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AΡΧΙΕΡΑΤΙΚΑ
ΓΡΑΜΜΑΤΑ

O

Ἔθος ἱερό, καθιερωθὲν μέσα στὸ ἐκκλησιαστικὸ γίγνεσθαι, εἶναι ἡ 
ἀνταλλαγὴ εὐχετηρίων γραμμάτων μεταξὺ τῶν Ἱεραρχῶν, μέσῳ τῶν 
ὁποίων ἐκφράζουν τίς ἐνδόμυχες εὐχές τους,  ὅπως ὁ Κύριος, τὸν 

ὁποῖον ὑπηρετοῦν, χαρίζει σ’ Αὐτοὺς ὑγεία ἀμφιλαφῆ καὶ ἀστεμφῆ, γιὰ νὰ 
καρποφοροῦν πλουσίως εἰς τὸν ἀμπελώνα τὸν ὁποῖο  τοὺς ἐμπιστεύτηκε.

Στὴν περίπτωσὴ μας,   ὁ Μακαριώτατος ἀπέστειλε  πρὸς τὸν Οἰκουμενικὸ 
Πατριάρχη τὴν κάτωθι ἐπιστολή, μὲ τὴν εὐκαιρία τῆς ὀνομαστικῆς Του 
ἑορτῆς,  ὁ δὲ Οἰκουμενικὸς ἀπἠντησε, δεόντως,  ἐκφράζοντας τὶς θερμότατες 
εὐχαριστίες του. 

O
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Παναγιώτατε Ἀρχιεπίσκοπε Κωνσταντινουπόλεως, Νέας Ρώμης καὶ 
Οἰκουμενικὲ Πατριάρχα, λίαν ἡμῖν ἀγαπητὲ καὶ περισπούδαστε ἀδελφὲ 

καὶ συλλειτουργέ, κύριε Βαρθολομαῖε, τὴν Ὑμετέραν γερασμιωτάτην  
Παναγιότητα ἀδελφικῶς ἐν Κυρίῳ κατασπαζόμενοι, ὑπερήδιστα προσαγο-
ρεύομεν. 

Ὅλῃ ψυχῇ καὶ καρδίᾳ συγχαίροντες τῇ Ὑμετέρᾳ γερασμιωτάτῃ 
Παναγιότητι ἐπὶ τοῖς σεπτοῖς ὀνομαστηρίοις Αὐτῆς, ὁλοθύμως δεόμεθα 
τοῦ Δομήτορος τῆς Ἐκκλησίας Χριστοῦ, ἵνα περιέπῃ Αὐτὴν ὑπὸ τὴν 
σκέπην τῆς πανσθενοῦς Αὐτοῦ Χάριτος ἐν τῇ ἰσχύϊ τῶν σωματικῶν καὶ 
πνευματικῶν δυνάμεων ἕως γήρως πολιωτάτου, διατηρῇ δὲ Αὐτὴν ἀνθοῦσαν 
ἐν χάριτι καὶ ἐν ἀκμῇ καρποφοροῦσαν ἐν τῷ πνευματικῷ Αὐτοῦ ἀμπελῶνι, 
ἐπ’ ἀγαθῷ τῆς πεπιστευμένης Αὐτῇ Ἁγιωτάτης Πρωτοθρόνου Ἐκκλησίας τῆς 
Κωνσταντινουπόλεως.

Τῆς Ὑμετέρας γερασμιωτάτης Παναγιότητος
ἀγαπητὸς καὶ ὁλοπρόθυμος ἐν Χριστῷ ἀδελφὸς

Ἐν τῇ Ἱερᾷ Ἀρχιεπισκοπῇ Κύπρου, 

         τῇ 11ῃ Ἰουνίου 2018.
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ΣΥΝΟΔΙΚΟ ΣΥΛΛΕΙΤΟΥΡΓΟ ΠΡΟΣ ΤΙΜΗ
ΤΟΥ ΙΔΡΥΤΟΥ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΤΟΥ

ΤΗΣ ΑΓΙΩΤΑΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ
ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΒΑΡΝΑΒΑ

ΔΕΥΤΕΡΑ, 11 ΙΟΥΝΙΟΥ 2018

a
ΤΗΣ ΣΥΝΤΑΞΕΩΣ ΤΟΥ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟΥ ΜΑΣ

Στις 11 Ιουνίου 2018 τελέστηκε το καθιερωμένο Συνοδικό Συλλείτουργο, 
προεξάρχοντος του Μακαριωτάτου Αρχιεπισκόπου Κύπρου κ.κ. Χρυσο-

στόμου, προς τιμή του ιδρυτού και προστάτου της Εκκλησίας της Κύπρου 
Αποστόλου Βαρνάβα,  στον ομώνυμο ναό Δασουπόλεως.
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Στη Θεία Λειτουργία παρίστατο και ο εκπρόσωπος του Οικουμενικού 
Πατριάρχη Μητροπολίτης Βρυούλων κ. Παντελεήμων, ο οποίος, στην 
κατάλληλη ώρα, ανέγνωσε το κάτωθι ευχετήριο και συγχαρητήριο  μήνυμα 
του Προκαθημένου της Ορθοδοξίας κυρίου Βαρθολομαίου.



392 ΤΗΣ  ΣΥΝΤΑΞΕΩΣ  ΤΟΥ  ΠΕΡΙΟΔΙΚΟΥ  ΜΑΣ



393ΣΥΝΟΔΙΚΟ ΣΥΛΛΕΙΤΟΥΡΓΟ ΠΡΟΣ ΤΙΜΗ ΤΟΥ ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΒΑΡΝΑΒΑ

Τον πρέποντα λόγο εκφώνησε, κατά την ώρα του Κοινωνικού, ο  καθη- 
γητής της Θεολογικής Σχολής της Εκκλησίας της Κύπρου πατήρ Νικόλαος 
Ιωαννίδης, ο οποίος έχει ως ακολούθως:

Μακαριώτατε Πάτερ και Δέσποτα, σεπτέ Προκαθήμενε της Αγιωτάτης και 
Αποστολικής Αυτοκεφάλου Εκκλησίας της Κύπρου και διάδοχε του σήμερον 
εορταζομένου αγίου Αποστόλου Βαρνάβα,

Πανιερώτατοι, Σεβασμιώτατοι και Θεοφιλέστατοι άγιοι Αρχιερείς,

Τίμιον Πρεσβυτέριον,

Ευσεβές πλήρωμα της Εκκλησίας,

Ο ιερός άμβων της Αγιωτάτης Εκκλησίας της Κύπρου καταγγέλλει -και 
θα συνεχίσει να καταγγέλλει πάντοτε στον άνθρωπο και στον κόσμο- τον 
Σαρκωθέντα Υιό και Λόγο του Θεού, τον Ένα και μοναδικό Σωτήρα και 
Λυτρωτή, τον «ἑκουσίως Παθόντα καὶ Ταφέντα καὶ Ἀναστάντα ἐκ νεκρῶν» 
«διὰ τὴν ἡμετέραν σωτηρίαν», ζώντα δε και ζωοποιούντα την κτίση ολόκληρη, 
διατρανώνοντας έτσι τις διαπρύσιες αυτές αλήθειες, πού κήρυξε και ερμήνευσε 
ο ένδοξος Απόστολος Βαρνάβας, ο και ιδρυτής της εν Κύπρω Εκκλησίας. 

Ο Βαρνάβας, Κύπριος την καταγωγή, ονομαζόμενος Ιωσής  και «ἐπικληθεὶς 
Βαρνάβας ὑπὸ τῶν ἀποστόλων, ὅ ἔστι μεθερμηνευόμενον υἱὸς παρακλήσεως» 
(Πρ. 4,36), υπήρξε λευίτης με οικουμενικό και φιλελεύθερο πνεύμα, πράγμα 
το οποίο τον  βοήθησε να προσεγγίσει και να ασπασθεί τη νέα χριστιανική 
πίστη. Ο ρόλος του στην αποστολική Εκκλησία των Ιεροσολύμων ήταν 
πρωταγωνιστικός, όπως οι Πράξεις των Αποστόλων αφήνουν να εννοηθεί: 
η συμμετοχή του στην οργάνωση του βίου της πρώτης Εκκλησίας με την 
πώληση του αγροκτήματός του στη Σαλαμίνα και την κατάθεση ολόκληρου 
του εισπραχθέντος ποσού «παρὰ τοὺς πόδας τῶν Ἀποστόλων» για το κοινό 
ταμείο της Εκκλησίας (Πρ. 4,37), ο σημαντικός ρόλος του στην παρουσίαση 
του Παύλου ενώπιον των Αποστόλων, οι οποίοι εύλογα «ἐφοβοῦντο αὐτόν», 
λόγω της πρότερης αντιχριστιανικής δράσης του (Πρ. 9, 26-27), η αποστολή 
του εκ μέρους των Αποστόλων στην Αντιόχεια προς διαπίστωση της 
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γνησιότητας του κηρύγματος των εκεί αφιχθέντων Κυπρίων και Κυρηναίων 
και η οργάνωση της εκεί Εκκλησίας, αφού πρώτα διαπίστωσε «τὴν χάριν 
τοῦ Θεοῦ… καὶ παρεκάλει πάντας τῇ προθέσει τῆς καρδίας προσμένειν τῷ 
Κυρίῳ» (Πρ. 11, 19-24), όλα αυτά ανέδειξαν τον Βαρνάβα  στη συνείδηση της 
πρώτης Εκκλησίας «ἄνδρα ἀγαθὸν καὶ πλήρη Πνεύματος ἁγίου» (Πρ. 11,24) 
και κορυφαίο μεταξύ των εβδομήκοντα Αποστόλων. 

Το έργο της διαδόσεως της πίστεως κλήθηκε ο Βαρνάβας από το Άγιο 
Πνεύμα να συνεχίσει μαζί με τον Παύλο, «ἀφορίσατε δή μοι τὸν Βαρνάβαν 
καὶ τὸν Σαῦλον εἰς τὸ ἔργον ὃ προσκέκλημαι αὐτούς» (ξεχωρίστε μου τον 
Βαρνάβα και τον Σαύλο στο έργο, στο οποίο τους προσκάλεσα) (Πρ. 13,2-3), 
και η πρώτη ιεραποστολική περιοδεία που ανέλαβαν, πραγματοποιήθηκε με 
πρωτοβουλία, ασφαλώς, του Βαρνάβα, εδώ στην Κύπρο, για την οποία, ως τόπο 
καταγωγής του,  είχε ιδιαίτερη μέριμνα. Ο Βαρνάβας και ο Παύλος έχοντας ως 
βοηθό τους τον ευαγγελιστή Μάρκο έφθασαν στη Σαλαμίνα και «διελθόντες 
τὴν νῆσον ἄχρι Πάφου» (Πρ. 13,6) κήρυξαν το λόγο του Θεού, θεμελιώνοντας 
έτσι την Αποστολική Εκκλησία της Κύπρου. Μάλιστα ο μαρτυρικός θάνατος 
του Αποστόλου Βαρνάβα, η ύπαρξη του τάφου του και των ιερών λειψάνων 
του επιβεβαιώνουν την αποστολικότητα της Εκκλησίας της Κύπρου. Άλλωστε 
η πεποίθηση της αρχαίας Εκκλησίας ότι οι προσευχές, συνοδευόμενες από 
την «κλάσιν τοῦ ἄρτου» πάνω στους τάφους των μαρτύρων και στα ιερά 
λείψανά τους συνδέουν στενά την θεία Ευχαριστία – θυσία του Κυρίου με 
τη θυσία των μαρτύρων της πίστεως και ως εκ τούτου, αφού, ως γνωστόν, 
η Εκκλησία «σημαίνεται ἐν τοῖς μυστηρίοις» και κατεξοχήν στο μυστήριο 
της θείας Ευχαριστίας, ο τάφος του αγίου Αποστόλου Βαρνάβα και τα ιερά 
του λείψανα είναι το θεμέλιο της Αποστολικής Εκκλησίας της Κύπρου. 

Από τον σιωπηλό τάφο του Αποστόλου Βαρνάβα μπορούμε να αφου-
γκρασθούμε καθημέραν, αλλά ιδιαιτέρως  κατά την σημερινή πανηγυρική 
εορτή του, ό,τι  δίδαξε κατά την επίγειο ζωή του· και δίδαξε ότι ο Χριστός είναι, 
όντως, ο αληθινός Θεός και ο πραγματικός Σωτήρας των ανθρώπων, γιατί μας 
έσωσε από τα πάθη και από τη ζωή της αμαρτίας και μας έδωσε την αληθινή 
και αθάνατη ζωή. Και από τα ιερά λείψανά του να δούμε τη φανέρωση της 
δύναμης του Χριστού, που θριάμβευσε δια του αγίου μάρτυρα κατά το πάθος 
του μαρτυρίου του, και να αντιληφθούμε ότι η τιμή και η προσκύνηση των  
ιερών λειψάνων του απευθύνεται προς τον Χριστό, αφού ο Χριστός «δοξάζεται 
ἐν τοῖς μέλεσιν αὐτῶν (των μαρτύρων)».
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Οι άγιοι Πατέρες της Εκκλησίας ενθαρρύνουν την τιμή των αγίων και την 
συνδέουν με τον οφειλόμενο προς αυτούς έπαινο της Εκκλησίας, θεωρώντας 
ότι τα εγκώμια των αγίων εκφράζουν τον «πλοῦτον τῶν πνευματικῶν 
χαρισμάτων» τους, τα οποία επιδαψιλεύονται στους πιστούς, αφού οι άγιοι 
αποτελούν πηγή αρετών. Γι’ αυτό και τους ονομάζουν «φύλακας τοῦ γένους 
τῶν ἀνθρώπων… κοινωνοὺς φροντίδων, δεήσεων συνεργούς, πρεσβευτὰς 
δυνατωτάτους, ἀστέρας τῆς οἰκουμένης, ἄνθη τῶν Ἐκκλησιῶν», οι οποίοι 
παρέχουν «ἀσφάλειαν ἐκ τῆς τῶν ἐναντίων καταδρομῆς».

Μάλιστα ο άγιος Γρηγόριος ο Νύσσης συνδέει τη δύναμη των αγίων όχι 
με το λείψανό τους –νεκρό σώμα χωρίς ψυχή-, αλλά με τη ζωντανή εν ουρανώ 
ψυχή του κάθε αγίου, η οποία διά της σχέσεώς της με τον Κύριο και της 
χάριτος που έλαβε από τον Θεό χαριτώνει το λείψανο, καθιστώντας το «ζῶν 
καὶ ἀνθοῦν», πηγή δωρεών και αφορμή και δυνατότητα για να πιστεύσουμε 
στα αγαθά της αιώνιας βασιλείας του Θεού.

Το έργο των αγίων ευφυώς παραλληλίζεται από τους Πατέρες προς το 
έργο των πρωτοπλάστων, όπως ακριβώς με τον ίδιο τρόπο παραλληλίζεται 
το έργο του Αδάμ προς το έργο του Νέου Αδάμ – Χριστού: οι πρωτόπλαστοι 
διά της αμαρτίας νέκρωσαν την ανθρώπινη φύση, οι άγιοι δια της υπομονής 
και της ασκήσεώς τους πάλι την ανόρθωσαν. Οι πρωτόπλαστοι εξορίσθηκαν 
από τον παράδεισο στη γη, οι άγιοι από τη γη επανέκαμψαν στον παράδεισο. 
Πρόκειται δηλαδή για μια αναγωγή του αγίου στον Χριστό και στη σωτηρία 
πού Εκείνος έφερε στους ανθρώπους. Γι’ αυτό όσοι προστρέχουν στον άγιο, 
στον μάρτυρα, τον Χριστό αναγνωρίζουν και σ’ αυτόν προστρέχουν, «ὅσοι 
τὸν Δεσπότην ἐγνώρισαν Χριστόν, οὗτοι καὶ τὸν πιστὸν δοῦλον (τον άγιο και 
μάρτυρα) ἐγνώρισαν», κατά μία πατερική ρήση.

Εμείς όλοι, Πατέρες και αδελφοί, ως χριστιανοί και μέλη της Εκκλησίας 
μας γνωρίζουμε –καθένας κατά τη δύναμή του και τη θεία Χάριν - τον 
Δεσπότη Χριστό και γι’ αυτό γνωρίζουμε και τον πιστό δούλο του τον άγιο 
Απόστολο Βαρνάβα. Τον γνωρίζουμε ως άγιο, ως  μάρτυρα και απόστολο, ο 
οποίος εν αγίω Πνεύματι εβίωσε τον Χριστό, Τον κήρυξε και Τον ομολόγησε 
στα έθνη και ιδιαίτερα εδώ στη νήσο Κύπρο. Και η ομολογία του αυτή δεν 
ήταν μια απλή δική του ανθρώπινη ενέργεια, αλλά θεανθρώπινη ενέργεια, 
αφού ζούσε τον Χριστό, κοινωνούσε με τον Χριστό, ως εν Χριστώ καινός 
άνθρωπος, ο οποίος από σύσσωμος της αμαρτίας έγινε «σύσσωμος Χριστοῦ» 
και απόστολός Του, κήρυκας της αληθείας και των εντολών Του. Γι’ αυτό και 
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ο Κύριος, κατά την αψευδή υπόσχεσή Του «πᾶς ὅστις ὁμολογήσει  ἐν ἐμοὶ 
ἔμπροσθεν τῶν ἀνθρώπων, ὁμολογήσω κἀγὼ ἐν αὐτῷ ἔμπροσθεν τοῦ πατρός 
μου τοῦ ἐν οὐρανοῖς» (Μτ 10,32), ομολόγησε ενώπιον του Θεού Πατρός τον 
άγιο απόστολο Βαρνάβα, τον εδόξασε εν ουρανοίς και τον κατέστησε ως 
λαμπρό ήλιο επί γης, όπου λάμπει στην Εκκλησία «ὡς θείου φωτὸς γέννημα», 
μεταδίδοντας στους πιστούς τη φωτιστική και αγιαστική  Χάριν του Χριστού.  

Η ζωή του χριστιανού μέσα στον κόσμο οφείλει να είναι μίμηση του 
Θεανθρώπου Χριστού. Και επειδή οι κατεξοχήν μιμητές του Χριστού είναι 
οι άγιοι, τούς οποίους εμείς οι απλοί πιστοί θεωρούμε, λόγω της κοινής 
ανθρώπινης φύσης μας, πιο κοντά μας, τούς θέτουμε συνήθως ως πρότυπά μας. 
Σήμερα, η Εκκλησία μας εορτάζει και προβάλλει τον Βαρνάβα ως απόστολο, 
ως κήρυκα του Χριστού και μάρτυρα και μας καλεί να τον μιμηθούμε. Όλες 
οι ιδιότητές του είναι θαυμαστές και πολύ υψηλές για τον κοινό άνθρωπο, 
ιδιαίτερα τον άνθρωπο της σημερινής εποχής. Το μαρτύριο, όμως, είναι 
ασφαλώς έξω από την καθημερινότητά μας, και ως εκ τούτου φαίνεται να 
μην έχει σχέση με τη ζωή μας και η μίμησή του να μας προβληματίζει και να 
φαίνεται αδύνατη. Το πρόβλημα, όμως, είναι στην πραγματικότητα ανύπαρκτο. 
Διαβάζοντας το βίο του Αποστόλου Βαρνάβα, βλέπουμε ότι το μαρτύριό 
του δεν είναι μια πράξη ξεκομμένη από την υπόλοιπη ζωή του, μια έξαρση 
στιγμής, αλλά είναι η κατάληξη και η φυσική συνέπεια μιας ζωής εν Χριστώ, 
μιας μίμησης του Χριστού «ἐν παντί», μέχρι και τον θάνατο για τον Χριστό, 
κάτι που ασφαλώς προϋπέθετε καθημερινή μαρτυρία. Και αυτή η καθημερινή 
μαρτυρία, το μαρτύριο της συνειδήσεως είναι και το πιο δύσκολο. Ως προς 
αυτό ο Απόστολος Βαρνάβας αποτελεί πρότυπο για όλους μας, ανεξαρτήτως 
χρόνου και τόπου. Αυτή την καθημερινή μαρτυρία του αγίου Βαρνάβα μας 
υπενθυμίζει σήμερα η Εκκλησία και καλεί όλους μας να ακολουθήσουμε.

Βεβαίως το κλίμα της εποχής μας είναι εχθρικό και αρνητικό για 
την αυθεντική αποστολική μαρτυρία του Βαρνάβα. Και βρισκόμαστε ως 
ορθόδοξος λαός και ιδιαίτερα εμείς ως ορθόδοξος ελληνισμός αντιμέτωποι 
με τα σχέδια των «ἀρχόντων τοῦ αἰῶνος τούτου» (Α΄ Κορ. 2,6)· έχουμε να 
αντιπαλαίσουμε με τη νεοβαρβαρότητα και νεοειδωλολατρία της εποχής μας 
και να δώσουμε μαρτυρία Χριστού σ’ έναν κόσμο που όχι μόνον έχει χάσει τον 
αληθινό Χριστό, αλλά και Τον μισεί θανάσιμα, εφόσον ο Χριστός αναιρεί την 
απάτη και ανατρέπει το ψεύδος των σύγχρονων τυράννων, που εμφανίζονται 
ως σωτήρες και ελευθερωτές. Ο Απόστολος Βαρνάβας, μαζί με τον Παύλο, μας 
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υπενθυμίζει, ότι «οὐκ ἔστιν ἡμῖν ἡ πάλη πρὸς αἷμα καὶ σάρκα, ἀλλὰ πρὸς τὰς 
ἀρχάς, πρὸς τὰς ἐξουσίας, πρὸς τοὺς  κοσμοκράτορας τοῦ σκότους τοῦ αἰῶνος 
τούτου, πρὸς τὰ πνευματικὰ τῆς πονηρίας ἐν τοῖς ἐπουρανίοις» (Εφ. 6,12). Η 
θυσιαστική εμπειρία του Αποστόλου Βαρνάβα μας καλεί  να βιώσουμε την 
ορθόδοξη χριστιανική ζωή με αυτή την ιερή πάλη· πάλη προς τους δαίμονες 
και όλους τους δαιμονοκίνητους, πάλη που συνιστά καθημερινή μαρτυρία και 
μαρτύριο.  

