφο στήν λύπη καί στήν χαρά. 

Πιό ἀληθινά, αὐτό πού λέμε ἐκφράζεται στήν εἰκόνα τῆς λατρείας μέσα 
στό  μοναστήρι, ὅπου ἡ εἰρηνική συμβίωσις εἶναι εὔγλωττη. Εἶναι μία πλήρης 
καί τελεία κοινωνία προσώπων, μοναχῶν, προσώπων γνωστῶν, οἰκείων, 
ἀγνώστων, ἀλλά ἀγαπητῶν, πού συναπαρτίζουν τό μυστικό Σῶμα τοῦ Κυρίου 
καί προσδοκοῦν μέ ὕμνους καί ὠδές καί εὐχές τήν ἐρχομένη βασιλεία. Ἡ 
λατρεία αὐτή πού συμμετέχουν μοναχοί καί λαϊκοί ἀποκαλύπτει ὄχι μόνον 
τήν ἑνότητα τῆς κοινωνίας τῶν ἀνθρώπων καί τῶν ἁγίων, ἀλλά, ὅπως λέει ὁ 
ἀπόστολος Παῦλος, καί τήν κοινωνίαν ὅλης τῆς κτίσεως, ἡ ὁποία συμπάσχει 
καί συνανακαινίζεται.

Τέταρτον, τό προφητικό στοιχεῖο τοῦ μοναχισμοῦ, πού φαίνεται λίγο 
παράξενο καί ἁπλοϊκό ἐνίοτε στόν συμπορευόμενο μέ τήν ἀνθρωπότητα, 
ὀρθολογισμό, κρύβει πίσω του ἕνα βίωμα καί ἕνα μυστήριο πού δύσκολα 
τό δέχεται ὁ ψυχικός ἄνθρωπος. Δέν θέλει νά δείξη κάτι μέ αὐτό ὁ μοναχός, 
ἀλλά μόνο ὅτι ἔχει καρδιά προφήτου καί θέλει νά ζῆ, νά βλέπη, νά προορᾶ 
τά μή ὁρώμενα, στήν μυστική του ζωή. Δέν ἔχει σχέσι αὐτό μέ συγκεκριμένες 
προβλέψεις μελλόντων πού δέν μπορεῖ πάντοτε νά τά ἀποκλείση κανείς. Οἱ 
προφῆτες στόν παλαιό Ἰσραήλ, ἀλλά καί στόν νέο Ἰσραήλ, ἦταν παράθυρα 
ἀνοικτά γιά τόν λαό γιά νά βλέπουν τό θέλημα τοῦ Θεοῦ. Ἡ πορεία τοῦ 
Προφήτου ἦταν γιά τόν λαό πορεία τοῦ Θεοῦ καί ἡ μαρτυρία του μαρτυρία 
τῆς παρουσίας στόν κόσμο, ὄχι ἐξαγγελία μελλόντων.

Ἡ προφητική φωνή τοῦ μοναχοῦ μαρτυρεῖ τήν φανέρωσι τῆς αἰωνίου 
ζωῆς, τούς πόθους τῶν ἁγίων, τούς στεναγμούς τῶν ὁσίων, ὅτι ἦλθε ἡ βασιλεία. 
Αὐτό εἶναι ἕνας λόγος πού οἱ ἐν τῷ κόσμῳ μέ χαρά καί προσμονή πάντοτε, 
παρά τά ἀναφυόμενα, ἐνίοτε, σκάνδαλα, ὑποδέχονταν τούς πνευματικούς καί 
Γέροντες. Μέ αὐτό τό φρόνημα ὁ κόσμος πάντοτε ἔβλεπε τούς μοναχούς, καί 
μάλιστα τούς διακρινομένους ἐπί ἀσκήσει καί ἁγιότητι, μέχρι σήμερα. 

Οἱ μοναχοί ὅμως δέν ξεχνοῦν ὅτι ἡ ζωή τους καί ἡ μοναχική τους κλῆσις 
εἶναι πορεία ἐσταυρωμένου, ἀποστολική ξενιτεία. Εἶναι ἕνα τέλειο μαρτύριο 
ἀποστόλου, λέει ὁ Γέροντας Αἰμιλιανός, πού ἀρχίζει ἀπό τίς αὐλές τοῦ Ἄννα 
καί τοῦ Καϊάφα καί μεταβαίνει στό βίωμα τῆς μοναξιᾶς κοντά στόν σταυρό 
τοῦ Κυρίου, προχωρεῖ ἐν συνεχείᾳ στήν ἀγωνία τοῦ καταβιβαζομένου στόν 
θάνατο, κατόπιν στήν προσμονή τοῦ ὑπερῴου καί μετά ἀποκτᾶ τήν γεῦσι τῆς 
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καιομένης καρδίας ἐκ τοῦ πυρός τοῦ Ἁγίου Πνεύματος καί τῆς ἀγαλλιάσεως 
τοῦ φωτισμοῦ τοῦ προσώπου τοῦ Κυρίου3. 

Πέμπτο καί τελευταῖο σημεῖο εἶναι ὅτι ὁ μοναχισμός εἶναι ἡ πιό εὔγλωττη 
ἔκφρασις τῆς ἐσχατολογικῆς διαστάσεως τῆς πνευματικῆς ζωῆς, τῆς ἐκκλησι-
αστικῆς μας ζωῆς. Τά «ἔσχατα» πού δέν σημαίνουν τά τελευταῖα ἤ τό τέρμα 
ἤ τό τελικό, ἀλλά τό «τέλειο», τό «τετελεσμένο», τό «ἀπόλυτο», εἶναι ἡ 
πεμπτουσία τῆς ὀρθοδόξου πίστεως καί τοῦ ὀρθοδόξου μοναχισμοῦ. Εἶναι 
τό φῶς πού ἀποκαλύπτει τήν «οὐράνιο πολιτεία» ὡς παροῦσα καί βεβαιώνει 
ὅτι ἡ καθημερινή βίωσις τῆς ζωῆς τοῦ Χριστοῦ δέν περιορίζεται χρονικά, δέν 
εἶναι μία «φαντασία» ἤ μία «ἰδέα», οὔτε μία ἐνδοκοσμική ἀναμονή βελτιώσεως 
τῶν συνθηκῶν τῆς ζωῆς, ἀλλά εἶναι γεγονός πού πραγματοποιεῖται ἐντός τῆς 
πιέσεως τῶν ἱστορικῶν συμβάντων καί γεγονότων. Ἡ «καινὴ ζωή», ἡ ὁποία 
μᾶς ἀποκαλύφθηκε στό πρόσωπο τοῦ Χριστοῦ, δέν εἶναι «ἐκ τοῦ κόσμου 
τούτου», ἀλλά γίνεται «ἐν τῷ κόσμῳ τούτῳ» καί χωρίς νά καταργῆ τόν κόσμο 
αὐτόν, προσδίδει στόν κόσμο αὐτό νόημα καί ἀξία πού ἔρχεται ἀπό τό φῶς τῶν 
ἐσχάτων.

Κατ’ ἐξοχήν τήν διάστασι αὐτή φανέρωσαν μέ εὔγλωττο τρόπο οἱ ἅγιοι 
ἡσυχαστές τοῦ ιδ΄ αἰῶνος, μέ ἀγῶνες καί κόπους, καί ἀπέδειξαν ὅτι ὁ Θεός ὁ 
ἀπρόσιτος «μετέχεται κατὰ χάριν» καί ὁ ἡσυχαστικός βίος ἑνώνει τά παρόντα 
καί τά ἔσχατα καί «ἡ ζωή ἡμῶν κέκρυπται σύν τῷ Χριστῷ ἐν τῷ Θεῷ».

Αὐτή μάλιστα ἡ διάστασις μᾶς προστατεύει ἀπό τόν πειρασμό ἑνός 
ἐγκοσμιοκρατικοῦ μεσσιανισμοῦ καί τό βρίσκουμε αὐτό σέ πολλές ἐκφάνσεις 
τῶν ἀγώνων μας καί τῆς μερίμνης μας. 

Συνοψίζοντας, ὁ ὀρθόδοξος μοναχισμός γιά νά εἶναι ὀρθόδοξος, 
οὐσιαστικός καί ἀληθινός πρέπει νά διαβάζωμε πάνω στό σῶμα του α΄) τό 
ἐκκλησιαστικό φρόνημα, β΄) τόν ξεκάθαρο στόχο πού ἀφορᾶ ὄχι σέ ἄλλες 
ἐπιδιώξεις παρά στήν εὕρεσι τοῦ προσώπου τοῦ Θεοῦ, γ΄) τήν ἔκφρασι 
τῆς θεανθρώπινης ταυτότητος καί τῆς ἀδελφοσύνης καί τήν ταπεινή καί 
ἀνιδιοτελῆ θυσία καί προσφορά στήν Ἐκκλησία καί τόν κόσμο, δ΄) τήν 
διατήρησι τῶν πνευματικῶν ἀξιῶν, ε΄) τήν προφητική του ἐνόρασι ὡς μαρτυρία 
τῆς παρουσίας τοῦ Θεοῦ καί ὄχι ὡς ἐξαγγελία τῶν μελλόντων καί στ΄) τήν 

3.   Ἀρχιμ. Αἰμιλιανός, «Ἁγιορειτικός βίος καί ἀνθρωπίνη κοινωνία», Κατηχήσεις καί Λόγοι, τ. 
1, Σφραγὶς γνησία, Ὁρμύλια 1998, σ. 337.
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ἔκφρασι καί διατήρησι τῆς ἐσχατολογικῆς διαστάσεως τῆς πνευματικῆς ζωῆς.

Αὐτήν τήν εἰκόνα τήν ἐπαληθεύουν οἱ παλαιοί καί σύγχρονοι ἅγιοι, οἱ 
ὁποῖοι μαρτυροῦν ὅτι «ζεῖ ὁ Θεός» καί «μεθ’ ἡμῶν ἐστι» καί στήν δική μας ἐποχή. 
Τίποτε δέν τούς διακρίνει ἀπό τούς ἀρχαίους ὁσίους, οὔτε στά παλαίσματα 
οὔτε στά χαρίσματα οὔτε στά βιώματα οὔτε στή σοφία τοῦ πνεύματος. Καί 
θά ἦταν μεγάλη ἀδικία ἐκ μέρους μας νά νομίζωμε ὅτι ζοῦμε στήν χειρότερη 
ἐποχή, ὅτι ἀπομακρύνθηκε ὁ Θεός, ὅτι αὐτά πού εἴπαμε εἶναι γιά ἄλλη ἐποχή 
καί γιά ἄλλους ἀνθρώπους.

Εἶναι, ταυτόχρονα, ἀλήθεια ὅτι μπορεῖ νά διακρίνη κανείς σήμερα, σέ 
πανορθόδοξο ἐπίπεδο, ὕφεσι στήν μοναχική ἀναγέννησι καί στόν τρόπο 
τῆς ζωῆς ἡμῶν τῶν μοναχῶν. Δέν ἔχομε χρόνο νά ἀναλύσωμε τό θέμα. 
Ἐπιγραμματικά θά ἀναφέρωμε μερικές ἀπειλές καί κινδύνους.

Οἱ πολλές ἀνέσεις τῆς ζωῆς καί οἱ ἀντιλήψεις περί ἐλευθερίας στήν παιδεία 
ποτίζουν τούς ἀνθρώπους, ἐνῶ παλαιότερα οἱ ἄνθρωποι ἦταν συνηθισμένοι 
παιδιόθεν στή σκληρή δουλειά καί στήν ὑποταγή. Εὔκολο ἦταν γι’ αὐτούς ἡ 
εἴσοδος στή μοναχική ζωή, ἑνῶ τώρα ἡ ζωή σ’ ἕνα μοναστήρι εἶναι ἀκριβῶς τό 
ἀντίθετο ἀπ’ αὐτό πού μαθαίνει κάποιος ἀπό μικρός.

Δέν πρέπει ἐξ ἄλλου νά ξεχνᾶμε ὅτι ὁ «κόσμος» παραμένει ἐν τῷ πονηρῷ, 
ἔστω καί σέ διαφορετικές μορφές. Ὁ κόσμος ἦταν πάντοτε ἐχθρός τοῦ Θεοῦ 
καί τῶν δούλων του καί ὁ μοναχισμός ἦταν ἀνέκαθεν μία ριζική πρόκλησι γιά 
τόν κόσμο καί τίς ἀξίες του.  

Χρειάζεται ἑπομένως οἱ ἴδιοι οἱ μοναχοί νά ἔχουν μία ζωντανή συνείδησι 
τῆς ἀποστολῆς τους στήν Ἐκκλησία γιά νά ἀντιμετωπίζουν τίς νέες προκλήσεις, 
πού, ὅπως εἴπαμε, δέν εἶναι νέες καθ’ ἑαυτές, ἀλλά παίρνουν καινούργιες 
μορφές. Ὅμως τό βασικό πρόβλημα τοῦ ἀνθρώπου παραμένει τό ἴδιο: πῶς 
νά βγῆ ἀπό τήν μοναξιά του γιά νά εἰσέλθη σέ κοινωνία μέ τήν ἀληθινή καί 
αἰώνια ζωή.

Στίς νέες προκλήσεις, προστίθεται ἡ δική μας τάσις γιά ἐκκοσμίκευσι. 
Χρειάζεται ἐμεῖς οἱ μοναχοί νά κάνουμε μία αὐτοεξέτασι καί νά δοῦμε πόσο 
ἀνοίγουμε ἐμεῖς, χωρίς ἐξωτερικούς ἐξαναγκασμούς, τήν θύρα γιά νά μπαίνη ὁ 
κόσμος καί ἡ λογική του στά οὐράνιά μας σκηνώματα. 

Αὐτή ἡ ἐκκοσμίκευσις ἀπειλεῖ τά μοναστήρια, χωρίς νά φαίνεται ὅτι 
προσκρούη, ἀρχικῶς, στίς δογματικές καί πνευματικές τους ἀρχές. Μπαίνει μέ 
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τήν πρόφασι τῆς πρακτικῆς ἀνάγκης. Βέβαια προσαρμογή στά νέα δεδομένα 
εἶναι ἀπαραίτητη, ἀλλά καί ἡ ἀνάγκη εἶναι ἕνα λάστιχο, πού ἐκτείνεται ὅσο 
τό ἕλκεις. Χρειάζεται διάκρισι καί μέτρο, γιά τήν ἀντιμετώπισί της, μέ βάσι 
τά κριτήρια τῶν ἁγίων. Μέ τόν ἐκσυγχρονισμό ἴσως κερδίζεις χρόνο καί 
πολλαπλασιάζεις τήν παραγωγή καί τό ἀποτέλεσμα, ἀλλά χάνεις σέ ρυθμό. 
Αὐτό τό μέτρο θά τό βροῦν οἱ ὑπεύθυνοι τῶν μοναστηριῶν μέ γνώμονα 
τόν ἀσκητικό τρόπο ζωῆς καί ἡσυχίας καί ἀνάλογα μέ τόν πόθο τοῦ Θεοῦ. 
Ὅ,τι ἀγαπᾶς, αὐτό κυνηγᾶς∙  ὅπου ὁ θησαυρός, ἐκεῖ καί ἡ καρδία μας.

Οἱ πρακτικές συνέπειες στή ζωή τῶν μοναστηριῶν εἶναι ἐνίοτε ἐμφανεῖς 
καί χρήζουν προσοχῆς, διότι ἡ ἐπαφή μέ τόν κόσμο φέρνει ἀναγκαστικά 
θόρυβο, πληροφορίες, ταραχή στόν μοναχό, πού παραμένει ἕνα εὔθραυστο 
πλάσμα:

«Πολυλογία, θόρυβος, συζητήσεις, καί περί τῶν μεγαλυτέρων θεμάτων, 
πολλῷ μᾶλλον περί τῶν προβλημάτων τῆς καθημερινότητος, εἶναι κάτι πού 
μᾶς βγάζει ἀπό τήν μοναστική μας ζωή, καί μᾶς ἐκτρέπει ἀπό τήν πνευματική 
μας πορεία» ἔλεγε πάλι ὁ Γέροντας Αἰμιλιανός4.

Οἱ σημερινές προκλήσεις πού συναντοῦν τά μοναστήρια μας δέν εἶναι 
λοιπόν τόσο οἱ ἐξωτερικές ἀπειλές τῶν ἐχθρῶν τῆς πίστεως –ἄν καί αὐτοί 
δέν ἔχουν πάψει νά δροῦν–, ἀλλά, πιό πολύ, ἡ δική μας τάσις. Ἀς ἔχουμε τήν 
ταπείνωσι νά ἀναγνωρίζωμε τήν δική μας εὐθύνη σέ αὐτήν τήν διαδικασία. Οἱ 
μοναχοί θυσιάζουν σέ κάθε περίστασι τήν ζωή τους γιά τήν πίστι, μέ κανένα 
ὅμως τρόπο δέν κάνουν κάτι ἀπρεπές ἤ μάταιον οὔτε προτρέχουν τῆς Ἐκκλησίας, 
ἀλλά πρῶτα βλέπουν καί ἀποδέχονται τό φρόνημά της ή, ἐνίοτε, σέ κρίσιμες 
στιγμές, ἀληθεύουν ἐν ἀγάπῃ καί ὑπακοῇ. Καί, ἄν συνειδητοποιήσωμε αὐτήν 
τήν εὐθύνη ἀπέναντι στήν Ἐκκλησία, ἀπέναντι στούς Ἁγίους Πατέρες πού 
χάραξαν τήν ὁδό, τότε πρόσφορες θά εἶναι οἱ λύσεις, ἤ τουλάχιστον οἱ τρόποι 
νά ἀντιμετωπίσωμε μέ πνευματικό καί θεάρεστο τρόπο τίς νέες ἀπειλές.

Οἱ μοναχοί παραμένουν προφῆτες, πού ἀναγγέλλουν στόν κόσμο τό 
θέλημα τοῦ Θεοῦ, ἑτοιμάζουν τήν ἔλευσί Του, καί δείχνουν μέ τήν διαγωγή 
τους ὅτι ὁ λόγος τοῦ Θεοῦ παραμένει δυνατός καί ἐφαρμόσιμος σήμερα. 

Εἶναι καί εὐθύνη μας ὄχι μόνον ἀπέναντι στίς μοναχικές μας ὑποσχέσεις, 

4.   Ἀρχιμ. Αἰμιλιανός, «Ἡ Μοναστική Ζωή», Κατηχήσεις καί Λόγοι, τ. 2, Ζωή ἐν Πνεύματι, 
Ὁρμύλια 1998, σ. 134.
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τῆς ἀποταγῆς, ἀλλά καί ἀπέναντι στούς πιστούς, νά εἴμαστε ἐξώκοσμοι 
ἄνθρωποι.

Μέ αὐτά πού εἴπαμε δέν εἰσηγούμαστε μία ρομαντική καί ἰδεολογική 
ἀντίληψι γιά ἕναν μοναχισμό ἄκρως ἀσκητικό, πού θά ἀρνιόταν κάθε τεχνικό 
μέσο καί θά περιοριζόταν σ’ ἕνα μεσαιωνικό τρόπο διαβιώσεως. Βεβαίως ἕνας 
ἀσκητικός τρόπος ζωῆς εἶναι ἐφικτός, καί σήμερα μερικές συνοδεῖες ζοῦν καί 
στό Ἅγιον Ὄρος καί ἀλλοῦ, μέ πολύ λιτό τρόπο, ἀρκούμενες σέ ἐλάχιστα ἀπό 
τά σύγχρονα τεχνικά μέσα. Ὅμως αὐτό δέν εἶναι γιά ὅλους καί δέν πρέπει νά 
ἀναχθῆ σέ ἰδεολογία.

Χρειάζεται ἐξ ἄλλου νά θυμηθοῦμε ὅτι ὁ μοναχισμός δέν ἦταν ποτέ 
ἐναντίον τῆς τεχνολογίας, καί διεδραμάτισε σημαντικό ρόλο στήν ἀνάπτυξι 
τοῦ πολιτισμοῦ. Αὐτό μᾶς τό ἔδειξε ὁ ἅγιος Ἀθανάσιος ὁ Ἁγιορείτης, ὁ ὁποῖος 
εἶχε κατασκευάσει ἕνα μηχανικό ζυμωτήρι, πού δούλευε μέ βόδια γιά νά μή 
λείπουν οἱ μοναχοί ἀπό τήν ἀκολουθία, καί τό ἔργο ἦταν, γράφει ὁ βιογράφος: 
«ὁμοῦ συμπαθείας καὶ εὐτεχνίας τὸ κάλλιστον»5. Οἱ τέχνες, ἔλεγε ὁ Μ. 
Βασίλειος, εἶναι «ἀναγκαῖαι τῷ βίῳ καὶ πολὺ τὸ χρήσιμον παρεχόμεναι»6. 
Πρέπει ὅμως νά χρησιμοποιοῦνται μέ διάκρισι καί μέ μόνον σκοπό «τὴν 
ἐκπλήρωσιν τῆς χρείας»7, τῆς ἀνάγκης. 

Ἡ ἔννοια τῆς χρείας δέν μπορεῖ νά ὁρισθῆ δογματικά. Μπορεῖ νά 
διαφοροποιῆται κατά τόπο καί χρόνο, ὅμως μέ πνευματικό κριτήριο, καί ὄχι 
τεχνικό ἤ ὠφελιμιστικό. Κατά συνέπεια θά εἶναι ὁ πνευματικός καθοδηγός 
καί πατήρ τῆς Ἀδελφότητος πού ὀφείλει νά ὁρίζη τό πῶς καί πόσο θά 
χρησιμοποιηθῆ στό μοναστήρι ἡ σύγχρονη τεχνολογία.

Βασικό κριτήριο στή χρῆσι τῶν νέων μέσων εἶναι ἐπίσης ὅτι πρέπει 
πάντοτε νά διατηρῆται τό «εἰρηνικὸν καὶ ἀθόρυβον» τῆς ζωῆς, ὅπως ἐπίσης καί 
τό κριτήριο τῆς ἐγκράτειας σέ ὅλους τούς τομεῖς. Νά ἐνδιαφερώμεθα μόνον γιά 
τήν πραγματική ἀνάγκη, χωρίς νά μᾶς πιέζη ὁ βραχνᾶς τοῦ ἐκσυγχρονισμοῦ.

Ἀκόμα πιό σπουδαῖο γιά τά μοναστήρια εἶναι ἡ σχέσις μέ τήν πληροφορία. 
Ἔλεγε σχετικά ὁ Γέροντας Αἰμιλιανός:

Ὁ φοβερώτερος ἐχθρός τῆς πνευματικῆς ζωῆς στά σημερινά δεδομένα 

5.   Βίος Α´. Ἁγίου Ἀθανασίου τοῦ Ἁγιορείτου, 179, ἔκδ. Noret, σελ. 86.
6.   Μ. Βασίλειος, Ὅροι κατά πλάτος 38, PG 31, 968.
7.   Μ. Βασίλειος, Ὅροι κατά πλάτος 19, PG 31, 968.
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εἶναι ὁ πονηρός περισπασμός, πού δημιουργοῦν οἱ μυριάδες παραστάσεις πού 
πλημμυρίζουν κάθε μέρα τόν σύγχρονο ἄνθρωπο, τόσες πληροφορίες πού 
τοῦ εἶναι πλέον ἀδύνατον νά διακρίνη τό οὐσιαστικό ἀπό τό περιττό, χάνει 
τήν ἡσυχία του, τήν αὐτοκυριαρχία, τήν δυνατότητα περισυλλογῆς καί γίνεται 
ἐξωστρεφής… ὁ κόσμος τῆς βιομηχανικῆς εἰκόνος καταντᾶ εἰς πραγματική 
εἰδωλολατρία»8.

Μία εὐλογημένη ἄγνοια καί ἀδιαφορία γιά τό τί γίνεται στόν κόσμο εἶναι 
γιά τόν μοναχό προϋπόθεσις τῆς ἀπερισπάστου προσευχῆς καί παραστάσεώς 
του ἐνώπιον τοῦ Θεοῦ. Ὅλη ἡ ἄσκησίς του ἀποβλέπει σέ μία κένωσι τοῦ ἑαυτοῦ 
του καί κάθε περιεχομένου γιά νά γίνη σκεῦος ἕτοιμο νά δεχθῆ τήν δρόσο τῆς 
θείας χάριτος.

Ὁποιαδήποτε, τέλος, διακονία πού γίνεται ἀπό τούς μοναχούς εἶναι 
εὐλογημένη καί καρποφόρος καί ἐξαρτᾶται τόσο ἀπό τήν ἱστορία τῶν 
προσώπων ἤ τήν παράδοσι καί τό πνεῦμα κάποιων μοναστηριῶν, ὅσο, κυρίως, 
ἀπό τήν διάθεσι, τά ὅρια, καί τίς ἀνάγκες τῶν κατά τόπους Ἐπισκόπων. Κάθε 
ἔργον διακονίας πού ἀναλαμβάνουν οἱ μοναχοί πρέπει νά εἶναι ταπεινή καί 
ἀνιδιοτελής θυσία, μέ τήν ἔννοια τῆς συμμετοχῆς στήν ζωή καί στίς ἀνάγκες 
τοῦ Σώματος τοῦ Κυρίου καί ἔξω ἀπό κάθε ἀτομική προβολή. Ἀλλιῶς ὁ 
μοναχός πρέπει νά τό ἐγκαταλείπη, διότι προβλήματα θά δημιουργήση καί ὄχι 
ὠφέλεια.

Ἡ ἀπάντησις λοιπόν σ’ ὅλες τίς προκλήσεις, πού μᾶς ἔρχονται ἀπό τόν 
σύγχρονο κόσμο, βρίσκεται στό κριτήριο πού μᾶς δίνει ὁ Ἀπόστολος Παῦλος: 
Νά εἴμαστε οἱ «χρώμενοι τὸν κόσμον ὡς μὴ καταχρώμενοι» (Α´ Κορ. 7, 31).

Τά ὅπλα μας κατά τῶν ἀπειλῶν εἶναι τά παραδοσιακά τῆς ἐγκρατείας καί 
τῆς νήψεως, πού βρίσκουν νέο πεδίο δράσεως γιά νά διατηρῆ ὁ ἄνθρωπος τήν 
ἡγεμονία καί τήν εὐγένειά του, πού καλεῖται νά γίνη υἱός Θεοῦ.

Τέλος, τό πόσο ἕνα μοναστήρι θά μπορέση νά ἀντισταθῆ στίς προκλήσεις 
τοῦ σύγχρονου κόσμου τελικά θά ἐξαρτηθῆ ἀπό τόν κάθε μοναχό πού πρέπει 
νά θυμᾶται διαρκῶς τήν ἀφετηρία τῆς ἀφιερώσεώς του, τό «δι’ ὃ ἐξῆλθες» τοῦ 
ὁσίου Ἀρσενίου.

Τό πραγματικό ἔργο τοῦ μοναχοῦ, σέ κάθε περίστασι, ὁποιοδήποτε 

8.   Ἔνθα ἀνωτ. σελ 411.
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διακόνημα καί νά ἔχη, παραμένει ἡ προσευχή καί ἡ ἐραστική ἀναζήτησις τοῦ 
Χριστοῦ. Ἡ μυστική ζωή δέν εἶναι προνόμιο μερικῶν προχωρημένων μοναχῶν, 
ἀλλά ὁ ὁρίζοντάς μας, τό ἰδανικό ὅλων μας, ἀνεξάρτητα ἀπό τίς δυσκολίες 
πού μπορεῖ νά ἔχωμε στήν πρακτική ἐφαρμογή τῆς κλήσεως αὐτῆς. Εἶναι 
ἐπωφελές ὅλοι νά ἀθλούμαστε, χωρίς νά σημαίνη αὐτό ὅτι ὅλοι πρωτεύουμε.

Αὐτό εἶναι τό πνεῦμα πού μᾶς παρέδωσαν οἱ ἅγιοι Πατέρες, καί ἰδιαίτερα 
οἱ σύγχρονοι Γέροντες. Αὐτό τό ἔργο περιμένουν οἱ πιστοί νά κάνουμε, πού 
στηρίζουν τήν ἐλπίδα τους στήν προσευχή τῶν μοναχῶν.

Μήπως, τέλος, ὑπάρχει στάσις ἤ ἀδιέξοδο; Ὄχι. Ὁ ὀρθόδοξος μοναχισμός 
ἔχει γερά θεμέλια πού στηρίζουν τόν ἴδιο καί τόν κόσμο, καί θά ἔχη 
μακροβιότητα ὅση καί ὁ κόσμος. Ἕνας ἀληθινός μοναχισμός ἔχει μέλλον, εἶναι 
ἀρωγός στήν Ἐκκλησία, ἀπαντᾶ στά ἐσώτερα ἐρωτήματα τοῦ συγχρόνου 
ἀνθρώπου καί διατηρεῖ τίς οἰκουμενικές ἀξίες τοῦ ἀνθρωπίνου προσώπου.

Χρειάζεται κάποια βοήθεια; Ναι!

•	 Χρειάζεται νά τόν ξανατοποθετήση ἡ Ἐκκλησία καί ὅλοι μας στήν 
αὐθεντική θέσι πού εἶχε πάντοτε καί νά τονίζεται ἡ σημασία καί ἀξία 
τοῦ μοναχισμοῦ ὡς ἐνσαρκώσεως τοῦ Εὐαγγελίου μέ τήν ἡσυχία, τήν 
κάθαρσι καί τήν θέωσι καί ὄχι μέ τήν δρᾶσι του στόν κόσμο.

•	 Νά ἐμπνέεται καί νά ἐνθαρρύνεται ἡ νεότητα στήν ἀνάληψι τῶν 
κατορθωμάτων τῶν ἁγίων καί στήν ἐπίτευξι μίας ἡρωικῆς ζωῆς καί ὄχι 
στήν ἔκπτωσι τῶν ἀρχῶν καί τήν μείωσι τῆς ἀσκήσεως τῆς πνευματικῆς 
ζωῆς, διότι εἶναι ἀλήθεια ὅτι γενικῶς ὑπάρχει ἔλλειψις ὁράματος καί 
ἀληθινῶν ὑποσχέσεων.

•	 Ἱκανά, ἐπίσης, πρόσωπα πρέπει νά ἐμπνέωνται γιά τήν στελέχωσι τῶν 
Μονῶν καί ὄχι νά ἀναμένουν ἄλλα ἀξιώματα καί διακονίες. Ἴσως αὐτό 
εἶναι τό πιό σπουδαῖο ἔργο πού θά μποροῦσαν νά ἐπιτελέσουν.

•	 Χρειάζεται ἐπίσης χῶρος στήν ἐλευθερία καί στήν αὐτοτέλεια τῆς ζωῆς 
τῶν μοναχῶν στό πλαίσιο βέβαια τῶν κανόνων καί τῆς ἐπισκοπικῆς 
ἐποπτείας, ἀλλά καί ἀναβίωσις τῆς κτιτορικῆς παραδόσεως στοιχεῖα 
πού θά ἀφήνουν περιθώρια στούς μοναχούς νά κρατήσουν τό μέτρο 
στήν ἀπασχόλησι καί τήν ἐπιβίωσι.

•	 Χρειάζεται, τέλος, οἱ ἴδιοι οἱ μοναχοί νά ἔχωμε πιστότητα στίς 
ὑποσχέσεις μας, νά συνειδητοποιοῦμε τό μέτρο στίς ἀποφάσεις καί 
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δράσεις μας, τό ὁποῖο μᾶς παρέδωσαν οἱ μεγάλοι Κοινοβιάρχες καί οἱ 
Κτίτορες.

Ὅλα αὐτά χρειάζονται, ἀλλά βλέπομε ὅτι ἐφαρμόζονται μέ τόν ἕνα ἤ ἄλλο 
τρόπο, κατά τόπους καί ἑκασταχοῦ τῆς οἰκουμένης, λιγότερο ἤ περισσότερο, 
ὅπως τό βλέπομε καί στήν σημερινή κληρικολαϊκή συνέλευσι.

Ὁ μοναχισμός, πάντως,  ὡς ἰδεῶδες, χάρις στίς προσπάθειες ὅλων καί στήν 
φιλάνθρωπη συνέργεια τοῦ Θεοῦ, θά εἶναι πάντοτε ἕνα ἀνοικτό παράθυρο 
φωτός γιά τόν κόσμο καί τόν σύγχρονο ἄνθρωπο. «Φῶς μοναχοῖς ἄγγελοι, 
φῶς δὲ κοσμικοῖς ὁ μοναχός».

ΙΕΡΑ ΜΟΝΗ ΣΙΜΩΝΟΣ ΠΕΤΡΑΣ
Αποτελεί το "τολμηρότερο" και το εκπληκτικότερο οικοδόμημα του Αγίου Όρους. 

Η Μονή είναι χτισμένη πάνω σ' έναν τεράστιο βράχο,  ύψους 300 μέτρων από την επιφάνεια 
της θάλασσας. Οφείλει το όνομά της στον κτίτορά της, τον Όσιο Σίμωνα, που έζησε στον 
Άθω, περί τα μέσα του 13ου αιώνα. Κατ' αρχάς, ονομαζόταν "ΝΕΑ ΒΗΘΛΕΕΜ" και ήταν 
αφιερωμένη στη Γέννηση του Χριστού. Θεωρείται η πρώτη "πολυκατοικία" του κόσμου. 