Μακαριώτατε,

Ως προκαθήμενος της Αγιωτάτης και Αποστολικής Εκκλησίας του 
αγίου Βαρνάβα συνεχίζετε, εν μέσω κινδύνων πολλών, με καρτερία και 
αποφασιστικότητα, τον αγώνα της Εκκλησίας και την αγιοβαρναβική πάλη 
κατά των δυνάμεων του σκότους και υπέρ των δικαίων της Εκκλησίας και 
των Εθνικών συμφερόντων του λαού Σας. Το ποίμνιό Σας εύχεται, σήμερα, να 
συνεχίσετε την ποιμαντορία Σας, συμπαραστατούμενος από τη σεπτή χορεία 
των Ιεραρχών της Εκκλησίας της Κύπρου, υπέρ της Εκκλησίας, υψώνοντας, 
όπως πάντοτε, το Πρωθιεραρχικό Σας ανάστημα κατά των εχθρών της 
πίστεως και της πατρίδας, εν τω πνεύματι της ανδρείας και σοφίας του αγίου 
ενδόξου Αποστόλου Βαρνάβα, του οποίου τις πρεσβείες επικαλούμεθα υπέρ 
της σωτηρίας πάντων ημών. Ἀμήν!   

Παράλληλα, ο Ηγούμενος της Ιεράς Μονής του Αποστόλου Βαρνάβα, 
Αρχιμανδρίτης κ. Ιωάννης τέλεσε τη Θεία Λειτουργία στην ομώνυμη 
κατεχόμενη ιερά Μονή. Πλήθη πιστών παρακολούθησαν με βαθύτατη 
συγκίνηση τη Θεία Λειτουργία,  κοινώνησαν των Θείων Μυστηρίων και 
παρακάλεσαν  ένθερμα τον Κύριο, όπως, δια πρεσβειών του Αποστόλου 
Βαρνάβα και της Παναγίας του Μητρός, συντμήσει τον χρόνο της δοκιμασίας 
μας και ελευθερωθούν τα κατεχόμενα μέρη μας, για να μπορούμε να τελούμε 
τα Μυστήρια μας σε μια ελεύθερη Πατρίδα.
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Η Σύνταξη του Περιοδικού μας ενώνει  τις προσευχές της με όλο τον 
Κυπριακό λαό, για την επιστροφή των προσφύγων στις πατρογονικές τους 
εστίες, για την ανεύρεση των Αγνοουμένων μας και για την επικράτηση της 
Δικαιοσύνης, της Ειρήνης  και της Ελευθερίας στη δύσμοιρη Πατρίδα μας.



ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΟΥ ΚΥΠΡΟΥ
κ. κ. ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΥ

ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΠΙΣΚΕΨΗ ΣΤΟ ΑΓΙΟΝ ΟΡΟΣ
Κυριακή 6 Μαΐου 2018 μέχρι και την Παρασκευή 11 Μαΐου 2018

 a
ΤΗΣ ΣΥΝΤΑΞΕΩΣ ΤΟΥ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟΥ ΜΑΣ

«ΑΓΙΟΝ ΟΡΟΣ». Είναι μια έννοια που εκπροσωπεί την πεμπτουσία 
του Πολιτισμού μας∙ του χριστιανικού και του ελληνικού. Είναι και ένας 
κόσμος θελκτικός... ονειρικός. Χιλιάδες επισκέπτες μιλούν με ενθουσιασμό 
για την εκεί βιωματική τους επίσκεψη και δεκάδες λογοτέχνες έγραψαν με 
ενθουσιασμό ό,τι καλύτερο μπορούσε να διατυπώσει η λογοτεχνική και 

ΑΓΙΟΝ ΟΡΟΣ - ΑΘΩΝΙΚΗ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΣ
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βιωματική τους γραφίδα, προκειμένου να αποτυπώσουν το φυσικό και 
ιδιαίτερα το πολιτιστικό και ελληνοχριστιανικό περιβάλλον του Αγίου Όρους. 

Είναι ένας κόσμος που συνεχίζει την ένδοξη πορεία του λαμπρού 
Βυζαντινού μας πολιτισμού. Ενός βαθύρριζου και αειθαλούς πολιτισμού,  
ο οποίος σε καμία περίπτωση δεν πρέπει να θεωρηθεί απλώς ότι άρχισε 
με την ίδρυση της Κωνσταντινουπόλεως το 330 μ.Χ., κορυφώθηκε, ως 
Ελληνοχριστιανικός Πολιτισμός, κατά την χιλιετή πορεία της και έσβησε 
προϊόντος του χρόνου, μετά την τραγική άλωση το 1453. 

Στον Ελλαδικό χώρο η πνευματική ακτινοβολία εκείνου του πολιτισμού, 
έμεινε ριζωμένος στην ψυχοσύνθεση των  «ραγιάδων»  και κράτησε όρθιο το 
πνεύμα τους για τη μελλοντική τους ανάσταση, πράγμα που επιτεύχθηκε με 
την Εθνεγερσία του 1821. 

Στην Ευρώπη  αποτέλεσε τη «ζύμη» μέσω της οποίας αναπτύχθηκε το 
μεγάλο κίνημα της Αναγέννησης, η οποία καθόρισε την περαιτέρω  ιστορική 
και πολιτιστική της πορεία.

Τη ζωτικότητα και το κάλλος αυτού του ελληνοχριστιανικού μας 
Πολιτισμού, ο οποίος παρέμεινε σε λανθάνουσα κατάσταση  καθ’ όλη τη 
μακρά περίοδο της Τουρκοκρατίας, και σήμερα βρίσκεται σε ακμή,  μπορεί  να 
βιώσει ο κάθε προσκυνητής του Αγίου Όρους. 

Ζ
Το Άγιον Όρος καταλαμβάνει την ανατολικότερη από τις τρεις χερσο-

νήσους της Χαλκιδικής, την Αθωνική Χερσόνησο (από το όνομα της 
υψηλότερης της κορυφής) και αποτελεί αυτόνομη μοναστική πολιτεία. 
Ο μοναχισμός στην περιοχή θεωρείται ότι ξεκίνησε ήδη από τους πρώτους 
αιώνες μ.Χ.,  αλλά η πρώτη Μονή ιδρύθηκε το 963 μ.Χ.  Έκτοτε η μοναστική 
ζωή περνάει από διάφορες φάσεις, γνωρίζοντας τη μεγαλύτερή της ακμή στα 
βυζαντινά χρόνια, κατά τα οποία κυρίως αποκτήθηκαν από τα μοναστήρια 
μεγάλες εκτάσεις γης και πλούτος. Τα τελευταία περίπου εκατό χρόνια, το 
Άγιον Όρος θεωρείται, με άρθρο του Συντάγματος, αυτοδιοίκητο τμήμα του 
ελληνικού κράτους. Σήμερα στη χερσόνησο, τη λεγόμενη  και ΠΕΡΙΒΟΛΙ 
ΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΑΣ, υπάρχουν είκοσι μοναστήρια με τα εξαρτήματά τους, 
δηλαδή σκήτες, ησυχαστήρια και άλλα μικρά μοναστικά ιδρύματα. Χιλιάδες 
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είναι οι προσκυνητές, οι οποίοι όλο τον χρόνο επισκέπτονται το Άγιον Όρος, 
από την Ελλάδα,  τα Βαλκάνια, τη Ρωσία, τελευταία  δε, και από την ΕΕ.   

Πολύ εύστοχα, δικαιολογεί τον πόθο των χιλιάδων αυτών προσκυνητών  
ο λαμπρός διανοούμενος Ζαχαρίας Παπαντωνίου γράφοντας:

«Ἄν ἦταν ἱκανὸς ὁ ἄνθρωπος γιὰ μιὰ σταθερὴ εὐδαιμονία, 
ποῦ ἀλλοῦ θὰ αἰσθανόταν τὸ οὐράνιο θέλγητρό της, ἂν ὄχι 
στην πράσινη ἠρεμία τῆς εὐτυχισμένης αὐτῆς γωνίας τῆς γῆς!».

Αυτός ο πόθος, να αναβιώσει μέσα του το μοναστικό πνεύμα, με το 
οποίο γαλουχήθηκε παιδιόθεν ο Μακαριώτατος στην ιερά Μονή του Αγίου 
Νεοφύτου, και να ζήσει για λίγες μέρες, ταπεινός προσκυνητής και θαυμαστής 
του ελληνοχριστιανικού μας Πολιτισμού, που τόσο πλούσια καρποφορεί στο 
Άγιον Όρος, έγινε πραγματικότητα, από την Κυριακή 6 Μαΐου 2018 μέχρι και 
την Παρασκευή 11 Μαΐου 2018. Στο θρησκευτικό αυτό προσκύνημα είχαν 
την ευλογία να τον συνοδεύσουν: ο Μητροπολίτης Πάφου κ. Γεώργιος, ο 
διάκονός του πατήρ Τριφύλλιος, ο οποίος και κατάρτισε το όλο πρόγραμμα, 
ο  κ. Άριστος Νεοφύτου,  φίλος και φυσίατρος πολλών μοναχών του Αγίου 
Όρους, και ο Ιωάννης Γιάγκου, θαυμαστής του Ελληνοχριστιανικού μας 
Πολιτισμού και των λαμπρών του επιτευγμάτων.

Ας παρακολουθήσουμε νοερά το ιστορικό και βιωματικό  αυτό 
οδοιπορικό του Μακαριωτάτου και της Συνοδίας του στις κρυστάλλινες 
πηγές της Ορθοδοξίας μας που βρίσκονται στις αετίσιες βουνοκορφές του 
Αγίου Όρους!

Ζ
Από την Ουρανούπολη ένα ταχύπλοο μάς μεταφέρει τόσο γοργά στους 

πνευματικούς μας στόχους, στην καρδιά της Ορθοδοξίας, στο ΠΕΡΙΒΟΛΙ 
ΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΑΣ, λες και αντιλαμβάνεται τους πόθους μας να φτάσουμε 
όσο γίνεται πιο γρήγορα.

Την αγχώδη και κουραστική ζωή των πόλεων, με τα πολυποίκιλα 
προβλήματα και ιδιαίτερα την αγωνία μας για το εθνικό μας θέμα, 
αντικαθιστά η θελκτική γαλήνη της θάλασσας με το ζωογόνο  της ιώδιο, το 
οποίο «ὡς δρόσος Ἀερμών» χαϊδεύει απαλά  και αναζωογονεί τα κουρασμένα 
μας πρόσωπα. 
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ΥΠΟΔΟΧΗ ΤΟΥ ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΟΥ ΚΥΠΡΟΥ
ΣΤΟ  ΛΙΜΑΝΙ ΤΗΣ ΔΑΦΝΗΣ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΟΡΟΥΣ

ΑΝΑΜΝΗΣΤΙΚΗ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ ΜΕ ΜΕΛΗ ΤΗΣ ΙΕΡΑΣ ΕΠΙΣΤΑΣΙΑΣ 
ΚΑΙ ΤΙΣ ΑΡΧΕΣ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΟΡΟΥΣ
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Από μακριά αρχίζουν να φαίνονται τα καταπράσινα τοπία του αγίου 
όρους. Σε προϊδεάζουν για μια εναρμόνια σύνθεση ομορφιάς του θαλασσινού 
και του βουνίσιου πεδίου. Οι ψυχές μας σκιρτούν από τα ιερά αισθήματα που 
μας κατακλύζουν.

Ζ
Οι Καρυές είναι η πρωτεύουσα του Αγίου Όρους. Εκεί βρίσκεται η έδρα 

του Πρώτου.   Η διοικητική εξουσία ασκείται από την Ιερά Κοινότητα των 
20 Εκπροσώπων των ιερών Μονών, ενώ την εκτελεστική εξουσία ασκεί η 
τετραμελής Ιερά Επιστασία.     

Στις αρχές του 19ου αι. εκδόθηκε το Τυπικό του 1810 με το οποίο 
ορίζεται ο Πρώτος πλαισιούμενος από τέσσερις επιστάτες και με ιερά σύναξη, 
που αποτελείται από τους εκπροσώπους των είκοσι μονών της μοναστικής 
πολιτείας του Άθω. Αυτή η οργάνωση ισχύει σε γενικές γραμμές μέχρι τις 
ημέρες μας. 

Το σημαντικότερο κτίσμα του Πρωτάτου στις Καρυές είναι ο  αφιερωμένος 
στην Κοίμηση της Θεοτόκου ιερός Ναός. Αποτελεί το αρχαιότερο σωζόμενο 
καθολικό στο Άγιον Όρος. Έχει τη μορφή της τρίκλιτης βασιλικής και διαθέτει 
δύο νάρθηκες. 

Η ΘΑΥΜΑΤΟΥΡΓΙΚΗ ΕΙΚΟΝΑ ΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΑΣ "ΑΞΙΟΝ ΕΣΤΙΝ".
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Το εσωτερικό του ναού κοσμήθηκε από τη ζωγραφική του Μανουήλ 
Πανσέληνου (τέλη 13ου και αρχές 14ου αι.). Οι τοιχογραφίες θεωρούνται 
αριστουργήματα της βυζαντινής τέχνης και από τα σημαντικότερα 
δημιουργήματα της "ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΗΣ" σχολής. Το τέμπλο χρονολογείται 
από τον 10ο αι. και είναι μαρμάρινο. Μέσα στο Ιερό Βήμα φυλάσσεται με κάθε 
επιμέλεια  και με βαθύτατο σεβασμό η  εικόνα της Παναγίας, της καλουμένης  
«ΑΞΙΟΝ ΕΣΤΙΝ».

Η ιερά παράδοση αναφέρει τα εξής για την επωνυμία της. Μια μέρα, κατά 
την οποία  ο Γέροντας του Κελλιού απουσίαζε σε αγρυπνία στο Πρωτάτο,  
ο υποτακτικός του, που έμεινε μόνος στο κελλί του, φιλοξένησε κάποιον 
άγνωστο περαστικό μοναχό∙ μαζί του  έψαλλαν την ακολουθία του όρθρου 
της  Κυριακής. Όταν  έφθασαν στην Θ΄ ωδή του Κανόνα, ο μεν μοναχός 
του Κελλιού έψαλλε: «Την Τιμιωτέραν», τον γνωστό αρχαίο αυτό ύμνο του 
Αγίου Κοσμά του Ποιητή, που ψαλλόταν τότε, όπως και σήμερα μαζί με τους 
θεομητορικούς στίχους της Θ΄ ωδής (Μεγαλύνει ἡ ψυχὴ μου τὸν Κύριον...). 

Όταν ήλθε η σειρά του ξένου, άρχισε τον ύμνο διαφορετικά, προ-
σθέτοντας στην αρχή του, το μέχρι τότε άγνωστο προοίμιο «Ἄξιόν ἐστιν 
ὡς ἀληθῶς μακαρίζειν Σε τὴν Θεοτόκον...», το οποίο τόσο θαυμασμό 
προκάλεσε στον ντόπιο μοναχό, ώστε το ζήτησε και γραπτώς, για να μπορεί 
να το ψάλλει και αυτός. Επειδή όμως δεν βρέθηκε μελάνι και χαρτί μέσα 
στο κελλί, ο μυστηριώδης ξένος μοναχός χάραξε τον ύμνο με το δάκτυλό 
του σε μια πέτρινη πλάκα, και προσθέτοντας ότι έτσι πρέπει να ψάλλεται 
στο εξής ο ύμνος αυτός από όλους τους ορθοδόξους, έγινε άφαντος. 
Οι Αγιορείτες έστειλαν την πλάκα στον βασιλιά και στον Πατριάρχη, ενώ την 
εικόνα, μπροστά στην οποία ψάλθηκε για πρώτη φορά ο αγγελικός ύμνος, 
την μετέφεραν στο Πρωτάτο, στο οποίο καθιερώθηκε να γίνεται και η ετήσια 
πανήγυρη σε ανάμνηση του θαύματος και προς τιμή της Θεοτόκου.  

Η βιβλιοθήκη του Πρωτάτου περιέχει 117 χειρόγραφους κώδικες, 
μεταξύ των οποίων και το πρώτο Τυπικό του Αγίου Όρους, το οποίο φέρει την 
υπογραφή του Ιωάννη Τσιμισκή. 

Τέλος, στις Καρυές, υπάρχουν τα κτήρια του Διοικητηρίου, της Αστυ-
νομίας, του ιατρείου, του ταχυδρομείου, φούρνος, μαγαζιά με εκκλησιαστικά 
είδη και κελιά μοναχών. Στις Καρυές λειτουργούν, επίσης, Εκκλησιαστικό 
Γυμνάσιο και Εκκλησιαστικό Λύκειο της Αθωνιάδος Σχολής.



405ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΟΥ ΚΥΠΡΟΥ κ.κ. ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΥ ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΠΙΣΚΕΨΗ ΣΤΟ ΑΓΙΟΝ ΟΡΟΣ

Στο Πρωτάτο έγινε η πρώτη επίσημη υποδοχή του Μακαριωτάτου και 
της τιμίας Συνοδίας του με επικεφαλής τον Πρώτο, τους Επιστάτες,  τους 
20 εκπροσώπους όλων των Μονών, τον πολιτικό Διοικητή του Αγίου Όρους  
κ. Αρίστο Κασμίρογλου και τον  Αστυνομικό Διευθυντή.

Ένα ιερό δέος πλημμυρίζει τις ψυχές μας. Στο καμπαναριό ψηλά κυματίζει 
υπερήφανα η Βυζαντινή Σημαία, με τον δικέφαλο αετό, σύμβολο της άλλοτε 
κραταιάς αυτοκρατορίας και στην κορυφή βρίσκεται «ο Σταυρός, σύμβολον 
υποταγής, πάθους, θυσίας, γεύσεως θανάτου! Το καύχημα και ο φύλαξ της 
Εκκλησίας». Δίπλα της η Ελληνική Σημαία σύμβολο του νέου Ελληνισμού, και 
των ιερών του αγώνων του για την ερατεινή Ελευθερία,  όπως καθιερώθηκε 
ευθύς με την Εθνεγερσία, κατά την πρώτη εθνική συνέλευση της Επιδαύρου.

ΑΝΑΜΝΗΣΤΙΚΗ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ ΜΕ ΤΑ ΜΕΛΗ  
ΤΗΣ ΙΕΡΑΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΣΤΙΣ ΚΑΡΥΕΣ
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Ο Πρώτος στέκεται μπροστά, περιστοιχισμένος από τους συνεπιστάτες 
και τους 20 εκπροσώπους των ιερών μονών. Πλησίον αυτών οι πολιτικές αρχές 
και ο αστυνομικός Διευθυντής. Οι κώδωνες της Εκκλησίας ηχούν χαρμόσυνα. 
Μέσα μας αισθανόμαστε μια πνευματική ανάταση. Το όλο σκηνικό μας 
ανάγει σε μια βυζαντινή μεγαλοπρέπεια. Ο Αρχιθύτης της Εκκλησίας της 
Κύπρου Αρχιεπίσκοπος Χρυσόστομος Β΄ πλησιάζει, ενδεδυμένος την Πορφύ- 
ρα Του, και κρατώντας το αυτοκρατορικό Του σκήπτρο, προνόμια τα οποία 
ο αυτοκράτορας Ζήνων παραχώρησε το έτος 477 μ.Χ. στον εκάστοτε Αρχι-
επίσκοπο Κύπρου, και επικυρώθηκαν με τον 8ο κανόνα της Γ΄ εν Εφέσω 
Οικουμενικής Συνόδου του 431. Με ιερή ευλάβεια κάνει τον σταυρό του και 
προσκυνά το άγιον Ευαγγέλιο, το οποίο κρατά με περισσό δέος ένας ταπεινός 
ιερομόναχος, εφημέριος του Πρωτάτου· προσκυνά την πηγή της χριστιανικής 
μας πίστεως,  η οποία έσωσε την εθνικοθρησκευτική μας υπόσταση, έστω και 
αν οι βάρβαροι κατακτητές έκαναν τα πάντα προκειμένου να αποκοπούμε 
από τις πνευματικές μας ρίζες. Ακολουθεί ο εν Κυρίω ασπασμός και όλοι 
μαζί, με κατάνυξη εισερχόμαστε στον ιερό Ναό, ενώ ο χορός άδει μελωδικά 
ΤΟ ΑΞΙΟΝ ΕΣΤΙΝ σε ήχο δεύτερο.

ΧΟΡΟΣΤΑΣΙΑ  ΤΟΥ ΜΑΚΑΡΙΩΤΑΤΟΥ  ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΥΠΟΔΟΧΗ ΣΤΟ ΠΡΩΤΑΤΟ
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Ο Αρχιεπίσκοπος Κύπρου ανέρχεται επί του αρχιερατικού του θρόνου 
και άρχεται η Δοξολογία.

Ακολουθεί το «Ὡς εὖ παρέστητε Μακαριώτατε» που εκφώνησε 
 ο  Πρωτεπιστάτης Γέρων Χριστοφόρος Ιβηρίτης.

Μακαριώτατε Πάτερ καὶ Δέσποτα, Χριστὸς ἀνέστη!

Ἡ Ἱερὰ Κοινότης τοῦ Ἁγίου Ὄρους ὑποδέχεται σήμερον, εἰς τὸν ἀρχαῖον 
τοῦτον ναὸν τοῦ Πρωτάτου τὴν Ὑμετέραν Μακαριότητα μετ’ αἰσθη μάτων 
χαρᾶς, τιμῆς καὶ υἱϊκoῦ σεβασμοῦ ἐν μέσῳ τῆς εὐφροσύνου πασχαλίου 
ἐκκλησιαστικῆς περιόδου.

Διὰ τῆς παρουσίας Σας, Μακαριώτατε, ἐν μέσῳ ἡμῶν, τῶν ἐπὶ τοῦ Ὄρους 
ταπεινῶς ἐνασκουμένων, ἐκφράζετε τὴν ἀγάπην καὶ τὸν σεβασμὸν Σας πρὸς 
τὸ Περιβόλι τῆς Παναγίας καὶ πρὸς τὸ ὑπερχιλιετὲς μοναχικὸν πολίτευμα 
αὐτοῦ. Προσήλθετε ὡς Πρόεδρος τῆς Ἱερᾶς Συνόδου τῆς ἀποστολικῆς καὶ 
μαρτυρικῆς Ἐκκλησίας τῆς Μεγαλονήσου, ἥτις ἀνέδειξε πλῆθος μαρτύρων 
καὶ μεγάλων  ἁγίων, ἵνα προσκυνήσητε τὸν Ἱερὸν Ἄθωνα καὶ ἀντλήσητε ἐξ 
αὐτοῦ δύναμιν διὰ νὰ συνεχίσητε τὸ δύσκολον καὶ ἰδιαιτέρως εὐθυνοφόρον 
ἔργον Σας εἰς τοὺς δυσχειμέρους καὶ κρισίμους καιρούς, οὓς διέρχεται ἡ 
πολύπαθος ἑλληνικωτάτη καὶ Ὀρθοδοξοτάτη Κύπρος μας.