Αποτελείται από 7 ορόφους.  Το εντυπωσιακό ύψος της ιεράς Μονής σε ανάγει 
στη ζωογόνα μεγαλοπρέπεια του ύψους της θείας Αγάπης!
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ΓΥΝΑΙΚΕΙΟΣ ΜΟΝΑΧΙΣΜΟΣ
ΓΕΡΟΝΤΙΣΣΗΣ ΠΡΟΔΡΟΜΗΣ ΜΟΝΑΧΗΣ

ΚΑΘΗΓΟΥΜΕΝΗΣ Ι. Μ.  ΑΓΙΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΔΙΟΥ

a
Μακαριώτατοι, Άγιοι Αρχιερείς,

Σεβαστοί πατέρες, αγαπητοί εν Χριστώ αδελφοί και αδελφές,

Με μεγάλη συστολή και δυσκολία άκουσα την πρόταση για να μιλήσω 
μπροστά σε φωτισμένους και καταξιωμένους στο πνευματικό στάδιο αγωνιστές, 
πατέρες και αδελφούς, εξαιτίας της προσωπικής μου αδυναμίας. Σίγουρα 
υπάρχουν πολύ πιο έμπειροι και ικανοί, οι οποίοι θα μπορούσαν να αναφερθούν 
σε αυτό το μεγάλο κεφάλαιο που λέγεται «Γυναικείος Μοναχισμός».

Ο γυναικείος μοναχισμός - ως ιδιαίτερη μορφή ζωής - αναπτύχθηκε 
παράλληλα με τον ανδρικό μοναχισμό, κυρίως, τον 4ο αιώνα, εν τούτοις, ως 
τρόπος ζωής υπήρχε από την αρχή της Εκκλησίας μας. Ολόκληρη η Αγία Γραφή 
περιγράφει τη ζωή των δικαίων ως ζωή μοναχική. Η προπτωτική κατάσταση 
του Αδάμ και της Εύας στον Παράδεισο ήταν βίωση της αγγελικής ζωής και 
πολιτείας. Αλλά και οι προφήτες στην Παλαιά Διαθήκη στην πραγματικότητα 
ζούσαν τη ζωή που ζουν σήμερα οι μοναχοί. Αλλά και στην Καινή Διαθήκη η 
ζωή των μαθητών του Χριστού ήταν μοναχική - κοινοβιακή, ενώ η Παναγία 
μας αποτελεί το κατ’ εξοχήν πρότυπο του γυναικείου μοναχισμού, την πλήρη 
καταξίωση και καύχησή του, το «παρθενικὸν καύχημα», όπως αναφωνεί 
ο ψαλμωδός. Τριετίζουσα, αφιερώνεται στον ναό και εκεί ζει μόνη χωρίς 
ανθρώπινη παρηγορία, αγωνιζόμενη και μελετώντας τον λόγο του Θεού. 

Παρά την έντονη παρουσία κάποιου ασκητικού πνεύματος τους τρείς 
πρώτους αιώνες μ. Χ. δεν εμφανίζεται μοναχισμός, αν και πολλοί χριστιανοί 
ζούσαν στα σπίτια τους σαν μοναχοί. 

Ο μέγας Αθανάσιος γράφει για τον πνευματικό του πατέρα και καθηγητή 
μέγα Αντώνιο ότι παρέδωσε την αδελφή του σε «παρθενῶνα», όταν αναχώρησε 
για την έρημο. Αργότερα ο θεμελιωτής του κοινοβιακού μοναχισμού άγιος 
Παχώμιος, μαζί με τις ανδρικές μονές που ίδρυσε, ίδρυσε και γυναικεία μονή, 
στην οποία παρέμεινε η αδελφή του, η οποία ίδρυσε αρκετές γυναικείες 



194 ΤΗΣ ΣΥΝΤΑΞΕΩΣ ΤΟΥ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟΥ ΜΑΣ

μονές τις οποίες επόπτευε και καθοδηγούσε σύμφωνα με τους κανόνες του 
αγίου. Να θυμηθούμε τις Αμμάδες  Συγκλητική, Θεοδώρα, Σάρρα. Σιγά σιγά 
ο γυναικείος μοναχισμός εξαπλώθηκε σε όλη την Αίγυπτο και από εκεί στην 
Παλαιστίνη, την Συρία, την Καππαδοκία, τον Πόντο και τους Αγίους Τόπους. 
Σταθμό φυσικά του μοναχισμού γενικότερα αποτελεί ο μεγάλος πατέρας της 
Εκκλησίας μας Μέγας Βασίλειος με τα θεόπνευστα συγγράμματα του. «Ὅροι 
κατ’ ἐπιτομήν» και «Ὅροι κατὰ πλάτος». Όλη η ευλογημένη οικογένειά του 
ασπάστηκε τον μοναχικό βίο. Να μνημονεύσουμε την αγία Μακρίνα, η οποία 
σφράγισε τα ιερά χώματα της Ασίας, αφού ασκήθηκε μαζί με την μητέρα της 
αγία Εμμέλεια και μεγάλη συνοδεία μοναζουσών στον Πόντο πολιτευόμενες 
κατά τους κανόνες του μεγάλου Βασιλείου.

Ο άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος μαρτυρεί την ύπαρξη γυναικείων 
μοναστηριών και γενικότερα γυναικών, που επιδίδονται σε όλα τα είδη 
άσκησης στην εποχή του. 

Ο Θεοδώρητος Κύρου, 5ος αιώνα, αναφέρεται στις σύγχρονές του 
ασκήτριες Μαράνα και Κύρα από την Βέροια. 

Η παχωμιανή και βασιλειανή παράδοση εποπτείας γυναικείων μονών από 
Πατέρες μαρτυρείται τον ίδιο αιώνα στον βίο του αγίου Συμεών του Στυλίτου, 
τον 7ο αιώνα στον βίο του Θεοδώρου του Συκεώτου και τον 8ο αιώνα στον 
βίο του οσίου Θεοδώρου του Στουδίτου.

Αναφορές για ύπαρξη γυναικείων μοναστηριών έχουμε και στους επό-
μενους αιώνες στην ιστορία μας, όπου μαρτυρείται εκτός των άλλων και η 
συμμετοχή μοναζουσών στις δοκιμασίες της Εκκλησίας για τη διάσωση του 
ορθού δόγματος καθώς και η συμμετοχή των γυναικείων Μονών προς τον 
λαό σε δύσκολους καιρούς.   

Δυστυχώς, οι πληροφορίες για τον γυναικείο μοναχισμό είναι λιγοστές.  
Ενώ η ασκητική γραμματεία προσφέρει μια πληθώρα από βίους και απο-
φθέγματα κυρίως ανδρών μοναχών, για το γυναικείο μοναχισμό οι πληροφορίες 
είναι ελάχιστες. Να μνημονεύσουμε μερικά από τα πολλά γνωστά ονόματα 
που ασκήθηκαν στο μοναχικό στάδιο. Οσία Μαρία η Αιγυπτία, Οσία Ξένη, 
Οσία Ευφροσύνη, Οσιομάρτυς Φεβρωνία, Οσιομάρτυς Παρασκευή, Οσία 
Αναστασία η Ρωμαία, οσία Ειρήνη Χρυσοβαλάντου, Οσία Φιλοθέη η Αθηναία 
και τόσες άλλες γνωστές και άγνωστες «ὧν ὁ Κύριος γινώσκει τὰ ὀνόματα». 
Να σημειώσουμε επίσης ότι πολλές επιφανείς γυναίκες, αυτοκράτειρες με 
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τις θυγατέρες τους, καθώς και αρχόντισσες, ασπάστηκαν τον μοναχικό 
βίο. Να αναφέρουμε την αυτοκράτειρα Θεοδώρα, σύζυγο του Θεοφίλου με 
τις τέσσερις θυγατέρες της, τη Θεοφανώ, πρώτη σύζυγο του Λέοντος Στ΄ 
του σοφού και την Ειρήνη-Ελένη (Υπομονή μοναχή), σύζυγο του Μανουήλ 
Β΄ Παλαιολόγου και μητέρα του Κωνσταντίνου ΙΑ΄ Παλαιολόγου. Από τις 
αρχόντισσες να αναφέρουμε τη διακόνισσα του Αγίου Ιωάννη Χρυσοστόμου, 
Οσία Ολυμπιάδα. Για την ιστορία να σημειώσουμε ότι ο μοναχισμός, όπως  
ήταν φυσικό, αναπτύχθηκε και στο Βυζάντιο ιδιαίτερα μετά την καταδίκη 
των εικονομάχων τον 9ο αιώνα. Μνημονεύονται 325 μοναστήρια (ανδρικά 
και γυναικεία) στην Πόλη και τα περίχωρά της. Εξαιτίας των γενικότερων 
συνθηκών τότε, παράλληλα με το πνεύμα άσκησης, στα μοναστήρια 
καλλιεργήθηκε και η φιλανθρωπία, γι’ αυτό και στις βυζαντινές πηγές, 
οι γυναικείες μονές συχνά περιγράφονται ως ένα «ασφαλές και ήρεμο λιμάνι».

Στην ιδιαίτερή μας πατρίδα, την Κύπρο, ο γυναικείος μοναχισμός, όπως 
και ο ανδρικός εμφανίζεται τον 4ο αιώνα. Η σκοτεινότερη περίοδος για τον 
γυναικείο μοναχισμό της Κύπρου θεωρείται, σύμφωνα με τους ιστορικούς, 
η περίοδος των Αραβικών επιδρομών 6ο-9ο αιώνα, που συνέπεσε με την 
περίοδο της εικονομαχίας. Τότε πολλοί ασκητές από την αραβοκρατούμενη 
Αγία Γη έφθασαν στην Κύπρο και αγίασαν με τα παλαίσματα και τους αγώνες 
τους το νησί. Την πρωτοχριστιανική περίοδο μαρτυρείται η άφιξη στην Κύπρο 
των ασκητριών Αγίων Ζηναΐδας και Φιλονίλλης, οι οποίες έζησαν  ασκητικό 
βίο σε σπήλαιο στο χωριό Κισσόνεργα της επαρχίας Πάφου. Επίσης από το 
συναξάρι της Αγίας Κωνσταντίας, πληροφορούμαστε ότι υπήρξε μαθήτρια, 
αλλά και διακονούσε τον Άγιο Ιλαρίωνα τον μεγάλο (4ο αιώνα) ενώ μετά την 
κοίμησή του παρέμεινε στο σπήλαιο όπου ασκήθηκε ο άγιος, μιμούμενη τον 
διδάσκαλό της στους πνευματικούς αγώνες.

Πιθανότατα, στα χρόνια που η Κύπρος αποτελούσε τμήμα της βυζαντινής 
επικράτειας  (μετά τον 4ο αιώνα) αφού στην Πόλη άκμαζε ο μοναχισμός,  και 
στην Κύπρο θα υπήρχαν μοναστήρια, τα οποία καταστράφηκαν. 

Αργότερα, κατά την πρώιμη βυζαντινή περίοδο, έχουμε μαρτυρίες για 
την Αγία Βρυαίνη, η οποία έζησε ασκητικό βίο σε απόμερη παραθαλάσσια 
τοποθεσία κοντά στο χωριό Μανδριά της επαρχίας Πάφου.

Τον 10ο - 12ο αιώνα αναφορές έχουμε για την αγία Φωτεινή ή Φωτού την 
Καρπασίτιδα από τον Λεόντιο Μαχαιρά.
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Πρώτη γραπτή μαρτυρία για οργανωμένο μοναχισμό στην Κύπρο έχουμε 
τον 4ο αιώνα, όπου η Δομνίκη, μητέρα του Αγίου Τριφυλλίου Επισκόπου 
Λήδρας, είναι επικεφαλής γυναικείων μονών στο νησί.

Δεύτερη γραπτή μαρτυρία, αρκετά μεταγενέστερη, είναι του Αγίου 
Νείλου, Επισκόπου Ταμασού, τον 12ο αιώνα, στο έργο του «Τυπική Διάταξις1» 
της Ιεράς Μονής Μαχαιρά. Εκεί αναφέρει ότι ο ίδιος ίδρυσε γυναικεία μονή- 
Γυναικείο Ιερό Φροντιστήριο- αφιερωμένο στην Παναγία την επονομαζόμενη 
Βλαχερνίτισσα.

Τον 16ο αιώνα, σύμφωνα πάντοτε με γραπτές μαρτυρίες, στη Λευκωσία 
λειτουργούσαν τέσσερα Ορθόδοξα μοναστήρια. Της Παναγίας Φανερωμένης, 
της Παναγίας Παλλουριωτίσσης, των Αγίων Πάντων και το επονομαζόμενον 
Γυναικείον. Εκτός από το μοναστήρι των Αγίων Πάντων, για το οποίο δεν 
έχουμε πληροφορίες, τα άλλα τρία λειτούργησαν ως γυναικείες μονές και 
πιθανότατα να ιδρύθηκαν νωρίτερα. Αναφορές γίνονται από ιστορικούς και 
για άλλες μονές στο νησί, όπως η γυναικεία μονή στην κοινότητα Κλήρου- 
Παναγία του Λάγνη, η μονή του Αγίου Μάμα στην Λευκωσία και η μονή 
Θεοτόκου των Ανδρειών στην Λευκωσία. 

Οι Κύπριες ορθόδοξες μοναχές δεν είχαν καμιά προστασία κατά την 
περίοδο της Φραγκοκρατίας (αρχές 12ου-τέλη 15ου αιώνα), αντίθετα με την 
περίοδο της Ενετοκρατίας (τέλη 15ου–τέλη 16ου αιώνα), όπου οι κατακτητές 
έδειξαν κάποιο ενδιαφέρον, αφού υπό τον φόβο των Οθωμανών προσπαθούσαν 
να διατηρούν καλές σχέσεις με τον ντόπιο πληθυσμό.

Κατά την περίοδο της Τουρκοκρατίας (1571-1878) κλείνουν όλα τα 
γυναικεία μοναστήρια στο νησί, αλλά μοναχές δεν παύουν να υπάρχουν. 
Ζούσαν «ὡς κατ’ οἶκον μοναχές».

Την περίοδο της Αγγλοκρατίας (1878-1960) αρχίζουν να συγκροτούνται 
δειλά δειλά γυναικείες αδελφότητες - μοναστήρια.

Πρώτη προσπάθεια έχουμε από μια ομάδα μοναχών, που ζούσαν σε 
μοναστήρι στο νησί της Χίου και επέστρεψαν στην Κύπρο. Μαζεύτηκαν δίπλα 
από την μικρή εκκλησία του Αγίου Ιακώβου του Πέρση στην επαρχία Λευκωσίας. 

1.  Αγίου Νείλου, Τυπική Διάταξις, Ιερά Βασιλική και Σταυροπηγιακή Μονή Μαχαιρά, 
Κύπρος, 2001.
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Κοντά τους μαζεύτηκαν και άλλες κοπέλες που θέλησαν να ακολουθήσουν 
τον μοναχικό βίο. Οι φιλότιμες προσπάθειές τους δεν ευοδώθηκαν. Το 1890 
γίνεται μια νέα προσπάθεια, με προεστώσα την μοναχή Θεοφανώ, η οποία 
μόναζε στην Χίο και στάλθηκε στην ιδιαίτερη της πατρίδα, προκειμένου να 
βοηθήσει στη συγκρότηση του γυναικείου μοναχισμού. Κοντά της  μαζεύτηκαν 
και μοναχές από αυτές που συμμετείχαν στην πρώτη προσπάθεια καθώς και 
άλλες. Η νέα αδελφότητα εγκαταστάθηκε στο Καϊμακλί αρχικά με το όνομα 
«τῶν Καλογραιῶν» και αργότερα «Ἱερὰ Μονὴ Μεταμορφώσεως τοῦ Σωτῆρος 
Χριστοῦ». Εξαιτίας τού  ότι η περιοχή γύρω από το μοναστήρι αναπτύχθηκε, 
με τον θάνατο των τελευταίων μοναζουσών σταμάτησε τη λειτουργία του. 
Σήμερα αποτελεί μετόχι της Μονής Σταυροβουνίου. 

Το 1935, μια δεύτερη γυναικεία μονή οργανώνεται στην κωμόπολη της  
Δερύνειας,  στην επαρχία Αμμοχώστου αφιερωμένη στον Άγιο Αντώνιο, η οποία 
και πάλι δεν μπόρεσε να προχωρήσει.

Φτάνουμε, έτσι, στο 1949, όπου με την ευλογία και συμπαράσταση 
του τότε Μητροπολίτη Κιτίου και μετέπειτα Αρχιεπισκόπου, Μακαρίου Γ΄, 
επαναλειτουργεί η εγκαταλελειμμένη Μονή του Αγίου Γεωργίου Αλαμάνου, 
στην επαρχία Λεμεσού, με πρώτη ηγουμένη την μοναχή Συγκλητική. Εδώ να 
αναφέρουμε ότι ο Αρχιεπίσκοπος Μακάριος Γ΄ όντας και ο ίδιος μοναχός, 
διεπνέετο από φιλομόναχο πνεύμα και έτσι πολλά εγκαταλελειμμένα   
μοναστήρια επανδρώθηκαν, αφού είχαν συμπαραστάτη και αρωγό τους, τον 
αρχηγό της τοπικής εκκλησίας. Το μοναστήρι του Αγίου Γεωργίου γνώρισε 
μεγάλη άνθηση και έφθασε να αριθμεί 60 μοναχές. Από το μοναστήρι 
αυτό δημιουργήθηκαν τα περισσότερα από τα γυναικεία μοναστήρια, που 
λειτουργούν σήμερα στην Κύπρο. Αξίζει εδώ να μνημονεύσουμε τον ανα-
μορφωτή και στυλοβάτη του σύγχρονου κυπριακού γυναικείου μοναχισμού, 
ιερομόναχο Μακάριο Σταυροβουνιώτη, αφού όπως όλοι γνωρίζουμε, η πρόοδος 
κάθε γυναικείου κοινοβίου οφείλεται κυρίως στην ύπαρξη ενός πεπειραμένου 
Γέροντα, χωρίς βέβαια να θέλουμε να υποσκελίσουμε την θέση της Γερόντισσας 
στην Μονή, η οποία σίγουρα είναι καταλυτική. Ο Γέροντας Μακάριος ανέλαβε 
την πνευματική πατρότητα της Μονής Αγίου Γεωργίου Αλαμάνου.

Σήμερα, στην Κύπρο λειτουργούν δεκαοχτώ γυναικεία μοναστήρια και 
δύο ησυχαστήρια διασκορπισμένα σε όλες τις Εκκλησιαστικές περιφέρειες. 

Κατακλείοντας τη σύντομη αυτή εισήγηση, στο τόσο μεγάλο θέμα, που 
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λέγεται «Γυναικεῖος Μοναχισμός», ήθελα να επισημάνω ότι ο γυναικείος 
μοναχισμός, που πρότυπό του έχει την Παναγία, μητέρα και Κυρία όλων μας, 
έχει αναδείξει πολύ μεγάλα αναστήματα-πρότυπα, αφού σύμφωνα με τον 
Μέγα Βασίλειο «Στρατεύεται γὰρ καὶ τὸ θῆλυ παρὰ Χριστῷ2», καὶ «πολλαὶ 
γυναῖκες ἠρίστευσαν ἀνδρῶν οὐκ ἔλαττον3». Σήμερα περισσότερο, ίσως, 
από κάθε άλλη περίοδο, εμείς οι μοναχές καλούμαστε να διατηρήσουμε την 
αληθινή θεραπευτική μέθοδο που η Εκκλησία μας,  δια των Αγίων πατέρων 
μάς παρέδωσε, με έναν ησυχαστικό μοναχισμό, με νήψη και προσευχή, με 
ιερή ησυχία και υπακοή, οικειωμένες με το θέλημα του Θεού, προκειμένου να 
φθάσουμε στο αρχέτυπο κάλλος, στην εμπειρία της δόξης του μεγάλου Θεού 
μας, που αποτελεί δόξα του ιδίου του ανθρώπου.  

Σας ευχαριστώ.

ΙΕΡΑ ΜΟΝΗ ΑΓΙΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΔΙΟΥ

2.  Μεγάλου Βασιλείου, Ασκητική Προδιατύπωσις, P.G.31, 624.
3.  ο.π.
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ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΗΓΟΥΜΕΝΟΥ ΤΡΟΟΔΙΤΙΣΣΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ
ΣΤΗΝ ΚΛΗΡΙΚΟΛΑΪΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ 
ΜΕ ΤΗΝ ΕΥΚΑΙΡΙΑ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ ΣΑΡΑΝΤΑ ΕΤΩΝ 

ΑΡΧΙΕΡΑΤΕΙΑΣ ΤΟΥ ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΟΥ ΚΥΠΡΟΥ
κ. κ. ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΥ Β´

a
Θεωρῶ μεγάλην τιμήν καί εὐλογίαν πού ἡ Ἁγία καί Ἱερά Σύνοδος τῆς 

Ἐκκλησίας μας, μοῦ ἀνέθεσε νά ὁμιλήσω διά τόν Μοναχισμόν, κατά 
τήν εὔσημον αὐτήν ἡμέρα, καί θά ἔλεγα ἱστορικήν, καθότι ἴσως διά πρώτην 
φοράν ἡ καθ᾽ ἡμᾶς Ἀποστολική Ἐκκλησία, κλῆρος καί λαός, συνέρχεται 
ἐπί τῷ αὐτῷ διά νά συζητήση ποιμαντικά καί ἐκκλησιολογικά θέματα. 
Τοῦτο δέ, γίνεται μέ τήν εὐκαιρίαν τῆς συμπληρώσεως τεσσαράκοντα ἐτῶν 
καρποφόρου πνευματικῆς καί ποιμαντικῆς, Ἀρχιερατικῆς διακονίας, τοῦ 
Μακαριωτάτου Ἀρχιεπισκόπου μας κ.κ Χρυσοστόμου. Μπορῶ νά μαρτυρήσω 
καί νά βεβαιώσω, ἐφ' ὅσον ὁ τιμώμενος σήμερα Ἀρχιεπίσκοπός μας ὑπῆρξε 
Πνευματικός μας Πατέρας διά τριάκοντα σχεδόν ἔτη, ὅτι ὡς κληρικός, ποτέ 
δέν ζήτησε τίποτα διά τόν ἑαυτόν του, οὔτε εἶχεν ἰδιοτέλειαν εἰς τάς σκέψεις 
καί πράξεις του, παρά μόνον ἐμφορεῖτο ἀπό τήν ἀνιδιοτελῆ ἀγάπην του διά 
τήν Ἐκκλησίαν καί τόν ἄνθρωπον. Γι᾽ αὐτό καί ὁ Θεός τόν ἀντάμειψε μέ τό 
ὕψιστον τοῦτο χάρισμα τῆς Ἀρχιερωσύνης, καί τόν ἀνέδειξε Προκαθήμενον 
τῆς Ἀποστολικῆς Ἐκκλησίας μας, πρός δόξαν Θεοῦ καί διακονίαν τῶν 
ἀνθρώπων. Εὔχομαι, Μακαριώτατε, ὁ Θεός νά σᾶς χαρίση ἔτη πολλά, 
εὐφρόσυνα καί πνευματικά καρποφόρα.

Μετά τά ὀλίγα αὐτά εἰσαγωγικά, εἰσέρχομαι εὐθύς ἀμέσως εἰς τό θέμα 
μου, διά νά θέσω ἐνώπιόν σας κάποιους προβληματισμούς μου, οἱ ὁποῖοι 
προκύπτουν ἀπό τήν πολυετῆ μου μοναχικήν ἐμπειρίαν, ἀφοῦ χάριτι Θεοῦ 
ἐφέτος συμπληρώνω ἑβδομήκοντα ὀκτώ ἔτη ὡς Μοναχός, ἐκ τῶν ὁποίων τά 
πεντήκοντα ὡς Ἡγούμενος.

 Ποία εἶναι λοιπόν, ἡ οὐσία τοῦ Ὀρθοδόξου Μοναχισμοῦ; Θά ἔλεγα ὅτι 
ἡ οὐσία τοῦ Ὀρθοδόξου Μοναχισμοῦ, ἐμπερικλείεται εἰς τά λόγια τοῦ Ὁσίου 
Νικήτα τοῦ Στηθάτου ὁ ὁποῖος γράφει, ὅτι «τὸ γενέσθαι Μοναχόν, οὐ τὸ ἔξω 
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τῶν ἀνθρώπων καὶ τοῦ κόσμου γενέσθαι ἐστίν, ἀλλὰ τὸ καταλιπεῖν ἑαυτόν, 
ἔξω τῶν τῆς σαρκὸς θελημάτων γενέσθαι, καὶ ἀπελθεῖν εἰς ἐρημίαν παθῶν».1 
Ὁπότε, ἡ Μοναχική ζωή δέν ταυτίζεται ἁπλῶς μέ τήν ἀναχώρησιν ἀπό τόν 
κόσμον τοπικά, ἀλλά κυρίως τροπικά. Δέν εἶναι ὁ τόπος πού μᾶς σώζει, ἀλλά 
ὁ τρόπος μέ τόν ὁποῖον ζοῦμε. 

Ὅλες οἱ προσπάθειές μας, ὡς Μοναχῶν καί γενικά Χριστιανῶν, πρέπει νά 
ἐπικεντρώνονται εἰς δύο βασικά στοιχεῖα· τοῦ ἀδιάκοπου πολέμου κατά τῆς 
ἁμαρτίας καί τῶν παθῶν ἀφ' ἑνός, καί τῆς νήψεως ἀφ' ἑτέρου, τά ὁποῖα ὁδηγοῦν 
εἰς τάς κατά Θεόν ἀρετάς. Συνεπῶς, σκοπός τῆς ἀναχωρήσεως τοῦ Μοναχοῦ 
ἀπό τόν κόσμον εἶναι πρῶτον, ἡ κάθαρσις ἀπό τά πάθη διά τῆς φυγῆς ἀπό τίς 
αἰτίες, οἱ ὁποῖες τά ἀναζωπυρώνουν, καί δεύτερον, ἡ διά τῆς καθάρσεως ἕνωσίς 
του μέ τόν Χριστόν. Αὐτό μᾶς βεβαιώνει καί ὁ ἅγιος Γρηγόριος ὁ Παλαμᾶς, 
εἰς ἕνα λόγον του πρός τούς Μοναχούς: «Διὰ τοῦτο φεύγομεν καὶ ἡμεῖς τὸν 
κόσμον καὶ καταφυγὴν εὑρίσκομεν τὰ ἀφιερωμένα ταῦτα τῷ Θεῷ τῆς ἀρετῆς 
φροντιστήρια, καὶ οὕτω διαδιδράσκομεν τοὺς ἀνηλεεῖς δορυφόρους καὶ 
μαχαιροφόρους ἐκείνου, τὰ τῶν παθῶν ὑπεκκαύματα, δι᾽ὧν τὸν πνευματικὸν 
ἐπιφέρει θάνατον, τοῦ Θεοῦ χωρίζων τὸν ἄνθρωπον.... Ἡμεῖς δὲ οἱ καλῶς τοῦ 
κόσμου ἀναχωρήσαντες, ἀναχωρῶμεν αὐτοῦ καὶ τῇ διανοίᾳ, ψαλμοῖς καὶ 
ᾠδαῖς καὶ προσευχαῖς πνευματικαῖς τῷ Χριστῷ συνδήσαντες τὸν νοῦν τὸν 
ἡμέτερον, καὶ σκήνωμα ποιήσωμεν ἑαυτοὺς τοῦ σωτηρίου ὀνόματος, αὐτοῦ 
μνημονεύοντες, δι᾽ ὅν τοῦ κόσμου ἐξήλθομεν».2

Ἡ Μοναχική καί πνευματική ζωή ἔχει συγκεκριμένον σκοπόν, καί τρόπον 
ἐργασίας διά τήν ἐπίτευξιν τοῦ σκοποῦ της. Ὁ σκοπός εἶναι  νά ἑνώσωμεν 
τόν νοῦν μας μέ τόν Χριστόν. Ὁ τρόπος ἐργασίας εἶναι, κατά τήν ἀρνητικήν 
ἔννοιαν, ἡ φυγή τοῦ κόσμου, κατά δέ τήν θετικήν ἔννοιαν, νά τρέφωμεν τόν 
νοῦν μας μέ πνευματικήν τροφήν (μελέτην, προσευχήν καί ἱεράν ἡσυχίαν)· 
με ἄλλα λόγια, να ἀκολουθοῦμεν τόν "Ὀρθόδοξον Ἡσυχασμόν". Ὅποιος 
ἐργάζεται μέ αὐτόν τόν τρόπον, ἔχει μοναχικόν καί πνευματικόν φρόνημα· 
ὅποιος θέτει ἄλλες προτεραιότητες εἰς τήν ζωήν του, ἔχει κοσμικόν φρόνημα 
καί εὑρίσκεται χωρισμένος ἀπό τήν χάριν τοῦ Θεοῦ.

Ὁ ἅγιος Νεόφυτος ὁ Ἔγκλειστος, γνωρίζοντας ἀπό προσωπικήν του 

1  Ὁσίου Νικήτα Στηθάτου, Φιλοκαλία Γ´, σελ. 291
2  Ἁγίου Γρηγορίου Παλαμᾶ, εἰς τὸν πάνσεπτον τοῦ Χριστοῦ Προφήτην καὶ Πρόδρομον καὶ 
Βαπτιστήν Ἰωάννην, Ὁμιλία Μ´, ΕΠΕ,10, 542-546
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ἐμπειρίαν τό πνευματικόν κακόν, τό ὁποῖο προέρχεται ἀπό τήν ἀποξένωσιν 
τοῦ ἱεροῦ σκοποῦ τῆς πνευματικῆς ζωῆς, καί τήν ἐνασχόλησιν μέ πάρεργα 
καί κοσμικά πράγματα, εἰς τήν «Τυπικήν του Διαθήκην», ἀναφέρει, ὅτι οἱ 
Μοναχοί τόν πίεζαν νά δημιουργήσουν χωράφια, διά νά ἐξυπηρετοῦν τούς 
ἀνθρώπους, οἱ ὁποῖοι εἶχαν πραγματικήν ἀνάγκην, λόγῳ τῆς δημιουργηθείσης 
καταστάσεως ἀπό τούς Λατίνους. Ὁ ἅγιος, εἰς τήν ἀρχήν, τούς συνεβούλευσε 
νά μήν ἐπιχειρήσουν κάτι τέτοιο. 

Εἰς τό τέλος ὅμως, ὑπέκυψεν εἰς τάς προτροπάς τους καί ἔδωσεν εὐλογίαν 
«γήδιόν τι ἀρόσιμον (μικρόν καλλιεργήσιμον κτῆμα) ἐπικτήσασθαι, καὶ 
ἀμπελῶνα καί βοσκήματα μέτρια πρὸς ἀναγκαιοτάτην ὑπηρεσίαν αὐτῶν (τῶν 
κοσμικῶν). Καὶ ὑμᾶς μέν, ἀδελφοί, ἐκ τῆς τούτων ψυχοβλαβείας ἀπημάντους 
διατηρῆσαι Κυρίῳ τῷ Θεῷ ἐκδυσωπῶ, ἐμὲ δὲ ἐν ἐλέει αὐτοῦ ἀθῷον ἀποδείξῃ 
τῆς προτροπῆς ταύτης».3

Νομίζω ὅτι τό πρόβλημα τοῦ Ἁγίου Νεοφύτου δέν ἦταν τόσον ἡ ἀπόκτησις 
τῶν κτημάτων, ὅσον ἡ ἀπώλεια τῆς ἡσυχίας, δηλαδή τῆς διατηρήσεως τοῦ 
νοῦ καθαροῦ καί ἀπερισπάστου ἀπό τίς κοσμικές συναναστροφές, ὥστε 
νά δύναται νά δεχθῆ μέσα του τόν φωτισμόν τοῦ Θεοῦ: «Τοῦτο γοῦν τὸ 
τιμαλφέστατον κτῆμα τῆς ἁγιωσύνης κτησάμενοι...», σημειώνει μέ ἔμφασιν ὁ 
Ἅγιος. Ὅταν οἱ ἀσχολίες μας μέ τά διακονήματα καί τίς ἄλλες ὑποθέσεις τῆς 
καθ᾽ ἡμέραν ζωῆς μας, μᾶς βγάζουν ἔξω ἀπό τόν σκοπόν τῆς ἁγιότητος, τότε 
εἶναι ἁμαρτία, διότι μᾶς χωρίζουν ἀπό τόν Θεόν. Ὁ φόβος τοῦ Ἁγίου, δέν ἦταν 
τά διακονήματα καί ἡ προσφορά εἰς τούς ἔχοντας ἀνάγκην, ἀλλά μήπως «ἐπὶ 
τῇ τούτων προσκτήσει (τῶν κτημάτων) δουλωθῆτε τῇ ἁμαρτίᾳ... κρεῖττον γὰρ 
νεκρωθῆναι τῇ ἁμαρτίᾳ καὶ ζῆσαι τῇ δικαιοσύνῃ (ἀρετῇ),  ἢ νεκρωθῆναι τῇ 
δικαιοσύνῃ καί ζῆσαι τῇ ἁμαρτίᾳ».4 

Μέ τό θέμα αὐτό σχετίζεται ἄμεσα, καί αὐτό τῶν σχέσεών μας μέ τούς 
οἰκείους μας ἤ τῆς ἐξόδου μας ἀπό τά Μοναστήρια μας, ἄνευ σοβαροῦ 
λόγου καί ἐκκλησιαστικῆς ἀνάγκης. Ἀφοῦ, ὅπως ἀναφέραμεν, ἡ σωτηρία μας 
ἐξαρτᾶται ἀπό τήν καθαρότητα τοῦ νοῦ μας καί τήν δυνατότητα νά μποροῦμεν 
νά στρέφωμεν τήν διάνοιάν μας εἰς τόν Θεόν, σημαίνει ὅτι ἡ συναναστροφή 
μας μέ τούς οἰκείους μας καί οἱ συχνοί ἔξοδοί μας ἀπό τά Μοναστήρια μας, 
δημιουργοῦν τίς προϋποθέσεις διά νά γεμίζη ὁ νοῦς μέ κοσμικές ὑποθέσεις, 

3  Ἁγίου Νεοφύτου Ἐγκλείστου, Συγγράμματα, τόμος Β´, Τυπική Διαθήκη, 9, 2-10,2, σελ. 37
4  Ἁγίου Νεοφύτου Ἐγκλείστου, Συγγράμματα, τόμος Β´, Τυπική Διαθήκη, 9, 2-10,2, σελ. 38
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μέ τά κοσμικά καί κοινωνικά προβλήματα κ.λ.π., καί νά ἐμποδίζεται ἀπό 
τήν νοεράν ἐργασίαν, πού κινεῖ τόν νοῦν καί τήν καρδίαν πρός τόν Θεόν. 
Ὁ ἅγιος Συμεών ὁ νέος Θεολόγος παρατηρεῖ, ὅτι αὐτοῦ πού συναναστρέφεται 
μέ τούς συγγενεῖς καί φίλους καί ἀσχολεῖται μέ τίς κοσμικές τους ὑποθέσεις, 
ψυχραίνεται ἡ ἀγάπη του πρός τόν Θεόν, καί δημιουργεῖται μέσα του μία 
πνευματική χαλαρότης, καί ἡ διάθεσίς του διά τά πνευματικά εἴτε σταματᾶ 
τελείως, εἴτε ἐξασθενεῖ.5

Βλέπομεν, σήμερα, ὅτι ἡ ἀγάπη μεταξύ τῶν ἀνθρώπων ἔχει ψυχρανθῆ καί 
δέν μποροῦν νά ἐπικοινωνήσουν μεταξύ τους. Ἡ αἰτία εἶναι τά πάθη καί ἡ 
ἔλλειψις κοινωνίας μέ τόν Θεόν. 