Θὰ προσκυνήσητε τὴν ἐνθρονισμένην ἐν τῷ Ἱερῷ Βήματι τοῦ Πρωτάτου 
θαυματουργὸν εἰκόνα τοῦ «Ἄξιόν ἐστιν», ἥτις ἐφαπλοῖ τὴν σκέπην αὐτῆς εἰς 
ἅπαντα τὸν λαὸν τοῦ Θεοῦ, ἀναπαύουσα τοὺς κοπιῶντας καὶ πεφορτισμένους. 
Ὁ δὲ ἡγιασμένος οὗτος Τόπος θὰ ἀνταποδώσῃ πρὸς Ὑμᾶς καὶ τὴν τιμίαν 
Συνοδίαν Σας δα ψιλῶς τὸν μισθὸν τοῦ κόπου Σας ἐκ τῆς ἐμπειρίας τῆς ζώσης 
παραδόσεώς Του.

Κατὰ τὸν χρόνον τῆς ἐνταῦθα παρουσίας Σας, θὰ ἔχητε τὴν εὐκαιρίαν 
νὰ προσκυνήσητε τὰ ἱερά σεβάσματα τοῦ Ἁγίου Ὄρους, τὰς θαυματουργοὺς 
εἰκόνας καὶ τὰ ἱερὰ λείψανα τῶν ἁγίων, καὶ θὰ ἔλθητε εἰς πνευματικὴν 
κοινωνίαν μετὰ ὁσίων πατέρων. Θὰ ἀγρυπνήσωμεν καὶ θὰ συμπροσευ-
χηθῶμεν διὰ τὴν δοκιμαζομένην Ἐκκλησίαν τῆς Κύπρου, ὅπου ὁ Κύριος Σᾶς 
ἐτοποθέτησε ποιμένα καὶ διδάσκαλον, καὶ ὅπου ἡ Ἐκκλησία, ἐν τῷ κατεχομένῳ 
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τμήματι τῆς Μεγαλονήσου, εὑρίσκεται εἰσέτι ἐν διωγμῷ. Καὶ εἰς περιόδους 
διωγμῶν τὰ προβλήματα ποὺ ἀντιμετωπίζετε εἶναι δύσκολα καὶ πολλά. Ἀλλὰ 
εἶναι ἀποδεδειγμένον ὅτι ἡ Ἐκκλησία τοῦ Χριστοῦ διὰ τῶν διωγμῶν καὶ 
τῶν θλίψεων κρατύνεται καὶ ἀναδεικνύουσα μάρτυρας καὶ ἁγίους εἰς τὴν 
οὐσίαν θάλλει καὶ αὐξάνεται.

Εὐχόμεθα ὁ Κύριος νὰ ὁδηγῇ τὰς σκέψεις καὶ ἀποφάσεις Ὑμῶν καὶ ἡ 
 Ἔ φορος καὶ Προστάτις καὶ Κηδεμὼν τοῦ Ἱεροῦ ἡμῶν τόπου νὰ Σᾶς διαφυλάτ-
τῃ ἐν ἄκρᾳ ὑγείᾳ, διὰ πρεσβειῶν πάντων τῶν Ἁγιορειτῶν ἁγίων καὶ τῶν μυριά-
δων ἁγίων τῆς Ἐκκλησίας τῆς ἁγιοτόκου Κύπρου ἐπ᾽ ἀγαθῷ τῆς Ἐκκλησίας 
τοῦ Χριστοῦ. Ἀμήν.

 «Ὡς εὖ παρέστητε», Μακαριώτατε Πάτερ καὶ Δέσποτα.

Ο ΠΑΝΟΣΙΟΛΟΓΙΩΤΑΤΟΣ ΠΡΩΤΕΠΙΣΤΑΤΗΣ ΓΕΡΩΝ 
ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ ΙΒΗΡΙΤΗΣ ΠΡΟΣΦΩΝΕΙ ΤΟΝ ΜΑΚΑΡΙΩΤΑΤΟ 

ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΥΠΟΔΟΧΗ ΤΟΥ ΣΤΟ ΠΡΩΤΑΤΟ
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Στην ως άνω προσφώνηση ο Μακαριώτατος απάντησε ως ακολούθως:

Άγιε Πρώτε,

Άγιοι εκπρόσωποι των Ιερών Μονών του Αγίου Όρους,

Ευχαριστούμε θερμά τόσο για τη μεγαλειώδη υποδοχή την οποία μας 
επιφυλάξατε όσο και για τα ένθερμα λόγια της αγάπης Σας.

Βαθύτατη είναι η συγκίνηση, την οποία αισθανόμαστε πατώντας, 
ύστερα από πολλά χρόνια, εις τον αγιασμένο αυτό τόπο, τον οποίο χιλιάδες, 
μέχρι σήμερα, μοναχοί «ταῖς τῶν δακρύων αὐτῶν ῥοαῖς καὶ τοῖς ἐκ βάθους 
στεναγμοῖς» εκαλλιέργησαν.

Ἑστῶτες ἐν τῷ ναῷ τοῦ Πρωτάτου «ἐν οὐρανοῖς ἑστάναι νομίζομεν». 
«Τὴν Θεοτόκον ἐνοπτριζόμενοι»  ακούμε κι εμείς τον Αρχάγγελο Γαβριήλ 
διδάσκοντα τη μελωδία του «Ἄξιόν ἐστιν..» Μακαρίζομεν κι εσάς, οι 
οποίοι «τὴν ἀγαθὴν μερίδα ἐξελέξασθε» και δικαιώνουμε τον ψαλμωδό 
που διακηρύττει ότι «τοῖς ἐρημικοῖς ζωὴ μακαρία ἐστί, θεϊκῷ ἔρωτι 
πτερουμένοις».

Οι πολλές ενασχολήσεις μας εις τον κόσμο, κατά την εξυπηρέτηση 
του λαού του Θεού, διακονίαν εις την οποίαν ταχθήκαμε από τον Θεό, 
δημιούργησαν πολλάκις και την επιθυμία της επίσκεψής μας εδώ. Νιώθαμε 
την ανάγκη υλοποίησης της προτροπής «Εἰς τὰ ὄρη ψυχὴ ἀρθῶμεν∙ δεῦρο 
ἐκεῖσε, ὅθεν βοήθεια ἥκει». (Αναβαθμοὶ  του  Πλαγ. Α΄ ήχου).

Και ιδού! «Ἀφέντες ἅπαντα», για λίγο χρονικό διάστημα, ήλθαμε κοντά 
σας, «τοῖς οὖσι κόσμου τοῦ ματαίου ἐκτός».  Ήλθαμε για να προσκυνήσουμε 
λείψανα αγίων και θησαυρούς ανεκτίμητους. Να παρακολουθήσουμε με 
συγκίνηση, συνεχιζόμενη τη Βυζαντινή αυτοκρατορία μας και να βιώσουμε 
το κάλλος του ελληνοχριστιανικού πολιτισμού μας.

Μα και για έναν άλλο, σημαντικότερο λόγο, σύραμε τα βήματά μας 
μέχρις εδώ. Η πολύχρονη ταλαιπωρία του λαού μας, η 44χρονη κατοχή 
της πατρίδας μας, οι άνευ αποτελέσματος εκκλήσεις μας προς τους ξένους 
και ιδιαίτερα τις θεωρούμενες ως χριστιανικές χώρες της Ευρώπης και 
της Αμερικής, μας οδήγησαν στην απόλυτη βεβαιότητα ότι δεν θα πρέπει 
να εναποθέτουμε τις ελπίδες μας για βοήθεια στους ανθρώπους, αλλά 
μόνο στον παντοδύναμο Θεό. Κατανοούμε πλήρως, εκείνο το οποίο 
πολλάκις αναφέρουμε στις ακολουθίες μας: «Ἐπὶ τὸν Κύριον ἐλπίδα πᾶς τις 
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κεκτημένος, ὑψηλότερός ἐστι πάντων τῶν λυπούντων». Κι η πολύχρονη 
ταλαιπωρία μάς έδωσε να καταλάβουμε ότι όντως «οἱ πεποιθότες ἐπὶ Κύριον 
ἐοίκασιν ὄρει τῷ ἁγίῳ∙ οἵ οὐδαμῶς σαλεύονται προσβολαῖς τοῦ Βελίαρ». 
Και ποιον άλλο αποτελεσματικό μεσίτη θα μπορούσαμε να προβάλουμε στον 
Θεό, εκτός από την Υπεραγία Θεοτόκο, την Υπέρμαχο Στρατηγό του Έθνους 
μας; Ήλθαμε, λοιπόν, εδώ στο Περιβόλι της, να Την παρακαλέσουμε, όπως 
μεσιτεύσει στον Υιό και Θεό Της, και Θεόν μας, προκειμένου να μας λυτρώσει 
από την καταδυναστεία των Τούρκων, «τῶν βεβηλούντων τοὺς ναούς Του 
καὶ ἐξουθενούντων τὸν λαόν Του».

Ορθώς, Άγιε Πρώτε, αναφερθήκατε εις την Εκκλησία της Κύπρου ως μίας 
των πλέον αρχαίων Χριστιανικών Εκκλησιών. Δεχθήκαμε τον Χριστιανισμό 
από το 45 μ.Χ. από τρείς Αποστόλους: τον Βαρνάβα, τον Παύλο και τον 
Μάρκο. Πανορθόδοξης εμβέλειας τυγχάνουν πολλοί άγιοί μας: Επιφάνιος 
Κωνσταντίας,  Σπυρίδων Τριμυθούντος, Ιωάννης ο Ελεήμων, Νεόφυτος ο 
Έγκλειστος και άλλοι πολλοί.

Στο σταυροδρόμι, όμως, λαών και πολιτισμών, εκεί που διασταυρώνονται 
και οι δρόμοι του εμπορίου, σε καίρια γεωστρατηγική θέση, η Κύπρος έγινε 
και το μήλο της έριδος, ανάμεσα στους εκάστοτε ισχυρούς της περιοχής. 
Πολλοί οι Κατακτητές της Πατρίδας μας, από την αυγή της ιστορίας μας. Από 
το 1191, ότε αποσπάστηκε από την Ελληνική Βυζαντινή μας αυτοκρατορία, 
μέχρι το 1960, η Κύπρος παρέμεινε σκλάβα σε Λουζινιανούς, Ενετούς, 
Τούρκους και Άγγλους. Μα και μετά την Ανεξαρτησία μας, που επιτεύχθηκε 
ύστερα από έναν τετραετή υπέροχο απελευθερωτικό αγώνα, ο εθνικός μας 
βίος δεν ήταν ανθόσπαρτος. Το 1963 ξέσπασε Τουρκοκυπριακή ανταρσία, 
η οποία αποτέλεσε το προοίμιο  της  στρατιωτικής εισβολής της Τουρκίας, 
η οποία έκτοτε υποδούλωσε το 37% του εδάφους μας. Η κατοχική δύναμη  
επέβαλε μια εθνοκάθαρση.  Εξεδίωξε  όλους τους Χριστιανούς κατοίκους 
από το κατεχόμενο μέρος της πατρίδας μας, το οποίο και εκτουρκίζει, 
μεταφέροντας εκατοντάδες χιλιάδες εποίκους από τα βάθη της Τουρκίας, 
αλλάζοντας τα ονόματα των τοπωνυμίων,  και των ίδιων των πόλεών μας. 

Ο λαός μας, ένας ευσεβής λαός, ο οποίος κατακλύζει κάθε Κυριακή τους 
ναούς μας, δεόμενος υπέρ των ιερών και των οσίων αυτού, έχει αποκάμει 
προσμένοντας από τους ισχυρούς της γης την απόδοση δικαιοσύνης, και 
την ανάκτηση των πατρίων εδαφών του. Γι’ αυτό, επαναλαμβάνω, ήλθαμε 
εκ μέρους του εδώ, να παρακαλέσουμε θερμά την Παναγία, την ισχυρά 
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Μεσίτρια προς τον Θεό, να μας λυπηθεί και να συντμήσει τον χρόνο της 
δοκιμασίας μας. Παρακαλέστε κι εσείς Πατέρες και Αδελφοί, τη Θεοτόκο 
γι’αυτό τον σκοπό. Κι υποσχόμαστε ότι θα ξαναρθούμε, τότε εδώ για να 
ευχαριστήσουμε τον Θεό, τον Κύριον ημών Ιησούν Χριστόν και την Παναγία 
Μητέρα Του. Ευχηθείτε, να μην αργήσει αυτή η πολυπόθητη ημέρα.

Εκφράζουμε και πάλι τις ευγνώμονες ευχαριστίες μας για τη θερμή Σας 
υποδοχή και για την εν Κυρίω αγάπη Σας.

Ο ΜΑΚΑΡΙΩΤΑΤΟΣ ΔΩΡΙΖΕΙ ΣΤΟ ΠΡΩΤΑΤΟ ΜΙΑ ΑΡΓΥΡΗ ΚΑΝΔΗΛΑ
ΓΙΑ ΝΑ ΤΟΠΟΘΕΤΗΘΕΙ ΕΜΠΡΟΣΘΕΝ ΤΗΣ ΘΑΥΜΑΤΟΥΡΓΟΥ ΕΙΚΟΝΑΣ 

ΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΑΣ «ΑΞΙΟΝ ΕΣΤΙΝ».
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Ο ΠΑΝΟΣΙΟΛΟΓΙΩΤΑΤΟΣ ΠΡΩΤΕΠΙΣΤΑΤΗΣ ΓΕΡΩΝ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ 
ΙΒΗΡΙΤΗΣ ΔΩΡΙΖΕΙ ΣΤΟΝ ΜΑΚΑΡΙΩΤΑΤΟ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 
ΤΗΣ ΘΑΥΜΑΤΟΥΡΓΟΥ ΕΙΚΟΝΟΣ ΤΟΥ «ΑΞΙΟΝ ΕΣΤΙΝ»

Ο ΙΕΡΟΨΑΛΤΙΚΟΣ ΧΟΡΟΣ ΤΟΥ ΠΡΩΤΑΤΟΥ ΨΑΛΛΕΙ TON ΠΟΛΥΧΡΟΝΙΣΜΟ 
ΣΤΟΝ ΜΑΚΑΡΙΩΤΑΤΟ ΜΑΖΙ ΜΕ ΜΑΘΗΤΕΣ ΤΗΣ ΑΘΩΝΙΑΔΟΣ 

ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΗΣ ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ
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Την όλη τελετή επέστεψε η φήμη του Μακαριωτάτου,  την οποία ο χορός 
απέδωσε σε μια λυγεία βυζαντινή μολπή.

Ακολούθησε επίσημο γεύμα στην Τραπεζαρία της Ιεράς Κοινότητας. 
Μετά την καθιερωμένη προσευχή ο αντιπρόσωπος της ιεράς Μονής Διο-
νυσίου Γέρων Νήφων  προσφώνησε τον Μακαριώτατο ως ακολούθως: 

Mακαριώτατε πάτερ καὶ Δέσποτα, Χριστὸς ἀνέστη!

Μὲ μεγάλην χαρὰν καὶ πολλὴν συγκίνησιν, Μακαριώτατε Ἀρχιεπίσκοπε 
Κύπρου κύριε κύριε Χρυσόστομε, Σᾶς δεξιούμεθα σήμερον εἰς τὴν Τράπεζαν 
τῆς καθ’ ἡμᾶς Ἱ. Κοινότητος μετὰ τοῦ Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Πάφου 
κ. Γεωργίου καὶ τῆς ἐκλεκτῆς Συνοδίας Σας, εὑρισκόμενοι εἰς τὸ διοικητικὸν 
κέντρον τοῦ Ἁγίου Ὄρους, μετὰ τὴν ὑποδοχὴν εἰς τὸν πάνσεπτον Ἱ.Ναὸν τοῦ 
Πρωτάτου ἐνώπιον τῆς ἐφεστίου καὶ θαυματουργοῦ θεομητορικῆς εἰκόνος τοῦ  
«ΑΞΙΟΝ ΕΣΤΙΝ».

Σᾶς δεχόμεθα, ὡς τὴν σεπτὴν κεφαλὴν μιᾶς ἐκ τῶν πλέον ἱστορικῶν 
Ὀρθοδόξων αὐτοκεφάλων Ἐκκλησιῶν, ἡ ὁποία ἔχει διαδραματίσει ση-
μαντικὸν ρόλον εἰς τὴν ἐκκλησιαστικὴν ἱστορίαν μας, μὲ τοὺς πολυπληθεῖς 
καὶ μεγάλους ἁγίους της, ἀπὸ τοὺς πρώτους χριστιανικοὺς αἰῶνας μέχρι 
σήμερον. Ἡ ἀποστολικὴ Ἐκκλησία τῆς Κύπρου, ἣν ἐθεμελίωσαν οἱ ἅγιοι 
Ἀποστολοι Παῦλος καὶ Βαρνάβας, προσέφερε εἰς τὴν Ὀρθοδοξίαν μας 
καρποὺς ἁγιότητος, μαρτυρίου καὶ μοναχικῆς ἀσκήσεως: Ἅγιος Λάζαρος, 
ἅγιος Σπυρίδων, ἅγιος Ἰωάννης ὁ Ἐλεήμων, ἅγιος Ἐπιφάνιος, ἅγιος Τύχων 
Ἀμαθοῦντος, ἅγιος Μάμας, ἅγιος Ἡρακλείδιος, εἶναι ὡρισμένα ἀπὸ τὰ 
πολλὰ ὀνόματα, τὸ ἄκουσμα τῶν ὁποίων προξενεῖ εἰς ἡμᾶς τοὺς Ἁγιορείτας 
συγκίνησιν καὶ πνευματικὴν εὐφροσύνην.

Ἰδιαιτέρως, χαροποιεῖ ἡμᾶς τὸ γεγονός, Μακαριώτατε, ὅτι ἡ ἀφιέρωσίς 
Σας εἰς τὴν Ἐκκλησίαν μας ξεκινᾶ ἀπὸ τὴν Ἐγκλείστραν τοῦ ὁσίου Πατρὸς 
ἡμῶν Νεοφύτου τοῦ Ἐγκλείστου, ὁ ὁποῖος ἀποτελεῖ πρότυπον ἀσκήσεως καὶ 
ἡσυχαστικῆς ζωῆς διὰ κάθε μονάζοντα, τὰ δὲ συγγράμματά του μαρτυροῦν 
τὰ ὑψηλὰ βιώματα τῆς ζωντανῆς θεοκοινωνίας τῆς θεοεικέλου ψυχῆς του.

Αἱ σχέσεις τῆς ἁγιοτόκου Κύπρου μετὰ τοῦ Ἱεροῦ Ἄθωνος εἶναι γνω- 
σταὶ ἀπὸ τῶν ἀρχῶν τῆς ἐπισήμου συγκροτήσεως τοῦ ἀθωνιτικοῦ μονα-
χισμοῦ, κατὰ τὸν 10ον αἰῶνα, μὲ ἐπὶ κεφαλῆς τὸν μέγαν ὅσιον Ἀθανάσιον 
τὸν Ἀθωνίτην, ὁ ὁποῖος μὲ τὴν διμελῆ Συνοδίαν του εὗρεν προσωρινὸν  
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καταφύγιον ἐπὶ διετίαν εἰς τὴν πλησίον τῆς ἰδικῆς Σας μετανοίας κειμένην 
«Ἁγίαν Μονὴν» ἢ «Μονὴν τῶν Ἱερέων» τῆς Πάφου. Μὲ τὸν τρόπον αὐτὸν 
ἐτέθησαν βαθεῖαι αἱ ρίζαι τῶν ἐπαφῶν τῆς εὐλογημένης Κυπριακῆς γῆς μὲ 
τὴν μοναστικὴν πολιτείαν τοῦ Ἄθωνος, αἱ ὁποῖαι ἀργότερον θὰ συνεχισθοῦν 
καρποφόρως καὶ μέχρι τὰς ἡμέρας ἡμῶν, εἰς διηνεκῆ εὐλογίαν τοῦ Ὄρους 
πρὸς τὸν θεοφιλῆ καὶ φιλομόναχον, γνωστὸν δὲ διὰ τοὺς ἀγῶνας αὐτοῦ ὑπὲρ 
τῆς ἁγίας Ὀρθοδόξου πίστεως καὶ τοῦ ἔθνους, ἡρωϊκὸν Κυπριακὸν λαόν. Ὡς 
Ἁγιορεῖται αἰσθανόμεθα εὐγνωμοσύνην διὰ τὴν προσφορὰν τῆς Κυπριακῆς 
Ἐκκλησίας εἰς τὴν σύγχρονον ἀναγέννησιν τοῦ ἀθωνικοῦ μοναχισμοῦ, καθὼς 
σήμερον δεκάδες μοναχοὶ ἐκ Κύπρου ἐγκαταβιοῦν εἰς τὰς Ἱερὰς Μονὰς τοῦ 
Ἁγίου Ὄρους, καὶ μάλιστα τρεῖς ἐξ αὐτῶν ἔχουν ἀναλάβει καὶ τὴν ἡγουμενικὴν 
διακονίαν ἰσαρίθμων Ἱερῶν Μονῶν του.

ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΥΠΟΔΟΧΗ ΣΤΙΣ ΚΑΡΥΕΣ, Η ΚΑΘΙΕΡΩΜΕΝΗ ΠΡΟΣΕΥΧΗ
ΣΤΗΝ ΕΠΙΣΗΜΗ ΤΡΑΠΕΖΑ
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Αἱ ἱστορικαί ἀναταραχαὶ καὶ μακροχρόνιοι ἀνακατατάξεις καὶ περιπέτειαι, 
τὰς ὁποίας διῆλθε ἡ Κύπρος μας, Μακαριώτατε Δέσποτα, ἀπέδειξαν τὴν 
προσήλωσιν αὐτῆς εἰς τὴν Ὀρθοδοξίαν καὶ τὴν ἑλληνικήν της ταυτότητα. 
Οἱ δεκατρεῖς ἱερομάρτυρες τῆς Μονῆς τῆς Παναγίας τῆς Καντάρας, διακρι-
θέντες διὰ τὸν ἀπαράμιλλον ἀναχωρητικὸν βίον καὶ τὴν ἄσκησίν των, ἀντε- 
στάθησαν σθεναρῶς εἰς τὸν ἐκλατινισμόν τῆς Μεγαλονήσου καὶ μὲ τὸν μα-
ρτυρικὸν θάνατόν των, τό ἔτος 1231, διεφύλαξαν ἀνόθευτον τὴν Ὀρθόδοξον 
πίστιν, ἀποτελοῦντες τὸ κόσμημα καὶ τὸ καύχημα τῆς Ἐκκλησίας τῆς Κύπρου.