Ὁ Μοναχός φεύγει ἀπό τόν κόσμον, ἀποχωρίζεται ἑκουσίως ἀπό τούς 
κοσμικούς, καί ἀγωνίζεται μέ τήν καθημερινήν μετάνοιαν, ἄσκησιν, ὑπακοήν, 
τήν ἱεράν ἡσυχίαν, τήν προσευχήν κ.λ.π., διά νά καθαρισθῆ ἀπό τά πάθη καί 
νά ἔλθη σέ κοινωνίαν μέ τήν ἄκτιστον ἐνέργειαν τοῦ Θεοῦ. Τότε καί μόνον 
γίνεται χωρητικός τοῦ Θεοῦ καί τῶν ἀδελφῶν του, καί τότε καί μόνον εἶναι 
χρήσιμος διά τήν κοινωνίαν, ἀφοῦ εἶναι γνήσια καί αὐθεντικά κοινωνικός.

Ἅγιοι Ἀρχιερεῖς, ἀγαπητοί μου Πατέρες καί Ἀδελφοί, 

ὅσα ἀναφέραμεν πιό πάνω, ἀποτελοῦν τήν ἐμπειρίαν τῶν ἁγίων Πατέρων. 
Χωρίς νά εἶμαι ἀπαισιόδοξος, διαβλέπω ἕνα σοβαρόν κίνδυνον, τόν ὁποῖον 
εἶμαι σίγουρος ὅτι λίγο ἤ πολύ ὅλοι μας διαισθανόμεθα. Ὅλοι ὁμολογοῦμεν 
ὅτι ὡς Μοναχισμός-Ἐκκλησία καί κοινωνία δέν ὁδηγούμεθα εἰς τόν ὀρθόν 
δρόμον. Κάτι συμβαίνει... Κανείς ὅμως δέν τολμᾶ νά εἰπῆ τήν ἀλήθειαν δι᾽ αὐτό 
τό πρόβλημα. Ἡ πραγματικότης εἶναι ὅτι, εἰσῆλθεν μέσα εἰς τά Μοναστήρια 
καί γενικότερον τήν Ἐκκλησίαν, τό κοσμικόν φρόνημα! Σκεπτόμεθα διά 
θέματα καθ' αὑτά μοναχικά, ἐκκλησιαστικά καί σωτηριολογικά, μέ καθαρά 
κοσμικούς τρόπους καί προϋποθέσεις. Τά πάθη καί οἱ κοσμικές συνήθειες 
ἔχουν διαβρώσει τόν τρόπον σκέψεως μας, καί κατά συνέπειαν καί τήν ζωήν 
μας. Ὁ στόχος μας, ὡς μή ὤφειλεν, δέν εἶναι πῶς νά ἁγιασθοῦμεν καί νά 
ἁγιάσωμεν καί τούς ἄλλους, ἀλλά πῶς "θά τά πηγαίνουμεν καλά" μέ τούς 
κοσμικούς καί πῶς θά ζοῦμεν μέ ἄνεσιν. Ἄς προσέξουμεν τόν νοῦν καί τήν 
ψυχήν μας. Ἄς ἀναλογισθοῦμεν τόν σκοπόν διά τόν ὁποῖον εὑρισκόμεθα μέσα 
εἰς τά ''ἱερά μας φροντιστήρια''. Ἄς ἀντιληφθοῦμεν τήν εὐθύνην μας ἀπέναντι 
στόν Θεόν, ὁ ὁποῖος μᾶς ἐκάλεσεν εἰς τό ἔργον τῆς σωτηρίας μας, καί τῆς 

5  Ἁγίου Συμεών νέου Θεολόγου, Κεφάλαια πρακτικά καί θεολογικά, Φιλοκαλία Γ´, 238, στ´
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σωτηρίας τῶν ἀδελφῶν μας. Ἐκφράζω τήν ἀγωνίαν μου, ἡ ὁποία δέν εἶναι 
ἁπλῶς ἡ ἀγωνία ἑνός Μοναχοῦ, ἀλλά ἡ ἀγωνία τῆς συνείδησης τῆς Ἐκκλησίας, 
πού πονεῖ καί ἐνδιαφέρεται διά τά μέλη της. Ἐκφράζω τήν ἀγωνίαν, τήν ὁποίαν 
εἶχε καί ὁ Ἀπόστολος Παῦλος δι' ὁλόκληρον τήν Ἐκκλησίαν τοῦ Χριστοῦ, ὁ 
ὁποῖος ἔλεγε: «τεκνία μου, οὕς πάλιν ὠδίνω, ἄχρις οὗ μορφωθῇ Χριστός ἐν 
ὑμῖν».6 Αὐτή πρέπει νά εἶναι ὅλων μας ἡ προσπάθεια· νά μορφωθῆ μέσα μας ὁ 
Χριστός, καί ὄχι ὁ κόσμος! Καί, κατ' ἐπέκτασιν, νά μορφώσωμεν καί μέσα εἰς 
τόν κόσμον τόν Χριστόν.

Τό λοιπόν. Φυλάξωμεν ἑαυτούς ἀπό τό κοσμικόν φρόνημα καί "ἑαυτοὺς 
καὶ ἀλλήλους καὶ πᾶσαν τὴν ζωὴν ἡμῶν Χριστῷ τῷ Θεῷ παραθώμεθα". Ἀμήν.

ΙΕΡΑ ΜΟΝΗ ΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΑΣ ΤΗΣ ΤΡΟΟΔΙΤΙΣΣΗΣ
Είναι κτισμένη ψηλότερα από όλες τις Μονές του Νησιού. 1370 μέτρα πάνω από την 

επιφάνεια της θάλασσας. Αισθάνεσαι ότι αποτελεί τον πολυτιμότατο πνευματικό θησαυρό 
και το καύχημα τού  τερπνότατου  πευκοσκεπούς και ζωογόνου Τροόδους, του αγέρωχου  

κυπριακού μας Ολύμπου. Εντεύθεν και η σοφία του λαού μας την ονόμασε:
 «ΠΑΝΑΓΙΑ ΤΗΣ ΤΡΟΟΔΙΤΙΣΣΗΣ».

6  Γαλάτας, δ´,19
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ΕΠΙΣΗΜΟ ΔΕΙΠΝΟ ΠΡΟΣ ΤΙΜΗΝ 
ΤΟΥ ΜΑΚΑΡΙΩΤΑΤΟΥ ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΟΥ ΚΥΠΡΟΥ

κ.κ. ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΥ Β΄ 
HILTON PARK, ΛΕΥΚΩΣΙΑ, 25 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2018 

a

Το βράδυ της Κυριακής,  25ης Φεβρουαρίου 2018, μετά το πέρας της Κληρι- 
κολαϊκής  Συνελεύσεως, παρατέθηκε επίσημο δείπνο προς τιμή του Μακαριω-
τάτου Αρχιεπισκόπου Κύπρου κ.κ. Χρυσοστόμου στο ξενοδοχείο Hilton Park.

Εκεί, οι εκπρόσωποι των κατά τόπους Ορθοδόξων Εκκλησιών είχαν την 
ευκαιρία να αναγνώσουν χαιρετισμούς και να προσφέρουν τιμητικά δώρα προς 
τον Προκαθήμενο της Εκκλησίας της Κύπρου, εκ μέρους των Προκαθημένων 
των Εκκλησιών, που εκπροσωπούσαν.

Παρών ήταν και ο Πρόεδρος της Βουλής των Αντιπροσώπων κ. Δημήτριος 
Συλλούρης, ο οποίος χαιρέτισε και αυτός με τη σειρά του την τιμητική αυτή 
εκδήλωση.
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ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΣ ΠΑΤΡΙΑΡΧΟΥ ΜΟΣΧΑΣ 
ΚΑΙ ΠΑΣΩΝ ΤΩΝ ΡΩΣΣΙΩΝ

κ. κ. ΚΥΡΙΛΛΟΥ

a
Πρὸς τὸν Μακαριώτατον Ἀρχιεπίσκοπον Νέας Ἰουστινιανῆς καὶ πάσης 

Κύπρου κ.κ. Χρυσόστομον Β΄.

Μακαριώτατε, ἀγαπητὲ ἐν Κυρίῳ Ἀδελφὲ καὶ Συλλειτουργὲ ἐνώπιον τοῦ 
Ἱεροῦ Θυσιαστηρίου.

Σᾶς συγχαίρω ἀπὸ καρδίας μὲ ἀφορμὴν τὴν σημαντικὴν ἐπέτειον τῶν 40 
ἐτῶν, ἀπὸ τῆς εἰς Ἐπίσκοπον χειροτονίας Σας.

Ἀφοῦ ἐπιθυμήσατε νὰ ὑπηρετήσετε τὸν Δεσπότην, τὸν ἅγιον καὶ τὸν 
ἀληθινὸν (Ἀποκ. 6.10), εἰς νεαρὰν ἡλικίαν εἰσήλθατε εἰς τὴν Μονὴν τοῦ Ἁγίου 
Νεοφύτου, ὅπου χειροτονηθήκατε διάκονος καὶ μετὰ ἀπὸ χρόνια τεθήκατε 
ἐπικεφαλῆς τῆς μοναχικῆς ἀδελφότητος. Ὁ Ἀρχιποιμὴν Χριστός, ὁ Ὁποῖος μὲ 
τὴν Πρόνοια Αὐτοῦ οἰκονομεῖ τὰ πάντα, σύμφωνα μὲ τὴν σοφίαν Αὐτοῦ, Σᾶς 
ἠξίωσεν, ἐν εὐθέτῳ χρόνῳ, νὰ ἀναλάβετε διάδοχος τῆς ἀποστολικῆς διακονίας 
καὶ Σᾶς ἐμπιστεύθηκε τὴν παλαίφατον Ἱερὰν Μητρόπολιν Πάφου, ὅπου ἐπὶ 
τριάκοντα σχεδὸν ἔτη χρηματίσατε Ἐπίσκοπος.

Εἰς μίαν οὐδόλως εὔκολον διὰ τὴν Ὀρθόδοξον Ἐκκλησίαν τῆς Κύπρου 
περίοδον, τῇ βουλήσει τῶν Ἱεραρχῶν, τῶν κληρικῶν καὶ τῶν λαϊκῶν αὐτῆς, 
κληθήκατε εἰς ὑψηλὸν Πρωθιεραρχικὸν λειτούργημα. Φροντίζοντας διὰ τὸ 
εὔρυθμον τοῦ ἐκκλησιαστικοῦ βίου εἰς τὴν γῆν, τὴν εὐλογημένην ἀπὸ τὰ 
βήματα τῶν Ἀποστόλων Παύλου καὶ Βαρνάβα, συμβάλατε εἰς τὴν ἀνασύστασιν 
ἐν Κύπρῳ τῶν ἀρχαίων Μητροπόλεων καὶ Ἐπισκοπῶν, καθὼς καὶ τὴν ἵδρυσιν 
τῶν νέων ἐπαρχιῶν. Ὁ σεβασμὸς τοῦ εὐλαβοῦς Κυπριακοῦ λαοῦ ἔναντι τοῦ 
προσώπου Σας ὀφείλεται εἰς τὴν μαρτυρίαν Σας διὰ τὰς Εὐαγγελικὰς ἀξίας καὶ 
τὰς ἀληθείας τῆς Ὀρθοδόξου ἡμῶν πίστεως, ὅπως καὶ στὴν ἀκλόνητον θέσιν 
Σας ἐπὶ τοῦ προβλήματος τῆς διχασμένης νήσου.

Προσθέτοντας κατ' αὐτὴν τὴν πανηγυρικὴν ἡμέραν τὴν προσευχήν μου 
εἰς ὅσους ἀναπέμπουν τὰς δεήσεις αὐτῶν ὑπὲρ τῆς Ὑμετέρας Μακαριότητος, 
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Σᾶς εὔχομαι εἰρήνην, δυνάμεις κατ' ἄμφω καὶ πλουσίαν συναντίληψιν τοῦ 
Θεοῦ, εἰς τὸ περαιτέρω Πρωθιεραρχικόν Σας ἔργον.

Μετὰ τῆς ἐν Χριστῷ ἀδελφικῆς ἀγάπης διατελῶ.

†Ὁ Μόσχας καὶ πασῶν τῶν Ρωσσιῶν 
                                                           Κύριλλος

ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΣ ΕΚ ΜΕΡΟΥΣ ΤΟΥ ΠΑΤΡΙΑΡΧΟΥ ΣΕΡΒΙΑΣ
κ. κ. ΕΙΡΗΝΑΙΟΥ

a
Μακαριώτατε,

Ἐκ μέρους τοῦ Μακαριωτάτου πατριάρχη τῶν Σέρβων κυρίου κυρίου 
Εἰρηναίου, καί τῆς παρ’ Αὐτοῦ Ἱερᾶς Συνόδου τῆς Ἐκκλησίας τῶν Σέρβων, καί 
τῆς ἡμετέρας μετριότητος, Σᾶς χαιρετῶ καί Σᾶς συγχαίρω γιὰ τά 40 χρόνια 
τῆς ἀρχιερωσύνης Σας. 

Ταυτόχρονα, Μακαριώτατε, Σᾶς μεταφέρουμε χαιρετισμούς τοῦ Μακα-
ριωτάτου Πατριάρχη μας καί τάς θερμάς εὐχάς του, πρωτίστως ὑπέρ τῆς ὑγείας 
καί μακροημερεύσεώς Σας.

 Ἡ ἡμετέρα σερβική ὀρθόδοξος Ἐκκλησία, καί ὁ πιστός λαός Της, πάντοτε 
εἶχε, ἔχει καί θά ἔχει μεγάλη ἀγάπη καί μεγάλο σεβασμό πρός τήν Ἐκκλησία 
τῆς Κύπρου καί πρὸς τήν προσωπικότητά σας.

Τίς πρῶτές μας εἰδήσεις καί γνώσεις γιά τήν Κύπρο καί τήν Ἐκκλησία τῆς 
Κύπρου, τίς λάβαμε διά τῶν μέσων ἐνημερώσεως βλέποντας καί ἀκούοντας 
τόν ἀείμνηστον Ἀρχιεπίσκοπον καί Πρόεδρον τῆς Κύπρου Μακάριον τόν Γ΄. 
Σήμερα κάνουμε εὐχαριστήριες προσευχές διά τά 40 ἔτη τῆς ἀρχιερατικῆς Σας 
λειτουργίας καί μεγάλης προσφορᾶς Σας στήν Ἐκκλησία καί στόν λαόν τῆς 
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Κύπρου. Σᾶς εὐχαριστοῦμεν διά τήν συνέχισιν τῶν ἀγώνων τῶν προκατόχων 
Σας Μακαρίου τοῦ Γ΄ καί Χρυσοστόμου τοῦ Α΄.

Ἰδιαιτέραν καί μεγάλην εὐχαριστίαν ἐκφράζουμε πρός τήν Μακαριότητά 
Σας, διά τήν ἐξαίρετην προσφοράν Σας στήν ἑνότητα τῶν ὀρθοδόξων 
Ἐκκλησιῶν, ἀλλά καί διά τήν πάντοτε εἰλικρινῆ ἀδελφική συμπαράστασή Σας, 
μέ τόν ἀγωνιζόμενον σερβικόν λαόν.

Σᾶς εὔχομαι, Μακαριώτατε, χρόνια πολλά καί εὐλογημένα. Εὐλογεῖτε!

†Ὁ Δαμπροβοσνίας καί Σαράγιεβου

                                                                Χρυσόστομος Α΄      

ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΣ ΠΑΤΡΙΑΡΧΟΥ ΡΟΥΜΑΝΙΑΣ
κ. κ. ΔΑΝΙΗΛ

a
Τῷ Μακαριωτάτῳ
Ἀρχιεπισκόπῳ Νέας Ἰουστινιανῆς καί πάσης Κύπρου 
κ.κ. Χρυσοστόμῳ

Μακαριώτατε,

Μέ τήν εὐκαιρία τῆς συμπληρώσεως τεσσάρων δεκαετιῶν ἀρχιερατικῆς 
διακονίας τῆς Ὑμετέρας Μακαριότητος, ἐκ μέρους τῶν ἱεραρχῶν τῆς Ἱερᾶς 
Συνόδου, τοῦ κλήρου καί τῶν πιστῶν τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας τῆς 
Ρουμανίας, ἐπιθυμοῦμε νά Σᾶς ἀπευθύνουμε ἔνθερμες εὐχές γιά ὑγεία καί 
βοήθεια ἀπό τόν Θεό στό ἔργο πού ἐπιτελεῖτε, ὡς ἀκούραστος καί σοφός 
Ποιμένας τῆς Ἀποστολικῆς Ἐκκλησίας τῆς Κύπρου.

Ὄντας προικισμένος μέ ἰδιαίτερα χαρίσματα πρός τήν ἐκπλήρωση τῆς 
θείας ἀποστολῆς σας, ὡς ὑπηρέτου τοῦ Θεοῦ, ἡ σεπτή Μακαριότητά σας 
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διακρίθηκε γιά τήν ἰδιαίτερη μέριμνα πρός τό χριστεπώνυμο πλήρωμα. Ἔτσι, 
πλησιάσατε μέ πατρική ἀγάπη ὅλες τίς κατηγορίες τῶν πιστῶν, μεριμνώντας 
διαρκῶς γιά τήν διατήρηση καί τήν προώθηση τῆς Ὀρθοδόξου πίστεως καί 
τοῦ ἤθους. Ταυτόχρονα, μέσα στό πολυεθνικό πλαίσιο πού ζοῦμε, δείξατε 
μεγαλοψυχία πρός ὅλους τούς ἀνθρώπους διάφορων ὁμολογιῶν ἐν ὄψει τῆς 
διατήρησης τῆς κοινωνικῆς εἰρήνης καί τῆς προώθησης τοῦ κοινοῦ καλοῦ. 
Ἐπίσης, δείξατε εὐαισθησία στίς κοινωνικές καί πολιτιστικές μετατροπές τοῦ 
σύγχρονου κόσμου, ἐπηρεασμένος ἀπό τήν κρίση, ὄχι μόνο στόν κοινωνικό 
καί οἰκονομικό τομέα ἀλλά, περισσότερο, στήν πνευματική ζωή.

Ὄντας εὐαίσθητος στό μήνυμα τῆς προσευχῆς τοῦ Κυρίου ἡμῶν 
Ἰησοῦ Χριστοῦ «ἵνα πάντες ἕν ὦσιν» (Ιω. 17, 21) διακριθήκατε ὡς θερμός 
προστάτης τῆς πανορθόδοξης ἑνότητος καί ἀκούραστος ὑποστηρικτής τῶν 
προσπαθειῶν ἐγγύτητος μεταξύ τῶν Χριστιανῶν. Ἐπίσης, προωθήσατε τήν 
ἀλληλοκατανόηση μεταξύ τῶν λαῶν διαφορετικῶν θρησκειῶν, καλλιεργώντας 
τήν ἐλπίδα, τήν ἀλληλεγγύη, τήν ἀλληλοκατανόηση ἐν ὄψει τῆς ὑπέρβασης 
τῶν κοινῶν προβλημάτων.

Ὑπογραμμίζουμε, ἰδιαίτερα, τίς παραδοσιακές σχέσεις μεταξύ τῆς Ὀρθο- 
δόξου Ἐκκλησίας τῆς Ρουμανίας καί τῆς Ἐκκλησίας τῆς Κύπρου, οἱ ὁποῖες 
ἐνδυναμώθηκαν διά τῆς πατρικῆς Σας μέριμνας γιά τούς Ρουμάνους Ὀρθό-
δοξους Χριστιανούς πού ἐγκαταστάθηκαν στήν Κύπρο.

Σ'αυτὴν τήν ἐπετειακή στιγμή, ἐκφράζουμε τήν ἐκτίμηση γιά τό μεγάλο 
ἔργο πού ἐπιτελεῖ ἡ Ὑμετέρα Μακαριότης, γιά τήν οὐσιαστική συνεργασία 
μεταξύ τῶν Ἀδελφῶν Ἐκκλησιῶν μας στίς διαχριστιανικές καί διορθόδοξες 
σχέσεις, διά τῆς ἐκδηλώσεως τῆς συνευθύνης καί τῆς ἀξιοπρέπειας στό 
πλαίσιο τῆς Οἰκουμενικῆς Ὀρθοδοξίας.

Σᾶς διαβεβαιώνουμε γιά τήν ἀδελφική, ἐν Χριστῷ, ἀγάπη μας καί 
παρακαλοῦμε τόν Τριαδικό Θεό, ὅπως χαρίζη στήν Ὑμετέρα σεβασμία 
Μακαριότητα ὑγεία, βοήθεια καί σωτηρία.

Πολλά καί εὐλογημένα τὰ ἔτη Σας Μακαριώτατε!

       +Δανιήλ
      Πατριάρχης τῆς Ρουμανίας
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ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΣ ΠΑΤΡΙΑΡΧΟΥ ΒΟΥΛΓΑΡΙΑΣ 
κ. κ.  ΝΕΟΦΥΤΟΥ

a
Μακαριώτατε,

Αγαπητέ εν Χριστώ αδελφέ και συλλειτουργέ,

Κατά την εύσημη αυτή ημέρα, που συμπληρώνετε τα ευλογημένα 
τεσσαράκοντα έτη από την προσωπική Σας φωτεινή Πεντηκοστή - την εις 
Επίσκοπο χειροτονία Σας, στο μακρινό έτος 1978, παρακαλώ όπως δεχτείτε 
προσωπικά εξ ονόματος μας και εξ ονόματος των Μητροπολιτών της Ιεράς 
Συνόδου της Αγιωτάτης Βουλγαρικής Εκκλησίας τις ολόκαρδιές μας ευχές για 
καλή υγεία και πολλές δυνάμεις, θάρρος και πνεύμα ζωηρό στην αποστολική 
και αρχιερατική Σας διακονία, με την οποία ήδη για τέσσερις δεκαετίες 
βαδίζετε με πολύ μεγάλο ζήλο στο μοναχικό και χριστιανικό δρόμο Σας και 
είστε πιστός του Κυρίου διάκονος στην Αγία του Εκκλησία.

Χαιρόμαστε διότι στο δικό Σας πρόσωπο η αρχαία και δοξασμένη απο-
στο λι κή και μαρτυρική Κυπριακή Εκκλησία έχει έναν Προκαθήμενο με μεγάλο 
κύρος αφι ε ρωμένο στο λειτούργημά του και αυτός είναι άξιος διάδοχος των 
διά ση μων προκατόχων του και πιστός φύλακας των διαθηκών των αποστόλων 
και α γί ων πατέρων και είναι αληθινό στήριγμα για τον ορθόδοξο Κυπριακό 
λαό. Αρχι ποιμένας, που έχει ευεργετική επιρροή στην εκκλησιαστική και 
κοινωνική ζωή σε μια όμορφη και ευλογημένη από τον Θεό χώρα.

Η ορθόδοξη Βουλγαρία Σάς γνωρίζει, και πάντα θα Σας θυμάται ως καλό 
φίλο της Βουλγαρικής Ορθόδοξης Εκκλησίας, με τον οποίον μας συνδέουν 
πολύχρονες αδελφικές σχέσεις αγάπης και συνεργασίας.

Ιδιαίτερα, θυμόμαστε και εκτιμάμε την παρουσία και τη δραστήρια Σας 
συμ μετοχή μαζί με την αντιπροσωπεία της Κυπριακής Εκκλησίας στη Μείζονα 
και Υπερτελή Σύνοδο, που συγκλήθηκε στη Σόφια κατά το έτος 1998 και η οποία 
ή   ταν καθοριστική στην πορεία υπερνίκησης του θλιβερού εσωτερικού σχί  -
σματος, που προέκυψε, μετά από τις πολιτικές αλλαγές στη χώρα μας το 1989.

Ευχόμαστε ο Θεός να προσέχει πάντοτε Εσάς και την αδελφή Κυπριακή 
Εκκλησία, να σας στηρίζει και να σας πλουτίζει με τη Χάριν Του, ούτως ώστε, 
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με την αρχιποιμενική Σας στοργή, η αγία  του Χριστού Εκκλησία της Κύπρου 
να συνεχίσει να δυναμώνει και να μεγαλώνει κατά Χριστόν, για τη δόξα του 
Θεού, για το καλό και για την ευημερία του χριστεπώνυμου ποιμνίου της.

Χρόνια πολλά και ευλογημένα !

     Ο πρόεδρος της Ιεράς Συνόδου
    † Νεόφυτος, Πατριάρχης Βουλγαρίας

ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΣ ΠΑΤΡΙΑΡΧΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑΣ
κ. κ. ΗΛΙΑ

a
Μακαριώτατο Αρχιεπίσκοπο
Νέας Ιουστινιανής και πάσης Κύπρου
 κ. κ. Χρυσόστομο Β' 

Μακαριώτατε,

Προσωπικά, εξ εμού και εξ ονόματος της Εκκλησίας της Γεωργίας Σάς 
συγχαίρουμε εγκαρδίως για την 40ή επέτειο της ενθρόνισή σας.

Η οδός που βαδίσατε ήταν μεγάλη και επιτυχής, γι' αυτό ο Κύριος σας 
επέλεξε να ηγηθείτε της Εκκλησίας της Κύπρου.

Εμείς και το ποίμνιο της Εκκλησίας της Γεωργίας, που αυτή τη στιγμή 
διαμένει στη χώρα σας, και τώρα και πάντοτε, αισθανόμαστε την πατρική σας 
αγάπη,  γεγονός που έχουμε επισημάνει επανειλημμένα και το επιβεβαιώνουμε 
και τώρα.

Επίσης, θα υπογραμμίσω ότι οι πνευματικές σχέσεις μεταξύ των χωρών 
και των Εκκλησιών μας, που ξεκίνησαν πριν από αιώνες, συνεχίζονται και 
σήμερα επιτυχώς.

Το λαμπρό παράδειγμα αυτής της σχέσης αποτελεί η Ιερά Μονή της 
Γιαλιάς του δωδέκατου αιώνα και οι διαδικασίες που πραγματοποιούνται 
σήμερα εκεί.
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Ικετεύουμε τον Θεό να σας δίνει δύναμη για να εκπληρώνετε το θέλημά 
Του και να πορεύεστε πάντα στο δρόμο του Κυρίου σ' αυτή τη δύσκολη και 
γεμάτη προβλήματα εποχή μας.

Σας ευχόμαστε ο Δημιουργός των πάντων να σας χαρίζει υγεία και 
μακροημέρευση και να κατευθύνει τη ζωή των Κυπρίων και την Αγία αυτού 
Εκκλησία με ειρήνη και ευημερία.

Μετ’ αδελφικής εν Χριστώ αγάπης,

+Ηλίας
Καθολικός Πατριάρχης πάσης Γεωργίας, 

Αρχιεπίσκοπος Μτσχέτης και Τιφλίδος και 
Μητροπολίτης Μπιτσβίντας και Σουχουμιού-Απχαζίας

ΜΗΝΥΜΑ
ΤΟΥ ΜΑΚΑΡΙΩΤΑΤΟΥ ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΟΥ 

ΑΘΗΝΩΝ ΚΑΙ ΠΑΣΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ
κ. ΙΕΡΩΝΥΜΟΥ

ΕΠΙ ΤΗι ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΕΙ ΤΕΣΣΑΡΑΚΟΝΤΑΕΤΙΑΣ
ΕΝ ΤΗι ΑΡΧΙΕΡΩΣΥΝΗι ΤΟΥ ΜΑΚΑΡΙΩΤΑΤΟΥ 

ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΟΥ ΝΕΑΣ ΙΟΥΣΤΙΝΙΑΝΗΣ
ΚΑΙ ΠΑΣΗΣ ΚΥΠΡΟΥ κ. ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΥ Β'

a
Μακαριώτατε Ἀρχιεπίσκοπε Νέας Ἰουστινιανῆς καί πάσης Κύπρου, ἐν 

Ἁγίῳ Πνεύματι ἀγαπητέ ἀδελφέ καί συλλειτουργέ κύριε Χρυσόστομε, χάρις 
εἴη τῇ Ὑμετέρᾳ Μακαριότητι καί εἰρήνη παρά Θεοῦ.

Συγχαίροντες ἐγκαρδίως τῇ Ὑμετέρᾳ φίλῃ Μακαριότητι ἐπί τῷ εὐσήμῳ 
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γεγονότι τῆς συμπληρώσεως τεσσαρακονταετίας ἐν τῇ Ἀρχιερωσύνῃ, 
ἐκφράζομεν Αὐτῇ ἐπί τῇ εὐκαιρίᾳ, ἐξ ἀποφάσεως Συνοδικῆς, τήν πολλήν τῆς 
Ἐκκλησίας εὐαρέσκειαν διά τε τήν καθ' ὅλον τόν μακρόν τοῦτον ποιμαντορικόν 
δόλιχον μετά ζήλου καί προθυμίας πάντοτε ἀπό μέρους Αὐτῆς ἐξυπηρέτησιν 
τῶν τιμίων τῆς τῶν Κυπρίων νήσου καί Ἐκκλησίας συμφερόντων, καί τοῦ 
ἁγίου αὐτῆς σκοποῦ καί δι’ ὅσα κατ' αὐτόν ἐμόγησε καί εἰργάσατο ὑπέρ τῆς 
ἐν Κυρίῳ προκοπῆς, προόδου, παραμυθίας καί στηρίξεως εἰς καιρούς καί 
χρόνους δυσχειμέρους τοῦ τῇ συνέσει Αὐτῆς κατά καιρούς ἐμπιστευθέντος 
ὀρθοδόξου ποιμνίου καί παντός τοῦ κυπριακοῦ λαοῦ.

Ἐνισχύοι καί κρατύνοι κατ' ἄμφω τήν Ὑμετέραν Μακαριότητα, ὁ τοσοῦτον 
δαψιλῶς τήν προσπάθειαν Αὐτῆς εὐλογήσας καί εἰς τό μῆκος τοῦτο τῶν ἐτῶν 
καταντῆσαι ἀξιώσας Κύριος, πληθύνων τά ἔτη Αὐτῆς πρός συνέχισιν ἐπί 
ὅσον μήκιστον ἔτι τῆς ἐν τῇ Ἐκκλησίᾳ τῶν Κυπρίων ἀγλαοκάρπου καί τιμίας 
διακονίας, Οὗ ἡ Χάρις καί τό ἄπειρον ἔλεος εἴη μεθ' ἡμῶν, πάσας τάς ἡμέρας 
τῆς ζωῆς ἡμῶν.

+Ἱερώνυμος

Ἀρχιεπίσκοπος Ἀθηνῶν καί πάσης Ἑλλάδος

ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΣ ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΟΥ ΒΑΡΣΟΒΙΑΣ 
ΚΑΙ  ΠΑΣΗΣ ΠΟΛΩΝΙΑΣ 

κ. κ. ΣΑΒΒΑ

a
Μακαριώτατε,
Λίαν ἀγαπητὲ ἐν Χριστῷ Δέσποτα Ἀρχιεπίσκοπε!

Μετὰ μεγάλης χαρᾶς ἀσπάζομαι Ὑμᾶς εἰς τὸ ὄνομα τοῦ Κυρίου ἡμῶν Ἰησοῦ 
Χριστοῦ, καὶ ἐπιθυμῶ, ἵνα συγχαρῶ τὴν Ὑμετέραν Μακαριότητα ἐπὶ τῷ ὡραίῳ 
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ἰωβηλαίῳ τῆς 40ῆς ἐπετείου τῆς Ἀρχιερατικῆς διακονίας Ὑμῶν ἐπ’ ἀγαθῷ τῆς 
Ἁγιωτάτης Ἐκκλησίας τῆς Κύπρου καθὼς καὶ πάσης τῆς Ἁγίας Ὀρθοδοξίας.

Εὐχαριστῶ τὸν Παντοδύναμο Θεὸ διὰ τὸ γεγονὸς ὅτι μοῦ ἐπέτρεψε, 
να γνωρίσω τὸ πρόσωπον τῆς Ὑμετέρας Μακαριότητος από τὴν περίοδον 
ἐκείνην, ὅταν ἤσασταν Μητροπολίτης Πάφου. Διότι οἱ δρόμοι μας διασταυρώ-
θηκαν ἐπὶ τῇ εὐκαιρίᾳ τῆς συμμετοχῆς εἰς Διορθοδόξους Ἐπιτροπὰς κατὰ τὴν 
προπαρασκευαστικὴν διαδικασίαν διὰ τὴν Πανορθόδοξον Σύνοδον.

Ὡς νεαρὸς ἀκόμη Μοναχός, Ἡγούμενος, Ἀρχιμανδρίτης καὶ ἐπιτέλους 
ὡς Μητροπολίτης, παρουσιαστήκατε ὡς ἕνα πρόσωπον ἐξ ὁλοκλήρου 
καὶ εἰλικρινῶς ἀφοσιωμένον εἰς τὴν Ἐκκλησίαν καὶ πεπληρωμένον ἀπὸ 
τὴν μέριμναν διὰ τὴν ἐπιτυχῆ ἀνάπτυξίν της ἐπ’ ἀγαθῷ καὶ σωτηρίᾳ τῶν 
πιστῶν. Αὐτὸ ἐκφράσθηκε, μεταξὺ ἄλλων, διὰ τῶν προσπαθειῶν Ὑμῶν, ἵνα 
ἐξασφαλισθῇ ὁ πιστὸς λαὸς τῆς Ἁγιωτάτης Ἐκκλησίας τῆς Κύπρου μετὰ 
καταλλήλου πνευματικῆς φροντίδος, καθὼς καὶ ἵνα βελτιωθῇ ἡ οἰκονομική 
του κατάστασις, ἡ ὁποία εἶχε ἐπιδεινωθεῖ λόγῳ τῆς τουρκικῆς εἰσβολῆς εἰς τὴν 
ἀνεξάρτητον Κυπριακὴν Δημοκρατίαν τὸ 1974.

Ὡς Ἀρχιεπίσκοπος τῆς Ἁγιωτάτης Ἀποστολικῆς Ἐκκλησίας τῆς Κύπρου, 
τῆς ἱδρυθείσης ὑπὸ τοῦ Ἁγ. Ἀποστόλου Βαρνάβα, εἶσθε ἀπὸ τοὺς πιὸ 
δραστηρίους Προκαθημένους τῆς ἀνὰ τὴν οἰκουμένην Ὀρθοδοξίας, ἔχοντας 
τὴν πρωτοβουλίαν καὶ συμμετέχοντας εἰς μίαν σειρὰν δραστηριοτήτων 
θρησκευτικῆς, κοινωνικῆς, ἀλλὰ καὶ πολιτικῆς φύσεως. Ὁ ρόλος Ὑμῶν εἰς τὴν 
ἐπίλυσιν διαφόρων προβλημάτων, τὰ ὁποῖα μαστίζουν τὸ ἀνατολικὸν τμῆμα 
τῆς λεκάνης τῆς Μεσογείου καὶ γενικῶς τὴ Μέση Ἀνατολὴ, εἶναι κοινῶς 
ἀντιληπτὸς καὶ ὑψηλῶς ἀξιολογούμενος.

Μακαριώτατε,

Θὰ πρέπει, ἐπίσης,  νὰ τονισθῇ ἐντόνως, ὅτι τὸ πρόσωπον τῆς Ὑμετέρας 
Μακαριότητος διαδραματίζει τὸν ἀποφασιστικὸν ρόλον εἰς τὴν ἀνάπτυξιν 
τῶν σχέσεων μεταξὺ τῶν Ἐκκλησιῶν ἡμῶν, οἱ ὁποῖες μετὰ πάσης βεβαιότητος 
ἠμποροῦν, νὰ χαρακτηρισθοῦν ὡς ὑποδειγματικαὶ. Αὐτὸ ἀποδεικνύεται ὄχι 
μόνον ἀπὸ τὰς, τῶν δύο ἡμῶν Προκαθημένων, ἀμοιβαίας ἐπισήμους ἐπισκέψεις 
εἰς τὰς Ἀδελφὰς Ἐκκλησίας τῆς Κύπρου καὶ τῆς Πολωνίας, ἀλλὰ καὶ ἀπὸ 
ζωντανὰς καὶ γονίμους ἐπαφὰς μεταξὺ τῶν Ἱεραρχῶν, Κληρικῶν καὶ κυρίως 
μεταξὺ τῶν πιστῶν ἡμῶν.
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Ἐξ ὀνόματος τοῦ πληρώματος τῆς Ὀρθοδόξου Αὐτοκέφαλης Ἐκκλησίας 
τῆς Πολωνίας ἐκφράζω, ἐπίσης, τὴν μεγάλην εὐγνωμοσύνην καὶ ἐκτίμησιν 
εἰς τὴν Ὑμετέραν Μακαριότητα, καὶ διὰ τοῦ προσώπου Ὑμῶν εἰς πᾶσαν τὴν 
Ἁγιωτάτην Ἐκκλησίαν τῆς Κύπρου, διὰ τὴν εὐγενῆ ἔκφρασιν τῆς χριστιανικῆς 
ἀγάπης καὶ τῆς Ὀρθοδόξου ἀδελφοσύνης ὑπὸ μορφῆς τῆς ὑποστηρίξεως τοῦ 
ἔργου τῆς ἀνεγέρσεως τοῦ Ἱ. Ναοῦ τῆς Ἁγίας Σοφίας εἰς Βαρσοβίαν.

Εἴθεν ὁ ἐλεήμων Θεὸς νὰ χαρίζῃ Ὑμῖν τὴν ἄφθονον Xάριν Του  καὶ 
εὐλογίαν.

Ἀσπαζόμενος,  ἀδελφικῶς, ἐν Κυρίῳ τὴν Ὑμετέραν σεβασμίαν Μακαριό-
τητα, ἐκ βάθους τῆς καρδίας μου εὔχομαι, ὅπως ἡ στήριξις καὶ ἡ εὐλογία τοῦ 
Θεοῦ νὰ συνοδεύωσιν Ὑμᾶς ἀδιαλείπτως κατὰ τὴν περαιτέρω ἄσκησιν τῆς 
λίαν ὑπευθύνου διακονίας Ὑμῶν, ὡς Προκαθημένου τῆς Ἁγιωτάτης Ἐκκλησίας 
τῆς Κύπρου ἐπὶ  ἔτη πλεῖστα.

Χρόνια πολλά, Μακαριώτατε Δέσποτα Ἀρχιεπίσκοπε!

†Ὁ Βαρσοβίας καὶ πάσης Πολωνίας.

ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΣ ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΟΥ ΤΙΡΑΝΩΝ, 
ΔΥΡΡΑΧΙΟΥ ΚΑΙ ΠΑΣΗΣ ΑΛΒΑΝΙΑΣ

κ.κ. ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ

a
Μακαριώτατε Ἀρχιεπίσκοπε Νέας Ἰουστινιανῆς καί πάσης Κύπρου, ἐν 

Χριστῷ τῷ Θεῷ λίαν ἀγαπητέ καί περιπόθητε ἀδελφέ καί συλλειτουργέ, 
κύριε Χρυσόστομε, τήν Ὑμετέραν σεβασμίαν Μακαριότητα ἐν Κυρίῳ 
κατασπαζόμενοι, ὑπερήδιστα προσαγορεύομεν.

Αἰνοῦντες τόν Κύριον καί Θεόν ἡμῶν συμμετέχομεν μετ’ ἰδιαιτέρας χαρᾶς 
εἰς τάς ἐπετειακάς ἐκδηλώσεις ἐπί τῇ συμπληρώσει τεσσαρακονταετοῦς 
Ἀρχιερατείας τῆς Ὑμετέρας πεφιλημένης Μακαριότητος. Κατ΄ αὐτάς, τήν 
Ἐκκλησίαν τῆς Ἀλβανίας καί ἡμᾶς προσωπικῶς θά ἐκπροσωπήσῃ ὁ ἀγαπητός 
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ἀδελφός Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Βερατίου, Αὐλῶνος καί Κανίνης 
κ. Ἰγνάτιος.

Μετ’ ἀδελφικῆς ἀγάπης ἀναλογιζόμεθα τόσον τάς πολυμόχθους καί 
πολυκάρπους ποιμαντικάς προσπαθείας Ὑμῶν, κατά τήν διαποίμανσιν τῆς 
Ἁγιωτάτης Ἐκκλησίας τῆς Κύπρου, ὅσον καί τήν συνετήν καί πολύτιμον 
συνεισφοράν Ὑμῶν εἰς τάς Πανορθοδόξους Διασκέψεις καί τελευταίως εἰς 
τήν Ἁγίαν καί Μεγάλην Σύνοδον τῶν Ὀρθοδόξων Ἐκκλησιῶν τόν Ἰούνιον τοῦ 
2016 ἐν Κρήτῃ.

Ἐκ βάθους καρδίας εὐχόμεθα καί δεόμεθα, ὅπως ὁ Εἷς ἐν Τριάδι Θεός 
ἡμῶν χαρίζηται Ὑμῖν ἀκλόνητον ἀντοχήν, ἀνθηράν ὑγίειαν καί διεισδυτικήν 
σοφίαν, ἐνισχύων πάντοτε τάς σκέψεις, ἀποφάσεις καί ἐνεργείας Ὑμῶν. Καθώς 
ἐπίσης, ὅπως κατευθύνῃ πάντοτε τήν συνεισφοράν Σας πρός ἐνδυνάμωσιν τῆς 
ἑνότητος τῆς καθόλου Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας καί τήν δυναμικήν μαρτυρίαν 
Αὐτῆς ἐν τῷ συγχρόνῳ κόσμῳ.

Ἐπί τούτοις, ἀσπαζόμενοι Ὑμᾶς φιλήματι ἁγίῳ, διατελοῦμεν μετ’ ἐξαιρέτου 
τιμῆς καί βαθείας πάντοτε ἀγάπης ἐν Χριστῷ.

Ἐν Τιράνοις, τῇ 20ῇ Φεβρουαρίου 2018.

ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΟΥ
ΤΣΕΧΙΑΣ ΚΑΙ ΣΛΟΒΑΚΙΑΣ

κ.κ. ΡΑΣΤΙΣΛΑΒ

a
Μακαριώτατε Αρχιεπίσκοπε Νέας Ιουστινιανής και πάσης Κύπρου, 

αγαπητέ συλλειτουργέ της ημών Μετριότητος κ.κ. Χρυσόστομε!

Η Ορθόδοξος Εκκλησία πασών των χωρών Τσεχίας και Σλοβακίας 
ευφραίνεται σήμερα μαζί με την Αγιώτατη και Αποστολική Εκκλησία της 
Κύπρου, η οποία εορτάζει τη σεπτή επέτειο των τεσσαράκοντα (40) ετών από 
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τη στιγμή εκείνη που ελάβατε, τη επικλήσει του Παναγίου και Τελεταρχικού 
Πνεύματος, εκ των αγιασμένων χεριών των Αρχιερέων, την υψηλή δωρεά της 
επισκοπικής διακονίας.

Τεσσαράκοντα έτη προσωπικής Σας προσφοράς, εν δυνάμει και χαρίσματι 
του Πνεύματος του Κυρίου, εις τον χειμαζόμενο Ελληνισμό της Κύπρου. Και 
όχι μόνον. ως Πρόεδρος της Ιεράς Συνόδου της Εκκλησίας της Κύπρου, της 
οποίας το Αυτοκέφαλο είναι αναγνωρισμένο μάλιστα από την εν Εφέσω 
Οικουμενική Σύνοδο, συμβάλλετε πάντοτε δυναμικά εις την διαφύλαξη του 
θεσμού ενότητος των κατά τόπους Ορθοδόξων Εκκλησιών, προσφέροντας 
την πολύτιμη μαρτυρία μίας αποστολικής, παραδοσιακής και, ταυτόχρονα 
δυναμικής και ζωντανής εκκλησιαστικής κοινότητος.

Συγχαίροντες,  λοιπόν, πάλιν και πολλάκις τη Μακαριότητι Υμών, ευχό-
μεθα Υμίν τα έτη Υμών να είναι πολλά, καλά και ευλογημένα παρά του 
Αρχηγού της Εκκλησίας, του μεγάλου Αρχιερέως και Θεανθρώπου Ιησού 
Χριστού, προς το καλόν ολοκλήρου του ποιμνίου της Κύπρου και προς καλήν 
μαρτυρίαν του Ευαγγελίου της Ζωής.

Ως δείγμα της αγάπης, που τρέφουμε ημείς προσωπικώς μαζί με το 
πλήρωμα της Αγιωτάτης Εκκλησίας Τσεχίας και Σλοβακίας εις Υμάς, δεχτείτε 
παρακαλώ ένα εικόνισμα μαζί με απότμημα των ιερών λειψάνων ενός μεγάλου 
και όντως ισαπόστολου τοπικού μας Αγίου, του Αγίου Αλεξίου (Τώθ) του 
Ομολογητού της Ορθοδοξίας εις την Αμερικήν (+1909), ο οποίος κατήγετο 
εκ της σημερινής Σλοβακίας, τα οποία κομίζει ο αδελφός ημών Συνοδικός 
Ιεράρχης, ο Άγιος Μιχαλουπόλεως και Κασσοβίας κ. Γεώργιος.

Κατασπαζόμενος την αγαπητήν Μακαριότητα Υμών,
Διατελώ, εν Χριστώ αδελφός Υμών

+Ραστισλάβ
Αρχιεπίσκοπος Πρέσοβ,

Μητροπολίτης πασών χωρών Τσεχίας και Σλοβακίας. 
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ΜΗΝΥΜΑ
ΤΗΣ ΚΛΗΡΙΚΟΛΑΪΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΕΩΣ

ΙΕΡΑ ΣΥΝΟΔΟΣ
ΤΗΣ ΑΓΙΩΤΑΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ

a
Πρὸς τὸν κλῆρον καὶ τὸ χριστεπώνυμο πλήρωμα
τῆς Ἁγιωτάτης Ἀποστολικῆς Αὐτοκεφάλου Ἐκκλησίας τῆς Κύπρου

«Τάδε λέγει» τῇ Ἐκκλησίᾳ Κύπρου «ὁ ἅγιος, ὁ ἀληθινός, ὁ ἔχων τὴν κλεῖν 
τοῦ Δαυΐδ, ὁ ἀνοίγων καὶ οὐδεὶς κλείσει, καὶ κλείων καὶ οὐδεὶς ἀνοίξει· οἶδά 
σου τὰ ἔργα· - ἰδοὺ δέδωκα ἐνώπιόν σου θύραν ἀνεῳγμένην, ἣν οὐδεὶς δύναται 
κλεῖσαι αὐτήν· - ὅτι μικρὰν ἔχεις δύναμιν, καὶ ἐτήρησάς μου τὸν λόγον καὶ οὐκ 
ἠρνήσω τὸ ὄνομά μου» (Ἀποκ. 3:7-8).

Ἐμεῖς τὰ μέλη τῆς Ἱερᾶς Συνόδου τῆς Ἁγιωτάτης Ἀποστολικῆς Ἐκκλησίας 
τῆς Κύπρου, μὲ ἐπικεφαλῆς τὸν Προκαθήμενό της, ἀκολουθώντας τὴν 
παράδοση τῶν ἁγίων Ἀποστόλων (Πράξ. 15:22), συνήλθαμε σήμερα, 
εἰκοσιπέντε Φεβρουαρίου τοῦ σωτηρίου ἔτους 2018, Κυριακὴ τῆς Ὀρθοδοξίας, 
μαζὶ μὲ τὸν ἱερὸ κλῆρο, τοὺς μοναχοὺς καὶ τὸν λαό,  ἄνδρες καὶ γυναῖκες, 
ἐκπροσωπώντας τὴν Ἱερὰ Ἀρχιεπισκοπή, τὶς Ἱερὲς Μητροπόλεις καὶ Ἐπισκοπές, 
καθὼς καὶ τὶς Ἱερὲς Μονὲς τῆς Κύπρου σὲ ἔκτακτη Κληρικολαϊκὴ Συνέλευση.

Ἡ Κληρικολαϊκὴ αὐτὴ Συνέλευση συνῆλθε μὲ τὴν παρουσία τοῦ τιμίου 
Ἐκπροσώπου τοῦ Πανσέπτου Οἰκουμενικοῦ Πατριαρχείου, Σεβασμιωτάτου 
Μητροπολίτου Βρυούλων κ. Παντελεήμονος, τῶν Μακαριωτάτων Πατριαρχῶν 
Ἀλεξανδρείας κ.κ. Θεοδώρου καὶ Ἀντιοχείας κ.κ. Ἰωάννου, ὡς καὶ ἐκπροσώπων 
τῶν Ἁγιωτάτων Ὀρθοδόξων Ἐκκλησιῶν: ἐκ τοῦ Πατριαρχείου Μόσχας 
ὁ Μητροπολίτης Σμολένσκ κ. Ἰσίδωρος, Πατριαρχείου Σερβίας ὁ Μητροπολίτης 
Dabar-Bosna κ. Χρυσόστομος, Πατριαρχείου Ρουμανίας ὁ Μητροπολίτης 
Τιργοβιστίου κ. Νήφων, Πατριαρχείου Βουλγαρίας ὁ Μητροπολίτης Βράτσης 
κ. Γρηγόριος, Πατριαρχείου Γεωργίας ὁ Μητροπολίτης Χόνι κ.Σάββας. 
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Ἐπίσης ἐκ μέρους τῶν Αὐτοκεφάλων Ὀρθοδόξων Ἐκκλησιῶν:  Ἑλλάδος 
ὁ Μητροπολίτης Μεσσηνίας κ.Χρυσόστομος,  Πολωνίας ὁ Μητροπολίτης 
Βρότσλαβ κ. Γεώργιος, Ἀλβανίας ὁ Μητροπολίτης Βερατίου κ. Ἰγνάτιος καὶ  
Τσεχίας καὶ Σλοβακίας ὁ Μητροπολίτης Μιχαλόβτσε κ.Γεώργιος. Ὅπως, 
ἐπίσης καὶ τοῦ Ἐξοχωτάτου Προέδρου τῆς Κυπριακῆς Δημοκρατίας κ. Νίκου 
Ἀναστασιάδη, τοῦ Ἐξοχωτάτου Προέδρου τῆς Βουλῆς τῶν Ἀντιπροσώπων 
κ. Δημήτρη Συλλούρη καὶ ἄλλων ἐξεχόντων ἀξιωματούχων τοῦ Κράτους. 
Σκοπὸς τῆς Συνελεύσεως αὐτῆς εἶναι νὰ τιμήσουμε τὴν Αὐτοῦ Μακαριότητα, 
τὸν Ἀρχιεπίσκοπο Νέας Ἰουστινιανῆς καὶ πάσης Κύπρου κ.κ. Χρυσόστομο 
τὸν Β΄, μὲ τὴν εὐκαιρία τῆς συμπληρώσεως σαράντα χρόνων εὐδόκιμης 
ἀρχιερατικῆς του διακονίας,  ἀρχικὰ ὡς Μητροπολίτου Πάφου  καὶ ἀργότερα 
ὡς Προκαθημένου τῆς Ἐκκλησίας τοῦ Ἀποστόλου Βαρνάβα.

Ἀξιοποιώντας τὴν εὐκαιρία τῆς συγκλήσεως τῆς Κληρικολαϊκῆς αὐτῆς 
Συνελεύσεως καὶ λαμβάνοντας ἀφορμὴ ἀπὸ τὶς εἰσηγήσεις ποὺ παρουσίασαν 
ἐκλεκτοὶ ὁμιλητές, συζητήσαμε καὶ διάφορα ἄλλα ἐκκλησιαστικὰ καὶ 
ποιμαντικὰ ζητήματα, τὰ ὁποῖα ἀφοροῦν τὴν ἱστορία καὶ τὴν καθημερινὴ ζωὴ 
τῆς Ἐκκλησίας τῆς Κύπρου.

Τὴ Συνέλευση χαιρέτισαν οἱ Μακαριώτατοι Πατριάρχες Ἀλεξανδρείας καὶ 
Ἀντιοχείας καὶ  ὁ Ἐξοχώτατος Πρόεδρος τῆς Κυπριακῆς Δημοκρατίας. Τοὺς 
χαιρετισμοὺς ἀκολούθησε ἡ ἀνάγνωση τοῦ Μηνύματος, τῆς Αὐτοῦ Θειοτάτης 
Παναγιότητος τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριάρχου κ.κ. Βαρθολομαίου, ἀπὸ τὸν 
Σεβασμιώτατο Μητροπολίτη Βρυούλων κ. Παντελεήμονα.

Στὴ συνέχεια, ἡ Αὐτοῦ Μακαριότης, ὁ Ἀρχιεπίσκοπος κ.κ. Χρυσόστομος 
ἀναφέρθηκε συνοπτικὰ στὸ διαχρονικὸ ὅραμά του γιὰ τὴν πορεία τῆς 
Ἐκκλησίας στὸν σύγχρονο κόσμο. Ὁ Πανιερώτατος Μητροπολίτης 
Κωνσταντίας καὶ Ἀμμοχώστου κ. Βασίλειος ἀνέπτυξε τὸ θέμα: «Τὸ 
αὐτοκέφαλο καὶ ἡ συνοδικότητα τῆς Ἀποστολικῆς Ἐκκλησίας τῆς Κύπρου: 
Διαχρονικὲς ἐκκλησιαστικὲς καὶ πολιτικὲς διαστάσεις τῶν προνομίων τοῦ 
Προκαθημένου της». Ὁ Πανοσιολογιώτατος Καθηγούμενος τῆς Ἱερᾶς Μονῆς 
Σίμωνος Πέτρας κ. Ἐλισαῖος ἀνέπτυξε τὸ θέμα: «Ὁ Ὀρθόδοξος Μοναχισμὸς 
μέσα στὸν σύγχρονο κόσμο». Τέλος, ὁ Πανοσιολογιώτατος Καθηγούμενος 
τῆς Ἱερᾶς Μονῆς Τροοδιτίσσης κ. Ἀθανάσιος καὶ ἡ Ὁσιολογιωτάτη Ἡγουμένη 
τῆς Ἱερᾶς Μονῆς Ἁγίου Ἡρακλειδίου Μοναχὴ Προδρόμη ἀναφέρθηκαν, μὲ 
σύντομες παρεμβάσεις, στὸν Κυπριακὸ Μοναχισμό.
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Ἡ Κύπρος δέχεται τὸν Χριστιανισμὸ ἀπὸ πολὺ νωρὶς. Τὸ ἔτος 45 μ.Χ. 
οἱ Ἀπόστολοι Παῦλος, Βαρνάβας καὶ Μᾶρκος ἀποβιβάζονται στὴ Σαλαμίνα 
καὶ διασχίζουν τὴ νῆσο μας μέχρι τὴν Πάφο κηρύττοντας τὸν Λόγο τοῦ Κυρίου. 
Ἡ Ἐκκλησία Κύπρου, ποὺ τιμήθηκε μὲ τὸ αὐτοκέφαλο ἀπὸ τὴν Τρίτη καὶ 
τὴν Πενθέκτη Οἰκουμενικὲς Συνόδους (Ἔφεσος 431 καὶ Κωνσταντινούπολη 
692), φανέρωσε τὴν παρεχόμενη σ᾽ αὐτὴν ἀπὸ τὸ Ἅγιο Πνεῦμα πνευματική 
της δύναμη καὶ ἱκανότητα νὰ διδάσκει τὸ Εὐαγγέλιο τῆς σωτηρίας τοῦ Ἰησοῦ 
Χριστοῦ, διαφυλάσσοντας ἀναλλοίωτη τὴν ὀρθόδοξη πίστη (Ἀποκ. 3:7-8) καὶ 
νὰ καθοδηγεῖ τὸν πιστὸ λαὸ πρὸς τὴν αἰώνια Βασιλεία, ὅπως εἶναι ἡ ἐπιταγὴ 
τοῦ Κυρίου καὶ Σωτῆρος ὅλων τῶν ἀνθρώπων (Ματθ. 28:19-20).

Κατὰ τὴ δισχιλιετὴ ἱστορία της ἡ Ἁγιωτάτη Ἀποστολικὴ Ἐκκλησία τῆς 
Κύπρου κατέστη τὸ ὄργανο τοῦ Ἁγίου Πνεύματος καὶ ἡ ζύμη τῆς πίστεως καὶ τῆς 
παραδόσεως, διὰ τῆς διδασκαλίας καὶ διάδοσης τοῦ Εὐαγγελίου τῆς σωτηρίας, 
ποὺ σύμφωνα μὲ τὴ διατύπωση τοῦ Ἀποστόλου τῶν Ἐθνῶν Παύλου «ὅλον τὸ 
φύραμα ζυμοῖ» (Α΄ Κορ. 6:5). Γι᾽αὐτὸ καὶ ἀνέδειξε ἀξιοθαύμαστο ἀριθμὸ ἁγίων 
Ἀποστόλων, Ἱεραρχῶν, Μαρτύρων, Ὁσίων, ἀνδρῶν καὶ γυναικῶν, καὶ δίκαια 
ὀνομάστηκε «Νῆσος τῶν Ἁγίων». Ἐξ ἄλλου, ὁ Μοναχισμὸς συνέβαλε τὰ μέγιστα 
στὴν ἐνίσχυση καὶ στὴν πνευματικὴ καλλιέργεια τῶν πιστῶν καὶ λάμπρυνε 
τὴ ζωὴ τῆς Ἐκκλησίας στὰ πρόσωπα τῶν ὁσίων καὶ θεοφόρων Πατέρων, 
ποὺ ἀσκήθηκαν στὸ νησί μας, ὅπως ὁ Μέγας Ἱλαρίων, ὁ Ἅγιος Νεόφυτος ὁ 
Ἔγκλειστος, ὁ Ἅγιος Ἀναστάσιος, ὁ Ἅγιος Κενδέας καὶ πολλοὶ ἄλλοι. 

Ἡ εὐλογία τοῦ χορηγοῦ παντὸς ἀγαθοῦ δωρεοδότου Θεοῦ δόθηκε 
πλούσια στὴν τοπική μας Ἐκκλησία, χάρη στὴ διαποίμανσή της ἀπὸ ἀξίους 
Προκαθημένους, ἀπὸ χαρισματούχους ἱεράρχες, εὐσεβεῖς κληρικοὺς καὶ 
πιστούς, οἱ ὁποῖοι σ' ὅλες τὶς περιόδους τῆς ἱστορίας, δὲν δίστασαν νὰ 
προσφέρουν καὶ τὴ ζωή τους θυσία, προκειμένου νὰ ὑπερασπισθοῦν τὴν 
πίστη, τὴν ἀκεραιότητα τῆς Πατρίδας καὶ αὐτὴ τὴ φυσικὴ ἀκόμη ἐπιβίωση τοῦ 
Ὀρθοδόξου πληρώματος τῆς Ἐκκλησίας μας στὴ γῆ τῶν πατέρων του. 

Ἡ  Ἐκκλησία τῆς Κύπρου ἀναδείχθηκε, καὶ συνεχίζει νὰ εἶναι, «ὁμολογοῦσα 
Ἐκκλησία» μέσα στὴ δίνη τῶν διαδοχικῶν δεινῶν καὶ διωγμῶν. Δυστυχῶς, 
συνεχίζει νὰ βιώνει καὶ σήμερα τὸν πόνο καὶ τὴ θλίψη ἐξ αἰτίας τῆς τουρκικῆς 
εἰσβολῆς καὶ κατοχῆς μεγάλου μέρους τῆς Πατρίδας μας καὶ τὴ βεβήλωση καὶ 
καταστροφὴ τῶν ἱερῶν θυσιαστηρίων καὶ τῶν μνημείων τοῦ πολιτισμοῦ μας. 
Ἀπὸ κοινοῦ, κλῆρος καὶ λαός, κράτησαν μὲ γενναιότητα τὸν κόπο καὶ τὸν 
καύσωνα τῆς ἱστορικῆς διαδρομῆς, προκειμένου νὰ ὁδηγηθοῦμε σὲ ἀναψυχή. 
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Ἐξ ἄλλου, ὡς φιλόστοργη μητέρα ἡ Ἐκκλησία, δὲν μποροῦσε νὰ ἀγνοήσει 
τὸν λαὸ ποὺ δεινοπαθεῖ. Γι᾽ αὐτὸ καὶ προσέφερε τὴν ἐν Χριστῷ διακονία 
της, προκειμένου νὰ ἐπουλωθοῦν οἱ πληγὲς ποὺ προκλήθηκαν ἀπὸ διάφορες 
δοκιμασίες. Ἀνέλαβε τὸν φωτισμὸ τοῦ λαοῦ διὰ τῆς παιδείας σὲ σκοτεινὲς 
περιόδους τῆς ἱστορίας τοῦ  Ἔθνους καὶ ἡγήθηκε τῶν ἀγώνων του γιὰ 
τὴν ἐλευθερία καὶ τὸν στήριξε καὶ παρηγόρησε μέσῳ τοῦ κοινωνικοῦ καὶ 
φιλανθρωπικοῦ ἔργου της. 

Ἡ Ἐκκλησία μας, ἔχουσα τὴν ἑνότητα πίστεως, παραδόσεως, μυστηρίων 
καὶ συνοδικῆς τάξεως μὲ τὶς λοιπὲς ἀδελφὲς Ὀρθόδοξες Ἐκκλησίες, τοὺς 
ἀπευθύνει τὸν ἐν Χριστῷ ἀσπασμὸ καὶ τὶς εὐχαριστίες της, γιὰ τὴ συμμετοχή 
τους στὸ χαρμόσυνο γεγονὸς,  ποὺ ἑορτάζουμε σήμερα, καὶ συνδέεται μαζί τους 
ὡς ἕνας πολυτιμότατος λίθος στὸ οἰκοδόμημα τῆς στρατευομένης Ἐκκλησίας, 
ποὺ ἐκτείνεται σ' ὅλη τὴν οἰκουμένη, καὶ τῆς θριαμβεύουσας Ἐκκλησίας ποὺ 
βρίσκεται στοὺς οὐρανούς, (βλ. Ἀποκ. 21:14 καὶ Ποιμὴν τοῦ Ἑρμᾶ, ὅρασις γ΄, 
13,5, 1-5), ἡ ὁποία ἔχει ὡς κεφαλή της τὸν Κύριό μας Ἰησοῦ Χριστό.

Ἐμεῖς, ποὺ παραλάβαμε ἀπὸ τοὺς πατέρες μας μία τέτοια πολύτιμη 
παρακαταθήκη ἔχουμε καὶ ἀναλαμβάνουμε τὴν εὐθύνη νὰ μεταλαμπαδεύσουμε, 
στὶς ἐπερχόμενες γενεές, τὸν τόσο μεγάλο πλοῦτο τῆς πίστεως καὶ τῶν 
αἰωνίων διδαχῶν τοῦ Εὐαγγελίου τοῦ Χριστοῦ καὶ τῆς Παραδόσεώς μας.

Ἐπιπλέον, ἔχουμε συνείδηση τῆς εὐθύνης μας, ἐνώπιον τοῦ Θεοῦ, 
τῆς ἱστορίας, τοῦ παρόντος καὶ τοῦ μέλλοντος, ποὺ μᾶς ἐπιβάλλει νὰ 
καλλιεργήσουμε, μέσα σ’ ἕνα παγκοσμιοποιημένο καὶ ἐκκοσμικευμένο 
κοινωνικὸ καὶ πανευρωπαϊκὸ περιβάλλον, ἀφ’ ἑνὸς μὲν τὶς καθολικοῦ κύρους 
ἀξίες τῆς Ὀρθοδοξίας ἀφ’ ἑτέρου δὲ τὶς ἀξίες τοῦ οἰκουμενικοῦ ἑλληνικοῦ 
πνεύματος καὶ πολιτισμοῦ, ὁ ὁποῖος δὲν εἶναι ἀπορριπτικὸς γιὰ κανένα 
ἄνθρωπο ποὺ κατοικεῖ πάνω στὴ γῆ.

 Καλούμαστε ἀκόμη καὶ σήμερα νὰ ἐργασθοῦμε γιὰ τὴν εὐημερία τοῦ 
λαοῦ ποὺ μᾶς ἐμπιστεύτηκε ἡ Χάρις τοῦ Θεοῦ, καὶ ταυτόχρονα νὰ ἐργασθοῦμε 
ἀκούραστα γιὰ τὴν ἀπελευθέρωση τῆς κατεχόμενης πατρικῆς γῆς· γιὰ τὴν 
ἐπικράτηση τῆς ἐλευθερίας, τῆς εἰρήνης καὶ τῆς δικαιοσύνης ποὺ ἀποτελοῦν 
ἀγαθὸ γιὰ ὅλους τοὺς λαοὺς τῆς γῆς. Ὁ Χριστὸς μᾶς ὑποδεικνύει τὸν δρόμο 
τὸν ὁποῖο καλούμαστε νὰ βαδίσουμε ὡς χριστιανοί, λέγοντας: «μακάριοι οἱ 
εἰρηνοποιοί, ὅτι αὐτοὶ υἱοὶ Θεοῦ κληθήσονται» (Ματθ. 5:9)

Γι᾽ αὐτὸ  ἀπευθύνουμε ἐναγώνια ἔκκληση πρὸς ὅλους ἐκείνους οἱ ὁποῖοι 



ΕΟΡΤΑΣΜΟΙ  ΓΙΑ ΤΑ 40ΧΡΟΝΑ ΑΡΧΙΕΡΑΤΕΙΑΣ ΤΟΥ ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΟΥ  κ.κ. ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΥ  Β' 221

ἔχουν ἄμεση ἤ ἔμμεση ἀνάμειξη στὴν ὑπόθεση τῆς Κύπρου, νὰ θέσουν ὡς ὕψιστη 
προτεραιότητα καὶ ἀπαράβατη ἀρχή, τὸν ἄνθρωπο, καὶ ὄχι τὰ ὁποιαδήποτε 
στρατιωτικὰ καὶ γεωπολιτικὰ συμφέροντα, ἀγνοώντας μὲ σκανδαλώδη καὶ 
προκλητικὸ τρόπο τὸν  πόνο τῶν ἀνθρώπων καὶ ὅλως ἰδιαιτέρως τὸν πόνο 
τοῦ Κυπριακοῦ λαοῦ. 