Ὁ ἐν ἁγίοις προκάτοχος Ὑμῶν εἰς τὸν Ἀρχιεπισκοπικὸν Θρόνον τῆς 
Κύπρου νεο-ἐθνο-ἱερομάρτυς Κυπριανός, μὲ τὰς ἑκατοντάδας τῶν ἄλλων 
Κυπρίων, οἱ ὁποῖοι τὸν ἠκολούθησαν εἰς τὸ μαρτύριον μετὰ τὴν κήρυξιν τῆς 
Ἐπαναστάσεως τοῦ 1821 εἰς τὴν Ἑλλάδα, ἐπότισαν μὲ τὸ αἷμα των τὸ δένδρον 
τῆς πίστεως καὶ τῆς ἐλευθερίας εἰς τὴν Μεγαλόνησον, ὅπως καὶ ἀργότερον οἱ 
Κύπριοι ἀγωνισταὶ κατὰ τὴν περίοδον τῆς ἀγγλικῆς κατοχῆς. 

Ἡ Ἐκκλησία τῆς Κύπρου διεδραμάτισε ἐθναρχικὸν ρόλον διὰ τὴν 
ἀπελευθέρωσίν της. Ὡς Ἁγιορεῖται δὲν θὰ παύσωμεν νὰ εὐχώμεθα ὑπὲρ τῆς 
ἀπελευθερώσεως τοῦ κατεχομένου τμήματος τῆς Κύπρου μας καὶ πλήρους 
ἀποδόσεως εἰς τὴν Ἐκκλησίαν αὐτῆς τῶν ἱερῶν ναῶν του καὶ τῶν ἐξακουστῶν 
προσκυνημάτων του, μὲ κορυφαῖον τὸ τοῦ Ἀποστόλου Ἀνδρέου.

Μὲ τὴν σημερινὴν ἱεραποδημίαν Σας ἐνταῦθα, Μακαριώτατε, ἀψηφήσατε 
τοὺς κόπους τοῦ ταξιδίου καὶ τὰς ἄλλας δυσκολίας, διὰ νὰ ἐνισχύσετε τούς 
ἱστορικοὺς δεσμοὺς τῆς Κύπρου μὲ τὸν Ἱερὸν Ἄθωνα. Οὕτως συνεχίζετε 
καὶ τὴν παράδοσιν τοῦ ἀειμνήστου προκατόχου Σας κυροῦ Χρυσοστόμου, 
ὁ ὁποῖος ἐπίσης εἶχε ἐπισκεφθῆ τὸ Ἁγιώνυμον Ὄρος. Ἐκ μέρους τῆς Ἱερᾶς 
Κοινότητος, ἐκφράζομεν τὰς ὁλοθύμους καὶ ἐγκαρδίους εὐχαριστίας μας 
διὰ τὴν τιμὴν νὰ μᾶς ἐπισκεφθῆτε καὶ νὰ λάβωμεν αὐτοπροσώπως τὰς 
στηρικτικὰς καὶ πολυτίμους πατρικὰς εὐχὰς τῆς  Ὑμετέρας Μακαριότητος, 
βοηθοὺς εἰς τὴν μοναστικὴν πορείαν μας.

Ἡμεῖς, ἀξιωθέντες παρὰ τῆς Θεομήτορος νὰ ἀσκώμεθα εἰς τὸ Περιβόλι 
Της, τὸ Ἅγιον Ὄρος, εἰς τὰς ταπεινὰς προσευχάς μας περικλείομεν 
καθημερινῶς καὶ τὸν εὐλαβῆ κυπριακὸν λαόν, ὁμοῦ μὲ τὸν Μακαριώτατον 
Ποιμενάρχην του, τοὺς ἐκκλησιαστικοὺς ποιμένας καὶ τοὺς μοναχούς του. 
Γνωρίζομεν ἄλλωστε ὅτι τὸ βάρος καὶ ἡ εὐθύνη, τὰ ὁποῖα ἐπωμίζεσθε ὡς 
διάδοχος τῶν ἀειμνήστων ἁγίων καὶ μακαρίων Ἀρχιεπισκόπων Κύπρου, τῶν 
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παλαιοτέρων καὶ τῶν συγχρόνων Σας, εἶναι βαρέα.

Εὐχόμεθα δὲ ταπεινῶς, πλὴν ὁλοκαρδίως, ὅπως ὁ ἐκ τάφου ὡς ἐκ 
παστάδος ἀνατείλας Ἥλιος τῆς δικαιοσύνης καὶ ἀναστὰς Κύριος ἡμῶν Ἰησοῦς 
Χριστός χαρίζηται τῇ Ὑμετέρᾳ Θεοφιλεῖ Μακαριότητι μακρότητα ὑγιεινῶν 
ἡμερῶν μὲ συνεχῆ καρποφορίαν πνεύματος καὶ ἔργων εὐσεβείας, ὥστε, 
λέγων μετὰ τοῦ προφητάνακτος Δαβίδ «Ἰδού, Κύριε, ἐγὼ καὶ τὰ παιδία μου, ἃ 
μοι ἐδωρήσω», νὰ ἀξιωθῆτε τῆς κληρονομίας τοῦ ποθητοῦ Παραδείσου, ὁμοῦ 
μετὰ πάντων τῶν Ἁγίων, τοὺς ὁποίους ἀνέδειξεν ἡ εὐλογημένη Κυπριακὴ γῆ.

Σᾶς καλωσορίζομεν καὶ πάλιν, Μακαριώτατε, ἀναφωνοῦντες ἐκ καρδίας 
τὸ «Εἰς πολλὰ ἔτη Δέσποτα».

Στην ως άνω προσφώνηση ο Μακαριώτατος απάντησε ως ακολούθως.

Άγιε  Πρώτε, 

Πατέρες και Αδελφοί,

Ευχαριστούμε και πάλιν θερμά τόσο για τη συγκινητική  υποδοχή την 
οποία μας επιφυλάξατε, όσο και για τους ένθερμους λόγους της αγάπης σας, 
καθώς  και για την  αβραμιαία φιλοξενία που εγκαρδίως μας παρέχετε.

Από τις πρώτες αυτές ώρες της συναναστροφής μας μαζί Σας βιώνουμε 
πανευτυχείς το Γραφικό  «Ἰδοὺ δὴ τί καλὸν ἢ τί τερπνὸν ἀλλ’ ἢ τὸ κατοικεῖν 
ἀδελφοὺς ἅμα»!  Παράλληλα, νιώθουμε ευγνωμοσύνη για τις προσευχές σας 
προς τον Θεό και τη συμπαράστασή σας στο δράμα της  ιδιαίτερης πατρίδας 
μας.

Αναφέραμε πριν από λίγο και στον ναό ότι κύριος σκοπός της προ-
σκυνηματικής αυτής επίσκεψής μας, είναι να προσευχηθούμε στην Υπεραγία 
Θεοτόκο και να την ικετεύσουμε να αναλάβει ως μεσίτρια προς τον Υιό και 
Θεό της, και Θεό μας, προκειμένου να λυτρωθούμε από την καταδυναστεία 
των Τούρκων και να απαλλαγούμε από την κατοχή. 

Ζήσαμε κι άλλες φορές κάτω από ζυγό στυγνής δουλείας. Φοίνικες, 
Πέρσες, Άραβες, Λατίνοι, Τούρκοι, Άγγλοι για αιώνες πολλούς κατα-
δυνάστευσαν τον λαό μας. Η σημερινή επαχθής δουλεία μας, όμως,  είναι 
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η χειρότερη από όλες. Στις προηγούμενες εποχές ο λαός μας υπέφερε τα 
πάνδεινα, έμενε, όμως, στον τόπο του και πρόσμενε την ανατολή καλύτερων 
ημερών. Σήμερα, ο λαός μας εκδιώχθηκε βίαια από τις εστίες του. Στο 
κατεχόμενο αυτό μέρος της πατρίδας μας «οὐκ ἔστιν ἐν τῷ καιρῷ τούτῳ 
ἄρχων καὶ προφήτης καὶ ἡγούμενος∙ οὐδὲ ὁλοκαύτωσις, οὐδὲ θυσία, οὐδὲ 
προσφορά, οὐδὲ θυμίαμα, οὐ τόπος τοῦ καρπῶσαι ἐνώπιον τοῦ Κυρίου καὶ 
εὑρεῖν ἔλεος».  

Γι’ αυτό και ήλθαμε εδώ, εκζητούντες το Θείο έλεος και τη μεσιτεία της 
Θεοτόκου.

Άγιοι Αδελφοί,

Ενώστε και εσείς τις προσευχές σας με τις δικές μας προς τον 
Παντοδύναμο Θεό και παρακαλέστε κι εσείς την Υπεραγία Θεοτόκο να 
μεσιτεύσει προς τον Υιόν και Θεόν της για την απελευθέρωση της νήσου 
μας. Για να μπορούμε παντού, σε όλη την Κύπρο, και πάντοτε, να λατρεύουμε 
ελεύθερα τον Θεό και να τιμούμε την Παναγία μητέρα Του και όλους τους 
αγίους μας. 

Σάς ευχαριστούμε και πάλι θερμά για την υποδοχή και την πλούσια 
φιλοξενία Σας. 

 

Αναχωρώντας από τις Καρυές ο Μακαριώτατος έγραψε στο βιβλίο 
επισκεπτών τα ακόλουθα:

«Μετ’ αἰσθημάτων βαθυτάτης συγκινήσεως καὶ πνευματικῆς ἀνατάσεως 
ἐπισκεφθήκαμε σήμερον τὴν πρωτεύουσαν τοῦ ἁγιωνύμου Ὄρους, διὰ 
πρώτην φορὰν ἀπὸ τῆς ἀναλήψεως τῶν καθηκόντων ἡμῶν ὡς Προκαθημένου 
τῆς ἀποστολικῆς Ἐκκλησίας τῆς Κύπρου. 

Αἰσθανόμεθα ἐντόνως τὴν παρουσίαν τῆς Χάριτος τῆς Κυρίας Θεοτόκου 
καθὼς καὶ τῶν πολλῶν γνωστῶν καὶ ἀγνώστων ὁσίων καὶ ἀσκητῶν, οἱ ὁποῖοι 
μὲ τὴν κατὰ Θεὸν βιοτήν τους ἐπέτυχον τὸν ἁγιασμόν των. 

Εὑρισκόμενοι ἐν μέσῳ τοσούτων πολλῶν ἱερῶν θησαυρισμάτων καὶ 
ἱερῶν λειψάνων αἰσθανόμεθα δέος καὶ ἐν ταὐτῷ ἀναγνωρίζομεν τὸ ὕψιστον 
ἔργον, τὸ ὁποῖον ἐπιτελεῖται ὑπὸ τῶν ἁγιορειτῶν Πατέρων, ὡς ἀγρύπνων 
φυλάκων τῆς ὀρθοδόξου ἡμῶν πίστεως».
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ΕΠΙΣΚΕΨΗ ΣΤΟ ΙΕΡΟΝ ΙΒΗΡΙΤΙΚΟΝ ΚΕΛΛΙΟΝ 
ΑΓΙΑΣ ΑΝΝΗΣ ΚΑΡΥΩΝ

 a

Ο επόμενος προορισμός μας στην προσκυνηματική αυτή επίσκεψη στο 
Αγιώνυμο Όρος ήταν το ιερό ιβηριτικό Κελλίον της Αγίας Άννης Καρυών. 
Είναι κτισμένο  νοτιοδυτικώς των Καρυών του Αγίου Όρους, το 1640 περίπου 
από τον Μοναχό Δανιήλ.

 Στο ναό του Κελλίου που τιμάται στη Σύλληψη της Αγίας Άννης  
(9 Δεκεμβρίου), υπάρχει η θαυματουργός εικόνα του Αγίου Μηνά, που 
τιμάται ιδιαιτέρως στο Κελλίον.

Σήμερα στο Κελλίον εγκαταβιούν τέσσερις Μοναχοί, με Γέροντα τον 
ιερομόναχο Αντίπα,  ο οποίος  έχει ιδιαίτερη κλίση στη Βυζαντινή Μουσική.

Μέσα στο πνευματικό κλίμα και στην πολιτισμική παράδοση του 
Αγίου Όρους, αφοσιώθηκε ολοκληρωτικώς στην ψαλτική τέχνη. Διδάχθηκε 
επιπλέον τη μουσική από τους παλαιούς σπουδαίους ψάλτες του Όρους: 
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τον ιεροδιάκονο π. Διονύσιο,  τον ιερομόναχο π. Γαβριήλ Μαγκαβό, και τον 
π. Ιωάννη του Κελλίου του Ραβδούχου. 

Θεωρείται από τους σπουδαιότερους Ψάλτες της νεώτερης γενιάς των 
Αγιορειτών πατέρων.  Διαθέτει πλούσιο φυσικό τάλαντο∙ είναι γνώστης 
του παραδοσιακού ψαλτικού τρόπου∙  έχει ύφος στιβαρό και αρχαιοπρεπές, 
μελισματικό, έντεχνο και ηδύ. Και πέραν τούτων διαθέτει μια γλυκύτατη και 
φιλόξενη ψυχή, η οποία εκφράζεται ποικιλότροπα στο πλούσιο του χαμόγελο. 

 Αφού έγινε η υποδοχή του Μακαριωτάτου και της τιμίας Συνοδίας 
του, στην είσοδο του Κελλίου, με την παραδοσιακή κυπριακή μυροδόχο, 
πορευτήκαμε προς τον ναό του Κελλίου, ψάλλοντας το Ἄξιόν Ἐστιν∙ 
ακολούθησε Δοξολογία. 

Στην προσφώνησή του προς τον Μακαριώτατο, ο πατήρ Αντίπας είπε τα  
εξής: «Μακαριώτατε, με αισθήματα βαθύτατου σεβασμού, τιμής και αγάπης 
Σάς υποδεχόμαστε σήμερα, σ’ αυτό το ταπεινό Μονύδριο των Αγίων 
Θεοπατόρων Ιωακείμ και Άννης.  

Σας υποδεχόμαστε, η Αδελφότης αυτού του Κελλίου κι εγώ, αλλά 
και όλοι οι Πατέρες από όλα τα Κελλία, εν Χριστώ Αδελφοί και Φίλοι, οι 
οποίοι έσπευσαν να λάβουν μαζί μ’ εμάς την πρωθιεραχική Σας ευλογία και  
ν’ ακούσουν τον πατρικό Σας λόγο.

Σας είμεθα ευγνώμονες, Μακαριώτατε, που περιλάβατε στο πρόγραμμά 
σας το Κελλίο μας, το οποίο  ανήκει στην ιερά Μονή Ιβήρων και ο ναός του 
τιμάται στη «Σύλληψη της Παναγίας». Κτίστηκε από κάποιο ασκητή Δανιήλ 
το 1640.  Ανακαινίστηκε  εξ ολοκλήρου και επεκτάθηκε κατά τα έτη 2004-2008. 
Στην προσπάθεία μας αυτή μάς βοήθησαν πολλοί  Κύπριοι κληρικοί και λαϊκοί∙  
ιδιαίτερα αδρά  ήταν η χορηγία του  Μητροπολίτου Κύκκου και Τηλλυρίας 
 κ. Νικηφόρου.

Η σημερινή ημέρα, Μακαριώτατε, θα μείνει στην Ιστορία του Κελλίου 
μας, ως η σημαντικότερη στην Ιστορία αυτού Κελλίου, γιατί η επίσκεψή σας  
σ’ αυτό, ως Προκαθημένου της Αγιωτάτης  Εκκλησίας της Κύπρου είναι 
μεγάλη τιμή και μεγάλη ευλογία από τον άγιο Θεό.

Σάς ευχαριστούμε ολόψυχα για τον μεγάλο κόπο στον οποίο υπο-
βληθήκατε και Σάς παρακαλούμε να μάς ευλογήσετε να συνεχίσουμε τον 
Αγώνα μας, ευχόμενοι πάντοτε για Σάς και για την εκλεκτή Συνοδία Σας. 
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Ως ο Γέρων του Κελλίου Σας καλωσορίζω θερμότατα εκ μέρους όλων μας 
και αναφωνώ περιχαρής αύθις, ως άλλος Ιερώνυμος Μυριανθεύς: «Χάρμα 
ὀφθαλμῶν ἐστιν ἰδεῖν Ἀρχιεπίσκοπον Κύπρου».

Πολλά τα έτη Σας Μακαριώτατε».

Απαντώντας  ο Μακαριώτατος είπε ότι αισθάνεται μεγάλη συγκίνηση και 
χαρά που βρίσκεται στο ιερό αυτό Κελλίον της Αγίας Άννης. Η εκπληκτική  
ωραία  του θέση, το φυσικό  και πνευματικό του περιβάλλον, η ναοδομία 
του... όλα σε βοηθούν για μια πνευματική κατάνυξη, προσευχή και ανάταση 
προς το θείο. 

Η μνήμη των θεοπατέρων Ιωακείμ και Άννας μας ανάγουν στο μυστήριο 
της αγάπης του Θεού για τη σωτηρία μας και τη θέωσή μας.  

Εύχεστε και Σεις άγιε Γέρον και λοιποί Αδελφοί για την τλήμονα πατρίδα 
μας  Κύπρο και για τον μητροπολιτικό χώρο της Ελλάδας μας. Εύχεστε και 

Ο ΜΑΚΑΡΙΩΤΑΤΟΣ ΔΩΡΙΖΕΙ ΕΝΘΥΜΙΟΝ ΣΤΟΝ ΓΕΡΟΝΤΑ ΤΟΥ 
Ι. ΙΒΗΡΙΤΙΚΟΥ ΚΕΛΛΙΟΥ ΑΓΙΑΣ ΑΝΝΗΣ ΙΕΡΟΜΟΝΑΧΟ ΑΝΤΙΠΑ
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για τον τελευταίο Έλληνα, ώστε να κρατήσουμε μέσα μας, ως Ελληνισμός, 
άσβεστο τον θησαυρό της Ορθοδοξίας μας.

Ακολούθως, αφού παρατέθηκε το παραδοσιακό αγιορειτικό κέρασμα στο 
Συνοδικό του Ιερού Κελλίου και έγινε ανταλλαγή ευχών,  ξεναγηθήκαμε στους 
ιερούς χώρους του Κελλίου της Αγίας Άννας και προσκυνήσαμε τις ιερές 
Εικόνες της Αγίας Άννας και του  αγίου Μηνά. Στη συνέχεια, αποσυρθήκαμε 
στα φιλόξενα δωμάτια του Γέροντος Αντίπα, όπου ξεκουραστήκαμε μέχρι τον 
επόμενο προορισμό μας, την Ιερά Μονή Ιβήρων,  που θα γινόταν το απόγευμα 
της ίδιας ημέρας.

ΕΠΙΣΚΕΨΗ ΣΤHN ΙΕΡΟ ΜΟΝΑΣΤΗΡΙ ΤΩΝ ΙΒΗΡΩΝ
ΔΕΥΤΕΡΑ, 7 ΜΑΪΟΥ 2018

 a

Η Ιερά Μονή Ιβήρων είναι μια από τις μεγαλύτερες μονές του Αγίου 
Όρους και η τρίτη στην ιεραρχία. Βρίσκεται στη βορειοανατολική πλευρά της 
αθωνικής χερσονήσου, επάνω σε ένα μικρό ορμίσκο. Κτίσθηκε το 980 από τον 
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Ιωάννη Τορνίκιο τον Ίβηρα - αυλικό του ηγεμόνα της Ιβηρίας (Γεωργίας) και 
στρατηγό του Βυζαντίου.

Ως μοναστηριακό συγκρότημα η ιερά Μονή Ιβήρων είναι  επιβλητική. Η 
είσοδός της με το διαβατικό είναι στη βορεινή πλευρά. Στο ανατολικό τμήμα 
της αυλής είναι το καθολικό. Απέναντί του είναι το μεγάλο κωδωνοστάσιο 
και στη συνέχεια η τράπεζα από τη μια πλευρά και το κτήριο της βιβλιοθήκης 
από την άλλη. Στο κέντρο βρίσκεται ο κεντρικός ναός, το Καθολικό, που 
χρονολογείται από τον 10ο αιώνα, καθώς και τα δύο σημαντικά για την 
ιστορία τους παρεκκλήσια, της Παναγίας Πορταΐτισσας και του Προδρόμου.

Το καθολικό κτίσθηκε από τον Ίβηρα Γεώργιο Βαράσβατζε το 1030. 
Δέχθηκε πολλές επιθέσεις και καταστροφές από πειρατές, αλλά κυρίως από 
Φράγκους, το 1259. Στα χρόνια του Αυτοκράτορα Μιχαήλ Παλαιολόγου 
και του Πατριάρχη Ιωάννη Βέκκου, επειδή οι μοναχοί δεν δέχτηκαν να 
υποκύψουν στους Λατίνους, θανατώθηκαν και ρίχτηκαν στη θάλασσα. 
Λίγο αργότερα οι Καταλανοί συμπλήρωσαν την καταστροφή.

Στην αυλή είναι και το παρεκκλήσι του Τιμίου Προδρόμου, κτισμένο 
πάνω στο παλαιό καθολικό της Μονής του Κλήμεντος. Η σημερινή μορφή του 
χρονολογείται το 1710.   Η Μονή Ιβήρων έχει 16 παρεκκλήσια. Στο καθολικό 
βρίσκονται δύο παρεκκλήσια με τοιχογραφίες, του Αγίου Νικολάου και των 
Αγίων Αρχαγγέλων. Εκεί φυλάσσονται τα λείψανα 165 αγίων και τμήματα 
από τα εργαλεία που χρησιμοποιήθηκαν κατά τη σταύρωση του Χριστού.  
Το 1357 με πατριαρχικό σιγγίλιο η Μονή έγινε ελληνική και γνώρισε μεγάλη 
άνθηση κατά τον 16ο αιώνα, κατά τον οποίο εκτελέστηκαν  και σημαντικά 
αγιογραφικά έργα.

Η Μονή εορτάζει την 15η Αυγούστου, ημέρα της Κοιμήσεως  της 
Θεοτόκου. Η βιβλιοθήκη της Μονής έχει 2.000 χειρόγραφα και 15 ειλητάρια 
καθώς και 15.000 έντυπα. Σημαντικότερο κειμήλιο είναι η θαυματουργή 
εικόνα της Παναγίας της Πορταΐτισσας.

Μεταξύ των πολλών κειμηλίων της Μονής σημειώνουμε την αργυρά 
επτάφωτη λυχνία σε σχήμα δένδρου λεμονιάς, τον μανδύα του Πατριάρχη 
Γρηγορίου Ε’, τον σάκο του αυτοκράτορα Ι. Τσιμισκή, τεμάχιο Τιμίου Ξύλου, 
λείψανα πολλών δεκάδων αγίων, λειτουργικά αντικείμενα λατρείας και άλλα 
πολλά, που η περισσή φροντίδα των μοναχών της Μονής Ιβήρων τα διατηρεί 
σε  άριστη κατάσταση. Από τη Μονή εξαρτώνται 13 Κελλιά.
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Η ΕΙΚΟΝΑ ΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΑΣ ΤΗΣ ΠΟΡΤΑΪΤΙΣΣΑΣ. 
MAZI ΜΕ ΤΗΝ ΕΙΚΟΝΑ ΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΑΣ «ΑΞΙΟΝ ΕΣΤΙΝ»  

ΣΥΝΑΠΟΤΕΛΟΥΝ ΤΑ ΠΙΟ ΙΕΡΑ ΚΕΙΜΗΛΙΑ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΟΡΟΥΣ
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Η υποδοχή που επιφυλάχθηκε στον Μακαριώτατο και τη Συνοδία του 
υπήρξε κι εδώ μεγαλοπρεπής και ενθουσιώδης. Ο Ηγούμενος της Μονής  
Αρχιμανδρίτης κ. Ναθαναήλ, πλαισιούμενος από τους 40 Μοναχούς του και 
συνοδευόμενος από τον σεβαστό λόγιο Γέροντά του Προηγούμενο Βασίλειο 
Γοντικάκη, μας ανέμεναν στην είσοδο της Μονής, ενώ οι καμπάνες ηχούσαν 
πανηγυρικά  και μελωδικά εκφράζουσες με τον χαρούμενο ήχο τους την 
εσωτερική χαρά όλων μας για την πνευματική αυτή συνάντηση. 

Ο Αρχιεπίσκοπος ενδύεται τον Πορφυρούν του Μανδύα και κρατώντας 
την αυτοκρατορική του ράβδο ασπάζεται το ιερό Ευαγγέλιο, το οποίο βάσταζε 
με ιδιαίτερη ευλάβεια ένας εκ των ιερομονάχων της Μονής∙ στη συνέχεια 
ανταλλάζει ασπασμό αγάπης με τον άγιον Ηγούμενο και τον Προηγούμενο 
Βασίλειο.  Όλοι μαζί εισερχόμαστε στο καθολικό της ιεράς Μονής.

ΥΠΟΔΟΧΗ ΤΟΥ ΜΑΚΑΡΙΩΤΑΤΟΥ ΣΤΗΝ ΙΕΡΑ ΜΟΝΗ ΙΒΗΡΩΝ



425ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΟΥ ΚΥΠΡΟΥ κ.κ. ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΥ ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΠΙΣΚΕΨΗ ΣΤΟ ΑΓΙΟΝ ΟΡΟΣ

«ΕΙΣ ΠΟΛΛΑ ΕΤΗ ΔΕΣΠΟΤΑ»  ΣΤΟ ΚΑΘΟΛΙΚΟ ΤΗΣ ΙΕΡΑΣ ΜΟΝΗΣ ΙΒΗΡΩΝ

Ο Μακαριώτατος ανέρχεται στον Αρχιερατικό Θρόνο και ο χορός ψάλλει 
σε ήχο πανηγυρικό  και κατανυκτικό τη Δοξολογία. 

Ακολουθεί η θερμή προσφώνηση του Προηγουμένου, Γέροντος Βασιλείου 
Γοντικάκη  και η αντιφώνηση του Μακαριωτάτου. Αμφότεροι αναφέρθηκα 
στο πνεύμα της αγάπης του Θεού προς τον Άνθρωπο και των ευθυνών των 
εκκλησιαστικών ταγών προς την Εκκλησία και το ποίμνιό της.

Ο Μακαριώτατος, βέβαια,  σε κάθε  αντιφώνηση του, εξέφραζε  και τη 
θερμή του παράκλησή  προς τους εν Κυρίω Αδελφούς του, να προσεύχονται 
για την πολύπαθη πατρίδα μας και για την απελευθέρωση της ημικατεχόμενης 
Κύπρου. 

Μετά το πέρας του Εσπερινού, ακολούθησε ιερά Παράκληση ενώπιον 
της θαυματουργού εικόνας της Παναγίας Πορταϊτίσσης, όπου με ιδιαίτερη 
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συγκίνηση και ιερό δέος ενώσαμε τις προσευχές μας με τους πατέρες της 
Μονής, ώστε η Κυρία Θεοτόκος να έλθει αρωγός στο πονεμένο ποίμνιο του 
Υιού Της και να μεσιτεύσει στον Εσταυρωμένο  για τη σωτηρία των ψυχών  
και της τλήμονος Πατρίδας μας.

Ακολούθησε η εσπερινή τράπεζα στο όμορφο κτήριο της Μονής, όπου οι 
πατέρες μάς προσέφεραν παραδοσιακά αγιορειτικά εδέσματα, καρπούς του 
ημερησίου κόπου και της προσευχής τους. 

Αργά, το βράδυ επιστρέψαμε στο ιερό Κελλίον της Αγίας Άννης, όπου 
διανυκτερεύσαμε, μετά το καθιερωμένο Απόδειπνο.

ΕΣΠΕΡΙΝΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΣΤΗΝ ΙΕΡΑ ΜΟΝΗ ΙΒΗΡΩΝ
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  ΣΤΗΝ ΙΕΡΑ ΜΟΝΗ ΣΤΑΥΡΟΝΙΚΗΤΑ

ΕΠΙΣΚΕΨΗ ΣΤΗΝ ΙΕΡΑ ΜΟΝΗ ΣΤΑΥΡΟΝΙΚΗΤΑ
ΤΡΙΤΗ, 8 ΜΑΪΟΥ 2018

 a
Με κατανυκτική Ορθρινή Ακολουθία και Θεία Λειτουργία στο Ιερό 

Ιβηριτικό Κελλίο της Αγίας Άννης στις Καρυές ξεκίνησε η δεύτερη μέρα 
της επίσημης επίσκεψης  του Μακαριωτάτου Αρχιεπισκόπου Κύπρου στο  
Άγιον Όρος. Στη Θεία Λειτουργία έλαβε μέρος ο διάκονος της συνοδίας μας 
π. Τριφύλλιος, ενώ οι υπόλοιποι παρακολουθήσαμε, προσευχομένοι, την 
κατανυκτική αυτή μυσταγωγία.  

Με αισθήματα ευγνωμοσύνης χαιρετίσαμε τον σεβαστό π. Αντίπα και 
τη Συνοδία του∙ λίγο πριν το μεσημέρι, επισκεφθήκαμε την Ιερά Μονή Σταυρο- 
νικήτα, όπου εκεί μας υποδέχθηκε η Αδελφότητα με κάθε επισημότητα.
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Ακολούθησε Δοξολογία, μετά το πέρας της οποίας προσφώνησε τον 
Μακαριώτατο ο ιερομόναχος Φιλήμων, αντιπρόσωπος της Μονής Σταυρο-
νικήτα στις Καρυές, λόγω απουσίας του Ηγουμένου Γέροντος Τύχωνος.

Συγκεκριμένα απηύθυνε τα ακόλουθα συγκινητικά λόγια:

Μακαριώτατε ἀρχιεπίσκοπε Κύπρου

κ. κ. Χρυσόστομε,

Χριστὸς ἀνέστη!

Μὲ μεγάλη χαρὰ καὶ ἰδιαίτερη συγκίνηση σᾶς καλωσορίζουμε στὴν ἱερὰ 
Μονή μας. Σήμερα, ἡ μικρότερη κτηριακὰ μονὴ τοῦ Ἁγίου Ὄρους, ἡ μονὴ 
τοῦ Σταυρονικήτα, ἔχει τὴν τιμὴ νὰ ὑποδέχεται τὴν σεπτὴν κεφαλὴν τῆς 
ὀρθοδόξου αὐτοκεφάλου Ἐκκλησίας τῆς Κύπρου, τὸν Προκαθήμενον μιᾶς ἐκ 
τῶν πλέον ἱστορικῶν ἐκκλησιῶν.

Η ΙΕΡΑ ΜΟΝΗ ΣΤΑΥΡΟΝΙΚΗΤΑ -  
Η ΜΙΚΡΟΤΕΡΗ ΚΤΗΡΙΑΚΑ ΜΟΝΗ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΟΡΟΥΣ
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Ἤλθατε εἰς τὸ περιβόλι τῆς Παναγίας μας κατὰ τὴν ἐποχὴ τῆς ἀνοίξεως, 
τὴν ἐποχὴ ποὺ ἡ φύση ἐνδύεται τὸ ὁμορφότερο ἔνδυμά της. Ὅλα αὐτὰ 
παραπέμπουν τὸν νοῦ μας στὰ λόγια τοῦ Κυρίου σχετικὰ μὲ τὰ ἄνθη τοῦ 
ἀγροῦ, ποὺ γράφει ὁ εὐαγγελιστὴς Ματθαῖος εἰς τὸ εὐαγγέλιόν του: «καὶ περὶ 
ἐνδύματος τί μεριμνᾶτε; καταμάθετε τὰ κρίνα τοῦ ἀγροῦ πῶς αὐξάνουσιν· οὐ 
κοπιῶσιν οὐδὲ νήθουσιν· λέγω δὲ ὑμῖν ὅτι οὐδὲ Σολομὼν ἐν πάσῃ τῇ δόξῃ 
αὐτοῦ περιεβάλετο ὡς ἓν τούτων. Εἰ δὲ τὸν χόρτον τοῦ ἀγροῦ σήμερον ὄντα 
καὶ αὔριον εἰς κλίβανον βαλλόμενον ὁ Θεὸς οὕτως ἀμφιέννυσιν, οὐ πολλῷ 
μᾶλλον ὑμᾶς, ὀλιγόπιστοι; Μὴ οὖν μεριμνήσητε λέγοντες· τί φάγωμεν; ἤ· τί 
πίωμεν; ἤ· τί περιβαλώμεθα; πάντα γὰρ ταῦτα τὰ ἔθνη ἐπιζητοῦσιν· οἶδεν γὰρ 
ὁ πατὴρ ὑμῶν ὁ οὐράνιος ὅτι χρῄζετε τούτων ἁπάντων. Ζητεῖτε δὲ πρῶτον 
τὴν βασιλείαν τοῦ Θεοῦ καὶ τὴν δικαιοσύνην αὐτοῦ, καὶ ταῦτα πάντα 
προστεθήσεται ὑμῖν» ( Ματθ 6, 28-33).

Ἡ μονή μας, Μακαριώτατε, εἶναι ἡ νεωτέρα τῶν μονῶν τοῦ Ἁγίου Ὄρους, 
κτισμένη κατὰ τὸν 16ο αἰώνα ἀπὸ τὸν πατριάρχην Κων/λεως Ἰερεμίαν, πάνω 
σὲ ἕναν βράχο ὁ ὁποῖος προεξέχει λίγο μέσα ἀπὸ τὸ πέλαγος τῆς θάλασσας. 
Ὁ μακαριστὸς πατριάρχης Ἰερεμίας τὴν προίκισε μὲ πολλὰ ἅγια λείψανα καὶ 
κειμήλια, καὶ τὴν ἀφιέρωσε στὸν ἅγιον Νικόλαον, ἀρχιεπίσκοπον Μύρων 
τῆς Λυκίας τὸν θαυματουργόν. Μέσα στὸ καθολικὸ τῆς Μονῆς μας, στὸ 
δεξιὸ προσκυνητάρι βρίσκεται ἡ θαυματουργὸς εἰκόνα τοῦ ἁγίου Νικολάου 
τοῦ Στρειδᾶ. Εἶναι ψηφιδωτὴ εἰκόνα, φτιαγμένη στὴν Κων/λη κατὰ τὸν 13ο 
αἰώνα.

Οἱ τοιχογραφίες τοῦ καθολικοῦ καθὼς καὶ οἱ φορητὲς εἰκόνες τοῦ 
τέμπλου εἶναι ἔργα τοῦ μεγάλου ζωγράφου Θεοφάνους τοῦ Κρητός. Εἶναι 
φτιαγμένες μὲ ὅσο γίνεται λιγότερα χρώματα∙ μόνον τὰ 4 βασικὰ χρώματα, 
καὶ μὲ τὸ φῶς τῆς ὀρθόδοξης πίστης, γι᾿ αὐτὸν τὸν λόγο καὶ ἀκτινοβολοῦν 
τὰ πρόσωπα τῶν ἁγίων μὲ τὶς μαρμαρυγὲς τοῦ ἀκτίστου φωτός.

Μακαριώτατε Πάτερ καὶ Δέσποτα,

Σᾶς μεταφέρουμε τὶς εὐχὲς τοῦ ἡγουμένου τῆς Μονῆς μας, ἀρχιμανδρίτου 
κ. Τύχωνος, ὁ ὁποῖος ἀπουσιάζει ἀπὸ τὸ Ἅγιον Ὄρος διὰ ἐκκλησιαστικὴν 
διακονίαν. Δεχθεῖτε τὶς ὁλοκάρδιες εὐχὲς τῆς ἀδελφότητός μας πρὸς τὴν 
Μακαριότητα ὑμῶν, καὶ μέσῳ ὑμῶν, πρὸς ὅλον τὸν θεοφιλῆ κυπριακὸν λαόν.
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Ἐκζητοῦμε κι ἐμεῖς ταπεινὰ τὴν εὐχήν σας πρὸς συνέχισιν τοῦ καλοῦ 
ἀγῶνος τῆς πίστεώς μας.

Καὶ πάλιν Μακαριώτατε: καλῶς ἤλθατε καὶ Χριστὸς Ἀνέστη.

Στην αντιφώνησή Του ο Μακαριώτατος εξέφρασε τις θερμότατές του 
ευχαριστίες για την εγκάρδια υποδοχή της Αδελφότητας της ιεράς Μονής, 
μίλησε για την υψηλή αποστολή του Μοναχισμού και παρακάλεσε όλους να 
προσεύχονται για την πατρίδα μας και ιδιαίτερα για την απελευθέρωση της 
ημικατεχόμενης  Κύπρου  μας.

Στη συνέχεια, αφού προσκυνήσαμε με βαθύτατο σεβασμό τα άγια 
Λείψανα και τις ιερές εικόνες, είχαμε τη δυνατότητα να θαυμάσουμε τις 
πανέμορφες εικόνες του δόκιμου αγιογράφου Θεοφάνους του Κρητός, 
οι οποίες δημιουργήθηκαν με τη χρήση μόνο των τεσσάρων βασικών 
χρωμάτων και οι οποίες, όντως, διαλάμπουν με το φως της Ορθοδοξίας 
και οι μορφές των αγίων ακτινοβολούν με τις μαρμαρυγές του Ακτίστου 
Φωτός!

Ο ΠΑΤΗΡ ΦΙΛΗΜΩΝ ΤΗΣ ΜΟΝΗΣ ΣΤΑΥΡΟΝΙΚΗΤΑ
 ΠΡΟΣΦΩΝΕΙ ΤΟΝ ΜΑΚΑΡΙΩΤΑΤΟ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΥΠΟΔΟΧΗ
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Η ΨΗΦΙΔΩΤΗ ΕΙΚΟΝΑ
ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΤΟΥ ΣΤΡΕΙΔΑ  Ή ΑΣΤΡΕΙΔΑ.

ΕΡΓΟΝ ΤΟΥ 13ου ΑΙΩΝΑ ΔΗΜΙΟΥΡΓΗΘΕΝ ΣΤΗΝ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΗ.  
ΣΤΟ ΜΕΤΩΠΟ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΥΠΑΡΧΕΙ ΚΑΤΑ ΜΗΚΟΣ ΣΧΙΣΜΗ ΟΚΤΩ 

ΕΚΑΤΟΣΤΩΝ, ΠΑΝΩ ΣΤΗΝ ΟΠΟΙΑ ΕΙΧΕ ΕΝΣΩΜΑΤΩΘΕΙ  ΕΝΑ ΜΕΓΑΛΟ 
«ΟΣΤΡΕΟ»  ΚΑΤΑ ΤΟ ΧΡΟΝΙΚΟ ΔΙΑΣΤΗΜΑ, ΠΟΥ Η ΕΙΚΟΝΑ ΕΙΧΕ 

ΜΕΙΝΕΙ ΣΤΟΝ ΒΥΘΟ ΤΗΣ ΘΑΛΑΣΣΑΣ.  ΕΝΤΕΥΘΕΝ Η ΕΙΚΟΝΑ ΑΥΤΗ 
ΕΛΑΒΕ ΤΗΝ ΠΡΟΣΗΓΟΡΙΑ:

«ΑΓΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ Ο ΣΤΡΕΙΔΑΣ Η ΑΣΤΡΕΙΔΑΣ».



432 ΤΗΣ  ΣΥΝΤΑΞΕΩΣ  ΤΟΥ  ΠΕΡΙΟΔΙΚΟΥ  ΜΑΣ

ΕΠΙΣΚΕΨΗ ΣΤΗΝ ΙΕΡΑ ΜΟΝΗ ΔΙΟΝΥΣΙΟΥ
ΤΡΙΤΗ, 8 ΜΑΪΟΥ 2018

 a

Η Ιερά Μονή Αγίου Διονυσίου  κατέχει την πέμπτη θέση στην ιεραρχία 
των αγιορειτικών Μονών. Βρίσκεται στη ΝΔ παραλία τής χερσονήσου. 
Η ίδρυση του Μοναστηριού, που χρονολογείται στο β΄ μισό του 14ου αιώνα 
(1370-1374), έγκειται  στον Όσιο Διονύσιο.  

 Ο Όσιος Διονύσιος γεννήθηκε στο χωριό Κορισσό της Καστοριάς και 
σε νεαρή ηλικία, μετέβη στο Άγιον Όρος, κοντά στον αδελφό του Θεοδόσιο. 
Μετά από λίγα χρόνια, επί αυτοκράτορα Αλεξίου Κομνηνού του Γ΄ (1350-
1390) ο Θεοδόσιος έγινε Μητροπολίτης στην Τραπεζούντα. 

Το γεγονός αυτό έδωσε την ευκαιρία στον Διονύσιο να πραγματοποιήσει 
το όνειρο του για την ανέγερση Μονής, πράγμα που κατόρθωσε με τη 
μεσιτεία του αδελφού του Μητροπολίτη Θεοδοσίου το 1375, όταν ο Αλέξιος 
Γ΄, ενέκρινε την ανέγερση της Μονής με το όνομα του Τιμίου Προδρόμου.  
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Τη βασιλική χορηγία του Αλεξίου επανέλαβαν κατόπιν και οι άλλοι 
βυζαντινοί αυτοκράτορες, οι Παλαιολόγοι, ενώ μετά την Άλωση της Κωνστα-
ντινουπόλεως (1453) ευεργέτησαν το Μοναστήρι και πολλοί ηγεμόνες της 
Μολδοβλαχίας, στους οποίους οφείλεται η διεύρυνση και γενικά η σημερινή 
μορφή της Μονής Διονυσίου.

Το έτος 1535 το Μοναστήρι κάηκε κατά το μεγαλύτερο μέρος του αλλά 
σε μικρό διάστημα ο ηγεμόνας της Μολδαβίας Ιωάννης Πέτρος ανοικοδόμησε 
την ανατολική πλευρά του, ενώ μερικές δεκαετίες αργότερα, ο ηγεμόνας της 
Βλαχίας Αλέξανδρος, μαζί με τη σύζυγο του Ρωξάνδρα Μαυροκορδάτου, 
εξαγόρασαν από τους Τούρκους και απέδωσαν στο Μοναστήρι τα Μετόχια 
του. Παράλληλα, υπήρξαν και άλλοι ευεργέτες της Μονής, ηγεμόνες και 
ανώτεροι αξιωματούχοι.

Κατόπιν, τόσο στον 16ο όσο και στον 17ο αιώνα γνώρισε ιδιαίτερη 
ακμή και κατέλαβε στην ιεραρχία την 5η θέση, που ως τότε κατείχε η Μονή 
Ξηροποτάμου, και τη θέση αυτή τη διατηρεί μέχρι σήμερα. Το 1805 επί 
πατριαρχίας Καλλινίκου, επανήλθε στον κοινοβιακό τρόπο ζωής.

Εκτός από τον κεντρικό ναό του, το Μοναστήρι αριθμεί και πολλά άλλα 
παρεκκλήσια, μέσα στον περίβολο και έξω από αυτόν, που φθάνουν τα 14. 
Έξω από το Μοναστήρι υπάρχουν διάφορα καθίσματα και ησυχαστήρια, 
όπως και 7 κελλιά στις Καρυές. Λόγω του περιορισμένου της χώρου, η Μονή 
Αγίου Διονυσίου έχει διαφορετική αρχιτεκτονική δομή από τα περισσότερα 
αγιορείτικα Μοναστήρια: απουσιάζει η μεγάλη αυλή στο κέντρο και η Φιάλη 
αγιασμού.

Το Μοναστήρι διαθέτει μια πλούσια και πολύ καλά οργανωμένη βιβλιο-
θήκη, η οποία περιέχει πάνω από 1.000 περίπου χειρόγραφα σε διάφορα 
υλικά (περγαμηνή, χαρτί κ.λπ.), αρκετά από αυτά εικονογραφημένα 
με ενδιαφέρουσες μικρογραφίες. Εξ αυτών, «μεγίστην σπουδαιότητα 
κέκτηνται και τα διπλωματικά της Μονής έγγραφα». Εκτός από το τμήμα 
των χειρογράφων η βιβλιοθήκη διαθέτει και αρκετές χιλιάδες έντυπα βιβλία, 
ανάμεσα στα οποία, σπάνιες εκδόσεις της Αγίας Γραφής, έργα κλασικών και 
εκκλησιαστικών συγγραφέων, λεξικά κ.ά.