Ὠς Ἐκκλησία Κύπρου ἐκφράζουμε, ἐπίσης, τὸν ἔντονο προβληματισμὸ καὶ 
τὴν ἀνησυχία μας γιὰ τὸν διωγμὸ τῶν Χριστιανῶν τῆς Μέσης Ἀνατολῆς ἀπὸ 
τὶς πατρογονικές τους ἑστίες καὶ καλοῦμε τὴ Διεθνὴ Κοινότητα νὰ σεβαστεῖ 
καὶ νὰ διασφαλίσει τὴν παραμονή τους στὶς ἀρχαῖες κοιτίδες τους. 

Στὶς μέρες μας, τόσο ὁ Μακαριώτατος Ἀρχιεπίσκοπος Κύπρου, ὅσο καὶ 
ἡ Ἱερὰ Σύνοδος φρόντισαν, ὥστε νὰ ἀποκατασταθοῦν οἱ ἀλλοιώσεις ποὺ 
προῆλθαν ἀπὸ τοὺς ἱστορικοὺς κλυδωνισμοὺς καὶ τὶς δοκιμασίες, ποὺ ὑπέστη 
ἡ Ἐκκλησία τοῦ Ἀποστόλου Βαρνάβα. Μία ἀπὸ τὶς πρῶτες φροντίδες τοῦ 
Μακαριωτάτου ἦταν ἡ ἀποκατάσταση τῆς διοικητικῆς καὶ κανονικῆς τάξης 
τῆς Αὐτοκεφάλου Ἐκκλησίας μας, μὲ τὴν ἐπανασύσταση ἢ καὶ τὴ δημιουργία 
Μητροπόλεων καὶ Ἐπισκοπῶν, ποὺ λάμπρυναν ἄλλοτε τὴν τοπικὴ Ἐκκλησία, 
τὴν ἀντίστοιχη αὔξηση τῶν μελῶν τῆς Ἱερᾶς Συνόδου, καὶ τὴ σύνταξη καὶ 
ἐφαρμογὴ νέου Καταστατικοῦ Χάρτη τῆς Ἐκκλησίας. Ὕψιστης σημασίας 
εἶναι, ἐπίσης, καὶ ἡ πρόνοια τοῦ Μακαριωτάτου γιὰ τὸν ἱερὸ κλῆρο. Πρὸς τὴν 
κατεύθυνση αὐτὴ ἵδρυσε τὸν «Κεντρικὸ Φορέα Μισθοδοσίας Ἐφημεριακοῦ 
Κλήρου», τὸν ὁποῖο καὶ ἐνισχύει οἰκονομικὰ ἀπὸ τὴν Ἱερὰ Ἀρχιεπισκοπή, 
μὲ σκοπὸ νὰ διασφαλισθεῖ ὁμοιόμορφη μισθοδοσία καὶ ἀξιοπρέπεια τῶν 
κληρικῶν τῆς Ἐκκλησίας, ὥστε ἀπερίσπαστοι νὰ ἐπιδίδονται στὴν ἐκπλήρωση 
τῆς πνευματικῆς τους ἀποστολῆς. 

Θὰ ἦταν παράλειψη, ἄν δὲν μνημονεύαμε τὴν ἵδρυση καὶ λειτουργία τῆς 
Θεολογικῆς Σχολῆς τῆς Ἐκκλησίας τῆς Κύπρου, μὲ προσωπικὴ πρωτοβουλία 
τοῦ Μακαριωτάτου καὶ τὴν ὁμόφωνη ἀπόφαση τῆς Ἱερᾶς Συνόδου. 
Ἡ δημιουργία τῆς Θεολογικῆς Σχολῆς ἀποτελεῖ φυτώριο θεολογικῆς παιδείας 
γιὰ τὴ νῆσο μας καὶ προσφέρει τὰ πνευματικά, ἐκεῖνα, ἐφόδια σὲ ἀνθρώπους, 
οἱ ὁποῖοι θὰ μποροῦν νὰ ὑπηρετήσουν τὴν ἐκκλησιαστική, πνευματική, 
κοινωνική, πολιτιστική, ἐκπαιδευτικὴ καὶ ἐπιστημονικὴ ἀποστολὴ τῆς 
Ἐκκλησίας στὸν σύγχρονο κόσμο καὶ νὰ ἐξυπηρετοῦν τὴ διακονία τῆς 
Ἐκκλησίας, ἐν γένει, τόσο σὲ τοπικό, ὅσο καὶ σὲ διορθόδοξο καὶ διαχριστιανικὸ 
ἐπίπεδο. Ταυτόχρονα διατηρεῖται καὶ ἀναβαθμίζεται ἡ ἱστορικὴ ἱερατικὴ Σχολὴ 
«Ἀπόστολος Βαρνάβας». 
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Μεταξὺ τῶν ὁραματισμῶν τοῦ Μακαριωτάτου ἦταν καὶ ἡ ἀνέγερση νέου 
Καθεδρικοῦ Ναοῦ, ἔργο τὸ ὁποῖο εὑρίσκεται στὸ στάδιο τῆς ὑλοποίησης. 
Σκοπὸς τῆς ἀνεγέρσεως τοῦ  ναοῦ εἶναι ἡ κάλυψη τῶν λειτουργικῶν ἀναγκῶν 
καὶ ἐπισήμων τελετῶν γιὰ τὴν Καθέδρα τοῦ Ἀποστόλου Βαρνάβα.

Ἐμεῖς, τὰ μέλη τῆς Ἱερᾶς Συνόδου, ὅλος ὁ κλῆρος τῆς Ἐκκλησίας καὶ τὰ 
λαϊκὰ μέλη της, ποὺ συγκροτοῦμε αὐτὴ τὴν Κληρικολαϊκὴ Συνέλευση, καθὼς 
ἐπίσης καὶ ὅλος ὁ Κυπριακὸς λαός, ἀναφωνοῦμε τὸ «εἰς πολλὰ ἔτη Δέσποτα» 
πρὸς τὸν Προκαθήμενο τῆς Ἐκκλησίας μας, Μακαριώτατο Ἀρχιεπίσκοπο 
Κύπρου κ.κ. Χρυσόστομο, καὶ τοῦ εὐχόμαστε ὑγεία καὶ μακροημέρευση γιὰ 
τὴ συνέχιση τοῦ πολύτιμου καὶ πολυποίκιλου ἐκκλησιαστικοῦ, κοινωνικοῦ καὶ 
ἐθνικοῦ του ἔργου, πρὸς δόξα τοῦ Τριαδικοῦ Θεοῦ μας, στὸν Ὁποῖο ἀνήκει ἡ 
δόξα καὶ τὸ κράτος στοὺς αἰῶνες. Ἀμήν! 

† Ὁ Πάφου  Γεώργιος
† Ὁ Κυρηνείας  Χρυσόστομος
† Ὁ Μόρφου  Νεόφυτος                          
† Ὁ Κύκκου  Νικηφόρος
† Ὁ  Τριμυθοῦντος  Βαρνάβας     
† Ὁ Ἀρσινόης  Νεκτάριος      
† Ὁ Λήδρας  Ἐπιφάνιος                            
† Ὁ Νεαπόλεως Πορφύριος

† Ὁ Κιτίου  Χρυσόστομος
† Ὁ Λεμεσοῦ  Ἀθανάσιος
† Ὁ Κωνσταντίας  Βασίλειος
† Ὁ Ταμασοῦ  Ἡσαΐας
† Ὁ Καρπασίας  Χριστοφόρος
† Ὁ Ἀμαθοῦντος  Νικόλαος
† Ὁ Χύτρων  Λεόντιος
† Ὁ Μεσαορίας  Γρηγόριος

 

Ἅγιον Ποτήριον, 1506, ἱ. ναὸς Ἁγίου Σάββα Λευκωσίας,
Βυζαντινὸ Μουσεῖο Ἱδρύματος Ἀρχιεπισκόπου Μακαρίου Γ΄, Λευκωσία  
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ΣΥΓΧΑΡΗΤΗΡΙΟΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΤΟΥ ΣΕΒΑΣΜΙΩΤΑΤΟΥ 
ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΟΥ ΒΟΣΤΡΩΝ κ. ΤΙΜΟΘΕΟΥ,

ΕΞΑΡΧΟΥ ΤΟΥ ΠΑΝΑΓΙΟΥ ΤΑΦΟΥ ΕΝ ΚΥΠΡΩι
 ΠΡΟΣ ΤΗΝ Α.Μ. ΤΟΝ ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΟ ΚΥΠΡΟΥ 

κ. κ. ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟ Β΄
 ΕΠ’ ΕΥΚΑΙΡΙᾼ ΤΗΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΕΩΣ ΤΕΣΣΑΡΑΚΟΝΤΑ ΕΤΩΝ

 ΕΥΔΟΚΙΜΟΥ ΑΡΧΙΕΡΑΤΙΚΗΣ ΔΙΑΚΟΝΙΑΣ

a
Ἀριθμ. Πρωτ. 783

Τῷ Μακαριωτάτῳ Ἀρχιεπισκόπῳ
Νέας Ἰουστινιανῆς καὶ πάσης Κύπρου,
κυρίῳ κ. ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΩι Β΄,
Εἰς Ἱερὰν Ἀρχιεπισκοπήν

Μακαριώτατε,

 Ἡ πανδήμως καί πανορθοδόξως ἑορταζομένη κατ' αὐτὰς χαρμόσυνος 
ἐπέτειος τεσσαρακονταετοῦς ἀρχιερατείας τῆς ὑμετέρας περισπουδάστου 
καὶ πεφιλημένης μοι Μακαριότητος, παρέχει μοι τὴν ἡδίστην εὐκαιρίαν 
ἵνα ἀξιοχρέως ὑποβάλω αὐτῇ διὰ τῆς παρούσης ταπεινῆς μου ἐπιστολῆς, 
ἐνθέρμους συγχαρητηρίους καὶ ἐγκαρδίους εὐχὰς καὶ προσρήσεις ἐπὶ ταύτῃ.

Διακονῶν, ἐνταῦθα, τὴν Ἁγιωτάτην Ἐκκλησίαν τῶν Ἱεροσολύμων, ὡς 
Ἔξαρχος τοῦ Παναγίου καὶ Ζωοδόχου Τάφου τοῦ Σωτῆρος ἡμῶν Χριστοῦ, 
σχεδὸν ἀπὸ τῆς ἀναρρήσεως τῆς ὑμετέρας Μακαριότητος εἰς τὴν πολυπαθῆ, 
ἀλλ' ἱεράν, ἔνδοξον καὶ καθηγιασμένην διὰ τοῦ μαρτυρίου Καθέδραν τῆς 
Ἁγιωτάτης Ἀρχιεπισκοπῆς Κύπρου, τῇ ἐκκλησιαστικῇ μέντοι  ἀδείᾳ καὶ σκέπῃ 
αὐτῆς, αἰσθάνομαι εὐγνώμων δι' ὅσα ἀγαθὰ, ὁσημέραι, παρ' αὐτῆς ἀπο-
λαμβάνω, ὡς συλλειτουργὸς αὐτῆς, ἀνταποκρινόμενος εἰς τὰς φιλαδέλφους 
προσκλήσεις αὐτῆς, ὡς συνομιλητής, ἐπὶ θεμάτων ἀπασχολούντων τὴν 
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ἐκκλησιαστικὴν ζωὴν καὶ τὸ ἐθνικὸν ζήτημα, ὑπὲρ οὗ ἀδιαλείπτως αὕτη 
κήδεται καὶ πρὸς πᾶσαν κατεύθυνσιν προβάλλει καὶ ὡς ὁμοτράπεζος αὐτῆς, 
ἐπιδεικνυούσης οὕτως ἐν τοῖς πράγμασι τὸ φιλάδελφον καὶ φιλόξενον αὐτῆς 
πνεῦμα, δεχόμενος ἅμα τὰς πολυτίμους συμβουλὰς αὐτῆς, παραινέσεις καὶ 
προσωπικὰς ἐπεμβάσεις εἰς τὴν Κυπριακὴν Κυβέρνησιν, πρὸς ἐπίλυσιν πολλῶν 
προβλημάτων τῆς Ἐξαρχίας καὶ τοῦ Πατριαρχείου Ἱεροσολύμων. 

Ἐκ τῆς ὠφελίμου δι' ἐμὲ τακτικῆς ταύτης καὶ τιμητικῆς ἀναστροφῆς καὶ 
πολυτίμου συνεργασίας, ἔσχον τὴν δυνατότητα παρακολουθῆσαι ἐκ τοῦ 
σύνεγγυς τὴν βαθμηδόν, ἐπὶ τὰ κρείττω μεταρρύθμισιν καὶ ἀναβάθμισιν 
πολλῶν τομέων τῆς δομῆς τῆς Ἐκκλησίας Κύπρου, μεταξὺ τῶν ὁποίων 
ἐξέχουσαν θέσιν ἔχουσιν, ἡ ἱστορικὴ ἀνασύστασις τῶν ἱερῶν Μητροπόλεων 
καὶ Ἐπισκοπῶν καὶ ἡ δι' αὐτῶν πλέον εὔρυθμος Λειτουργία τοῦ ἀνεξαρτήτου 
ἐκκλησιαστικοῦ θεσμοῦ, βάσει τῶν ἱερῶν Κανόνων, ἡ ἵδρυσις Κεντρικοῦ 
Ἐκκλησιαστικοῦ Ταμείου διὰ τοὺς κληρικούς, ἡ ἐν γένει ἀναζωογόνησις 
τῶν θεολογικῶν Γραμμάτων, διὰ τῆς ἱδρύσεως τῆς Θεολογικῆς Σχολῆς καὶ ἡ 
ἔναρξις τῶν ἐργασιῶν διὰ τὴν ἀνέγερσιν νέου Καθεδρικοῦ Ναοῦ παρὰ τὴν 
Ἀρχιεπισκοπήν.

Ἡ ἐπιδεικνυομένη ἐξ ἄλλου εὐαισθησία καὶ ἄμεσος ἀνταπόκρισις αὐτῆς, 
ἀνυστάκτω ὀφθαλμῷ καὶ συνεχεῖ ἐνδιαφέροντι, πρὸς τὰς ἐν χρείαις οὔσας 
ἀδελφὰς Ἐκκλησίας, τοὺς χειμαζομένους λαοὺς καὶ πάντα ἐμπερίστατον 
ἀδελφὸν ἡμῶν, ἀναδεικνύει τὰ πλούσια καὶ φιλάνθρωπα αἰσθήματα αὐτῆς, 
πρωτοστατούσης εἰς πᾶν ἔργον ἀγαθὸν καὶ θεάρεστον.

Πάντα, οὖν, ταῦτα καὶ ἕτερα πολλὰ ἐπιτελεσθέντα κατὰ τὴν πολυετῆ 
καὶ ἀγλαόκαρπον ἀρχιερατείαν αὐτῆς πρῶτον ἐν Πάφῳ καὶ νῦν ἐν τῇ Ἱερᾷ 
Ἀρχιεπισκοπῇ, ἀφετηρίαν ἔχοντα τὸν ἔνθεον ὑπὲρ τῆς τοῦ Θεοῦ Ἐκκλησίας 
ζῆλον, πρὸς τούτοις δ' ὅμως καὶ αἱ κοσμοῦσαι τὴν ὑμετέραν Μακαριότητα 
ποικίλαι ἀρεταί, ἐν αἷς τῆς εἰλικρινείας καὶ μακροθυμίας, ὡς καὶ αἱ ἠγετικαὶ 
αὐτῆς ἱκανότητες, καθιστῶσιν αὐτὴν ἐμβληματικὴν προσωπικότητα τῆς 
συγχρόνου Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας, ἀξίως ἐπισύρουσαν τὴν πανορθόδοξον 
καὶ παγχριστιανικήν, ἐπιτραπήτω μοι ἀναγνώρισιν καὶ τὸν δίκαιον ἔπαινον.

Διακατεχόμενος, ὅθεν, ὑπό ἐνδομύχου θαυμασμοῦ διὰ τὴν ἐπὶ 
τεσσαρακονταετίαν ὅλην, ποικιλόμορφον καὶ ἔντονον αὐτῆς ποιμαντικήν, 
κοινωνικὴν καὶ ἐθνικὴν δραστηριότητα, εἰλικρινῶς καὶ ἐγκαρδίως συγχαίρω 
μετὰ πάντων τῶν ἀδελφῶν ἐπὶ τῇ ἀγαστῇ ἐπετείῳ ταύτῃ καὶ δέομαι διαπύρως 
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τοῦ θείου Δομήτορος τῆς Ἐκκλησίας, Σωτῆρος δὲ ὑμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ, 
μηκύνειν τὰ ἔτη τῆς ζωῆς αὐτῆς, ἐν ὑγιείᾳ, εὐδαιμονίᾳ καὶ δυνάμει ἀμφιλαφεῖ, 
καταξιοῦσθαι δ' αὐτὴν ἰδεῖν πεπληρωμένους τοὺς εὐσεβεῖς ὁραματισμοὺς 
αὐτῆς, ἐπ' ἀγαθῷ τῆς ἁγιωτάτης Ἐκκλησίας τῆς Κύπρου, ἑνότητι καὶ συμπνοίᾳ 
τῶν Ὀρθοδόξων Ἐκκλησιῶν καὶ δικαίᾳ ἐπιλύσει τοῦ Ἐθνικοῦ θέματος, ἵνα ἡ 
φιλτάτη Μεγαλόνησος ἡνωμένη, προχωρήσῃ εἰς τὴν πρόοδον καὶ εὐημερίαν 
τοῦ λαοῦ αὐτῆς.

Ἐφ' οἷς, μετὰ πολλῆς τῆς ἐν Κυρίῳ ἀγάπης ἀσπαζόμενος ἑορτίως τὴν 
ὑμετέραν πολυσέβαστον Μακαριότητα, ἀναφωνῶ αὐτῇ τὸ «εἰς πολλά ἔτη 
Δεσπότα» καὶ διατελῶ,

Ἐν τῇ Ἐξαρχίᾳ, τῇ 25ῃ Φεβρουαρίου, 2018.
 

   +Τιμόθεος Μητροπολίτης Βόστρων,
Ἔξαρχος τοῦ Παναγίου Τάφου, ἐν Κύπρῳ.
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ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΟΥ ΚΥΠΡΟΥ κ.κ. ΧΡΥΣΟΣΤΌΜΟΥ Β΄

IEΡΟΜΟΝΑΧΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΣΙΜΩΝΟΠΕΤΡΙΤΟΥ

a
 Ἦχος α´. Τῆς ἐρήμου πολίτης

Τοῦ κλεινοῦ Νεοφύτου τέκνον γνήσιον πέφηνας, ἐκ νεανικῶν ἔτι χρόνων, καί 
Ἐγκλείστρας ἡγούμενος, ἐξ ἧς σε ἐξελέξατο Χριστός, τῆς Πάφου ἀρχιποίμενα 
σεμνόν, καί ἐκεῖθεν πάσης Κύπρου μυσταγωγόν, Χρυσόστομε ἐκάλεσεν. Δόξα 
τῷ σέ δοξάσαντι Θεῷ, δόξα τῷ σέ χαριτώσαντι, καί τοῦ Βαρνάβα θαυμαστῶς, 
διάδοχόν σε δείξαντι.

 Ἦχος γ´. Τήν ὡραιότητα.
Μακαριώτατε, Πάτερ καί Δέσποτα, νῦν τεσσαράκοντα, χρόνους πληρώσαντι, 
ὡς τοῦ Χριστοῦ Ἀρχιερεύς, φιλτάτης Μεγαλονήσου, ἅπασα ἡ ποίμνη σου, ἐκ 
βαθέων ἐπεύχεται, ὅπως πολυχρόνιος τῆς Ὁλκάδος προΐστασαι, ἥν ἵδρυσαν 
Βαρνάβας ὁ θεῖος, καί Παῦλος ὁ μέγας, Χρισταπόστολοι.

 Ἦχος δ´. Ὁ ὑψωθείς.
Ὥσπερ τό πάλαι τεσσσαράκοντα ἔτη, ὁ Μωϋσῆς τόν Ἰσραήλ ἐξ Αἰγύπτου, 
τῇ χάριτι ὡδήγησεν εἰς Γῆν τῆς Χαναάν, οὕτω καί σύ Δέσποτα, ὡς Χριστοῦ 
ἀρχιθύτης πρῶτον Πάφου ποίμνιον καί νῦν πάσης τῆς Κύπρου, τόν 
χριστοσφράγιστον λαόν καθοδηγεῖς, πρός Βασιλείας, τά θεῖα σκηνώματα.

ἐν εἴδει ἀργοῦ Μεγαλυναρίου.
Τέσσαρας δεκάδας ἐνιαυτῶν, ἀρχιερωσύνης, συμπληρώσας, Πάτερ σεπτέ, ζῆθι 
ἔτη πλεῖστα, καί πλήρη καρπῶν θείων, διάδοχε Βαρνάβα, κλεινοῦ Χρυσόστομε.

Ἐν τῇ Ἱερᾷ Μονῇ Σίμωνος Πέτρας 
Ἁγίου Ὄρους Ἄθω, 

τῇ 10/23.2.2018



ΧΡΟΝΙΚΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΠΙΣΚΕΨΗΣ
ΤΟΥ ΣΕΒΑΣΜΙΩΤΑΤΟΥ ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΟΥ 

ΓΕΡΟΝΤΟΣ ΑΜΕΡΙΚΗΣ
ΚΥΡΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ

a
ΤΗΣ ΣΥΝΤΑΞΕΩΣ ΤΟΥ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟΥ ΜΑΣ

Η Αυτού Σεβασμιότης, ο Αρχιεπίσκοπος Γέρων Αμερικής κ. Δημήτριος,  
ύστερα από πρόσκληση της Α.Μ. του Αρχιεπισκόπου Κύπρου κ.κ. Χρυ- 

σοστόμου, πραγματοποίησε επίσημη επίσκεψη στην Κύπρο, από την Παρα-
σκευή, 9 Φεβρουαρίου 2018  μέχρι και την Τετάρτη, 14 Φεβρουαρίου 2018.

Τον Σεβασμιώτατο συνόδευαν ο Μητροπολίτης Πιττσβούργου κ. Σάββας, 
ο διάκονος κ. Παντελεήμων Παπαδόπουλος και ο Πρόεδρος της Ομοσπονδίας 
Κυπριακών Οργανώσεων Αμερικής κ. Κυριάκος Παπαστυλιανού.

Τον Σεβασμιώτατο Αρχιεπίσκοπο Γέροντα Αμερικής κ. Δημήτριο και 
τη Συνοδία του υποδέχθηκαν στο Αεροδρόμιο Λάρνακας ο Μακαριώτατος 
Αρχιεπίσκοπος Κύπρου κ.κ. Χρυσόστομος, ο Πανιερώτατος Μητροπολίτης 
Κιτίου κ. Χρυσόστομος και ο Θεοφιλέστατος Επίσκοπος Καρπασίας 
κ. Χριστοφόρος. 

Την επομένη ημέρα, Σάββατο 10 Φεβρουαρίου, ο Σεβασμιώτατος Αρχι-
επίσκοπος Γέρων Αμερικής με τη Συνοδία του, επισκέφθηκαν τον  Αρχιεπί- 
σκοπο Κύπρου κ.κ. Χρυσόστομο στην Ιερά Αρχιεπισκοπή, όπου ο Μακα-
ριώτατος τους παρέθεσε πρόγευμα. Παρών ήταν και ο Υπουργός Παιδείας 
κ. Κώστας Καδής. 

Στη συνέχεια, ο Σεβασμιώτατος κ. Δημήτριος μαζί με τον Μακαριώτατο  
κ.κ. Χρυσόστομο και τον Θεοφιλέστατο Επίσκοπο Καρπασίας κ. Χριστοφόρο 
μετέβησαν στη Λεμεσό, όπου επισκέφθηκαν τον Πανιερώτατο Μητροπολίτη 
Λεμεσού κ. Αθανάσιο. Η συζήτηση στράφηκε γύρω από το θέμα της πνευ-
ματικής καλλιέργειας των πιστών τόσο στην Κύπρο όσο και στην Αμερική.
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Στη συνέχεια, παρετέθη γεύμα προς τιμή του Σεβασμιωτάτου Αρχι- 
επισκόπου Γέροντος Αμερικής κ. Δημητρίου και της Συνοδίας του από τον 
πρώην Πρόεδρο της Κυπριακής Ομοσπονδίας Αποδήμων Αμερικής κ. Πανίκο 
Παπανικολάου, ο οποίος επί 30 χρόνια διετέλεσε εξέχον μέλος της κοινότητας 
του Ελληνισμού της Αμερικής, και αφιέρωσε  γενναιόδωρα χρόνο και κόπο για 
φιλανθρωπίες, βοήθεια σε άτομα και οργανισμούς και προώθησε ποικιλότροπα 
τον αγώνα για ελευθερία, δικαιοσύνη και ελευθερία στο νησί μας.  

Παρόντες στο γεύμα ήταν επίσης ο Αρχηγός της Εθνικής Φρουράς 
Αντιστράτηγος κ. Ηλίας Λεοντάρης και ο Αρχηγός της Αστυνομίας κ. Ζαχα-
ρίας Χρυσοστόμου.

ΚΥΡΙΑΚΗ, 11 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2018 

ΠΟΛΥΑΡΧΙΕΡΑΤΙΚΟ ΣΥΛΛΕΙΤΟΥΡΓΟ
ΚΑΙ ΠΑΡΑΣΗΜΟΦΟΡΗΣΗ ΤΟΥ ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΟΥ ΑΜΕΡΙΚΗΣ

Με λαμπρό πολυαρχιερατικό συλλείτουργο στον μεγαλοπρεπή ιερό 
Ναό της του Θεού Σοφίας, εορτάστηκε η επίσκεψη του Σεβασμιωτάτου 
Αρχιεπισκόπου Αμερικής την Κυριακή, 11 Φεβρουαρίου 2018.
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Στο Συλλείτουργο έλαβαν μέρος ο Μακαριώτατος Αρχιεπίσκοπος 
Κύπρου κ.κ. Χρυσόστομος, ο Σεβασμιώτατος Αρχιεπίσκοπος Γέρων Αμερικής 
κ. Δημήτριος, ο Μητροπολίτης Πιττσβούργου κ. Σάββας, μέλη της Ιεράς 
Συνόδου της Εκκλησίας της Κύπρου και ικανός αριθμός ιερέων και διακόνων.

Η Θεία Λειτουργία ήταν όντως μεγαλοπρεπής. Το γεγονός ότι αυτή γινόταν 
στον ναό της Αγίας Σοφίας, νοερά σε μετέφερε στον ιστορικό Ναό της Αγίας 
Σοφίας Κωνσταντινουπόλεως, η οποία αποτελεί το καύχημα της Βυζαντινής 
Αρχιτεκτονικής και ένα από τα σύμβολα της χριστιανικής μας δόξας. 

Τον  θείο λόγο κήρυξε ο Σεβασμιώτατος Αρχιεπίσκοπος Γέρων Αμερικής, 
ο οποίος ευχαρίστησε θερμά τον Μακαριώτατο για την πρόσκληση να 
επισκεφτεί την Κύπρο. Η Κύπρος – τόνισε –  δια μέσου των αιώνων ανα-
δείχθηκε «Ἡ νῆσος τῶν Ἁγίων καὶ τῶν Μαρτύρων», «Ἡ ἁγιοτόκος καὶ 
ἡρωοτόκος νῆσος». Διέγραψε μια λαμπρή ιστορική και πολιτιστική πορεία 
και την κατέστησε τα μάλιστα πεφιλημένη στη συνείδηση των πανελλήνων… 
Γνωρίζουμε ότι διέρχεται ακόμη τη μεγάλη Παρασκευή των Παθών της. 
Είμαστε όμως βέβαιοι ότι ο Κύριος ο οποίος «Δικαιοσύνας ἠγάπησε» θα 
αποδώσει δικαιοσύνη στον πονεμένο λαό της Κύπρου.  

Ο Μακαριώτατος, στην προσφώνησή του, εξέφρασε τη βαθύτατή του 
χαρά για  την παρουσία του Αρχιεπισκόπου  Αμερικής Γέροντος Δημητρίου 
στην Κύπρο. Μέσα μας – είπε – είχαμε την ύψιστη ηθική υποχρέωση να τον 
καλέσουμε στην Κύπρο και να τον τιμήσουμε για τα όσα πολλά προσέφερε 
στον χειμαζόμενο λαό μας, στον μείζονα Ελληνισμό και στην Ορθοδοξία.   

Το μεσημέρι, έλαβε χώρα, στο Μέγα Συνοδικό της Ιεράς Αρχιεπισκοπής 
Κύπρου, η τελετή απονομής του χρυσού παρασήμου του Αποστόλου 
Βαρνάβα, της υψίστης τιμητικής διάκρισης της Εκκλησίας της Κύπρου προς 
τον Αρχιεπίσκοπο  Γέροντα Αμερικής κ. Δημήτριο.

Παρόντες ήταν τα Μέλη της Ιεράς Συνόδου της Εκκλησίας της Κύπρου, 
ο Πρόεδρος της Κυπριακής Δημοκρατίας, ο Υπουργός Παιδείας, ο Γενικός 
Εισαγγελέας, οι Αρχηγοί της Εθνικής Φρουράς και της Αστυνομίας Κύπρου, 
εκπρόσωποι των κοινοβουλευτικών κομμάτων, οι Πρόεδροι και μέλη των 
Επιτροπών Δημόσιας και Εκπαιδευτικής Υπηρεσίας, Δήμαρχοι, Γενικοί 
Διευθυντές των Υπουργείων και της Βουλής των Αντιπροσώπων, Πρέσβεις, 
Τμηματάρχες των Υπηρεσιών της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κύπρου,  πολλοί 
κληρικοί και  πλήθος πιστών.
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Ο Μακαριώτατος Αρχιεπίσκοπος Κύπρου, στην ομιλία του, εξήρε τη 
μακροχρόνια προσφορά τού Αρχιεπισκόπου Δημητρίου, τόσο στην Εκκλησία 
όσο και στον Ελληνισμό, τονίζοντας ότι τέτοιοι άνδρες αρμόζει και επιβάλλεται 
να επιβραβεύονται και να προβάλλονται  ως παράδειγμα προς μίμηση.

Παραθέτουμε αυτούσια την προσφώνηση του Μακαριωτάτου:

Νιώθω ξεχωριστή την τιμή να υποδέχομαι στον ιστορικό αυτό χώρο, 
μια φυσιογνωμία μεγάλου βεληνεκούς, μιαν πολυδιάστατη προσωπι- 

κότητα, τον Σεβασμιώτατο Αρχιεπίσκοπο Γέροντα Αμερικής κ. Δημήτριο. 
Έναν αληθινό άνθρωπο, ο οποίος σε οποιαδήποτε εκκλησιαστική έπαλξη κι 
αν βρέθηκε ήξερε πάντα τι ήθελε και πως να το επιδιώξει. Το συμφέρον και 
η υστεροβουλία ποτέ δεν τον σαγήνευσαν  και πολύ περισσότερο ουδέποτε 
υπήρξαν γι’ αυτόν κίνητρο στις ενέργειές του.

Λαμπρές οι θεολογικές του σπουδές. Πλήθος και αξιόλογοι οι πανεπι-
στημιακοί τίτλοι με τους οποίους δηλώνεται το επιστημονικό και θεολογικό του 
έργο. Πληθώρα τα συγγράμματά του. Θεωρείται ως μια των  πιο σημαντικών 
συγχρόνων εκκλησιαστικών και θεολογικών προσωπικοτήτων.

Στα λίγα λεπτά αυτής της ομιλίας, όμως, που γίνεται με αφορμή την 
επίδοση σ’ αυτόν του χρυσού παρασήμου του Απόστολου Βαρνάβα, της 
ύψιστης τιμής της Εκκλησίας της Κύπρου, θα ήθελα να περιοριστώ μόνο στο 
εξαίρετο έργο, το οποίο από το 1999 επιτελεί ως Αρχιεπίσκοπος Αμερικής. 

Τέσσερις οι κύριοι τομείς αυτού του έργου, στους οποίους εκδαπανήθηκε 
και στους οποίους διέπρεψε ο Αρχιεπίσκοπος Δημήτριος.

Ήταν, πρώτα, ο τομέας της ειρήνευσης των πιστών, ύστερα από μιαν 
περίοδο αναταραχής που προκλήθηκε, μετά τη διαδοχή του Αρχιεπισκόπου 
Ιακώβου. Δεν κλήθηκε τυχαία σ’ αυτή την κρίσιμη περίοδο ο Αρχιεπίσκοπος 
Δημήτριος. Ούτε και εστάλη σε λαόν ξένο και τόπον άγνωστο. Είχε 
προηγουμένως σπουδάσει στο Χάρβαρντ κι είχε, επίσης, διδάξει εκεί, καθώς 
και στη Θεολογική Σχολή του Τιμίου Σταυρού Βοστώνης. Γνώριζε και τον 
λαό και τις ιδιαιτερότητες της Ελληνικής Διασποράς. Ήξερε πως εκεί το 
«έθνος» διατηρούσε τον εθνικό του χαρακτήρα και δεν ταυτιζόταν με κάποιες 
πολιτικές παρατάξεις, κι έτσι έπρεπε να παραμείνει. Η αναταραχή που 
προκλήθηκε δεν ήταν άσχετη με κάποιες προσπάθειες διαφοροποίησης αυτής 
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της κατάστασης. Από την άλλη ήξερε πως ο ηγετικός ρόλος της Εκκλησίας 
για τους αποδήμους ήταν παράδοση ισχυρή, συστατικό εκ των «ὧν οὐκ ἄνευ» 
της επιβίωσης των ομογενών σ’ ένα αφομοιωτικό περιβάλλον. Κι η παράδοση 
αυτή δεν μπορούσε με κανένα τρόπο να παραμερισθεί ή να παραβλεφθεί, γιατί 
συνιστούσε χαρακτηριστικό αυτού τούτου του εθνικού μας βίου.

Κατανοούσε, αναλαμβάνοντας τη διαποίμανση της Αρχιεπισκοπής Αμε-
ρικής, ο Αρχιεπίσκοπος Δημήτριος ότι η κύρια αποστολή του ήταν ποιμαντική∙  
είχε ως ύψιστο στόχο την  εσωτερική απελευθέρωση από τη δουλεία των παθών 
και τον εγωισμό, που οδηγεί στον φατριασμό μέσα στην Εκκλησία και την 
αυτονόμηση από πατροπαράδοτους θεσμούς. Γι’ αυτό και στάθηκε ακλόνητος 
στις Ιερές επάλξεις του καθήκοντος. Με τον λόγο, τα έργα και την εν γένει 
παρουσία του συμφιλίωσε τα διεστώτα και πύργωσε στις αγωνιώσες ψυχές 
των πιστών αισιοδοξία, πίστη, δυνάμεις αγωνιστικότητας για τη θρησκευτική 
και εθνική τους επιβίωση. 

Εξίσου σημαντικός προς τον τομέα της ειρήνευσης των πιστών ήταν 
κι ο τομέας της ενίσχυσης της Ελληνικής παιδείας και των δεσμών των 
μεταναστών με την Ελλάδα. Η Ελληνική παιδεία είναι το μεγαλύτερο και 
δραστικότερο όπλο εναντίον της αποκοπής από τον εθνικό κορμό∙ αποτελεί 
τον ομφάλιο λώρο, που συνδέει τους αποδήμους με τη μακρινή μητέρα τους. Κι 
ο νέος Αρχιεπίσκοπος καταλάβαινε πως η Εκκλησία είναι το μόνο προπύργιο 
στα ξένα για τη διαφύλαξη της γλώσσας και για την προώθηση γενικότερα 
της  ελληνομάθειας και της πατρώας ευσέβειας. Η λειτουργική γλώσσα με τις 
ιερουργίες, τα μυστήρια, τα κατηχητικά και τον εν γένει λόγο του κηρύγματος, 
εμπεδώνει έναν αξιόλογο πλούτο λέξεων και εννοιών στον λαό, ξυπνώντας 
μέσα του μια δυνατή νοσταλγία πατρίδας και εμποδίζοντάς τον να ξεχάσει 
το παρελθόν του. Ένας λαός που από την αρχαιότητα προστάτευε θήκες 
θεών και προγόνων δεν θα ,πρεπε να αφεθεί να υποτάξει στην πρόσκαιρη 
καθημερινότητα της δεύτερής του πατρίδας τα ιδανικά της φυλής, τις αξίες 
της παιδείας και της γλώσσας του.

Τα πράγματα στον τομέα αυτό δεν ήταν, ούτε και είναι, εύκολα. Αν σήμερα 
στην ίδια την Κύπρο και στην Ελλάδα εισάγουμε όχι μόνο γνώσεις, αλλά 
και πολιτιστικά στοιχεία από τη Δύση, κι αν κινδυνεύουμε με αλλοίωση του 
ελληνορθόδοξου εθνικού χαρακτήρα μας, πόσο πιο έντονος  είναι ο κίνδυνος 
μέσα στην Αμερική, την ίδια την καρδιά της Δύσης; Ο Άγιος Αμερικής θεώρησε 
ότι το πρώτο ζητούμενο, αναγκαίο για την επιβίωση της ομογένειας και τη μη 



232 ΤΗΣ ΣΥΝΤΑΞΕΩΣ ΤΟΥ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟΥ ΜΑΣ

αφομοίωσή της από το αδηφάγο περιβάλλον, ήταν η διάσωση της πολιτισμικής 
αυτοσυνειδησίας της. Οι λαοί δεν επιβιώνουν διά του αριθμού, αλλά διά της 
ποιότητος. Το ίδιο κι η ομογένεια στη μεγάλη υπερατλαντική χώρα. Γι’ αυτό 
και στράφηκε προς περιφρούρηση της γλώσσας, που είναι ό,τι πιο ποιοτικό 
μπορεί να εκφράσει ένας λαός, και προς την περιφρούρηση της Ιστορίας και 
των παραδόσεών μας. Πέραν των απογευματινών και Σαββατιανών σχολείων, 
λειτουργεί πολλά ημερήσια ελληνικά σχολεία, ελληνικό κολλέγιο, Ακαδημία, 
και Θεολογική Σχολή. Ζώντας σε μιαν προοδευμένη χώρα δεν θα ‘πρεπε οι 
ομογενείς να  νιώθουν μειονεκτικά ως προς την καταγωγή τους. Αντίθετα 
θα ’πρεπε να γνωρίζουν ότι πρώτοι οι Έλληνες πρόγονοί τους οδήγησαν την 
ανθρωπότητα στην άνθησή της, ξεχωρίζοντας τον μύθο από τον λόγο και 
διακρίνοντας το ωραίο από το αγαθό. Κι ότι οι χρησιμοποιούμενοι σήμερα 
όροι στην πολιτική, στην Επιστήμη, στην Αστρονομία, είναι ελληνικοί. 
Κι ακόμα ότι το ελληνικό πνεύμα επηρεάζει και σήμερα τον πολιτισμό με τη 
λογική, την έρευνα, την ελευθερία και την εφευρετικότητά του. 

Σ’ αυτό έστρεψε την προσοχή του ο άγιος Αμερικής.  Μέσα από τις ποικίλες 
αντιξοότητες εξήγαγε το μέγιστο δυνατό καλό. Είναι πια κοινή η ομολογία 
ότι γύρω από την Αρχιεπισκοπή η εθνική επιβίωση της ομογένειας είναι 
εξασφαλισμένη. Κι είναι τούτο η πιεστικότερη προτεραιότητα της στιγμής. 

Εξίσου σημαντικός, αν όχι και σημαντικότερος, ήταν και ο τρίτος στόχος, 
τον οποίο επεδίωξε και πέτυχε ο τιμώμενος σήμερα ιεράρχης. Κι ήταν αυτός 
η παραμονή των ομογενών στην πατρώα πίστη, την Ορθοδοξία, και η 
προσήλωση στη μητέρα Εκκλησία, το Οικουμενικό Πατριαρχείο.  

Ο σύγχρονος άνθρωπος πίστεψε ότι αφού απέκτησε γνώσεις και 
προχώρησε στην Επιστήμη, αφού λαλεί «ταῖς γλώσσαις τῶν ἀνθρώπων», αφού 
έχει τη δύναμη και την τεχνολογία, ώστε ακόμη και «ὄρη μεθιστάνειν», δεν 
χρειάζεται πια τον Θεό. Και ξέχασε ότι αυτά μόνα τους τρέφουν την αλαζονεία 
και οδηγούν τον άνθρωπο να γίνεται «χαλκὸς ἠχῶν ἢ κύμβαλον ἀλαλάζον». 

Εξάλλου, γνώριζε ότι η γλώσσα χωρίς τη θρησκεία δεν αποτελεί ισχυρό 
δεσμό με το έθνος, όπως φάνηκε και στην περίοδο της Τουρκοκρατίας με τους 
εξισλαμισμούς. Αν λοιπόν, οι απόδημοι έχαναν τη θρησκεία τους θα ‘χαναν 
και την εθνική ιδιότητά τους. Γι’ αυτό κι ο Σεβασμιώτατος μερίμνησε ιδιαίτερα 
για το ενοριακό έργο, φρόντισε για μορφωμένους κληρικούς κι ενίσχυσε, 
όσο μπορούσε, το έργο της Κατήχησης, τους ομογενειακούς συλλόγους. 
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Οργάνωσε και οργανώνει συχνές επισκέψεις στην Ελλάδα και στο μαρτυρικό 
Οικουμενικό Πατριαρχείο στο οποίο η Αρχιεπισκοπή Αμερικής έχει την 
κανονική αναφορά. 

Δεν ήταν ούτε και είναι εύκολο το εγχείρημα. Στην ομογένεια της Αμε-
ρικής δεν υπάρχουν οι άμεσοι σύνδεσμοι με την πατρίδα. Οι ομογενείς εκεί 
είναι 3ης και 4ης, ακόμα και 5ης γενεάς. Πολλοί προέρχονται από μικτούς γάμους. 
Η κοινωνία είναι στην πλειοψηφία της, αν όχι άθεη τουλάχιστον ετερόδοξη. 
Τα ΜΜΕ, ιδιαιτέρως τα πανίσχυρα ηλεκτρονικά μέσα επικοινωνίας, δεν 
αγνοούν, απλώς, τη δική μας παράδοση∙ ούτε και μεταδίδουν κατά ουδέτερο 
τρόπο πληροφορίες. Διαμορφώνουν απόψεις για τη ζωή και το νόημά 
της, κατευθύνουν επιθυμίες και ανάγκες, επηρεάζουν τον αξιολογικό 
προσανατολισμό των ανθρώπων. Έτσι οι εθνικές και θρησκευτικές παραδόσεις 
διαβρώνονται, σύμβολα αποδυναμώνονται, και η ζωή κατευθύνεται προς μιαν 
υλιστική επιβίωση.

Μέσα σ’ αυτόν τον κόσμο μπόρεσε ο Σεβασμιώτατος να κρατήσει τη 
θρησκευτική και εθνική ταυτότητα τού ποιμνίου του, κι όλοι μιλούν σήμερα 
για τον Ελληνισμό και την Ορθοδοξία που διαπρέπει στον Νέο Κόσμο.

Εκείνο, όμως, που κατέστησε περισσότερο γνωστό τον Σεβασμιώτατο 
στην Κύπρο είναι ο τέταρτος τομέας δράσης του: Η ενασχόλησή του με το 
εθνικό μας θέμα, και τα άλλα ελληνικά εθνικά θέματα. Ζώντας στη χώρα 
που είναι σήμερα πρώτη υπερδύναμη, εκεί που βρίσκεται η έδρα των Ηνω-
μένων Εθνών, εκεί που γίνονται πάμπολλες πολιτικές ζυμώσεις για διάφορα 
θέματα, θεώρησε πως ήταν πρώτιστο καθήκον του να υπερασπιστεί τα δίκαια 
τού Ελληνισμού. Κρατώντας, με συχνές εγκυκλίους του, τους αποδήμους σε 
εγρήγορση, ενημερώνοντας ξένες αντιπροσωπίες, την Κυβέρνηση και τον 
Πρόεδρο των Ηνωμένων Πολιτειών, συντονίζοντας διάφορες ομάδες που 
δρουν εκεί, προσπαθεί να πείσει για το δίκαιο του αγώνα μας και να αποσπάσει 
ευνοϊκή προς την πλευρά μας τοποθέτηση. Θεωρεί ότι έχει καθήκον να 
υπερασπιστεί όχι τη χώρα καταγωγής του, αλλά τη χώρα που υπερασπίστηκε 
πιστά τις πανανθρώπινες αξίες και θυσιάστηκε για τον πολιτισμένο κόσμο. 
Όταν η Ελλάδα αγωνιζόταν στον Μαραθώνα, στις Θερμοπύλες και στη 
Σαλαμίνα κατά την αρχαιότητα, κι όταν πρόσφερε εκατόμβες θυμάτων στον 
Β΄ Παγκόσμιο πόλεμο, δεν αγωνιζόταν μόνο για τον εαυτό της. Προασπιζόταν 
τον ανθρώπινο πολιτισμό. Τα έπη εκείνα ανήκουν στην Ιστορία όλων των 
ανθρώπων. Σφυρηλατούν ιδανικά, δημιουργούν παραδόσεις, ανοίγουν νέους 
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πνευματικούς και ηθικούς ορίζοντες, κατευθύνουν τον ρουν των διεθνών 
γεγονότων, επιβάλλουν πολιτισμούς, εμψυχώνουν άτομα και ανορθώνουν 
συνειδήσεις.

Για όλη αυτή τη δραστηριότητά σας και την όλη βιοτή σας Σεβασμιώτατε, 
η Ιερά Σύνοδος της Εκκλησίας της Κύπρου αποφάσισε να σας τιμήσει με την 
ανώτατη τιμή της Εκκλησίας μας, το μέγα χρυσό παράσημο του Αποστόλου 
Βαρνάβα. Η τιμητική αυτή διάκριση έχει διπλή έννοια. Είναι και ευχαριστία 
για τη μέχρι τώρα πολυσχιδή δράση και πολυσήμαντη προσφορά σας για την 
Κύπρο, αλλά και υπόμνηση χρέους και προτροπή «πρὸς τελείωσιν» του αγώνα. 
Αυτό το τελευταίο θα σας υπενθυμίζει ο κατεχόμενος τάφος του Αποστόλου 
Βαρνάβα, που κυκλούται σήμερα, τόσο μεταφορικά όσο και κυριολεκτικά, 
από «κύνας πολλούς».

Εμείς θα θέλαμε να σας διαβεβαιώσουμε ότι δεν θα παύσουμε να 
αγωνιζόμαστε μέχρι  την κατίσχυση του δικαίου μας, όσες θυσίες και όσος 
χρόνος κι αν χρειαστούν, όσο λίγοι κι αν είμαστε κι όσο παράλογο κι αν 
φαίνεται το εγχείρημά μας. Ξέρουμε πως η λογική και οι αριθμοί είναι 
βεβαίωση θανάτου∙ μα ο ελληνικός κυπριακός λαός αρνείται να πεθάνει∙ 
και ξέρει το μυστικό της ζωής: τον αγώνα. Γνωρίζουμε ότι το δίκαιο του 
ισχυροτέρου είναι πολύ παλαιό, τόσο στη θεωρητική του ανάπτυξη όσο και 
στην πρακτική εφαρμογή του. Μας το εκθέτει ο Θουκυδίδης στον περίφημο 
διάλογο Αθηναίων και Μηλίων. Αλλ’ είναι επίσης γνωστό ότι ουδέποτε το 
δίκαιο του ισχυροτέρου εστάθη στον κόσμο ως ηθικό δίδαγμα∙ ούτε και 
παρέμεινε αιωνίως ισχυρόν. Έπεσε πάντοτε μαζί με τους εκπροσώπους του, 
μπροστά στην ισχύν του δικαίου. Στην ανθρωπότητα, παρόλες τις πρόσκαιρες 
δοκιμασίες, επέζησαν και παρέμειναν ως αιώνιες αξίες, οι αξίες της ηθικής και 
του δικαίου και ουδέποτε η αξία της ισχύος η οποία υπήρξε πάντα εφήμερη. 

Δεν ζητούμε παρά τα δικαιώματα που απολαμβάνουν όλοι οι άλλοι 
ελεύθεροι λαοί. Γι’ αυτό και θα αγωνιστούμε μέχρι την απελευθέρωση της 
πατρίδας μας και την επιστροφή όλων στα πατρογονικά μας εδάφη.

Ξέρουμε ότι κατά τον ποιητή:

«Βαριά τα ηνία των λαών, μολύβι το τιμόνι».
Όμως για μας:

«ΠΥΞΙΔΑ, ΣΤΥΛΟΣ ΚΑΙ ΟΔΗΓΟΣ∙ ΤΟ ΔΕΟΣ ΤΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ».
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Στη συνέχεια, ο πρώτος στην εκκλησιαστική τάξη, Μητροπολίτης Πάφου 
κ. Γεώργιος ανέγνωσε το κείμενο της περγαμηνής, το σκεπτικό της οποίας 
εμφαίνεται πιο κάτω.  Ο δε Μακαριώτατος  Αρχιεπίσκοπος Κύπρου κ.κ. Χρυσό- 
στομος επέδωσε στον Αρχιεπίσκοπο Αμερικής Γέροντα κ. Δημήτριο το χρυσό 
παράσημο της Εκκλησίας της Κύπρου.

Εμφανέστατα, συγκινημένος ο Αρχιεπίσκοπος Αμερικής, εξέφρασε βα-
θύτατες ευχαριστίες  και ευγνωμοσύνη για την  ύψιστη αυτή τιμή που του 
αποδόθηκε και ευχήθηκε, όπως η αρχαιότατη Εκκλησία της Κύπρου, σύντομα, 
αξιωθεί να αποκαταστήσει τις  κατεχόμενες περιφέρειές της, για να μπορέσει 
πιο αποτελεσματικά να εκπληρώσει τη θεία αποστολή της και να βασιλεύσει 
στο νησί η γαλήνη και η πρόοδος. 
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Όσο αφορά στο θέμα των επιτευγμάτων του στην Αμερική, ο Σεβα-
σμιώτατος, είπε με ταπεινοφροσύνη, ότι τόσο τα επιτεύγματα στους 
διάφορους τομείς όσο και ιδιαίτερα το επίτευγμα της ενότητας στους κοινούς 
πνευματικούς και εθνικούς στόχους, οφείλεται πρωτίστως στους απόδημους 
Έλληνες, οι οποίοι με τον ζήλο τους,  τη φιλοτιμία  τους και την αγωνιστικότητά 
τους τιμούν την ιδιότητά τους ως Ορθοδόξων Ελλήνων.  

Αναφερόμενος στο Κυπριακό, ο Αρχιεπίσκοπος Αμερικής είπε ότι 
«παλεύουμε με κάθε τρόπο και κρατούμε  το Κυπριακό, ανοικτό, όπως και 
τα θέματα του Οικουμενικοὺ Πατριαρχείου και ιδιαίτερα της λειτουργίας της 
Θεολογικής Σχολής της Χάλκης.  Αγωνιζόμαστε να κρατήσουμε ανοικτά όλα τα 
θέματα που έχουν σχέση με τον Ελληνισμό, την Ορθοδοξία και τα ανθρώπινα 
δικαιώματα. Με τον τρόπο αυτό δεν  δίνουμε τη δυνατότητα σ’ εκείνους οι 
οποίοι πολεμούν και μάχονται εναντίον της αληθείας και του δικαίου να 
θεωρήσουν ότι έχουν κατορθώσει να κλείσουν τα θέματα δια της παραπομπής 
τους στην άγνοια και στη λήθη. Είμαστε υπέρ μιας ζωντανής μνήμης, η 
οποία δεν θα επιτρέψει να  ξεχαστούν αυτά τα θέματα. Αγωνιζόμαστε και 
προσευχόμαστε. «Θυμήσου Κύριε, ο Θεός ημών, ότι εδώ υπάρχει ένα ανοικτό 
θέμα... μια πάρα πολύ μεγάλη πληγή για τον Ελληνισμό, η οποία πρέπει να 
κλείσει κατά τρόπο δίκαιο,  ώστε το μνήσθητι  Κύριε, να γίνει Δόξα Σοι ο 
Θεός» είπε χαρακτηριστικά. Και συνέχισε. 

Η Αρχιεπισκοπή Αμερικής έχει ανάγκη των προσευχών σας.  Εκεί ζουν 
οι  άνθρωποι μας, μακράν  από τους τόπους  της καταγωγής τους,  έστω κι αν 
είναι η πέμπτη γενιά. Υπάρχει, πάντοτε, η βαθιά νοσταλγία, υπάρχει πάντοτε ο 
άρρηκτος δεσμός∙ και επειδή αγωνιζόμαστε για να διατηρήσουμε ακέραια και 
ανόθευτα τα ζωογόνα στοιχεία της Ορθοδοξίας και του  Ελληνισμού, γι’ αυτό 
το λόγο έχουμε ανάγκη τις προσευχές και την αγάπη σας.

Τέλος, ο Σεβασμιώτατος Γέρων Αμερικής κ. Δημήτριος ευχαρίστησε 
και πάλι τον Μακαριώτατο Αρχιεπίσκοπο Κύπρου και την Ιερά Σύνοδο για 
την απονομή του χρυσού παρασήμου του «ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΒΑΡΝΑΒΑ», 
 η οποία αποτελεί την ύψιστη τιμητική διάκριση της Εκκλησίας της Κύπρου. 
«Θεωρώ, και είναι όντως, πολυτιμότατη η σημερινή έκφραση της  αγάπης 
σας, είπε χαρακτηριστικά. Παράλληλα, θ’ αποτελεί για μένα και ένα 
βαθύτατο πνευματικό και εθνικό χρέος για την Εκκλησία  και  τον Ελληνισμό 
της Κύπρου...
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Μετά το πέρας της αντιφώνησής του οι επίσημοι και οι πιστοί συγχάρηκαν 
θερμά τον Αρχιεπίσκοπο Αμερικής και πήραν την πατρική του ευχή, ενώ ο 
βυζαντινός χορός της Ιεράς Αρχιεπισκοπής έψαλλε εκκλησιαστικούς ύμνους.

 

Ακολούθως,  ο Αρχιεπίσκοπος Κύπρου παρέθεσε επίσημο γεύμα, προς 
τιμή του υψηλού Του  προσκεκλημένου.

Το απόγευμα,  ο Αρχιεπίσκοπος Κύπρου παρέθεσε ανοικτή δεξίωση 
για όλους όσοι επιθυμούσαν να προσέλθουν και να πάρουν την ευχή του 
Αρχιεπισκόπου Αμερικής.  

Η πάντοτε φιλόξενη στάση του Αρχιεπισκόπου Κύπρου δεν μπορούσε 
να παραλείψει τη διοργάνωση αυτής της δεξίωσης, η οποία στέφθηκε με 
απόλυτη επιτυχία.  Δεκάδες άνθρωποι, επιφανείς και μη, έφθασαν στην Ιερά 
Αρχιεπισκοπή, το απόγευμα της Κυριακής της Απόκρεω, για να εκπληρώσουν 
ένα ιερό καθήκον και να εκφράσουν την οφειλόμενη τιμή προς το σεπτό 
πρόσωπο του Αρχιεπισκόπου Δημητρίου. 

Αργά το βράδυ, ο Πρόεδρος της Κυπριακής Δημοκρατίας κ. Νίκος 
Αναστασιάδης παρέθεσε επίσημο δείπνο προς τιμή του Αρχιεπισκόπου 
Αμερικής κ. Δημητρίου  και του Μακαριωτάτου στο Προεδρικό Μέγαρο.
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ΔΕΥΤΕΡΑ, 12 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2018

Ο Σεβασμιώτατος Αρχιεπίσκοπος Γέρων Αμερικής κ. Δημήτριος, συνο-
δευόμενος από τον Μακαριώτατο Αρχιεπίσκοπο Κύπρου κ.κ. Χρυσόστομο και 
τον Θεοφιλέστατο Επίσκοπο Καρπασίας κ. Χριστοφόρο, επισκέφθηκαν το πρωί 
της Δευτέρας, 12ης Φεβρουαρίου 2018,  το Παγκύπριο Γυμνάσιο Λευκωσίας, 
όπου έτυχαν θερμής υποδοχής από τη Διευθύντρια, τον Καθηγητικό Σύλλογο 
και τη μαθητιώσα νεολαία του Σχολείου. 

Η επίσκεψη αυτή του Σεβασμιωτάτου στο Παγκύπριο Γυμνάσιο δεν είναι η 
πρώτη, αφού και σε προηγούμενες επισκέψεις του στην Κύπρο, δεν παρέλειψε 
να επισκεφθεί σχολεία, πνευματικά φυτώρια,  επιβεβαιώνοντας την ιδιαίτερη 
αγάπη και το  ενδιαφέρον του για  την Παιδεία.

Η διευθύντρια του Σχολείου κ. Σοφία  Ιωάννου, θέλοντας να εκφράσει τη 
χαρά της για την επίσκεψη του Σεβασμιωτάτου, είπε τα ακόλουθα:

Μακαριώτατέ μας, 

Σεβασμιώτατε, Γέρον Αμερικής κ. Δημήτριε,

Αγαπητοί συνάδελφοι, Αγαπητά παιδιά, καλημέρα σας, 

Έχουμε την ιδιαίτερη χαρά να έχουμε μαζί μας σήμερα την Αυτού 
Μακαριότητα τον Αρχιεπίσκοπο Κύπρου κ.κ. Χρυσόστομο Β΄ με τη συνοδία 

του, καθώς επίσης την Αυτού Σεβασμιότητα τον Αρχιεπίσκοπο Αμερικής 
κ.κ. Δημήτριο, ο οποίος πραγματοποιεί αυτές τις ημέρες επίσκεψη στο νησί μας. 

Ο Αρχιεπίσκοπος Αμερικής κ.κ. Δημήτριος είναι ένας διακεκριμένος 
ποιμενάρχης, ο οποίος υπηρέτησε για πολλά χρόνια το ποίμνιό του με 
αδιάλειπτη αφοσίωση. Η δράση του υπήρξε πολυσχιδής και απλώνεται όχι 
μόνο στον τομέα της θεολογίας, της ποιμαντικής και της παιδείας αλλά και 
στον εθνικό τομέα. Με κάθε ευκαιρία, στις επαφές του με την Αμερικανική 
ηγεσία, προβάλλει τα ελληνικά εθνικά ζητήματα,  ανάμεσα στα οποία είναι 
η τουρκική εισβολή και κατοχή μέρους της Κύπρου, και αγωνίζεται για τον 
σεβασμό των ελληνικών εθνικών δικαιωμάτων και του διεθνούς δικαίου. 

Ακριβώς γι’ αυτή τη μεγάλη προσφορά του προς το Έθνος και την 
Ορθοδοξία, η Εκκλησία της Κύπρου τίμησε χθες τον Σεβασμιώτατο με το 
Χρυσό παράσημο του Αποστόλου Βαρνάβα, το οποίο αποτελεί ύψιστη 
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τιμητική διάκριση της Κυπριακής Εκκλησίας.   

Σεβασμιώτατε, εκ μέρους του προσωπικού και της μαθητικής κοινότητας 
του Παγκυπρίου Γυμνασίου, Σας ευχαριστούμε θερμά για την πολύτιμη 
προσφορά σας και σας παρακαλούμε να εύχεστε για την πρόοδο και την 
ευημερία των διδασκόντων και διδασκομένων στο Παγκύπριον Γυμνάσιον.  

Καλούμε, τώρα, στο βήμα τον Σεβασμιώτατο Αρχιεπίσκοπο Αμερικής για 
τον δικό του χαιρετισμό και τις ευλογίες του. 

 Ο Γέρων Αμερικής κ. Δημήτριος σε μια εμπνευσμένη ομιλία του προς τη 
μαθητιώσα νεολαία μας, τους κάλεσε να μιμηθούν τους εθνομάρτυρες του 
κυπριακού έπους, οι οποίοι, όντως, ετίμησαν την ελληνική και τη χριστιανική 
τους ιδιότητα. Η ηρωική τους πορεία προς τον θάνατο δηλαδή τη αθανασία και 
τα υπέροχα κείμενά τους, τα οποία μας κληροδότησαν, ως ιερά παρακαταθήκη, 
ας αποτελούν για όλους μας και ιδιαίτερα για σας πηγή έμπνευσης και 
χρεωστικής πορείας για ένα ευτυχέστερο μέλλον, σε μια ελεύθερη πατρίδα, 
στην οποία να βασιλεύουν οι αρχές της Δικαιοσύνης, του αλληλοσεβασμού 
και όλων των άλλων ανθρωπιστικών αξιών της ζωής, όπως τις διατύπωσε 
ο αρχαίος ελληνικός στοχασμός και τις τελειοποίησε ο Χριστιανισμός.

Μετά την ομιλία του Σεβασμιωτάτου,  καθηγητές και μαθητές πήραν 
την ευχή Του και ευχήθηκαν σ’ Αυτόν χρόνια πολλά και καρποφόρα στην 
Εκκλησία.

Το μεσημέρι της ίδιας μέρας, ο Αρχιεπίσκοπος Αμερικής απηύθυνε ομιλία 
προς τους Γενικούς Διευθυντές Σχολών Μέσης και Γενικής Εκπαίδευσης, 
τους Επαρχιακούς Επιθεωρητές Μέσης, Γενικής, Μέσης Τεχνικής και 
Επαγγελματικής και Δημοτικής Εκπαίδευσης, σε επίσημο γεύμα το οποίο 
παρέθεσε στο Μέγα Συνοδικό ο Αρχιεπίσκοπος Κύπρου.  

Ο Σεβασμιώτατος, στην ομιλία του, έδωσε ιδιαίτερη έμφαση στην 
εξεύρεση τρόπων προσέγγισης της μαθητιώσας νεολαίας, η οποία, δυστυχώς, 
στις μέρες μας βάλλεται από πολλούς εξωτερικούς κινδύνους, οι οποίοι 
παρακωλύουν την υγιή επικοινωνία και διάπλαση των χαρακτήρων, που είναι 
και η πρωταρχική αποστολή της Παιδείας.

 a
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Καθώς πλησιάζουν να εκπνεύσουν οι ημέρες της παραμονής του 
Σεβασμιωτάτου Αρχιεπισκόπου Αμερικής Γέροντος κ. Δημητρίου στην Κύπρο, 
πολλά οργανωμένα σύνολα  εκφράζουν την επιθυμία τους να δουν εκ του 
πλησίον τον Σεβασμιώτατο και να πάρουν την ευχή του. 

Το απόγευμα της Δευτέρας, 12 Φεβρουαρίου 2018, οι επιζώντες Κύπριοι 
αγωνιστές του εθνικοαπελευθερωτικού αγώνα της Ε.Ο.Κ.Α. 1955-59, 
μετέβησαν στην Ιερά Αρχιεπισκοπή Κύπρου, όπου είχαν τη δυνατότητα για 
μία εκ του σύνεγγυς συνομιλία για τα εθνικά μας θέματα με τον Αρχιεπίσκοπο 
Αμερικής.   

Στη συνέχεια, το Διοικητικό Συμβούλιο της υπό τουρκική κατοχή 
Κοινότητας Αιγιαλούσης Καρπασίας, διοργάνωσε τιμητική εκδήλωση και 
δείπνο, αφιερωμένο στον Σεβασμιώτατο Αρχιεπίσκοπο Αμερικής κ. Δημήτριο.

Παρόντες ήταν μεταξύ άλλων ο Μακαριώτατος Αρχιεπίσκοπος Κύπρου 
κ.κ. Χρυσόστομος, ο Μητροπολίτης Πιττσβούργου κ. Σάββας, ο Μητροπολίτης 
Κορωνείας κ. Παντελεήμων, ο Επίσκοπος Καρπασίας κ. Χριστοφόρος, 
ο κ. Παναγιώτης Χατζηπαντελής, Εκτελεστικός Πρόεδρος και Ανώτατος 
Εκτελεστικός Διευθυντής της Ελληνικής Μεταλλευτικής Δημόσιας Εταιρείας, 
πρόσφυγες της Καρπασίας και άλλοι επίσημοι.

ΤΡΙΤΗ, 13 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2018

ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΟΣ ΑΜΕΡΙΚΗΣ  ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ:
« ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΜΕ ΤΟΝ ΘΕΟ∙  –  ΕΠΙ – ΚΟΙΝΩΝΙΑ  ΜΕ ΤΟΝ  ΑΛΛΟΝ»

Την Τρίτη το πρωί έλαβε χώρα το Ε΄ Μαθητικό Συνέδριο της Ιεράς 
Αρχιεπισκοπής Κύπρου στην αίθουσα τελετών του Ιδρύματος Αρχιεπισκόπου 
Μακαρίου του Γ΄ , με κύριο ομιλητή τον Σεβασμιώτατο Αρχιεπίσκοπο 
Αμερικής κ. Δημήτριο. 

Υπεύθυνος της όλης διοργάνωσης ήταν ο Θεοφιλέστατος Επίσκοπος 
Καρπασίας κ. Χριστοφόρος. Στη μαθητική αυτή ημερίδα συμμετείχαν 
καθηγητές και μαθητές των Σχολείων της Μέσης και Τεχνικής Εκπαίδευσης 
της Αρχιεπισκοπικής Περιφέρειας.

Το θέμα της ημερίδας ήταν:
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  «ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΜΕ ΤΟΝ ΘΕΟ∙  ΕΠΙ – ΚΟΙΝΩΝΙΑ  ΜΕ ΤΟΝ ΑΛΛΟΝ»

Παρών ήταν κι ο Μακαριώτατος Αρχιεπίσκοπος Κύπρου κ. κ. Χρυσόστομος, 
ο οποίος τόνισε στον χαιρετισμό του ότι η επικοινωνία με τον συνάνθρωπό 
μας,  προϋποθέτει την ύπαρξη της μεγίστης των αρετών στην καρδιά μας, της 
αγάπης πρώτα προς τον Θεό και έπειτα προς τον άνθρωπο, που αποτελούν τις 
πρωταρχικές εντολές του Θεού.

Στο συνέδριο παρευρέθησαν επίσης οι Μητροπολίτες Κορωνείας κ. Παντε- 
λεήμων και Πιττσβούργου κ. Σάββας, ο Αρχιγραμματέας της Ιεράς Συνόδου, 
Αρχιμ. Γρηγόριος Μουσουρούλης, ο Διευθυντής Μέσης Εκπαίδευσης του 
Υπουργείου Παιδείας κ. Κυπριανός Λούης, ο οποίος και ανέγνωσε τον 
χαιρετισμό    του Υπουργού Παιδείας, Επιθεωρητές, Εκπαιδευτικοί και μαθητές 
Γυμνασίων, Λυκείων και Τεχνικών Σχολών της Λευκωσίας.