Στον τομέα της τέχνης, το Καθολικό της Μονής, αφιερωμένο στο Γενέσιο 
του Τιμίου Προδρόμου, ανήκει στο πρώτο μισό του 16ου αι., οπότε έγιναν 
και οι τοιχογραφίες του (1546-1547) από τον περίφημο Κρητικό αγιογράφο 
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Τζιώρτζη, μαθητή του Θεοφάνους του Κρητός. Η τράπεζα της Μονής, 
σώζει τοιχογραφίες του 1603, που έγιναν από τους ζωγράφους Δανιήλ και 
Μερκούριο. Στην τράπεζα επίσης υπάρχει μια εντυπωσιακή παράσταση 
της Κλίμακας του αγίου Ιωάννη του Σιναΐτη. Έξω από την τράπεζα, όπου 
σχηματίζεται μια στοά, υπάρχουν τοιχογραφίες σε καλή κατάσταση με πολύ 
εντυπωσιακές σκηνές από τον κύκλο της Αποκαλύψεως του Ιωάννου.

Από τα παρεκκλήσια του περιβόλου, το σπουδαιότερο είναι της Παναγίας 
του Ακαθίστου, όπου σ’ αυτό σώζεται αρχαιότατη εικόνα της ΠΑΝΑΓΙΑΣ 
ΤΩΝ ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΩΝ, πάνω σε κηρομαστίχα. Σύμφωνα με την παράδοση, 
είναι η εικόνα που κρατούσε στα χέρια του ο πατριάρχης Σέργιος, όταν 
περιερχόταν τα τείχη της Κωνσταντινουπόλεως ενθαρρύνοντας στρατό και 
λαό κατά την πολιορκία της από τους Αβάρους και Σλάβους (626).

Η ΠΑΝΑΓΙΑ ΤΩΝ ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΩΝ

" ΧΑΙΡΕ ΑΓΙΑ ΑΓΙΩΝ ΜΕΙΖΩΝ...
ΧΑΙΡΕ ΔΙ᾽ΗΣ ΕΓΕΙΡΟΝΤΑΙ ΤΡΟΠΑΙΑ"   ΟΙΚΟΣ 23ος 
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Τα κειμήλια της Μονής Διονυσίου είναι αρκετά, και ανήκουν σε 
διάφορες εποχές: σημαντική είναι μια πλάκα από ελεφαντοστό με ανάγλυφη 
παράσταση της Σταυρώσεως (10ος αι.), ο σταυρός της Ελένης Παλαιολογίνας, 
χρυσοκέντητα ιερά άμφια και υφάσματα, εκκλησιαστικά σκεύη, ενώ σε 
λειψανοθήκες σώζονται 150 περίπου τεμάχια από άγια λείψανα.

Στην εγκάρδια, γλαφυρή και συγκινητικότατη προσφώνησή του ο εκ 
Κύπρου ορμώμενος Ηγούμενος της ιεράς Μονής  Αγίου Διονυσίου  Γέρων 
Πέτρος είπε τα κάτωθι. 

Μακα ρι ώ τατε Ἀρχιεπίσκοπε Νέας Ἰουστινιανῆς καὶ πάσης Κύπρου κύριε 
Χρυσόστομε,

Εὐφρο σύ νοις χεί λεσι καὶ ἀγαλ λο μένῃ καρ δίᾳ καὶ στό ματι χαρᾶς πεπλη-
ρω μένῳ, ἡ Ἱερὰ τοῦ Ἁγίου Διο νυ σίου μάν δρα ὑπο δέ χε ται σήμε ρον τὴν Ὑμε-
τέ ραν γερα σμίαν Μακα ρι ό τητα εἰς τὰς αὐλὰς αὐτῆς. Ὄντως Μακα ρι ώ τατε, 
ἀπο τε λεῖ ἰδι αί τε ρον ἱστο ρι κὸν γεγο νὸς ἡ παρου σία Ὑμῶν ἐνταῦθα σήμε ρον 
καὶ μεγά λως τιμᾷ τὴν ταπει νὴν ἡμῶν Ἀδελ φό τητα. Ὑπο δε χό μεθα Ὑμᾶς Μακα-
ρι ώ τατε, τὸ δεύ τε ρον, καθ’ ὅτι ἠξι ώ θη μεν τῆς ἐπι σκέ ψεως Ὑμῶν πρὸ ἐτῶν 
ὡς Μητρο πο λί του τῆς ἱστο ρι κῆς Μητρο πό λεως Πάφου, ἧς τὸν νέον Ποι με-
νάρ χην καὶ διά δο χον Ὑμῶν ἐν αὐτῇ Πανι ε ρώ τα τον Μητρο πο λί την Γεώρ γιον 
συνυ πο δε χό μεθα μεθ’ Ὑμῶν.

Μακαριώτατε Δέσποτα,

Ἀπὸ τῆς ἀρχῆς τῆς θεο λέ κτου ἐκλο γῆς καὶ ἀναῤ ῥή σεως Ὑμῶν εἰς τὸν 
ἱστο ρι κώ τα τον καὶ ἐκ μαρ τυ ρι κῶν αἱμά των διάῤ ῥυ τον Θρό νον τῆς Αὐτο κε-
φά λου Ἐκκλη σίας τῆς Κύπρου, παρα κο λου θοῦ μεν μετὰ ἀγω νίας καὶ ἐντό νου 
ἐνδι α φέ ρον τος τὸ ἔργον Ὑμῶν καὶ προ σευ χό μεθα νυχθη με ρὸν πρὸς εὐό δω σιν 
καὶ καρ πο φο ρίαν τῶν ἀτρύ των κόπων καὶ μόχθων ὑπὲρ τῆς προ α γω γῆς καὶ 
αὐξή σεως πνευ μα τι κῶς τοῦ ποι μνίου Ὑμῶν, ἀλλὰ καὶ ἀπό δο σιν παρὰ Θεοῦ 
τῶν κατα πα τη θέν των δικαίων τῆς ἐρα τει νῆς Μεγα λο νή σου. 

Ἀλη θῶς ἀνα γρά φο μεν Ὑμῖν καὶ ἡ ἱστο ρία ἀνα γρά ψει ἀσφα λῶς, τὸ γεγο-
νὸς ὅτι ἠδυ νή θητε, ἵνα δια τη ρή σητε ἰσορ ρο πίας ἐν τῇ Ἐκκλη σίᾳ Κύπρου, εἰς 
και ρούς καθ’ οὓς τὸ πνεῦμα διχα σμοῦ ἐτα λά νι σεν τὸν Κλῆ ρον καὶ τὸν λαὸν 
αὐτῆς ἐν πολλῇ συνέ σει κυρι ο λε κτι κῶς καὶ λει τουρ γεῖτε πάντοτε συνε κτι κῶς 
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καὶ εἰρη νο ποιῶς, διὸ καὶ ἀξι ω θή σε σθε τοῦ πρὸς τοῦτο μακα ρι σμοῦ τοῦ Χρι-
στοῦ. Βλέ πο μεν Μακα ρι ώ τατε, καί τοι μακρὰν σωμα τικῷ εἴδει, ἀλλὰ πάν τοτε 
πλη σίον Ὑμῶν τῷ πνεύ ματι καὶ τῇ προ σευχῇ, τὰ πολλὰ καλὰ Ὑμῶν ἔργα, δι’ 
ὧν δοξά ζε ται ὁ Πατὴρ ἡμῶν ὁ ἐν τοῖς οὐρα νοῖς.

Τὴν διεύ ρυν σιν δηλονότι τῆς Ἱερᾶς Συνό δου καὶ τὴν ἀνα σύ στα σιν μετὰ 
πολ λοὺς αἰῶ νας ἀρχαίων καὶ ἱστο ρι κῶν Ἐπι σκο πῶν τῆς Νήσου. Τὴν ἀναγ-
καίαν ἀνα θε ώ ρη σιν τοῦ Κατα στα τι κοῦ Χάρ του τῆς Ἐκκλη σίας Κύπρου συμ-
φώ νως πρὸς τὰ ὅσα ἡ ἐποχὴ καὶ αἱ σύγ χρο νοι συν θῆ και ὑπα γο ρεύ ου σιν. 
Τὴν ἐνώ πιον Βασι λέων καὶ Ἀρχόν των πεπαρ ρη σι α σμέ νην στᾶ σιν, τὴν ἀγω-
νίαν καὶ τοὺς ἀγῶ νας Ὑμῶν διὰ τὰ τίμια Ἐθνικὰ συμ φέ ροντα τοῦ παν το ει-
δῶς καὶ ἀπαν θρώ πως ἀδι κη θέν τος Κυπρι α κοῦ λαοῦ, δι’ ὃν, ὄντως Ἐθνάρ χης, 
χρη μα τί ζετε τῇ ἀλη θείᾳ καὶ οὐχὶ ψιλῷ τῷ ὀνό ματι, συνε χί ζον τες τὸ πρὸς τοῦ-
τον ἔργον τοῦ φερω νύ μου μακα ρι στοῦ προ κα τό χου Ὑμῶν Χρυ σο στό μου τοῦ 
πρώ του. Τὸν ἐπα να πα τρι σμὸν πολ λῶν Ἱερῶν Εἰκό νων καὶ κει μη λίων ἀπο ξε νω-
θέν των παρὰ χει ρῶν βαρ βα ρι κῶν καὶ ἀπο δο θέν των τῇ Ἐκκλη σίᾳ, εἰς ἣν ἀπὸ 
αἰώ νων ἀφι ε ρώ θη σαν ὑπὸ εὐλα βῶν ψυχῶν. Τὴν στή ρι ξιν τῶν Μονα στι κῶν 
ἀδελ φο τή των τῆς Ἐκκλη σίας Ὑμῶν, αἵτι νες εἰσὶν οἱ πνεύ μο νες αὐτῆς. Τὴν 
ἀνα καί νι σιν τῆς παλαι φά του καὶ ἱστο ρι κῆς Μονῆς τοῦ Ἀπο στό λου Ἀνδρέου 
ἐν Καρ πα σίᾳ, ἐν ᾗ καὶ τοῦ Ἁγίου Βαπτί σμα τος προ σω πι κῶς ἠξι ώ θην τῇ τῶν 
γεν νη τό ρων μου πρὸς αὐτὸν εὐλα βείᾳ. Τὴν ἐκπλή ρω σιν τοῦ ὀνεί ρου τοῦ 
μακα ρι στοῦ καὶ ἀλή στου μνή μης προ κα τό χου Ὑμῶν Ἐθνάρ χου Ἀρχι ε πι σκό-
που Μακα ρίου, τὴν ἵδρυ σιν δηλο νότι τῆς Θεο λο γι κῆς Σχο λῆς τῆς Ἐκκλη-
σίας τῆς Κύπρου ἐν Λευ κω σίᾳ καὶ μάλι στα ἐπι πέ δου καὶ ποι ό τη τος παρὰ 
πάν των ἐπαι νου μέ νης.

Τέλος Μακα ρι ώ τατε, ὡς Ἁγι ο ρεῖ ται ἀνή κον τες εἰς τὸ κλίμα τοῦ Σεπτοῦ 
τῆς Ὀρθο δο ξίας Κέν τρου, τοῦ Οἰκου με νι κοῦ ἡμῶν Πατρι αρ χείου, ἐπαι νοῦ-
μεν καὶ εὐχα ρι στοῦ μεν Ὑμᾶς διὰ τὴν στή ρι ξιν πρὸς τὸν Σεπτὸν τῆς Μητρὸς 
Ἐκκλη σίας Προ κα θή με νον καὶ Πατρι άρ χην ἡμῶν κύριον Βαρ θο λο μαῖον καὶ 
μάλι στα κατὰ τὴν προ σφά τως ἐν Ἁγίῳ Πνεύ ματι ὑπ’ Αὐτοῦ ἱστο ρι κὴν σύγ-
κλη σιν τῆς Μεγά λης Συνό δου ἐν Κρήτῃ, καθ’ ὃν χρό νον δυστυ χῶς ἄλλοι 
ἀγνω μό νως ἐγκα τέ λι πον Αὐτόν. Χαι ρό μεθα καὶ ἐνα βρυ νό μεθα Μακα ρι ώ-
τατε, ὅτε κατὰ τὰς ἐπι σκέ ψεις ἡμῶν εἰς Κων σταν τι νού πο λιν, ἀκού ο μεν τὸν 
Πανα γι ώ τα τον ἀνα φε ρό με νον πρὸς τὸ σεπτὸν Ὑμῶν πρό σω πον διὰ τῶν 
πλέον εὐφή μων χαρα κτη ρι σμῶν. Μακα ρι ώ τατε, ὁ ἀλή στου μνή μης προ κά-
το χος ἡμῶν μακα ρι στὸς Γέρων Γαβριὴλ ὁ Διο νυ σι ά της ἔλε γεν ὅτι, ἡμεῖς οἱ 
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Ἁγι ο ρεῖ ται κα τε λί πο μεν τὰ πάντα καὶ ἐρχό μεθα εἰς τὸ Ὄρος, ἵνα ἀφι ε ρώ σω μεν 
τὴν ζωὴν ἡμῶν ἅπα σαν εἰς τὸν Θεόν.

Ἐὰν, ὅμως, ἀνοίξῃ τις τὴν καρ δίαν τοῦ Ἁγι ο ρεί του Μονα χοῦ, εὑρήσῃ ἐν 
αὐτῇ δύο λέξεις ἐγγε γραμ μέ νας διὰ χρυσέων γραμμάτων 

 «ΠΙΣΤΙΣ ΚΑΙ ΠΑΤΡΙΣ».

Καὶ ἡμεῖς Μακα ρι ώ τατε, κατε λί πο μεν μὲν σωμα τι κῶς τὴν γενέ τει ραν 
ἡμῶν Κύπρον, ὅμως αὕτη οὐ διέ λιπε διὰ παν τὸς εὑρι σκο μένη καὶ ἐνθρο νι-
σμένη εἰς τὸ κέν τρον τῆς καρ δίας ἡμῶν. Δι’ αὐτὴν ἡμέ ρας καὶ νυκτὸς δεή-
σεις καὶ ἱκε σίας ποι οῦ μεν. Αὐτὴν ἐν ἑσπέρᾳ καὶ πρωῒ καὶ μεσημ βρίᾳ μελε-
τοῦ μεν ἐν τῇ καρ δίᾳ ἡμῶν καὶ τὰς πολυ ει δεῖς βασά νους τοῦ λαοῦ αὐτῆς  
συμ πα θόν τες, ἀνα θε ω ροῦ μεν καὶ ὑπὲρ τῆς ἀπο κα τα στά σεως ἐν αὐτῇ τῆς 
Δικαιοσύνης καὶ τῆς ἐρατεινῆς ἐλευθερίας πάν τοτε δια καῶς προσευχό μεθα.

Ο  ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΚΑΤΑΓΩΓΗΣ ΚΑΘΗΓΟΥΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΙΕΡΑΣ ΜΟΝΗΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΥ 
ΑΡΧΙΜΑΝΔΡΙΤΗΣ κ. ΠΕΤΡΟΣ ΠΡΟΣΦΩΝΕΙ ΤΟΝ ΜΑΚΑΡΙΩΤΑΤΟ 

ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΥΠΟΔΟΧΗ ΤΟΥ ΣΤΗΝ ΙΕΡΑ ΜΟΝΗ ΔΙΟΝΥΣΙΟΥ
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Ἀλλὰ καὶ δι’ Ὑμᾶς Μακα ρι ώ τατε, τὸν ἄξιον Προ κα θή με νον καὶ Ἀρχι ε πί-
σκο πον αὐτῆς θερ μὴν καὶ ὁλο κάρ διον τὴν δέη σιν ποι οῦ μεν, ἵνα ὁ Ἀρχι ποί μην 
καὶ Δομή τωρ τῆς Μιᾶς Ἁγίας Καθο λι κῆς καὶ Ἀπο στο λι κῆς Ἐκκλη σίας Μέγας 
Ἀρχι ε ρεὺς Χρι στὸς ἐνι σχύῃ καὶ κρα ταιοῖ τὴν Ὑμε τέ ραν Μακα ρι ό τητα εἰς τὸν 
Ἀπο στο λι κὸν Θρό νον τῆς Κύπρου ἐν ὑγείᾳ ἀδι α πτώτῳ, ἐπὶ ἔτη πολλὰ ζωῆς 
καὶ Προ θι ε ραρ χείας εἰς δόξαν Αὐτοῦ.

Οὐχ εὑρί σκο μεν λόγους Μακα ρι ώ τατε, ἵνα ἀξίως εὐχα ρι στή σω μεν Ὑμᾶς 
διά τε τὴν τιμήν, τὴν εὐλο γίαν καὶ τὴν χαράν, ἣν προ ξε νεῖ εἰς ἡμᾶς τοὺς ταπει-
νοὺς ἡ εὐλο γητὴ παρου σία Ὑμῶν ἐνταῦθα. Εὐχα ρι στοῦ μεν καθ’ ὅτι εἰς τὴν 
τιμίαν Συνοδίαν Ὑμῶν συμ πε ρι ε λά βατε καὶ τὸν γνώ ρι μον καὶ οἰκεῖον ἡμῶν 
ἀπὸ ἐτῶν Πανι ε ρώ τα τον Μητρο πο λί την Πάφου κύριον Γεώρ γιον, οὗτι νος ἡ 
παρου σία προ σθέ τει χαρὰν εἰς τὴν χαρὰν ἡμῶν.

 Παρα κα λοῦ μεν Μακα ρι ώ τατε, ὅπως ὑψώ σητε τὰς χαρι το βρύ τους Πρω-
θι ε ραρ χι κὰς Ὑμῶν χεῖ ρας ἱκέ τι δας εἰς τὸν Θεὸν τῶν πατέ ρων ἡμῶν, αἰτού με-
νος παρ’ Αὐτῷ, ὅπως μὴ παύσῃ παρα τεί νων τὸ ἔλεος Αὐτοῦ ἐπὶ τὴν ταπεί-
νω σίν μου καὶ ἐπὶ τοὺς ὑπ’ Αὐτοῦ ἐμπε πι στευ μέ νους μοι ἀδελ φοὺς καὶ οἰκι-
στὰς τῆς Προ δρο μι κῆς ταύ της μάν δρας τοῦ Διο νυ σίου, ὅπως εὕροι μεν ἔλεος 
ἐν ἡμέρᾳ κρί σεως, καὶ ὅπως ἡ ζωὴ ἡμῶν πάν τοτε συμ φωνῇ πρὸς τὴν κλῆ σιν 
ἡμῶν εἰς δόξαν Θεοῦ, ᾧ ἡ τιμὴ καὶ ἡ προ σκύ νη σις εἰς τοὺς αἰῶ νας. Ἀμήν.  

Ο Αρχιεπίσκοπος Κύπρου στην αντιφώνησή του εξέφρασε τη βαθύτατη 
συγκίνησή του που βρίσκεται στην ιερά Μονή του αγίου Διονυσίου, στο 
μέσο ηγαπημένων αδελφών και την ευαρέσκειά του για την υποδειγματική 
ποιμαντική δράση του προσφιλέστατού του Γέροντος Πέτρου. 

Απαντώντας στους επαίνους του Ηγουμένου για τα επιτεύγματά του είπε 
ότι οι καινοτομίες τις οποίες επέφερε στην Εκκλησία της Κύπρου αποτελούν  
τον καρπό της αγάπης και των οραματισμών του προς Αυτήν, την οποία η 
Χάρις του Θεού τον έταξε να την υπηρετεί παιδιόθεν.

 Πιστεύω – συνέχισε – ότι η μεγαλύτερη ηθική ικανοποίηση για ένα 
κληρικό είναι να βλέπει το θείο τούτο καθίδρυμα που λέγεται «ΕΚΚΛΗΣΙΑ» 
να στελεχώνεται με αξίους κληρικούς, οι οποίοι να εκδαπανώνται στη 
διαποίμανση του λαού του Θεού και να τον οδηγούν εις νομάς σωτηρίους. 
Ήθελα και θέλω διακαώς η πνοή του κάθε Επισκόπου και του κάθε Κληρικού 
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να  καθοδηγεί και να εμπνέει σαν ευωδία Χριστού και την τελευταία ψυχή 
του ποιμνίου του, να τον αναψύχει και να τον κρατύνει εν πάσι, ώστε και ο 
ίδιος ο πιστός να νιώθει πια τη θεοΐδρυτη Εκκλησία ως Μητέρα του και ως 
την κιβωτό της σωτηρίας του. 

Όσο αφορά στο εθνικό μας θέμα αυτό - δυστυχώς - αποτελεί την 
αέναη οδύνη και αγωνία  της ψυχής μας. Πονούμε για την κατοχή μεγάλου 
μέρους της πατρίδας μας, πονούμε για τους πρόσφυγες αδελφούς μας, 
πονούμε ιδιαίτερα για το μέγιστο ανθρωπιστικό θέμα των Αγνοουμένων μας, 
πονούμε για την αλλαγή των τοπωνυμίων και των πόλεων της πατρίδας μας. 
Και πονούμε πολύ για τους 520 ναούς μας,  τους οποίους η αδηφαγία του 
τούρκου κατακτητή άλλους μετέτρεψε σε τζαμιά, άλλους σε στάβλους ζώων 
και άλλους σε κέντρα διασκεδάσεων. Στους ιερούς μας χώρους, που άλλοτε 
αναπέμπονταν ύμνοι και δοξολογίες προς τον Κύριο της Αγάπης και του 
Ελέους τώρα ακούγεται η φωνή του μουεζίνη ή τα βδελυκτά τύμπανα  της 
αμαρτίας και του αίσχους. 

Για σαράντα και τέσσερα χρόνια στα κατεχόμενα μέρη μας δεν υπάρχει 
η χαρά του θέρους∙ ούτε η χαρά της Βαπρίσεως∙ ούτε του γάμου∙ ούτε και η 
εσωτερική μέθεξη δια μέσου των θείων Μυστηρίων της Εκκλησίας μας.  

Οι ισχυροί της Γης, δεν νίπτουν απλώς τας χείρας τους, όπως τον 
Πόντιο Πιλάτο. Αλλά τάσσονται με τα συμφέροντα του ισχυρού. Εμείς 
όμως, αλλού, έχουμε τις ελπίδες μας εστραμμένες. Στον Κύριο ημών Ιησού 
Χριστό, στην Παναγία Μητέρα Του και στο «νέφος» των Μαρτύρων και των 
Αγίων της Πίστεώς μας. «Ἡμεῖς ἠλπίκαμεν ἐπί Θεῷ ζῶντι», «ὅς οὐκ ἐάσει 
ἡμᾶς πειρασθῆναι ὑπέρ ὅ δυνάμεθα». Τρέφομεν την ακράδαντη πεποίθηση 
ότι ο Θεός μας ο οποίος «ἠγάπησε δικαιοσύνην καὶ ἐμίσησεν ἀνομίαν» θα 
παρέμβει σε χρόνο και με τρόπο που Εκείνος μόνο γνωρίζει για να αποδώσει 
Δικαιοσύνη στο δύσμοιρο νησί μας.

Σας ευχαριστούμε θερμά για τις αδιάλειπτες προσευχές Σας υπέρ της 
Κύπρου μας. Παρακαλούμε να μην παύσετε να εύχεστε εδώ στο Πριβόλι της 
Παναγίας μας, με τις αγρυπνίες, τα διηνεκή σας δάκρυα και τις ημερήσιες 
δεήσεις Σας προς τον Κύριο.

Ακολούθησε η προσκύνηση των ιερών λειψάνων των αγίων, τα οποία φυ- 
λάσσονται στην ιερά Μονή με βαθύτατο σεβασμό και εσωτερική εγκαύχηση.
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ΠΡΟΣΚΥΝΗΣΗ ΤΙΜΙΩΝ ΛΕΙΨΑΝΩΝ ΣΤΗΝ ΙΕΡΑ ΜΟΝΗ ΔΙΟΝΥΣΙΟΥ.

Ιδιαίτερη συγκίνηση αισθανθήκαμε, όταν ασπαστήκαμε την «χεῖρα τοῦ μείζονος 
ἐν γεννητοῖς γυναικῶν», του Ιωάννου του Προδρόμου. Τα χείλη μας ψέλλισαν 
με ευλάβεια τον  γλαφυρότατο ύμνο της Εκκλησίας μας, αυτόν που τόσο πολύ 
αγαπούσε «ὁ ἅγιος τῶν ἑλληνικῶν Γραμμάτων» ο Αλέξανδρος Παπαδιαμάντης.

«Τὴν χεῖρά σου τὴν ἁψαμένην  τὴν ἀκήρατον κορυφὴν τοῦ Δεσπότου,  
μεθ’ ἧς καὶ δακτύλῳ αὐτόν ἡμῖν καθυπέδειξας,  ἔπαρον ὑπὲρ ἡμῶν, Βαπτιστά, 

ὡς παῤῥησίαν ἔχων πολλήν, καὶ γὰρ μείζων τῶν Προφητῶν ἁπάντων, 
ὑπ’ αὐτοῦ μεμαρτύρησαι·  τοὺς ὀφθαλμούς σου πάλιν δέ,  

τοὺς τὸ Πανάγιον Πνεῦμα κατιδόντας,  ὡς ἐν εἴδει περιστερᾶς κατελθόν,  
ἀναπέτασον πρὸς Αὐτὸν Βαπτιστά,  ἵλεων ἡμῖν ἀπεργασάμενος».
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Ο ΠΟΛΙΟΣ ΚΑΘΗΓΟΥΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΙΕΡΑΣ ΜΟΝΗΣ ΑΓΙΟΥ ΠΑΥΛΟΥ 
ΑΡΧΙΜ.  κ. ΠΑΡΘΕΝΙΟΣ,  Ο ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΟΣ ΣΕ ΗΛΙΚΙΑ ΚΑΘΗΓΟΥΜΕΝΟΣ 

ΣΤΟ ΑΓΙΟΝ ΟΡΟΣ, ΥΠΟΔΕΧΕΤΑΙ ΤΟΝ ΜΑΚΑΡΙΩΤΑΤΟ 
ΣΤΗΝ ΜΟΝΗ ΑΓΙΟΥ ΠΑΥΛΟΥ

ΕΠΙΣΚΕΨΗ ΣΤΗΝ ΙΕΡΑ ΜΟΝΗ ΑΓΙΟΥ ΠΑΥΛΟΥ
ΤΕΤΑΡΤΗ, 9 ΜΑΪΟΥ 2018

 a
Το πρωί της Τετάρτης, 9 Μαΐου 2018, μετά την κατανυκτική Θεία 

Λειτουργία στην ιερά Μονή του Αγίου Διονυσίου, η οποία τελέστηκε στο 
Καθολικό της Μονής, επισκεφθήκαμε την ιερά Μονή του Αγίου Παύλου. 
Αυτή ιδρύθηκε λίγα χρόνια πριν το 980 και ονομαζόταν Μονή του Αγίου 
Παύλου ή του Ξηροποτάμου. Κτίτοράς της φαίνεται να ήταν ο φημισμένος 
μοναχός Παύλος, πού ίδρυσε και τη Μονή του Αγίου Νικηφόρου, η οποία 
επίσης ονομαζόταν και ονομάζεται του Ξηροποτάμου. 
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Μεγάλος ευεργέτης της Μονής υπήρξε η σερβο-ελληνικής καταγωγής 
πριγκίπισσα Μαρία, σύζυγος του σουλτάνου Μουράτ Β΄ και μητέρα του 
Μωάμεθ του Πορθητού. Το Καθολικό, τιμώμενο στην Υπαπαντή του Χριστού, 
κτίσθηκε μεταξύ των ετών 1839-1844 και είναι ένα από τα αξιολογότερα 
δείγματα της νεοελληνικής ναοδομίας. Το μαρμάρινο τέμπλο του, έργο του 
1900, το κατασκεύασαν μαρμαράδες από την Τήνο. Το παρεκκλήσι του Αγίου 
Γεωργίου κοσμείται με τοιχογραφίες του 1555. Τα σημαντικότερα κειμήλιά 
της είναι τα δώρα των Μάγων προς τον Χριστό (δωρεά της προαναφερθείσης 
Μαρίας) και ο ξυλόγλυπτος σταυρός με τις ένθετες μικρογραφικές ζωγραφικές 
παραστάσεις. Στη Μονή του Αγίου Παύλου υπάγονται η Νέα Σκήτη και η 
Σκήτη του Λάκκου.

Ο πολιός Ηγούμενος της Μονής Αρχιμανδρίτης Παρθένιος, ο γηραιό-
τερος Καθηγούμενος του Αγίου Όρους, με τη Μοναστική του αδελφότητα  
επεφύλαξαν στον Μακαριώτατο και την τιμία Συνοδία του, λαμπρή υποδοχή. 
Περιστοιχιζόμενος από όλη τη μοναστική Κοινότητα μάς ανέμενε στην είσοδο 
της Μονής. Ένας εκ των ιερομονάχων της Μονής βάσταζε με μεγάλη ευλάβεια 
το ιερόν Ευαγγέλιον, περιστοιχισμένος από  ευλαβέστατους διακόνους.

Αφού ασπάστηκε το ευαγγέλιο ο Μακαριώτατος, πορευθήκαμε ἐν πομπῇ 
στο Καθολικό της Μονής, όπου εψάλη Δέησις, Δοξολογία και στο τέλος η 
φήμη του Αρχιεπισκόπου Κύπρου.

Ἡ προσφώνηση του πολιού Γέροντος, τοῦ Ἡγουμένου κ. Παρθενίου, 
πηγαία καὶ περιεκτικὴ σὲ νοήματα. 

«Μακαριώτατε Πάτερ καὶ Δέσποτα,

Μέσα εἰς τὴν χαρὰν τῆς Ἀναστασίμου περιόδου τὴν ὁποίαν διανύομεν, 
μετὰ μεγίστης χαρᾶς καὶ ψυχικῆς  ἀγαλλιάσεως ὑποδεχόμεθα τὴν Ὑμετέραν 
Μακαριότητα, τὸν πολιὸν καὶ σεβάσμιον πρωθιεράρχην τῆς μαρτυρικῆς καὶ 
ἁγιοτόκου μεγαλονήσου Κύπρου.

Δι’ ἡμᾶς τοὺς ταπεινοὺς οἰκιστὰς τῆς ἀκρωρείας τοῦ Ἱεροῦ Ἄθωνος, εἶναι 
μεγάλη εὐλογία ἡ ἐνταῦθα ἔλευσις Σας, Μακαριώτατε.

Διότι ἐν τῷ προσώπῳ τῆς Ὑμετέρας Μακαριότητος βλέπομεν τὸν 
διάδοχον τῆς Ἀποστολικῆς Ἐκκλησίας τῆς Κύπρου καὶ τοὺς ἀνὰ τοὺς αἰῶνας 
ἁγίους προκατόχους Ὑμῶν, οἵτινες, εἰς καιροὺς χαλεποὺς διὰ τὴν πίστιν καὶ 
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διὰ τὸ Γένος ἡμῶν, ἐβάστασαν τὴν μαρτυρίαν τοῦ Ὀνόματος τοῦ Κυρίου 
ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ, πολλὰκις καὶ διὰ τοῦ ἰδίου αὐτῶν αἵματος.

Ἀλλὰ καὶ ἡ Ὑμετέρα Μακαριότης εἰς τὰ τίμια ἴχνη αὐτῶν βαδίζουσα, 
φρονοῦμεν ταπεινῶς ὅτι εἶσθε ὁ ἐγγυητὴς διὰ μίαν δικαίαν λύσιν εἰς τὸ 
ἐθνικὸν θέμα τῆς  Κύπρου μας.

Ταπεινῶς εὐχόμεθα νὰ εἶναι τὰ ἔτη Σας πολλὰ καὶ εὐλογημένα παρὰ τοῦ 
Σωτῆρος Χριστοῦ. Εἴθε  ἡ Θεία Πρόνοια νὰ εὐδοκήσῃ καὶ νὰ εὐοδώσῃ τὰς 
προσπαθείας Ὑμῶν τὰς διαρκεῖς καὶ ἀνυστάκτους, οὕτως ὥστε νὰ ἴδητε τὴν 
ἀπελευθέρωσιν  τῆς Νήσου τῶν Ἁγίων τῆς Μαρτυρικῆς Μεγαλονήσου Κύπρου 
καὶ νὰ λειτουργήσητε καὶ πάλιν εἰς τὰ καταπατηθέντα ὑπὸ ἀλλοπίστων ἱερὰ 
καὶ ὅσια τῆς πίστεως ἡμῶν καὶ τίμια καὶ ὅσια τῆς ἐνδόξου φυλῆς ἡμῶν.

Καλῶς ἤλθατε Μακαριώτατε, πάτερ καὶ Δέσποτα μετὰ τῆς τιμίας 
Συνοδίας Ὑμῶν, εἰς τὸ ταπεινὸν καὶ σεβάσμιον Μοναστήριον τοῦ Ἁγίου 
Παύλου».

Ο Μακαριώτατος ευχαρίστησε τον Γέροντα Παρθένιο και την Αδελφό-
τητα για την υποδοχή που του επιφύλαξε και με συγκίνηση ανέφερε: 
«... Αισθανόμαστε αιχμάλωτοι της αγάπης Σας. Την βιώνουμε και μας συγκινεί 
ολόψυχα... αυτή η αγάπη αποτελεί το βασικό γνώρισμα της χριστιανικής και 
εκκλησιαστικής μας ζωής...

Δυστυχώς, ο λαός της Κύπρου υποφέρει από την τουρκική εισβολή 
για σαράντα τέσσερα χρόνια. Χιλιάδες συμπατριώτες μας ζουν μακράν 
από τις πατρογονικές τους εστίες και αργοπεθαίνουν στην προσφυγιά με 
τον πόθο της επιστροφής. Οι πολιτιστικοί μας θησαυροί πωλούνται σαν 
λάφυρα στο εξωτερικό. 520 Εκκλησίες φθείρονται μέρα με την ημέρα. 
Πολλές από αυτές έχουν μετατραπεί σε τζαμιά των Τούρκων. Το έρεβος 
της τουρκικής κατάκτησης πλανάται απειλητικά πάνω στη νήσο των αγίων 
και των μαρτύρων. Η δήθεν χριστιανική Ευρώπη και Αμερική θεώνται την 
καταστροφή και την αδικία, και όχι απλώς νίπτουν τας χείρας των, όπως τον 
Πόντιο Πιλάτο αλλά συμπορεύονται με τα συμφέροντα του κατακτητή. Και 
έτι χείρον. Μάς πιέζουν να αποδεχθούμε τα τετελεσμένα της εισβολής και να 
απεμπολήσουμε την ιστορία της ελληνικής και χριστιανικής μας παρουσίας 
στο νησί. Να παραδώσουμε την πατρίδα μας στους Τούρκους κατακτητές. Την 
πατρίδα μας στην οποία μιλήθηκε η γλώσσα του Ομήρου και χαρακτηρίστηκε 
από την Ιστορία ως «ΝΗΣΟΣ ΤΩΝ ΑΓΙΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΜΑΡΤΥΡΩΝ».
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Εμείς, πονούμε, βέβαια, για όλα αυτά αλλά δεν λυγίζουμε. Διεκδικούμε 
τα ιστορικά μας δίκαια, εμψυχώνουμε το λαό μας και στρέφουμε ικετευτικά τα 
όμματα της ψυχής μας προς την Παναγία Μητέρα μας και την παρακαλούμε 
θερμά να συντμήσει τον χρόνο της δοκιμασίας του λαού μας. Παρακαλούμε 
δε θερμά και όλους τους αγιορείτες Πατέρες, να ενώνουν τις προσευχές τους 
με τις δικές μας∙ και με τις αγρυπνίες τους και τα δάκρυά τους, να αποσπούν 
την ευαρέσκεια της Κυρίας Θεοτόκου, ώστε να μεσιτεύει προς τον Υιό Της 
για τον βασανισμένο λαό μας. Η Υπέρμαχος Στρατηγός του Γένους μας η 
Παναγία, η Προστάτιδα των αδικημένων και πονεμένων της ζωής,  αποτελεί 
για μας τη μοναδική ελπίδα  για τη δικαίωση των πόθων του λαού μας».

Στη συνέχεια ο Μακαριώτατος και η Συνοδία του προσκυνήσαμε με βα- 
θύτατο σεβασμό και συγκίνηση τα Τίμια Δώρα, την κάρα του πρωτομάρτυρος 
Στεφάνου και άλλων αγίων τα οποία φυλάσσονται στην ιερά Μονή του Αγίου 
Παύλου, ως ιερά παλλάδια. Μετά το πέρας της δεήσεως στο Καθολικό της 
Μονής, όλη η αδελφότητα παρατάχθηκε και απαθανατίστηκε σύνολη με 

Ο ΚΑΘΗΓΟΥΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΜΟΝΗΣ ΑΡΧΙΜ. κ. ΠΑΡΘΕΝΙΟΣ 
ΔΩΡΙΖΕΙ ΣΤΟΝ ΜΑΚΑΡΙΩΤΑΤΟ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ ΤΩΝ ΤΙΜΙΩΝ ΔΩΡΩΝ
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τον Μακαριώτατο σε αναμνηστική φωτογραφία. Έπειτα, μάς οδήγησαν στο 
ανακαινισμένο Συνοδικό της Μονής, όπου εκεί μας παρέθεσαν παραδοσιακό 
αγιορειτικό κέρασμα και είχαμε την ευκαιρία να ανταλλάξουμε πολλές 
απόψεις με τους αγιοπαυλίτες μοναχούς.

Μετά το φιλόξενο γεύμα, κατά τη διάρκεια του οποίου ένας μοναχός 
διάβαζε αδιάκοπα λόγους από πατερικά κείμενα, ανταλλάξαμε τις 
τελευταίες ευχές αποχαιρετισμού και αφήσαμε την ωραία κατά πάντα 
Μονή του Αγίου Παύλου, έχοντας τις καλύτερες αναμνήσεις ανεξίτηλα 
χαραγμένες στην ψυχή μας. Η ιλαρότητα των προσώπων, η γεμάτη 
ευγένεια ματιά τους, η κυρτωμένη από τους πολλούς κόπους όψη τους, 
μαρτυρούσε τον αδιάλειπτο θείο πόθο τους.

Αργά το απόγευμα επιστρέψαμε στη ιερά Μονή του αγίου Διονυσίου, 
όπου μάς ανέμενε με τη γνωστή του μειλιχιότητα και ένθερμη φιλοξενία ο  
Κύπριος Ηγούμενος Γέρων Πέτρος. Ακολούθησε η βραδινή Τράπεζα, και η 
κατανυκτική ακολουθία του Αποδείπνου.

ΑΝΑΜΝΗΣΤΙΚΗ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ
ΤΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΚΥΠΡΟΥ 

ΜΕ ΤΗΝ ΑΔΕΛΦΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΙΕΡΑΣ ΜΟΝΗΣ ΑΓΙΟΥ ΠΑΥΛΟΥ
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ΕΠΙΣΚΕΨΗ ΣΤΗΝ ΙΕΡΑ ΜΟΝΗ ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ
ΠΕΜΠΤΗ, 10 ΜΑΪΟΥ 2018

 a

Η Ιερά Μονή Γρηγορίου ιδρύθηκε από  τον  Όσιο Γρηγόριο τον Σιναϊτη  
το 1345 αντικαθιστώντας το ιερό του Ποσειδώνα. Η Μονή τιμά ως δεύτερο 
κτίτορά της τον μοναχό Γρηγόριο  από το νησί της Σύρου, που το 1400 έγραψε 
τους κανόνες του μοναστικού βίου στη μοναστική κοινότητα της Γρηγορίου.

Ο ηγεμόνας της Μολδαβίας Στέφανος Ε΄ αναφέρεται ως τρίτος κτίτορας 
της Μονής γιατί υπήρξε μεγάλος ευεργέτης στα πρώιμα χρόνια της.

Εορτάζει στις 6 Δεκεμβρίου του Αγίου Νικολάου.

Το  Καθολικό  χτίστηκε το 1762 και αγιογραφήθηκε το 1779 από τους  
Καστοριανούς ζωγράφους Γαβριήλ και Γρηγόριο χάρη στις επιχορηγήσεις 
των ρουμάνων πατρικίων και είναι αφιερωμένο στον Άγιο Νικόλαο.  Το 
τέμπλο του Καθολικού είναι διακοσμημένο με σκηνές από την Παλαιά 
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Διαθήκη. Αισθάνεσαι μεγάλο θαυμασμό γιατί το σκάλισμά του είναι πολύ 
λεπτοδουλεμένο και μαρτυρεί την αγάπη και αυτών που το παράγγειλαν και 
αυτών που το σκάλισαν.

Στη βιβλιοθήκη σώζονται 4.000 έντυπα βιβλία, 279 χειρόγραφα μεταξύ 
των οποίων το μοναδικό χειρόγραφο του Ερμά. Το χειρόγραφο αυτό ανήκει 
στα απόκρυφα βιβλία του Ευαγγελίου.

Στο σκευοφυλάκιο  υπάρχουν πολύτιμα έγγραφα, εικόνες, ένα κομμάτι 
του Τίμιου Ξύλου, ιερά άμφια, Ευαγγελιστάρια,  λειψανοθήκες,   όπως 
αυτές των δύο θαυματουργών Αγίων Κοσμά και Δαμιανού, του Γρηγορίου 
Ναζιανζηνού, του Διονυσίου Αεροπαγίτη, και εκείνες που περιέχουν 
μέρος του δεξιού  χεριού του Γρηγορίου του Θεολόγου, καθώς και μέρος  
των ποδών και της δεξιάς χειρός της Αγίας και Μάρτυρος Αναστασίας. 
Στον μεγάλο φορητό αριθμό εικόνων ανήκουν και τιμούνται ιδιαίτερα 
δύο εικόνες της Παναγίας, η  Γαλακτοτροφούσα  (μέσα 15ου αιώνα) και 
η Παντάνασσα αντίγραφο της εικόνας που καταστράφηκε στην Άλωση της 
Κωνσταντινούπολης.

Στη Μονή αυτή αξίζει να δουν οι επισκέπτες το καθολικό με τις 
τοιχογραφίες (1779) και την εικόνα της Παναγίας της Οδηγήτριας (1497) 
καθώς και το ιερό σκευοφυλάκιο.

Η Μονή έχει εννέα Μετόχια σε όλη την Ελλάδα, τρία των οποίων 
λειτουργούν καθ' όλο το χρόνο, καθώς και ιεραποστολικό έργο στο Κολουέζι 
του Κογκό. Σήμερα  συγκαταριθμούνται 90 μοναχοί.

Από το έτος 2014 και εξής Ηγούμενος της Μονής είναι ο «Κύπριος τῷ 
γένει» πατήρ Χριστοφόρος. 

Μετά τη Θεία Λειτουργία στην ιερά Μονή Διονυσίου ξεκινήσαμε για την 
Ιερά Μονή Γρηγορίου.

Η πολυάριθμη αδελφότητα της Μονής Γρηγορίου υποδέχθηκε με την 
καθιερωμένη βυζαντινή μεγαλοπρέπεια τον Προκαθήμενο της Εκκλησίας της 
Κύπρου, σύμφωνα πάντοτε με το αγιορειτικό τυπικό.

Ο Ηγούμενος πατήρ Χριστοφόρος περιστοιχιζόμενος από την ιερά 
Συνοδία Του ανέμενε το Μακαριώτατο στην είσοδο της Μονής, όπου ένας εκ 
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των ευλαβών ιερομονάχων κρατούσε το ιερό Ευαγγέλιο. Οι κώδωνες κρούουν 
χαρμόσυνα και προσδίδουν μία πανηγυρική και θριαμβευτική όψη στην όλη 
εγκάρδια υποδοχή. 

Ο Μακαριώτατος ενδύεται και πάλιν τον Πορφυρούν του Μανδύα και 
κρατώντας το Αυτοκρατορικό του σκήπτρο προσέρχεται με ταπεινοφροσύνη 
και ασπάζεται το ιερό Ευαγγέλιο. Ανταλλάσει και ασπασμό αγάπης με τον 
άγιον Ηγούμενο και η όλη πομπή πορεύεται στο Καθολικό της ιεράς Μονής.

Ο Μακαριώτατος ενδύεται και πάλιν τον Πορφυρούν του Μανδύα και 
κρατώντας το Αυτοκρατορικό του σκήπτρο προσέρχεται με ταπεινοφροσύνη 
και ασπάζεται το ιερό Ευαγγέλιο. Ανταλλάσει και ασπασμό αγάπης με τον 
άγιον Ηγούμενο και η όλη πομπή πορεύεται στο Καθολικό της ιεράς Μονής.