Ο Σεβασμιώτατος Αρχιεπίσκοπος Αμερικής, στην ομιλία του σχετικά με 
την κοινωνία και επι-κοινωνία με τους άλλους, επισήμανε τη διάκριση την 
οποία οφείλουμε να κάνουμε σχετικά με το μυστήριο περί του Τριαδικού Θεού 
και την ύπαρξή Του. Εφόσον ο Θεός είναι υπαρκτός και γίνεται αντιληπτός 
στις καρδιές μας από τις άκτιστες ενέργειές Του, γινόμαστε κοινωνοί Του 
μέσω αυτών των ενεργειών. Και η γνώση που αποκτάται μέσω αυτής της 
κοινωνίας, η αγαπητική σχέση Θεού και ανθρώπου, εκδηλώνεται και επιδρά 
στο κοινωνικό μας περιβάλλον, αποτυπώνεται και στις σχέσεις μας με 
τους υπόλοιπους ανθρώπους.

Σύντομο χαιρετισμό απηύθυνε και ο Πανιερώτατος Μητροπολίτης 
Κορωνείας κ. Παντελεήμων, ο οποίος διατήρησε το ενδιαφέρον όλων τεταμένο, 
χάρη στην ικανότητά του να εκφράζει με γλαφυρότητα τον πατερικό λόγο.  

Στο τέλος των ομιλιών, οι μαθητές είχαν την ευκαιρία να υποβάλουν 
ενδιαφέρουσες ερωτήσεις στον Σεβασμιώτατο Αρχιεπίσκοπο Αμερικής. 

Το πρόγραμμα της ημερίδος συνεχίστηκε με διαχωρισμό των μαθητών 
σε βιωματικά εργαστήρια και  ολοκληρώθηκε με την ανακοίνωση των πο-
ρισμάτων τους. 

Το μεσημέρι της Τρίτης, 13 Φεβρουαρίου 2018, ο Σεβασμιώτατος, συνο-
δευόμενος από τον Μακαριώτατο Αρχιεπίσκοπο Κύπρου κ.κ. Χρυσόστομο 
και τον Θεοφιλέστατο Επίσκοπο Καρπασίας κ. Χριστοφόρο μετέβησαν στο 
Ανώτατο Δικαστήριο, όπου έτυχαν θερμής υποδοχής από τον Πρόεδρο του 
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Ανωτάτου και τα Μέλη του Δικαστικού Σώματος. Ακολούθησε σύντομη 
ανταλλαγή απόψεων για το μέγα θέμα της Δικαιοσύνης και στο τέλος 
ο Πρόεδρος του Ανωτάτου Δικαστηρίου απένειμε στον άγιο Αμερικής τιμητική 
πλακέτα για την  πολύχρονη προσφορά του στην Εκκλησία και στον Άνθρωπο. 

Στη συνέχεια, ο Πρέσβυς της Ελλάδος στην Κύπρο, κ. Ηλίας Φωτόπουλος 
παρέθεσε επίσημο γεύμα στην πρεσβευτική κατοικία στη Λευκωσία προς τιμή 
του Σεβασμιωτάτου Αρχιεπισκόπου Αμερικής.  Παρών ήταν ανάμεσα στους 
εκλεκτούς προσκεκλημένους και ο Πρόεδρος της Βουλής των Αντιπροσώπων 
κ. Δημήτρης Συλλούρης.

ΘΕΟΛΟΓΙΚΗ ΕΣΠΕΡΙΔΑ

Το απόγευμα της ίδιας μέρας, η Θεολογική Σχολή της Εκκλησίας της 
Κύπρου, υπό την καθοδήγηση του Διευθυντή της πρωτοπρεσβυτέρου πατρός 
Κυπριανού Κουντούρη, διοργάνωσε θεολογική εσπερίδα. Ομιλητής ήταν ο 
Σεβασμιώτατος Αρχιεπίσκοπος Αμερικής, με θέμα: «Σύγχρονες θεολογικές 
προκλήσεις και προοπτικές».
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Θερμή υποδοχή επιφυλάχθηκε στον Αρχιεπίσκοπο Αμερικής. Στην 
είσοδο της Σχολής, υποδέχθηκαν τον Σεβασμιώτατο, ο οποίος συνοδευόταν 
από τον Αρχιεπίσκοπο Κύπρου, φοιτήτριες ντυμένες με παραδοσιακές στολές, 
κρατώντας μυροδόχες και θυμίαμα. Φοιτητές έψαλλαν το «ΑΞΙΟΝ ΕΣΤΙΝ» 
εις ήχον β΄, ενώ ο Σεβασμιώτατος και ο  Μακαριώτατος  βάδιζαν προς  την 
αίθουσα των διαλέξεων.

Στη διάλεξη ήταν παρόντες  και οι Μητροπολίτες,  Πάφου κ. Γεώργιος, 
Κιτίου κ. Χρυσόστομος, Κυρηνείας κ. Χρυσόστομος, Κωνσταντίας και 
Αμμοχώστου κ. Βασίλειος, Βόστρων κ. Τιμόθεος, Κορωνείας κ. Παντελεήμων, 
Τριμυθούντος κ. Βαρνάβας, οι επίσκοποι Καρπασίας κ. Χριστοφόρος, 
Χύτρων κ. Λεόντιος  και Μεσαορίας κ. Γρηγόριος, ο Καθηγούμενος της Ι. Μ. 
Αποστόλου Βαρνάβα Αρχιμ. κ. Ιωάννης Ιωάννου, ο Αρχιγραμματέας της Ιεράς 
Συνόδου Αρχιμ. κ. Γρηγόριος Μουσουρούλης, ο Διευθυντής της Ιερατικής 
Σχολής Κύπρου Αρχιμ. κ. Βενέδικτος Ιωάννου και πολλοί άλλοι κληρικοί. 

Με την παρουσία τους, τίμησαν την εκδήλωση η σύζυγος του Προέδρου της 
Δημοκρατίας, ο Πρόεδρος της Βουλής, ο Υπουργός Υγείας, ανώτερα στελέχη 
του Υπουργείου Παιδείας, Πρυτάνεις, Καθηγητές και λοιποί παράγοντες από 
τον χώρο της Παιδείας. 

Τον Σεβασμιώτατο εισήγαγε, εκ μέρους της Σχολής, η κοσμήτορας κυρία 
Βελουδία Σιδέρη με τα κάτωθι: 

Η  Θεολογική Σχολή της Εκκλησίας της Κύπρου, με ιδιαίτερη χαρά και 
συγκίνηση, υποδέχεται σήμερα τον θρησκευτικό και πνευματικό Ηγέτη 
Αρχιεπίσκοπο Γέροντα Αμερικής κ. Δημήτριο, κατά κόσμο Δημήτριο Τρα-
κατέλλη.

Ο Αρχιεπίσκοπος γεννηθείς στη Θεσσαλονίκη το 1928, ολοκλήρωσε 
τις εγκύκλιες σπουδές του στο Πειραματικό Σχολείο του Αριστοτελείου 
Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης το 1946. 

Το 1950 αποφοίτησε από τη Θεολογική Σχολή του Πανεπιστημίου Αθηνών  
με βαθμό άριστα.

Το 1960 χειροτονήθηκε Διάκονος και το 1964 Πρεσβύτερος.

Το 1967 εξελέγη και χειροτονήθηκε Τιτουλάριος Επίσκοπος Βρεσθένης, 
υπεύθυνος για τα προγράμματα επιμόρφωσης των κληρικών της Ιεράς 
Αρχιεπισκοπής Αθηνών.
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Το 1968 εξελέγη από την Ιερά Σύνοδο της Εκκλησίας της Ελλάδος 
Μητροπολίτης Αττικής και Μεγαρίδος, εκλογή την οποία όμως αρνήθηκε για 
λόγους κανονικής τάξεως της Εκκλησίας  και της τότε επικρατούσας ιδιαίτερης   
πολιτικής κατάστασης στην Ελλάδα.

Από το 1964 μέχρι το 1971 έκανε μεταπτυχιακές σπουδές στο Πανεπιστήμιο 
του Harvard και το 1972 αναγορεύθηκε Διδάκτορας Φιλοσοφίας «μετ’ 
επαίνου» από το ίδιο Πανεπιστήμιο.  

Το 1977 αναγορεύθηκε Διδάκτορας της Θεολογικής Σχολής του Πανε-
πιστημίου Αθηνών  με τον βαθμό άριστα.

Κατά τη χρονική περίοδο 1980-1981 και 1983-1993 διετέλεσε   Καθηγητής 
Βιβλικών Σπουδών και Χριστιανικών Πηγών στη Θεολογική Σχολή του Τιμίου 
Σταυρού στη Βοστώνη και παράλληλα δίδαξε Καινή Διαθήκη, ως επισκέπτης 
Καθηγητής, στο Πανεπιστήμιο του Harvard.

Παράλληλα, με το διδακτικό του έργο είχε την ευθύνη και οργάνωση 
του Μεταπτυχιακού Προγράμματος και ήταν ακαδημαϊκός σύμβουλος και 
μέλος πολλών εξεταστικών επιτροπών διδακτορικών διατριβών στο γνωστικό 
αντικείμενο της Καινής Διαθήκης.

Το 1991 η Ιερά Σύνοδος της Εκκλησίας της Ελλάδος τον ανύψωσε σε 
Τιτουλάριο Μητροπολίτη Βρεσθένης.

Το  1993, μετά από εικοσαετή παραμονή στην Αμερική, επέστρεψε στην 
Ελλάδα και  εκ παραλλήλου με την άσκηση των καθηκόντων του στην Ιερά 
Αρχιεπισκοπή Αθηνών ασχολήθηκε  με την  επιστημονική έρευνα.

Τον Οκτώβριο του 1995 ο Οικουμενικός Πατριάρχης κ. Βαρθολομαίος 
και η Ιερά Σύνοδος του Οικουμενικού Πατριαρχείου Κωνσταντινουπόλεως 
διόρισαν τον Σεβασμιώτατο μέλος της Πατριαρχικής Εξαρχίας στην Ιερά 
Αρχιεπισκοπή Βορείου και Νοτίου Αμερικής.

Στις 19 Αυγούστου 1999 η Ιερά Σύνοδος  του Οικουμενικού Πατριαρχείου  
τον εξέλεξε  Αρχιεπίσκοπο Αμερικής. Στην ενθρονιστήρια ομιλία του στις 
18 Σεπτεμβρίου στη Νέα Υόρκη ανέπτυξε τις τρεις κύριες κατευθύνσεις της 
διακονίας του: α) Την ανάπτυξη της Ορθόδοξης πίστης στην Αμερική β) την 
απεριόριστη αγάπη στον άνθρωπο και γ) την προάσπιση, προαγωγή και 
θεμελίωση της αδιάσπαστης ενότητας και ομοψυχίας μεταξύ των μελών της 
Ορθοδόξου Εκκλησίας αλλά και του ευρύτερου κοινωνικού συνόλου.
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Ο Αρχιεπίσκοπος για τη συμβολή του στην επιστήμη και την Εκκλησία 
έλαβε πολλές τιμητικές διακρίσεις. Ενδεικτικώς αναφέρω ότι τον Νοέμβριο του 
2002 εξελέγη παμψηφεί από την Ακαδημία Αθηνών αντεπιστέλλον μέλος στους 
τομείς της Ηθικής και των Πολιτικών Επιστημών, και το 2005 ανακηρύχθηκε 
επίτιμος διδάκτορας από τη Φιλοσοφική  Σχολή  του Πανεπιστημίου Αθηνών.

Στις 19 Φεβρουαρίου 2004, ο Αρχιεπίσκοπος Αμερικής κ. Δημήτριος, 
Υπέρτιμος και Έξαρχος Ωκεανών, Ατλαντικού και Ειρηνικού, εξελέγη μέλος 
της Ιεράς Συνόδου  του Οικουμενικού Πατριαρχείου.

Στις 26 Νοεμβρίου 2015 με απόφαση της Ιεράς Συνόδου του Οικουμενικού 
Πατριαρχείου η Ιερά Αρχιεπισκοπή Αμερικής ανυψώθηκε σε Γεροντική 
Επαρχία του Οικουμενικού Πατριαρχείου και εφεξής ο Αρχιεπίσκοπος 
Αμερικής τιτλοφορείται «Σεβασμιώτατος Αρχιεπίσκοπος Γέρων Αμερικής, 
κ. Δημήτριος».

Ο Σεβασμιώτατος συμμετείχε σε διεθνή επιστημονικά συνέδρια στην 
Ευρώπη και την Αμερική. Είναι μέλος σε πολλούς  επιστημονικούς οργανισμούς 
και σε εκδοτικές επιτροπές έγκριτων επιστημονικών περιοδικών όπως: The 
Greek Orthodox Theological Review και  The Second Century.   

Έχει δημοσιεύσει πολλά επιστημονικά βιβλία – μονογραφίες  και άρθρα 
θεολογικού περιεχομένου,  ελληνιστί και αγγλιστί. Ενδεικτικώς αναφέρουμε  The 
Pre-existence of Christ in Justin Martyr, Ο υπερβατικός Θεός του Ευγνώστου, 
Η Παρουσία του Αγίου Πνεύματος, Εξουσία και Πάθος, Χριστός ο προϋπάρχων 
Θεός, Οι Πατέρες ερμηνεύουν, A Call to Faith, Ways of the Lord κ.ά.

Γνωρίζει την Αγγλική, Γαλλική, Γερμανική, Λατινική, Εβραϊκή, Αραμαϊκή 
και Κοπτική γλώσσα.

Ο Σεβασμιώτατος διακρινόμενος για τη βαθειά χριστιανική του πίστη, το 
ήθος του, την ακεραιότητα του χαρακτήρα του, τη θεολογική του κατάρτιση 
και τη   συμβολή του στην επιστήμη,   θεωρείται ως μία από τις σημαντικότερες 
σύγχρονες εκκλησιαστικές και θεολογικές προσωπικότητες της Ορθόδοξης 
Εκκλησίας και αναγνωρίζεται διεθνώς ως ο σημαντικότερος, ίσως, Έλληνας 
θεολόγος.

Ο Σεβασμιώτατος με την πολύμορφη και δημιουργική ποιμαντική του 
δραστηριότητα, κάνοντας πράξη τον λόγο του Αποστόλου Παύλου στην προς 
Γαλάτας Επιστολή (2,19) «Ζῶ δὲ οὐκέτι ἐγώ, ζῇ δὲ ἐν ἐμοὶ Χριστός», αποτελεί 
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τον αληθινό και ολοκληρωμένο ποιμένα για τους ανθρώπους του ποιμνίου του.

Ο μεστός ακαδημαϊκός λόγος του Σεβασμιωτάτου Αρχιεπισκόπου Αμερι- 
κής γύρω από τις προκλήσεις αλλά και προοπτικές της θεολογίας στη 
σύγχρονη κοινωνία, έδωσε πολλά μηνύματα γύρω από το σοβαρό αυτό θέμα, 
που απασχολεί την κοινωνία μας.

Παραθέτουμε, πιο κάτω, την εμπνευσμένη ομιλία του Σεβασμιωτάτου 
Γέροντος Αμερικής κ. Δημητρίου. 

ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΘΕΟΛΟΓΙΚΕΣ ΠΡΟΚΛΗΣΕΙΣ
 ΚΑΙ  ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ 

Αποτελεί εξαιρετική τιμή για μένα η παρούσα διάλεξις. Πρόσκληση από 
έναν σπουδαίο Προκαθήμενο σε μία νεόδμητη Θεολογική Σχολή με 

ευρύτατο  μέλλον. 

Είμαι βαθύτατα συγκινημένος και ευγνώμων για την δοθείσαν μοι ευκαιρία, 
η οποία συνδέθηκε με το παράσημο του Αγίου Βαρνάβα που δόθηκε από μία 
Εκκλησία ιδρυμένη από τον Άγιο Απόστολο Βαρνάβα και τον Άγιο Απόστολο 
Παύλο και που έδωσε στην Εκκλησία αγίους, μάρτυρες, και εθνομάρτυρες. 

Το θέμα μας σήμερα είναι: Σύγχρονες θεολογικές προκλήσεις και 
προοπτικές. Το θέμα μας, όπως είναι φυσικό, έχει ως κέντρο τη Θεολογία  
τόσον ως σπουδαίο κλάδο μελέτης υπό την ακαδημαϊκή έννοια όσο και ως 
ουσιαστικό περιεχόμενο πίστεως. 

Η πρώτη θεώρηση της θεολογίας ως ακαδημαϊκού κλάδου είναι μάλλον 
διανοητικής φύσεως· η άλλη, της θεολογίας ως πίστεως είναι προσωπικής, 
διαπροσωπικής και υπαρξιακής φύσεως. Αμφότερες οι ανωτέρω θεωρήσεις 
είναι πολύ σημαντικές ως πεδία ζωής και δραστηριότητος για μια Θεολογική 
Σχολή, όπως είναι η παρούσα και για τους ανθρώπους, οι οποίοι διδάσκουν 
ὴ φοιτούν σ’ αυτήν, ιδίως για εκείνους που προορίζονται να γίνουν κληρικοί. 

Όταν ομιλούμε περί συγχρόνων θεολογικών προκλήσεων, η πρώτη 
πρόκληση που συναντούμε είναι γλωσσολογική. Δηλαδή, η λέξη θεολογία αυτή 
καθ’ εαυτήν έχει υποστεί διεργασία σημασιολογικής διαφοροποιήσεως και 
διευρύνσεως. Έτσι είναι σύνηθες στις ημέρες μας να ομιλούμε περί διαφόρων 
επί μέρους πεδίων θεολογίας, όπως ηθική θεολογία, ποιμαντική θεολογία, 
λειτουργική θεολογία, κοινωνική θεολογία, ασκητική θεολογία κ.ο.κ. Αυτοί 
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όλοι είναι χρήσιμοι όροι και σημαντικοί τομείς μαθήσεως, πλην όμως είναι 
σχετικές παρεκκλίσεις της αρχικής και κεντρικής εννοίας της θεολογίας, η 
οποία είναι αφ' ενός μεν η προσωπική γνώση του Θεού, αφ' ετέρου δε ο λόγος 
περί του Θεού. 

Όταν οι Πατέρες της Εκκλησίας ομιλούν περί θεολογίας, είναι ακριβώς 
αυτή η αρχική έννοια την οποίαν έχουν υπ’ όψιν των: «Δεν είναι όλοι σε θέση 
να θεολογούν», λέει ο Άγιος Γρηγόριος ο Θεολόγος, «οὐ παντὸς τὸ θεολογεῖν 
(Λόγος 27.3), αλλά μόνον εκείνοι, οι οποίοι έχουν εξαγνισθεί ψυχή τε και 
σώματι και κατέχουν τη δυνατότητα του διαλογισμού και της προσευχής. Με 
άλλα λόγια, η θεολογία, δηλαδή η γνώση του Θεού και ο περί Θεού λόγος 
αναπτύσσεται από τη μυστική συνάντηση Θεού και ανθρώπου. Η υπερβατική 
όμως αυτή εμπειρία του Θεού πρέπει να διαμορφωθεί και να ενημερωθεί από 
τη Βιβλική Παράδοση και την ζωή της Εκκλησίας. Αληθινός θεολόγος είναι 
εκείνος ο οποίος, σύμφωνα με τον Άγιο Γρηγόριο «πλάθεται καὶ πλάθει ἄλλους 
διὰ τῆς Ἁγίας Γραφῆς» (Λόγος 28.1). Αυτό δεν αποκλείει τη διανοητική 
προσέγγιση και τη γλωσσική εκφορά. Ο Ευάγριος ο Ποντικός συνοψίζει 
το θέμα λακωνικά στη γνωστή του διατύπωση: «θεολόγος εἶναι ἐκεῖνος ὁ 
ὁποῖος προσεύχεται καὶ ἐκεῖνος ὁ ὁποῖος προσεύχεται εἶναι θεολόγος». 

Ας προχωρήσουμε λοιπόν σε ανάλυση του θέματός μας «Σύγχρονες 
θεολογικές προκλήσεις και προοπτικές» έχοντας υπόψη  την πατερική 
αντίληψη περί θεολογίας, ως κοινωνίας μετά του Θεού και ως ουσιαστικού 
λόγου περί Αυτού.

1. Η ΘΕΟΛΟΓΙΑ ΩΣ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΚΑΙ ΒΙΩΜΑ – ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΗΣ 
ΑΛΗΘΕΙΑΣ ΠΕΡΙ ΘΕΟΥ ΤΗΣ ΑΠΟΚΑΛΥΦΘΕΙΣΗΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΘΕΟ.

Αυτή η τελευταία φράση είναι ο πυρήνας του θέματος: ο άνθρωπος γνωρίζει 
τον Θεό και μπορεί να ομιλεί περί Αυτού τόσον όσον ο Θεός αποκαλύπτει τον 
Εαυτόν Του στον άνθρωπο. 

Το ότι ο Θεός είναι πνεύμα, ότι είναι αιώνιος, άυλος, ασώματος, 
αόρατος, πέραν των συνηθισμένων αισθήσεών μας, αποτελεί ακρογωνιαίο 
λίθο της θεολογίας μας. Το ερώτημα που τίθεται αμέσως είναι: πώς ακριβώς 
αποκαλύπτεται ο Θεός στον άνθρωπο;

Ο Απόστολος Παύλος αναφέρεται σε αυτό το θέμα στην Επιστολή του 
προς Ρωμαίους (1:19-20): «διότι τὸ γνωστὸν τοῦ Θεοῦ φανερὸν ἐστιν ἐν 
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αὐτοῖς· ὁ γὰρ Θεὸς αὐτοῖς ἐφανέρωσε.  τὰ γὰρ ἀόρατα αὐτοῦ ἀπὸ κτίσεως 
κόσμου τοῖς ποιήμασι νοούμενα καθορᾶται, ἥ τε ἀΐδιος αὐτοῦ δύναμις καὶ 
θειότης».

Εδώ διατυπούται με σαφήνεια ότι πρώτον ο Θεός αποκαλύπτεται δια του 
φυσικού κόσμου, δια της υπάρξεως του σύμπαντος.

Είναι κοινό βίωμα της ανθρώπινης φυλής το γεγονός ότι τα θαύματα του 
σύμπαντος καταδεικνύουν τον Δημιουργό: «Οἱ οὐρανοὶ διηγοῦνται δόξαν 
Θεοῦ, ποίησιν δὲ χειρῶν αὐτοῦ ἀναγγέλλει τὸ στερέωμα»  μαρτυρεί ο Ιερός 
Ψαλμωδός (Ψαλμός 18:1). Αλλά δεν είναι μόνον τα ουράνια φαινόμενα τα 
οποία μας αποκαλύπτουν τον Θεόν. Όπως στρέφουμε την προσοχή μας στον 
πλανήτη μας και στα πλάσματά του, ανακαλύπτουμε απέραντη ποικιλία φυτών 
και ζώων, και την πολύπλοκη ισορροπία της ζωής ανάμεσά των, και τους 
μυστηριώδεις τρόπους με τους οποίους ζουν ακόμη και σε πλέον αφιλόξενα 
περιβάλλοντα. 

Ο Μέγας Βασίλειος ωραία παρατηρεί (Ἑξαήμερος 1,7) ότι: ὁ κόσμος 
τεχνικόν ἐστι κατασκεύασμα προκείμενον πᾶσιν εἰς θεωρίαν, ὥστε δι’ αὐτοῦ 
τὴν τοῦ ποιήσαντος αὐτὸν σοφίαν ἐπιγινώσκεσθαι». Ο Θεὸς αποκαλύπτει 
τον Εαυτόν Του στο σύνολο της δημιουργίας Του. Και συμπληρώνει, «εἷς 
χόρτος καὶ μία βοτάνη ἐξαρκεῖ τὴν διάνοιάν σου πᾶσαν εἰς τὴν θεωρίαν τῆς 
ἐξειργασμένης αὐτὰ τέχνης ἀπασχολῆσαι (Ἑξαήμερος 1,7).

Παρά ταύτα, στο θέμα αυτό εμφανίζεται μια σοβαρή πρόκληση για 
τη θεολογία από πλευράς ορισμένων επιστημόνων. Πρόκειται για την 
επιχειρηματολογία ότι στο θέμα της δημιουργίας του σύμπαντος υπάρχει 
εγγενής διαφωνία μεταξύ επιστήμης και θεολογίας. Ορισμένοι επιστήμονες 
ισχυρίσθηκαν ότι το σύμπαν, ως όλον και ως επί μέρους όντα και φαινόμενα, 
δεν αποκαλύπτει τον Θεόν που δεν υπάρχει, ότι θεωρίες της αστρονομίας, της 
φυσικής και της βιολογίας έδειξαν ότι το σύμπαν δημιουργήθηκε αυτομάτως, 
χωρίς να χρειάζεται Θεό Δημιουργό, ο οποίος ούτως η άλλως γι’ αυτούς 
δεν υπάρχει. 

Οι επιστήμονες αυτοί, άσχετα με την κατάρτισή των στους τομείς μελέτης 
των, έχουν ξεχάσει ένα σημαντικό μάθημα της ιστορίας των επιστημών, ότι:   
οι επιστημονικές θεωρίες έρχονται και παρέρχονται.

Και τα θεολογικά συμπεράσματα που αντλήθηκαν απ’ αυτές τις εγκατα-
λελειμμένες  θεωρίες έχασαν το κύρος και τη βασιμότητά τους. 
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Οι επιστήμονες έχουν την ακαδημαϊκή ευθύνη να μην εκφέρουν επιπόλαιες 
απόψεις για τη θεολογία, με ιδεολογικές απόψεις περί δημιουργίας του 
σύμπαντος που κείνται εκτός του πεδίου ερεύνης των∙ από την άλλη πλευρά 
οι  θεολόγοι, οι οποίοι σέβονται τον κλάδο τους πρέπει να προσέχουν στην 
διατύπωση απόψεων σχετικών με καθαρά επιστημονικά θέματα. Η θεολογική 
προοπτική είναι πάντοτε και μόνον η αλήθεια, που αποκαλύπτεται από τον 
Θεό για τον Θεό και τον κόσμο. Όλα όσα ο Θεός κάνει γνωστά σε μας για τον 
Εαυτόν Του τα κάνει ως παραχώρηση στη δική μας αδυναμία και άγνοια, και 
ενδύει τον Εαυτόν Του με γλώσσα, η οποία παραδόξως μπορεί να αποκρύπτει 
την ίδια ακριβώς στιγμή που αποκαλύπτει. 

Αυτή η άποψη παρουσιάζεται με σαφήνεια από τον Άγιο Γρηγόριο 
τον Θεολόγο στους θεολογικούς λόγους του. Ο ακρογωνιαίος λίθος του 
επιχειρήματός του εναντίον της αιρέσεως του νεο-Αρειανισμού είναι ότι η 
ανθρώπινη γλώσσα είναι ανεπαρκής να μεταδώσει την αλήθεια του Θεού, 
όπως και ο ανθρώπινος νους να την κατανοήσει. Λέει ο Άγιος Γρηγόριος: 
«Φράσαι δὲ ἀδύνατον. Ἀλλὰ φράσαι μὲν ἀδύνατον, ὡς ὁ ἐμὸς λόγος, νοῆσαι 
δέ, ἀδυνατώτερον (Λόγος 28.4). 

Τόσο οι επιστήμονες των φυσικών επιστημών όσο και θεολόγοι, σεβόμενοι 
τη σοφία των Πατέρων, διαπιστώνουν ότι δεν υπάρχει σύγκρουση μεταξύ των 
τομέων μαθήσεως. Σε τελευταία ανάλυση δεν υπάρχει σύγκρουση μεταξύ 
θεολογίας και επιστήμης. Παρά ταύτα, στο θέμα αυτό υπάρχει πάντοτε μια 
πρόκληση για τη θεολογία. 

Ομιλούμε, ως τώρα, περί της θεολογίας ως παρουσιάσεως και αναλύσεως 
της αληθείας περί Θεού την οποία Εκείνος αποκαλύπτει στο βασίλειο της 
Δημιουργίας του σύμπαντος. Αλλά, βεβαίως, πέραν της γενικής αποκαλύψεως 
του φυσικού κόσμου, υπάρχει και η ιδιαίτερη αποκάλυψη, την οποία ο Θεός 
προσφέρει δια των επιλέκτων ανθρώπων Του: των Προφητών, Αποστόλων, 
Μαρτύρων, Αγίων και των Πατέρων· πρωτίστως δε διά του Χριστού, του 
σαρκωθέντος Υιού του Θεού. Αυτή η ιδιαίτερη αποκάλυψη έχει ενσωματωθεί 
για μας στην Αγία Γραφή, στον κανόνα της Παλαιάς και της Καινής Διαθήκης και 
στην ευρύτερη θεολογική ερμηνεία του κανόνος αυτού διά των Οικουμενικών 
Συνόδων, υπέροχων θεολογικών έργων των πατέρων, διά των λόγων και των 
πράξεων των αγίων και των μαρτύρων, διά των εμπειριών των ασκητικών 
Πατέρων, και διά των προσευχών και της υμνολογίας του τεράστιου όγκου 
των λειτουργικών κειμένων μας. 
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Για τον λόγο αυτό, κάθε θεολόγος έχει την υποχρέωση πρωτίστως να 
καταστεί γνώστης της φανερώσεως του Θεού δια της Αγίας Γραφής. Εδώ 
υπάρχει μια πρόκληση και ταυτοχρόνως μια σημαντική θεολογική προοπτική.

Εδώ προβάλλεται η ανάγκη και αποστολή, η ιδεολογία να αναλύσει, να 
ερμηνεύσει και να προβάλει αυτόν τον τεράστιο πλούτο της αληθείας, που 
αποκαλύφθηκε από τον Θεό δια του Χριστού και διατηρείται ζωντανή εν τη 
Εκκλησία, σε μια γλώσσα κατανοητή και πειστική για τον σύγχρονο άνθρωπο.   

Εφόσον η θεολογία είναι παρουσίαση και ανάλυση της αποκαλύψεως του 
Θεού, και εφόσον η καρδιά της αποκαλύψεως είναι υπό μορφή κειμένου δηλ. 
γραπτού λόγου,  η θεολογία έχει άμεση σχέση με την χρήση της γλώσσης∙ δεν 
είναι τυχαίο ότι ιστορικά οι τομείς της γλωσσολογίας και της γραμματικής 
έχουν αναπτυχθεί κυρίως από το ενδιαφέρον για τη σωστή ερμηνεία της Αγίας 
Γραφής και γενικά των ιερών κειμένων. 

2. Η ΘΕΟΛΟΓΙΑ ΠΡΟΣΦΕΡΕΙ ΤΗ ΓΛΩΣΣΑ 
ΚΑΙ ΤΗΝ ΠΡΑΞΗ ΤΗΣ ΛΑΤΡΕΙΑΣ

Ένα δεύτερο πεδίο θεολογικών προκλήσεων και προοπτικών συνδέεται 
με τη γλώσσα και πράξη της Ορθοδόξου Χριστιανικής λατρείας μας. Αυτό 
γίνεται με δύο τρόπους: πρώτον, με τη γλωσσική ανάπτυξη των Βιβλικών 
κειμένων, που αποτελούν τη βασική μορφή της λειτουργικής πράξεως της 
Εκκλησίας μας και δεύτερον με την υπέροχη θεολογική γλωσσική επένδυση 
της Ορθοδόξου τελετουργίας.

Ας μελετήσουμε τον πρώτο τρόπο. Αν ανοίξει κανείς τα λειτουργικά βιβλία 
της Εκκλησίας, θα διαπιστώσει ότι η λατρεία μας διαποτίζεται από βιβλικά 
κείμενα. Ολόκληρη η Καινή Διαθήκη και μεγάλο μέρος της Παλαιάς Διαθήκης 
έχουν ενσωματωθεί κατά λέξιν στις ποικίλες ακολουθίες και λατρευτικές 
εκφάνσεις.

Χαρακτηριστικό παράδειγμα εντόνου βιβλικής παρουσίας στη λατρεία 
της Ορθοδόξου Εκκλησίας είναι η ευρύτατη χρήση των ψαλμών της Παλαιάς 
Διαθήκης.

Οι Ψαλμοί κατέχουν κυρίαρχη θέση στον τομέα της Θεολογίας, τόσο 
για την προφητική Χριστολογική μαρτυρία τους όσο και για την επίδρασή 
τους στη λειτουργική ζωή του Ορθοδόξου Χριστιανισμού. Δεν υπάρχει Θεία 
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Λειτουργία, καθημερινή ακολουθία, ή περιστασιακή προσευχητική τελετή, η 
οποία να μην περιέχει ή τουλάχιστον να μην αναφέρει κάποιο κείμενο από την 
Καινή Διαθήκη ή τους Ψαλμούς.  

Η χρήση όμως των εξαίσιων αυτών κειμένων έχει επιδράσει δημιουργικά 
στη θεολογική διαμόρφωση της γλώσσας της λατρείας μας.

Εξ αιτίας της αφθάστου θεολογικής ποιότητος των ανωτέρων βιβλικών 
κειμένων, η  Ορθόδοξη λειτουργική γλώσσα που τα συνοδεύει είναι πάντοτε 
υψηλής ποιότητος, από πλευράς ρητορικής, ποιητικής και θεολογικής. 
Η λειτουργική μας γλώσσα είναι γλώσσα υπέροχης ωραιότητας και 
θαυμαστής ευφράδειας. 

Κάθε λέξη έχει επιλεγεί επιμελώς: για την ακρίβεια της εννοίας, για τον 
ήχο και το μέτρο της, για την παρήχηση και το ρυθμό της. Υπάρχει διάχυτο 
μεγαλείο παντού. Ακόμη και όταν απλά διαβάζονται, οι Ορθόδοξες προσευχές 
γίνονται γοητευτικοί ύμνοι, ενώ πάντοτε προσφέρουν απίθανο θεολογικό 
βάθος.

Αναφέρω μεταξύ άλλων το εύγλωττο παράδειγμα του Ακαθίστου Ύμνου, 
ο οποίος προσφέρει εντυπωσιακή θεολογία σε ποιητική γλώσσα και ο οποίος 
με έντεχνη χρήση παραλληλισμών, αντιθέσεων, παρηχήσεων, παρονομασιών, 
καθώς και της αλφαβητικής ακροστιχίδος, η οποία τον διατρέχει, προβάλλει 
εύστοχα το μυστήριο της ενανθρωπήσεως του Θεού Λόγου δια της 
Θεοτόκου. 

Σκεφθείτε, επίσης, την υμνολογία της Μεγάλης Εβδομάδος στην οποία 
οι κανόνες και ύμνοι κάθε ημέρας, ως το Πάσχα, δεν αποτελούν μόνο τα 
ουσιαστικότερα θεολογικά κείμενα για το Πάθος και την Ανάσταση του 
Κυρίου Ιησού Χριστού αλλά και την υψηλότερη θεολογική γλώσσα.

Ας μνημονεύσουμε, ακόμη, και το παράδειγμα των Αναστασίμων Εξαπο-
στειλαρίων του Όρθρου της Κυριακής, και τον τρόπο με τον οποίο κάθε 
εξαποστειλάριο αναπτύσσει σε θεολογική γλώσσα τις ιδέες του Ευαγγελίου 
που μόλις αναγνώσθηκε. Είναι, κατ’ ουσίαν, σύντομες Ευαγγελικές παρα-
φράσεις σε μετρικό ρυθμό, που επιτυγχάνουν να ενσωματώσουν τις ακριβείς 
λέξεις των Ευαγγελιστών αλλά σε ποιητική μορφή. 

Σε όλους τους ύμνους του Εσπερινού, του Όρθρου και της Θείας 
Λειτουργίας, βρίσκουμε αναρίθμητες παραπομπές και έμμεσες αναφορές στη 
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Βίβλο, ως πηγή της θεολογίας και της γνώσεως του Θεού. Δεν υπάρχει δυστυχώς 
αρκετός χρόνος για να παρουσιάσουμε τον πλούτο της υπέροχης ποιήσεως, 
υμνολογίας και προσευχών της Εκκλησίας μας, και τους επινοητικούς τρόπους, 
δια των οποίων ενσωματώνουν αμέσως η εμμέσως τη θεολογία, η οποία 
μας παρέχεται μέσω της Αγίας Γραφής και των κειμένων των Πατέρων της 
Εκκλησίας. Η μεγάλη πρόκληση και προοπτική στην προκειμένη περίπτωση 
είναι η παρουσίαση και ανάλυση αυτού του πλούτου της λατρείας μας, ως 
μοναδικού μέσου γνώσεως του Θεού και επικοινωνίας μετ’ Αυτού. 

Πριν κλείσουμε το θέμα των θεολογικών προκλήσεων και προοπτικών 
σχετικά με τη λατρεία, ας αναλογισθούμε, έστω και για μια στιγμή, τον 
δεύτερο τρόπο, ο οποίος συνδέει τη θεολογία με τη λατρευτική πράξη της 
Εκκλησίας μας.  Εννοούμε εδώ τελετουργικές κινήσεις και πράξεις, όπως 
συμβαίνει στην τέλεση του ιερού μυστηρίου της Θείας Ευχαριστίας και των 
λοιπών ιερών Μυστηρίων.  Στην Εκκλησία μας, για όλες τις αγιαστικές πράξεις 
που εκτελεί ο λειτουργών κληρικός, υπάρχουν Βιβλικά προηγούμενα, τα 
οποία όμως προσφέρονται μέσα σε πλαίσιο θεολογικής γλώσσης, εξαιρετικά 
ανεπτυγμένης. Οι διάφορες κινήσεις και τελετουργικές πράξεις και τα 
χρησιμοποιούμενα υλικά στην τέλεση των ιερών μυστηρίων,  ερμηνεύονται 
με απαράμιλλο θεολογικό τρόπο, μέσω των κειμένων, που χρησιμοποιούνται 
στις παραπάνω ιερές ακολουθίες. Πέραν της αναγνώσεως των σχετικών 
λειτουργικών κειμένων είναι απαραίτητο να υπάρχει πάντοτε ο γνήσιος 
θεολογικός λόγος του ιερουργούντος. Και αυτό, βεβαίως, αποτελεί πρόκληση 
και ευλογημένη προοπτική.  

3. Η ΘΕΟΛΟΓΙΑ ΩΣ ΠΑΡΑΓΩΝ ΔΙΑΜΟΡΦΩΤΙΚΟΣ ΤΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ  
ΚΑΙ ΤΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΗΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΙΕΡΩΣΥΝΗΣ.

Η Θεολογία δεν περιορίζεται μόνο στην παρουσίαση και ανάλυση 
της αλήθειας της αποκαλυφθείσης από τον Θεό, ή στην προσφορά της 
κατάλληλης γλώσσας και πράξεως στη διαμόρφωση της λατρείας. Είναι 
επιπλέον και ουσιωδέστατος παράγων διαμορφωτικός της αποστολής και 
του λειτουργήματος της ιερωσύνης. Δε νοείται να είναι κάποιος ιερέας ή 
διδάσκαλος θρησκευτικών χωρίς να διαθέτει ισχυρή και πλήρη θεολογική 
κατάρτιση.  

Δεν υπάρχει κανείς καλύτερος υπέρμαχος αυτής της ιδέας από τον Άγιο 
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Γρηγόριο τον Θεολόγο, ειδικότερα, όπως εκφράσθηκε στον Δεύτερο Λόγο του 
περί της Υπερασπίσεως της εις Πόντον φυγής του. Σ΄αυτόν τον λόγο του ο 
Άγιος Γρηγόριος αναπτύσσει τη σκέψη του για την αναγκαιότητα υπάρξεως 
ιερέων, οι οποίοι να κατανοούν πλήρως, το πώς τα δόγματα και οι εντολές της 
Βίβλου, δηλ. μια ισχυρή θεολογική γνώση, λειτουργούν ως φάρμακα για την 
αντιμετώπιση πνευματικών ασθενειών (2.16). Ο Άγιος Γρηγόριος αποκαλεί 
την ποιμαντική αυτή φροντίδα «τέχνη τεχνῶν καὶ ἐπιστήμη ἐπιστημῶν» 
(2.16). Λέγει ότι ο θεράπων των ψυχών αναλαμβάνει έργο πιο επίπονο και πιο 
σημαντικό από το έργο των ιατρών, που θεραπεύουν το σώμα. 

Η ποιμαντική θεραπευτική προσφορά του κληρικού πραγματοποιείται, 
πρωτίστως, μέσω αυτού το οποίο ο Άγιος Γρηγόριος θεωρεί πρώτο καθήκον, 
ήτοι την διανομήν ή σποράν του λόγου (2.35). Τονίζει ότι οι λέξεις έχουν 
τεράστια δύναμη,  θεραπεύουν αλλά μπορούν και να τραυματίσουν. Όπως 
ένας επιδέξιος θεραπευτής σωμάτων, ο κληρικός, ως θεραπευτής ψυχών, 
πρέπει να είναι καλός θεολόγος, να γνωρίζει το σωστό πνευματικό φάρμακο 
για κάθε περίπτωση ή για κάθε ψυχή. Αυτό απαιτεί πρωτίστως φροντίδα, 
προετοιμασία, μελέτη και καλή θεολογική κατάρτιση για να αντλεί από τον 
πλούτο της Αγίας Γραφής και της πείρας της Εκκλησίας. 

Γράφει χαρακτηριστικά ο Άγιος Γρηγόριος ο Θεολόγος:  

...Όπως το ίδιο φάρμακο και η ίδια τροφή δεν χορηγούνται στους 
ανθρώπους με τον ίδιο τρόπο, αλλά γίνεται διαφοροποίηση σύμφωνα με τον 
βαθμό υγείας η ασθενείας τους· έτσι κατ’ αυτόν τον τρόπο αντιμετωπίζονται 
και οι ψυχές με διαφορετικές οδηγίες και υποδείξεις.

Ορισμένοι, χρειάζεται να τραφούν με το γάλα των απλουστέρων και 
στοιχειωδών δογμάτων· άλλοι απαιτούν τη σοφία, η οποία μοιράζεται μεταξύ 
των τελείων, και την υψηλότερη και πιο στερεά τροφή.  

Τα θέματα αυτά απαιτούν εξαιρετική ικανότητα και κατάρτιση στη 
θεολογία. Και μαζί με αυτά, απαιτούν από τον ιερέα να είναι ο ίδιος 
εμπνευσμένος και διαμορφωμένος από τη θεία αποκάλυψη και το φως της 
θεολογίας. Διότι είναι αμαρτία για έναν ηγέτη, λέει ο Άγιος Γρηγόριος (Λόγος 
43 περί Αγ. Βασιλείου, 38), να αποτύχει να υπερβεί το επίπεδο αρετής της 
πλειοψηφίας των πολλών, και δια συνεχούς προόδου να συνδέσει την αρετή 
του με την αξιοπρέπεια και το αξίωμά του. Εδώ έχουμε μια σαφή θεολογική 
πρόκληση αλλά και προοπτική.  
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Ο Μέγας Βασίλειος ανέβασε τα κριτήρια ακόμη υψηλότερα. Στο σπουδαίο 
έργο του «Όροι κατά πλάτος», λέγει ότι οι ηγέτες στη χριστιανική κοινότητα 
πρέπει πρώτα να καταστήσουν εαυτούς πιστά αντίγραφα του Ιησού Χριστού 
μέσω της ταπεινότητος, σύμφωνα με το πρότυπο, το οποίο έθεσε ο Ίδιος ο 
Χριστός (Όρος 43). Και συμπληρώνει ότι ο χριστιανός ηγέτης πρέπει να 
αναδείξει τη ζωή του φωτεινό υπόδειγμα, για την τήρηση κάθε εντολής του 
Κυρίου, ούτως ώστε να μην υπάρξει δικαιολογία γι’ αυτούς  που είναι υπό 
την καθοδήγησή του, να σκεφθούν ότι οι εντολές του Κυρίου είναι αδύνατες 
η εύκολα παραβλέψιμες. 

Γι’ αυτό τον λόγο ο Άγιος Γρηγόριος, όπως αναφέραμε νωρίτερα, 
είπε ότι η θεολογία δεν είναι κάτι το οποίο μπορούν όλοι εύκολα να 
εξασκήσουν. Και πρόσθεσε στους Ρητορικούς Λόγους του ότι η μελέτη 
της Βίβλου δεν είναι πρωτίστως συσσώρευση πληροφοριών αλλά μάλλον  
η βίωση της εμπειρίας του Τριαδικού Θεού υπό την καθοδήγηση του Αγίου 
Πνεύματος. Το υπέρτατο πρότυπο για τη διαμορφωτική δύναμη της θεολογίας 
στην αποστολή και λειτουργία του κληρικού είναι ο Ίδιος ο Ιησούς Χριστός, 
ο Θεός που σαρκώθηκε και έγινε άνθρωπος, για να καταστήσει τον άνθρωπο 
Θεόν, κάτωθεν ανελθόντα (Λόγος 30.21). 

4. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΙΚΕΣ ΣΚΕΨΕΙΣ - 
 Η ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΤΙΚΗ ΦΥΣΗ ΤΗΣ ΘΕΟΛΟΓΙΑΣ

Το θέμα «Σύγχρονες θεολογικές προκλήσεις και προοπτικές» μάς έδωσε 
την ευκαιρία να δούμε τη θεολογία πρώτον ως παρουσίαση και ανάλυση 
της αλήθειας της αποκαλυφθείσης από τον Θεό, δεύτερον ως διαμορφωτικό 
παράγοντα της γλώσσης και της πράξεως της λατρείας, και τρίτον ως δια-
μορφωτικό παράγοντα της αποστολής και λειτουργίας της Ιερωσύνης. 
Το κύριο και κοινό στοιχείο σε όλα αυτά είναι ότι η θεολογία αποτελεί 
τεράστια μεταμορφωτική δύναμη. Η ουσιαστική πρόκληση και η αληθινή 
προοπτική είναι μια θεολογία που μεταμορφώνει και εκφράζεται από θεολόγους, 
οι οποίοι είναι άνθρωποι μεταμορφούμενοι στο μέτρο ηλικίας του πληρώματος 
του Χριστού κατά τον Απόστολο Παύλο (προς Εφεσίους 4:13). 

 Ένας αληθινός θεολόγος, που αντιμετωπίζει τις σύγχρονες προκλήσεις, 
δεν είναι απλώς ένας καλός μελετητής, ένας δεξιοτέχνης συγγραφέας, ή 
ένας εύγλωττος ομιλητής. Αληθινός θεολόγος είναι εκείνος, ο οποίος 
βρίσκεται συνεχώς σε διαδικασία πνευματικής μεταμορφώσεως, μέσω της 
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Χάριτος του Χριστού και της εγκατοικίσεως του Αγίου Πνεύματος. Αυτή 
τη μεταμορφωτική δύναμη της θεολογίας την βλέπουμε ανάγλυφα στις 
περιπτώσεις τριών μεγάλων μορφών της πίστεως μας, που απεκλήθησαν από 
την Εκκλησία Θεολόγοι. Πρόκειται για τον Άγιο Ιωάννη τον Θεολόγο και 
Ευαγγελιστή, για τον Άγιο Γρηγόριο τον Θεολόγο και για τον Άγιο Συμεών 
τον Νέο Θεολόγο. 

Ο άγιος Ιωάννης, ο Θεολόγος πριν συναντήσει τον Χριστό ήταν ένας 
απλός ψαράς της Γαλιλαίας. Αφού γνώρισε τον Κύριο, μεταμορφώθηκε 
πλήρως, έγινε ο αγαπημένος μαθητής, ο ευαγγελιστής, ο συγγραφέας του 
τετάρτου Ευαγγελίου, τριών επιστολών και του τελευταίου βιβλίου της Καινής 
Διαθήκης, δηλ. της Αποκαλύψεως.  

Ο Άγιος Γρηγόριος, ως ευφυέστατος νέος ήταν μελετηρός: επιμελής και 
εσωστρεφής. Δεν εκτιμούσε την πολιτική και κυριολεκτικά δραπέτευσε από 
τις ευθύνες του επισκοπικού αξιώματος. Και όμως, με την αφοσίωσή του στη 
θεολογία, αυτός ο ντροπαλός και ευαίσθητος άνθρωπος μεταμορφώθηκε, 
αναδείχτηκε πνευματικός ποιμήν όλων των ειδών των ανθρώπων, και ένας 
από τους μεγαλύτερους πρωταθλητές της Ορθοδοξίας στη μάχη εναντίον 
της φοβερής αιρέσεως του Αρείου.  Μεταμορφώθηκε από μοναχικός βιβλιο- 
φάγος σε μεγάλο απόστολο και αλιέα ανθρώπων.  

Ο Άγιος Συμεών, ο Νέος Θεολόγος, γεννήθηκε, όπως ξέρουμε, σε 
αρχοντική οικογένεια και μορφώθηκε στα σαλόνια του Βυζαντινού αυτο-
κράτορα. Προοριζόταν, με γήινους όρους, για μια ζωή προνομίων και 
ανέσεως. Αλλά όταν έγινε δεκατεσσάρων ετών γνώρισε έναν μοναχό από τη 
Μονή Στουδίου, στην Κωνσταντινούπολη και από τη στιγμή εκείνη άρχισε να 
μελετά και να βιώνει τη θεολογία, η οποία τον μεταμόρφωσε. Ο άνθρωπος 
των υψηλών κοινωνικών προνομίων μεταμορφώθηκε σε ταπεινό ασκητή και, 
ταυτοχρόνως, σε άνθρωπο πρωτοφανούς θεολογικής παρρησίας και τόλμης. 

Εδώ, πρόκειται, όπως και στις περιπτώσεις του Αγίου Ιωάννου του 
Θεολόγου και του Αγίου Γρηγορίου του Θεολόγου για μια θεολογία αληθινή, 
μεταμορφωτική και τολμηρή ενώπιον Θεού και ανθρώπων. Αυτό εννοούσε ο 
Άγιος Γρηγόριος, όταν έγραφε ότι ο αληθινός θεολόγος είναι αυτός ο οποίος 
πλάθεται και πλάθει άλλους, δια του θείου λόγου (Λόγος 28.1). 

Αυτή η θεολογία με την ακατανίκητη μεταμορφωτική της δύναμη μπορεί 
να αντιμετωπίσει όλες τις σύγχρονες προκλήσεις. Μπορεί να αντιμετωπίσει 
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τις προκλήσεις, που προέρχονται από την επιστήμη και τη φιλοσοφία, από την 
πολιτική και την τεχνολογία, από τη διαφθορά και την κοινωνική σύγχυση, 
από την αθεΐα και τον αγνωστικισμό, από τις καινοφανείς ιδεολογίες και 
την άρνηση των πνευματικών αξιών, από τη διάβρωση των θεσμών και τον 
ευτελισμό του ανθρώπου.

Αυτή η θεολογία με τη μεταμορφωτική της δύναμη προσφέρει μεγάλες 
και ελπιδοφόρες προοπτικές. Προοπτικές ελπίδος σ’ έναν κόσμο που αναζητεί 
λύσεις σε άλυτα προβλήματα. Προοπτικές ανοίγματος προς τον κόσμο του 
αιωνίου και φιλανθρώπου Θεού. Προοπτικές σωτηρίας και υπερβάσεως του 
κακού και του θανάτου. 

Αυτήν τη θεολογία καλλιεργεί και διδάσκει η νέα Θεολογική Εκκλησια-
στική Σχολή, την οποία ίδρυσε ο Μακαριώτατος Αρχιεπίσκοπος Κύπρου 
κύριος κύριος Χρυσόστομος. Γι’ αυτό και είναι βέβαιο ότι θα γίνει ένα κέντρο 
που θα εκπέμπει μεταμορφωτική θεολογία πέραν της ηρωικής Μεγαλονήσου. 
Θεολογία, η οποία με την Χάριν του Θεού και την απέραντη ευλογία Του, θα 
απαντά δημιουργικά στις προκλήσεις και θα ανοίγει οδούς και προοπτικές για 
ένα καλύτερο αύριο. 

Μια θεολογία, η οποία αντλεί από τον πλούτο του παρελθόντος και την 
εμπειρία του παρόντος και δεν περιμένει παθητικά το μέλλον, αλλά δημιουργεί 
το μέλλον∙ και με τη δύναμη και Χάριν του Θεού οικοδομεί το αύριο. Ένα 
αύριο άξιο του ανθρώπου, ως τέκνου του Παντοκράτορος Θεού». 

Ο βαθυστόχαστος και αισιόδοξος θεολογικός λόγος του Σεβασμιωτάτου 
Γέροντος Αμερικής κ. Δημητρίου συνήρπασε και ανέβασε πνευματικά τους 
παρισταμένους, οι οποίοι στη συνέχεια, τον συγχάρηκαν θερμά και ασπάστηκαν 
τη δεξιάν του αιτούμενοι τις ευχές Του. 

Αργά το βράδυ, σ’ ένα ιδιαίτερα φιλικό περιβάλλον, ο Μακαριώτατος   
παρέθεσε αποχαιρετιστήριο δείπνο προς τιμή του Αρχιεπισκόπου Αμερικής 
στην Ιερά Αρχιεπισκοπή. 

Εκεί, με ιδιαίτερη συγκίνηση, ευχαρίστησε τον Αρχιεπίσκοπο Γέροντα 
Αμερικής, για όλα όσα με τόση πατρική αγάπη μας προσέφερε κατά την 
παραμονή του στην Κύπρο. Τον ευχαρίστησε, επίσης, θερμά και για τη μεγάλη 
οικονομική του αρωγή προς τη μαθητιώσα νεολαία της πατρίδας μας, κατά τη 
δύσκολη περίοδο της οικονομικής κρίσεως. Ως είναι γνωστό, ο Σεβασμιώτατος 
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μάς απέστειλε το ποσό των 100.000 δολαρίων, αυτοπροαιρέτως, για το 
συσσίτιο των απόρων μαθητών μας. 

Σ’ ευχαριστιακό ύφος ήταν και η απάντηση του Αρχιεπισκόπου 
Αμερικής, ο οποίος εξέφρασε την ευαρέσκειά του για το γεγονός ότι στην 
Κύπρο, Εκκλησία και Πολιτεία συμπορεύονται με αρμονία.  «Οι υψηλές και 
χρεωστικές έννοιες της Εκκλησίας και συνακόλουθα της σωτηρίας των ψυχών, 
της Πατρίδας και της Ελευθερίας της ενώνουν την εκκλησιαστική με την 
πολιτική ηγεσία για ένα δημιουργικό και ευτυχέστερο μέλλον. Είμαι βέβαιος 
ότι η αρμονική αυτή συνεργασία, Μακαριώτατε – συνέχισε ο άγιος Αμερικής –  
οφείλεται, ιδιαιτέρως, και στη δεξιά εκκλησιαστική Σας πηδαλουχία. Ο λαός 
έχει αισθητήριο και κρίνει∙  και όλοι αναγνωρίζουν ότι η κάθε σας κίνηση, η 
κάθε σας πράξη και ο κάθε σας λόγος έχουν ως απώτερο στόχο το καλό της 
Εκκλησίας και τη σωτηρία της πονεμένης μας Πατρίδας». 

ΤΕΤΑΡΤΗ, 14 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2018.

ΗΜΕΡΑ ΤΗΣ ΑΝΑΧΩΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΣΕΒΑΣΜΙΩΤΑΤΟΥ 
ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΟΥ ΑΜΕΡΙΚΗΣ κ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ.

«...Οι ευτυχισμένες ώρες και οι χαρούμενες μέρες μάς φεύγουν πάρα 
πολύ γρήγορα, Μακαριώτατε... ευτυχώς, όμως, αφήνουν στις ψυχές μας 
το πνεύμα των θελκτικών αναμνήσεων και του χρέους για τη συνέχιση 
των πνευματικών και εθνικών μας αγώνων» είπε, με πνεύμα  περισυλλογής 
και  με έκδηλη τη συγκίνηση, κατά την ώρα του δείπνου, την προτεραία, ο 
Αρχιεπίσκοπος Αμερικής.

Και πράγματι∙ οι μέρες της επίσημης επίσκεψης του αγίου Αμερικής 
πέρασαν τόσο πολύ γρήγορα. Παρήλθαν μέσα σ’ ένα κλίμα χριστιανικής 
αγάπης και αλληλοπροσφοράς. Είμαστε βέβαιοι ότι και ο άγιος Αμερικής   
ένιωθε έντονα το πνεύμα της αγνής φιλοξενίας της ποιμαίνουσας Εκκλησίας 
και του κυπριακού λαού. Όλοι, με τον ένα ή τον άλλο τρόπο, ήθελαν  να του 
εκφράσουν την ευγνωμοσύνη τους, για τα όσα έπραξε και πράττει στη μακρινή 
Αμερική για τον χειμαζόμενο κυπριακό λαό και για τον μείζονα ελληνισμό. 
Και κείνος, ανταποδίδοντας την αγάπη του, πάντοτε, με το ελπιδοφόρο του 
χαμόγελο, μας εντυπωσίαζε τόσο με την απλότητα του χαρακτήρα του όσο και 
με τη απύθμενη σοφία του... είναι σαν να μας έλεγε: «Ό,τι έπραξα, ό,τι πράττω 
και ό,τι θα πράξω, το πράττω χρεωστικώς... για τη Μητέρα Εκκλησία... για 
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την τλήμονα Πατρίδα μας... για τον πονεμένο άνθρωπο... για την Κύπρο μας, 
που τόσο αγαπώ».  Και άλλοτε, νιώθαμε ότι μας τόνιζε, «στόμασιν ἀσιγήτοις»,  
εκείνη  την υπέροχη  προτροπή  του θείου Παύλου: «μηδενὶ μηδὲν ὀφείλετε 
εἰ μὴ τὸ ἀγαπᾶν ἀλλήλους. ὁ γὰρ ἀγαπῶν τὸν ἕτερον νόμον πεπλήρωκε... 
πλήρωμα οὖν τοῦ νόμου ἡ ἀγάπη» ( Ρωμ. ιγ. 8-11).

Η μέρα της αναχώρησης του Σεβασμιωτάτου ήταν, όντως, πολύ συγκι-
νητική. Μεταξύ των δύο ιεραρχών υπήρχε μια μακρά φιλία, εδρασμένη πάνω 
στη χριστιανική αγάπη, στους κοινούς αγώνες για την Εκκλησία, την Πατρίδα, 
τον Ελληνισμό και στους χρεωστικούς οραματισμούς για την Ελευθερία. 
Η φιλία αυτή, ήταν επόμενο ότι  καλλιεργήθηκε και κορυφώθηκε κατά τις 
ημέρες της επίσκεψης του Σεβασμιωτάτου στην Κύπρο. Σε τέτοιες στιγμές 
μιλούν πιο πολύ οι ψυχές... τα λόγια περιττεύουν. 

Καθώς, ο Σεβασμιώτατος, εγκαταλείπει τη «Νῆσον τῶν Ἁγίων καὶ τῶν 
Μαρτύρων» ανεβαίνοντας τις κλίμακες του αεροπλάνου για τη μακρινή 
Αμερική, μέσα μας αναπολούμε, με ευγνωμοσύνη, τα όσα με τόση θερμή αγάπη 
προσέφερε στον χειμαζόμενο Ελληνισμό της Κύπρου, ιδιαίτερα στο εθνικό μας 
θέμα και στη μαθητιώσα νεολαία μας, κατά την περίοδο της οικονομικής κρίσης.   

Παράλληλα, ο πόνος και η αγάπη για την κατεχόμενη πατρίδα μας και 
ο βαθύτατος μας πόθος για την απελευθέρωσή της μάς παρωθεί στην 
ενδόμυχη σκέψη.  «Άραγε θα μπορέσει να πείσει τους ισχυρούς της Γης για 
τα απαράγραπτα εθνικά μας δίκαια ή μήπως ισχύει ο ποιητικός πόνος του 
Σεφέρη»:

«Τώρα καλύτερα να λησμονήσουμε πάνω σε τούτα τα χαλίκια∙
-  δε φελά να μιλάμε -

Ναι,  τη γνώμη των δυνατών ποιός θα μπορέσει να τη γυρίσει;
ποιός θα μπορέσει ν' ακουστεί;

Καθένας χωριστά ονειρεύεται και δεν ακούει το βραχνά  των άλλων».

Το υποσυνείδητο όμως, διαμαρτύρεται: «ὀλιγόπιστε! εἰς τὶ ἐδίστασας;» 
(Ματθ. 14, 31). «πάντα δυνατὰ τῷ πιστεύοντι» (Μάρκ. 9, 23).  «πάντα ἰσχύω 
ἐν τῷ ἐνδυναμοῦντί με Χριστῷ» (Φιλιπ. 4, 13).

Μα, στην ίδια απογοήτευση περιήλθε, κάποτε, και ο υψηλός μας ξένος, 
την οποία εξέφρασε σ' ένα  σ’ ένα ποιητικό κείμενό του.  
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ΠΙΣΤΗ ΚΑΙ ΑΠΙΣΤΙΑ

 a
Θεέ μου, κράτησε μέσα μου ὀρθὴ τὴν πίστη.

 Σαλεύεται. Λυγίζει.  
Ἡ ἀμφιβολία, τανάλια σιδερένια, σφίγγει ὁλοένα τὸν νοῦ μου.  

Φοβοῦμαι πὼς θὰ μοῦ θρυμματίσει τὸ κρανίο.
Ἀνεξιχνίαστε, Μεγάλε Θεέ μου, συνθλίβομαι  

μέσα στὴ δραματικότερη ἀντίφαση. 
 Ἐνῶ Σὲ παρακαλῶ νὰ μὲ στηρίξεις στὴν πίστη,  
τὸ κάνω χωρὶς πίστη, μὲ κλονισμένη διάθεση.

Ἄραγε θὰ μ’ ἀκούσεις; Ὑπάρχεις;  
Μήπως ἡ φωνή μου πέφτει στὸ κενό, στὸ ἀπόλυτο μηδέν;

Φρίττω!
Ἡ ἀμφιβολία μοῦ τρώει τὰ σωθικά.
 Ὁ ἄνεμος πάει νὰ σβήσει τὴ φλόγα. 

 Θεέ μου, κράτησέ με. Μὴ σβήσει τὸ φῶς.  
Πῶς θὰ ζήσω χωρὶς Ἐσένα!

Ὦ, πόσα χέρια βέβηλα σπέρνουν στὴν καρδιά μου 
 τὸν σπόρο τοῦ δισταγμοῦ  

καὶ θέτουν σὲ δοκιμασία τὴν πίστη μου!  
Προπαντός, Θεέ μου, μὲ κλονίζει ὁ πόνος,  

ποὺ δυναστεύει ἀλύπητα ἑκατομμύρια ὑπάρξεις.
Ἔπειτα εἶναι καὶ τὰ πάθη μου,  

ὁ ὑπάνθρωπος ποὺ ἐνεδρεύει ἐντός μου, 
 ποὺ θἄθελε νὰ μὴν ὑπάρχεις.



Κι οἱ κατακτήσεις τῆς ἐπιστήμης, ἡ λατρεία της, 
ἡ μέθη ποὺ φέρνει στὸν νοῦ  

τραντάζουν τὸ οἰκοδόμημα τῆς πίστης μου.
Κύριε, «πρόσθες ἡμῖν πίστιν». 

 Ἂν αὐτὸ τὸ ἔλεγαν οἱ Ἀπόστολοι ποὺ σὲ εἶχαν κοντά τους, 
 Σ’ ἔβλεπαν καὶ Σ’ ἄκουγαν, τί νὰ πῶ ἐγώ;  
Ἐγὼ ποὺ ζῶ σ’ ἕνα κόσμο ἀλλοπρόσαλλο, 

 Θεέ μου, ὅπου τὰ ἔνστικτα σκότωσαν τὴ λογική,  
ὁ ρυθμὸς τῆς ζωῆς ἔσπασε τὰ νεῦρα  
καὶ τὰ εἴδωλα ἔκρυψαν τὴ θέα Σου  

ἀπὸ τὰ κουρασμένα μάτια μας;
«Πιστεύω, Κύριε, βοήθει μοι τῇ ἀπιστίᾳ».  

Ἰησοῦ μου, «πρόσθες μοι πίστιν». 
 Διάλυσε τὴν ὁμίχλη τῆς ἀμφιβολίας. 

 Ἐξαφάνισε τοὺς δισταγμούς.
Δῶσε μου τὴ βεβαιότητα τῆς παρουσίας Σου.

Μίλησέ μου. Λύσε τὴ σιωπή.
Δεῖξε μου ἕνα σημάδι  

ποὺ νὰ πείθει τὸ ἀνήσυχο πνεῦμα μου  
γιὰ τὴν ὑπαρξή Σου.

«Εἰσάκουσον τῆς φωνῆς μου». 
 «Καὶ ἡ κραυγή μου πρὸς Σὲ ἐλθέτω».

«Πιστεύω, Κύριε, βοήθει μοι τῇ ἀπιστίᾳ».

Σεβασμιωτάτου Ἀρχιεπισκόπου  
 Γέροντος Ἀμερικῆς κ. Δημητρίου

Ἀπὸ τὸ βιβλίο «Ἕνας ἄνθρωπος μιλάει στον Θεό», 
ἔκδοση Χριστιανικῆς Φοιτητικῆς  Ἕνωσης.
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Και, όντως, ο Κύριος εισήκουσε της ένθερμης και ενδόμυχης κραυγής 
του και τον ανέδειξε, ως πρότυπο πίστεως, αγωνιστικότητας και αρετής... τον 
ανέδειξε ένα λαμπρό και δεξιό οιακοστρόφο της  πρώτης, εις τη διασπορά, 
Αρχιεπισκοπής του πανσέπτου Οικουμενικού Θρόνου!    

Καθώς, γυρνάει και μας ευλογεί με την τόση  πατρική του στοργή...  
με την τόση ανθρώπινη του ευγένεια... και την τόση χριστιανική του 
ηδύτητα... δυο δάκρυα  σεβασμού και ευγνωμοσύνης κυλάνε στα μάγουλά 
μας... και μια προσευχή ανεβαίνει μέσα από τα βάθη της ψυχής μας... 
και κατευθύνεται ως θυμίαμα παρακλητικό προς τον Κύριο της ελπίδας  
και της αγάπης:

«Ἀγάθυνον, Κύριε, τοῖς ἀγαθοῖς
καὶ τοῖς εὐθέσι τῇ καρδίᾳ» (Ψαλμ. 125,4).

Την πνευματική ανάταση και  την ένθερμη χριστιανική αγάπη, που ζήσαμε 
κατά τις ευλογημένες ημέρες, που ήταν μαζί μας ο Σεβασμιώτατος Γέρων 
Αμερικής κύριος Δημήτριος, επισφράγισε η πιο κάτω επιστολή, την οποία μας 
απέστειλε, μετά την επιστροφή του  στη μακρινή Αμερική, όπου η αγάπη του 
Θεού τον έταξε να διακονεί.
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