Μετά την κατανυκτική Δοξολογία, ο Καθηγούμενος της Μονής Αρχιμ. 
κ. Χριστοφόρος καλωσόρισε τον Μακαριώτατο στην ιερά  Μονή του, 
εκφράζοντας την ιδιαίτερη συγκίνηση του και την ευγνωμοσύνη του για τη 
μεγάλη αυτή τιμή. Τον διαβεβαίωσε ότι η Μοναστική Κοινότητα της Μονής 

Ο ΕΚ ΚΥΠΡΟΥ ΟΡΜΩΜΕΝΟΣ ΚΑΘΗΓΟΥΜΕΝΟΣ
ΤΗΣ ΜΟΝΗΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ ΑΡΧΙΜ. κ. ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ 
ΥΠΟΔΕΧΕΤΑΙ ΤΟΝ ΜΑΚΑΡΙΩΤΑΤΟ ΣΤΗ ΜΟΝΗ ΤΟΥ
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Ο ΜΑΚΑΡΙΩΤΑΤΟΣ ΧΟΡΟΣΤΑΤΕΙ  ΣΤΗΝ ΙΕΡΑ ΜΟΝΗ ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ

Γρηγορίου νυχθημερόν προσεύχεται για την Κύπρο μας, ώστε ο πονεμένος 
λαός της να βρει τη δικαίωση και την ελευθερία του.

Ο Αρχιεπίσκοπος ευχαρίστησε τον Γέροντα και την Αδελφότητα για τη 
θερμή υποδοχή και απηύθυνε προς τους Πατέρες την παράκληση να εντείνουν 
τις προσευχές τους για τον  χειμαζόμενο λαό μας, ο οποίος υποφέρει για 
σαράντα τέσσερα χρόνια από την τουρκική επέμβαση και κατοχή του 38% 
του εδάφους μας.  Τα δε συμφέροντα των ισχυρών της Γης δεν επιτρέπουν μια 
λύση δίκαιη, βιώσιμη και λειτουργική.  Δια τούτο – συνέχισε ο Μακαριώτατος 
-  «Μὴ πεποίθατε ἐπὶ υἱοὺς ἀνθρώπων οἷς οὐκ ἔστι σωτηρία».   Μονάχα 
η Παναγία μας μπορεί να επέμβει και να λυτρώσει από τις συνεχείς 
δοκιμασίες το έθνος μας. Ο λαός μας είναι βαθιά θρησκευόμενος, είπε ο 
Μακαριώτατος, και αγαπά και σέβεται ιδιαίτερα την Εκκλησία, με την οποία 
είναι συνυφασμένη όλη η ζωή του. Οι ναοί μας γεμίζουν κάθε Κυριακή από 
τα πλήθη των πιστών που έχουν εναποθέσει την ελπίδα τους στον Τριαδικό 
Θεό. Μπορεί η Εκκλησία μας να είναι ολιγάριθμη σε σχέση με άλλες, αλλά 
σεμνύνεται ότι έχει μια δισχιλιετή αποστολική παράδοση, γεγονός που μας 
επιφορτίζει με περισσότερη ευθύνη και χρέος προς την Ορθοδοξία. Μετά το 
πέρας της δεήσεως στο Καθολικό της Μονής, όλη η αδελφότητα παρατάχθηκε 
και απαθανίστηκε σύνολη με τον Μακαριώτατο σε αναμνηστική φωτογραφία.
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Έπειτα, οδηγηθήκαμε στο γραφείο του Γέροντα Χριστοφόρου, όπου εκεί 
οι πατέρες της Μονής μάς φίλεψαν με το παραδοσιακό αγιορειτικό κέρασμα 
και στη συνέχεια μεταβήκαμε στην Τράπεζα της Μονής, όπου η περισσή 
αγάπη του Γέροντος Χριστοφόρου παρέθεσε σε όλη τη συνοδία πλούσιο 
«ἄριστον», στο οποίο δεν μπορούσε να απουσιάζει και «ὀψαρίου ὀπτοῦ 
μέρος», αφού η εγγύτητα της θαλάσσης με το Μοναστήρι είναι τόση, ώστε 
από τα ψηλά μπαλκόνια της μπορεί κάποιος να αλιεύσει τους πλουσίους 
καρπούς της καθάριας ελληνικής θάλασσας.

Ακολούθως, αφού αντάλλαξε αποχαιρετιστήριους ασπασμούς πνευμα-
τικής αγάπης, ο Αρχιεπίσκοπος Κύπρου επέστρεψε με τη Συνοδία του στη 
Μονή του Διονυσίου. 

Το εσπέρας της ίδιας μέρας, συμπροσευχηθήκαμε και πάλι  τελέσαντες 
την ακολουθία του εσπερινού και έπειτα του Αποδείπνου, στο Καθολικό της 
Μονής Διονυσίου.

ΑΝΑΜΝΗΣΤΙΚΗ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ
ΜΕ ΤΗΝ ΑΔΕΛΦΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΙΕΡΑΣ ΜΟΝΗΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ
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ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ, 11 ΜΑΪΟΥ 2018
 Η ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΜΕΡΑ

 a
Όταν στις τέσσερις το πρωί κτύπησε το σήμαντρο για τον όρθρο και 

τη Θεία Λειτουργία, σηκωθήκαμε με μεγάλη συγκίνηση. Θα τελούσαμε την 
τελευταία μας Θεία Λειτουργία στη φιλόξενη ιερά Μονή Διονυσίου, την 
οποία τόσο πολύ αγαπήσαμε.  Την νιώθαμε πια σαν το δεύτερο μας σπίτι. 
Ο Κύπριος Ηγούμενος αυτής Γέρων Πέτρος, σού έδινε συνεχώς την αίσθηση 
ότι εφάρμοζε την εντολή του θείου Παύλου «Χαίρετε ἐν Κυρίῳ πάντοτε· 
πάλιν ἐρῶ, χαίρετε» (Φιλ. 4,4) και μας προέτρεπε «χαίρω καὶ συγχαίρω 
πᾶσιν ὑμῖν· τὸ δ᾿ αὐτὸ καὶ ὑμεῖς χαίρετε καὶ συγχαίρετέ μοι» (Φιλ. Β΄ 18).   

Ο δε πνευματικός της Μονής πατήρ Παύλος, ορμώμενος από τη 
θαλασσοφίλητη Κερύνεια μας, είναι μια μειλίχια προσωπικότητα, «ἄξιος» 
της υψηλής του αποστολής. Γνώστης των Πατέρων της Εκκλησίας μας και 
της ανθρώπινης ψυχής, διαλογικός, τεκμηριωμένος και πειστικός πάντοτε, 
γνωρίζει να σου διανοίγει ορίζοντες αισιοδοξίας και πίστεως για το μέλλον, 
πάντοτε, βέβαια, με τη Χάριν του Θεού.

Ο Μακαριώτατος, προτού φύγουμε από την ιερά Μονή, ζήτησε το βιβλίο 
των Επισκεπτών και σημείωσε με συγκίνηση.

«Ἰδού δὴ τί καλὸν ἢ τί τερπνόν, ἀλλ᾿ ἢ τὸ κατοικεῖν ἀδελφοὺς ἐπὶ 
τὸ αὐτό... ὡς δρόσος Ἀερμὼν ἡ καταβαίνουσα ἐπὶ τὰ ὄρη Σιών· ὅτι ἐκεῖ 
ἐνετείλατο Κύριος τὴν εὐλογίαν, ζωὴν ἕως τοῦ αἰῶνος» (Ψαλμ. 132). ᾨδὴ 
τῶν ἀναβαθμῶν. 

Τη μελιστάλακτη αυτή διαπίστωση του προφητάνακτος Δαυΐδ βιώσαμε 
πολύ έντονα αυτές τις μέρες σ’ όλες τις ιερές Μονές που επισκεφτήκαμε και 
ιδιαίτερα στην ιερή Μονή του Αγίου Διονυσίου, «ἐν ᾗ παροικοῦμεν».

Στα πρόσωπα του φιλτάτου μου Ηγουμένου Γέροντος Πέτρου και 
όλων των Μοναχών της σεβασμίας Αδελφότητας της ιεράς Μονής Αγίου 
Διονυσίου, συναντήσαμε εν Κυρίω Αδελφούς και ζήσαμε μαζί Τους, μέσω των 
ιερών Ακολουθιών, τις λεπταίσθητες πνευματικές ανατάσεις που χαρίζει η 
αγάπη του Θεού «πᾶσι τοῖς ἠγαπηκόσι τὴν ἐπιφάνειαν αὐτοῦ» (Τιμ.Β΄ δ΄ 8).

Η προτροπή του θείου Παύλου «Η φιλαδελφία μενέτω, τῆς φιλοξενίας 
μὴ ἐπιλανθάνεσθε· διά ταύτης γὰρ ἔλαθόν τινες ξενίσαντες ἀγγέλους....  
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τῆς δὲ εὐποιΐας καὶ κοινωνίας μὴ ἐπιλανθάνεσθε· τοιαύταις γὰρ θυσίαις 
εὐαρεστεῖται ὁ Θεός» (Εβρ. 13, 1-16),  αποτελεί για όλους τους ενταύθα 
Μοναχούς ένα βίωμα το οποίο εκπληρώνουν με  τόσο ενθουσιασμό, ώστε 
μέσα τους να νιώθουν την «πεπληρωμένην χαράν» (Ιω. ιζ. 13) για την οποία 
μας μίλησε ο Κύριος.

Πιστεύουμε ότι και όλοι οι επισκέπτες, που γεύονται εδώ αυτή τη 
συγκινητική τους προσφορά και αγάπη,  βιώνουν στην πράξη τις υψηλές 
έννοιες του χριστιανισμού και ιδιαίτερα την περίφημη εκείνη φράση του 
Παύλου «μηδενὶ μηδὲν ὀφείλετε εἰ μὴ τὸ ἀγαπᾶν ἀλλήλους. ὁ γὰρ ἀγαπῶν 
τὸν ἕτερον νόμον πεπλήρωκε» ( Ρωμ. 13,8). Και είμαστε βέβαιοι ότι 
φεύγοντας απ’ εδώ, εντυπωσιασμένοι από το πνεύμα της αγάπης, αποβαίνουν 
συνειδητά μέλη της Εκκλησίας του Χριστού.

Στην ιερά Μονή του αγίου Διονυσίου αισθανόμαστε  ότι αφήνουμε  ένα 
μέρος της καρδιάς μας. Εφεξής, θα μας συνοδεύουν οι αναμνήσεις, οι οποίες 
θα αίρουν τις ψυχές μας στους κόσμους του χριστιανικού πνεύματος της 
αγάπης και των υποχρεώσεών μας προς την Εκκλησία.

Διαπύρως ευχόμαστε τόσο προς τον Ηγούμενο όσο και προς όλους 
τους Μοναχούς της Μονής Διονυσίου και όλων των ιερών Μονών του Αγίου 
Όρους, όπως η αγάπη του Θεού τους κρατύνει εν πάσι και όπως καθοδηγεί 
τις σκέψεις τους και τις πράξεις τους «εἰς πᾶν ἔργον ἀγαθόν καὶ εὐάρεστον 
ἐνώπιον Του».

Ο ΤΑΦΟΣ ΤΟΥ ΜΑΚΑΡΙΣΤΟΥ ΚΑΙ ΕΝΑΡΕΤΟΥ ΓΕΡΟΝΤΟΣ
ΠΑΠΑ-ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥ ΔΙΟΝΥΣΙΑΤΟΥ.
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Συγκινητικότατη ήταν και η ώρα του αποχαιρετισμού. Ο άγιος Ηγούμενος 
και η Συνοδία Του μας συνόδευσαν μέχρι τον μικρό ναύσταθμο (ταρσανά). 
Ακολούθησαν ασπασμοί αγάπης και πηγαίες ευχαριστίες από μέρους μας και 
ολόθερμες ευχές από μέρους τους, για μας προσωπικά, για την Εκκλησία και 
για την τλήμονα Κύπρο μας...

Καθώς το ταχύπλοο άφηνε πίσω του τη Μονή Διονυσίου και μας μετέφερε 
ολοταχώς στην ιερά Μονή Σίμωνος Πέτρας, μέσα μας νιώθαμε ένα βαθύ 
αίσθημα ευγνωμοσύνης να πλημμυρίζει τις ψυχές μας για την τόσο θερμή 
φιλοξενία και αγάπη που βιώσαμε στην ιερά Μονή του αγίου Διονυσίου.

ΑΝΑΜΝΗΣΤΙΚΗ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ
ΜΕ ΤΗΝ ΑΔΕΛΦΟΤΗΤΑ ΤΗΣ  ΜΟΝΗΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΥ
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ΕΠΙΣΚΕΨΗ ΣΤΗΝ ΙΕΡΑ ΜΟΝΗ ΣΙΜΩΝΟΣ ΠΕΤΡΑΣ

 a

Η Ιερά Μονή Σίμωνος Πέτρας αποτελεί το πιο τολμηρό αρχιτεκτονικό 
επίτευγμα μεταξύ των αγιορειτικών κτισμάτων. Είναι θεμελιωμένη στο 
πτερύγιο μιας βραχώδους βουνοσειράς, ύψους 330 μέτρων. Όταν την βλέπεις 
από τη θάλασσα σού δίνει την εντύπωση ότι είναι ένα έμψυχο οικοδόμημα, 
που θέλει να ορμήσει προς τα ύψη, όλο δύναμη και τόλμη... έχεις την αίσθηση 
ότι τείνει προς τα ουράνια για να συναντήσει τα θεία. Τα μάτια σου θεώνται 
με  δέος  τα θεόρατα κτήρια με τις μεγάλες προσόψεις, που σαν λαμπερά 
μέτωπα δικαίων ποιούνται «ἀναβάσεις τῷ οἴκῳ Κυρίου».

Ο εναύλιος χώρος είναι μικρός. Τα βραχώδη θεμέλια της Μονής, όπως και 
στη Διονυσίου, δεν επιτρέπουν τη χαρά της σκιάς και της ευωδίας έστω και 
ενός δέντρου. Μόνο πέτρα και ουρανός. Αυτή η πέτρα, βέβαια, δεν μας απο- 
γοητεύει. Αντίθετα μας ανάγει στη φράση του Κυρίου: 

"Πᾶς οὖν ὅστις ἀκούει μου τοὺς λόγους τούτους καὶ ποιεῖ αὐτούς, ὁμοιώσω 
αὐτὸν ἀνδρὶ φρονίμῳ, ὅστις ᾠκοδόμησε τὴν οἰκίαν αὐτοῦ ἐπὶ τὴν πέτραν·  
καὶ κατέβη ἡ βροχὴ καὶ ἦλθον οἱ ποταμοὶ καὶ ἔπνευσαν οἱ ἄνεμοι καὶ 
προσέπεσον τῇ οἰκίᾳ ἐκείνῃ, καὶ οὐκ ἔπεσε· τεθεμελίωτο γὰρ ἐπὶ τὴν 
πέτραν (Ματθ. ζ. 24-26).
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Τα της ίδρυσης της Μονής τα πληροφορούμαστε από τον Βίο του 
Αγίου Σίμωνος του Μυροβλύτη (14ος αι.). Ασκήτευε σε σπήλαιο έρημο και 
απομακρυσμένο, λίγες εκατοντάδες μέτρα από το σημείο, όπου θα κτιζόταν η 
Μονή, χάρη σ' ένα λαμπερό αστέρι, που φώτιζε το σημείο εκείνο για πολλές 
νύχτες. Το φαινόμενο ερμηνεύτηκε, μετά και το άκουσμα «θεϊκῆς οὐρανόθεν 
ἐπενεχθείσης φωνῆς», ως θέλημα Θεού να χτιστεί Μονή στον τόπο εκείνο.  

Δεν γνωρίζουμε το έτος κοιμήσεως του Οσίου. Πάντως δεν είναι μακριά 
από το 1364. Το έτος αυτό εκδίδεται χρυσόβουλλο του Σέρβου Κράλη (τίτλος 
αντίστοιχος με τον δικό μας «Δεσπότης»), Ιωάννου Ugljesa (1350-72), που 
γράφει για τον Άγιον ως  «προσφάτως δοξασθέντα».  Του χρυσοβούλλου το 
περιεχόμενο γνωρίζουμε από το Βίο του Αγίου Σίμωνος κι από ένα σιγίλλιο 
του πατριάρχη Κύριλλου Α΄ Λούκαρι (1623). Ο Κράλης θεωρεί μεγάλη ευερ-
γεσία το σπήλαιο του Οσίου, αφού με το μύρο που ανέβλυζε εκεί, θεράπευσε 
τη δαιμονισμένη κόρη του. Έτσι στέλνει εδώ τον πνευματικό του, ιερομόναχο 
Ευθύμιο, με τα απαραίτητα χρήματα για την ολοκλήρωση του κτίσματος. 
Παραδίδεται ότι στη Μονή μόνασε, θεοφιλώς, και ο Κράλης Ιωάννης.    

Στο χρυσόβουλλο ο ευσεβής Κράλης αιτιολογεί και την ονομασία της 
Μονής: «Νέα Βηθλεέμ», ἀπὸ τὸν «κρεμάμενον ἀστέρα ἐπάνω τῆς πέτρας». 
Άλλες ονομασίες της Μονής είναι: «τῆς Γεννήσεως», «τοῦ Σωτῆρος 
Χριστοῦ» και, κατά την τουρκοκρατία, «Ἀσημόπετρα».  Η καθιερωμένη 
ονομασία είναι Σίμωνος Πέτρας, για ν' αντιδιαστέλλεται από άλλη συνώνυμη 
αρχαία Μονή «του Σίμωνος».

Το 1765 εγκαθίσταται εδώ ο από Μυτιλήνης Ιωάσαφ, άνδρας δραστη-
ριότατος ο οποίος διέθεσε υπέρ της Μονής όλη τη θαυμαστή ζωτικότητά 
του.  Επιτυγχάνει την ανάπτυξή της, εξοφλεί τα χρέη της και την οργανώνει 
σε κοινόβιο. Παίρνει πίσω, μετά από δικαστικούς αγώνες, τα μετόχια που 
άρπαξαν τούρκοι κοτζαμπάσηδες. Απολυτρώνει το ιερό λείψανο της Αγίας 
Μαγδαληνής, έναντι 520 ενετικών φλουριών. Το έργο όμως της προόδου 
ανακόπτεται με την κοίμηση του Ιωάσαφ. Η Μονή περιπίπτει πάλι στην 
ιδιορρυθμία. Αλλά το πρόσωπο του Ιωάσαφ και οι ανορθωτικές προσπάθειες 
των λοιπών Μονών, δημιουργούν και στους Σιμωνοπετρίτες τη φιλότιμη 
διάθεση να επαναφέρουν την αδελφότητά τους το 1801 «ὅθεν ἐξέπεσε».   

Η τελευταία δοκιμασία της Μονής είναι η πυρκαγιά της 28ης  Μαΐου 
1891. Η πυρκαγιά καταστρέφει το καθολικό, τη βιβλιοθήκη και πολλά κελλιά. 
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Τα τιτάνια περιφερειακά τείχη, όπως πάντα, μένουν όρθια, όπως μαρτυρούν 
εντοιχισμένες επιγραφές. Μοναχοί μπαίνουν στο φλεγόμενο καθολικό και 
προλαβαίνουν να περισώσουν ό,τι πολύτιμο υπήρχε: ιερά λείψανα, άγια 
σκεύη, καθώς και ορισμένα έγγραφα. 

Την τραγική είδηση πληροφορείται ο ηγούμενος Νεόφυτος στη Ρωσία, 
όπου βρισκόταν. Ο ίδιος αναδεικνύεται ο εμπνευστής δια του οποίου 
θα διοχετευθεί η συμπάθεια και η αρωγή των ομοδόξων αδελφών της 
Ρωσίας προς τη Μονή. Έτσι, πριν περάσει μια δεκαετία, η Μονή βρίσκεται 
ανασυγκροτημένη και με μια 7ώροφη προσθήκη στα ανατολικά της.

Το  Καθολικό  της Μονής Σίμωνος Πέτρας, βρίσκεται στην κορυφή 
του βράχου και τιμάται στη Γέννηση του Χριστού. Είναι ναός Αθωνικού 
τύπου, εγκαινιασμένος το 1633. Κατά την πυρκαγιά του 1891 υπέστη 
μεγάλες ζημιές, και κάηκε η βιβλιοθήκη που στεγαζόταν στον επάνω όροφο. 
Οι τοιχογραφίες του έχουν ολοκληρωτικά καταστραφεί απο τις πυρκαγιές. 
O ναός αποκαταστάθηκε, μετά την καταστροφή του 1891, με την ίδια κάτοψη 
και στην ίδια θέση. Στα δυτικά του, μετά τη Λητή, (μεγάλος εξωνάρθηκας)  
δημιουργήθηκε  και μικρός. Ο ναός είναι μολυβοσκέπαστος. Εξωτερικά ο ναός 
διακρίνεται για τον παραδοσιακό τρόπο δόμησης, αν και είναι ύστερης εποχής, 
ενώ εσωτερικά παρ΄ όλη την έλλειψη τοιχογραφιών,  και πάλι διακρίνεται για 
την απλότητα του ύφους και την κατανυκτική του ατμόσφαιρα. Μελετάται η 
αγιογράφησή του. Πρόσφατα ολοκληρώθηκαν οι αναγκαίες επισκευαστικές 
εργασίες του Καθολικού της Μονής, που μεταξύ των άλλων συμπεριέλαβαν 
και την αποκατάσταση της μολυβοσκέπαστης στέγης και των τρούλων του.

To καμπαναριό της Σίμωνος Πέτρας υψώνεται στη βορειοδυτική γωνία 
του Καθολικού λιθόκτιστο με πλινθοπερίκλειστο σύστημα και τοξωτά 
ανοίγματα. Λόγω της περιορισμένης εσωτερικής της αυλής η Μονή Σίμωνος 
Πέτρας δεν διαθέτει  φιάλη. Στη θέση της βρίσκεται δεξαμενή, με βρύση 
κτισμένη το 1904.

H Μονή Σίμωνος Πέτρας έχει τέσσερα  παρεκκλήσια στις πτέρυγές της. 
Στoν πρώτο όροφο της ανατολικής πτέρυγας στο ηγουμενείο, είναι το 
παρεκκλήσι της Αγίας Μαγδαληνής, ενώ στο δεύτερο όροφο βρίσκεται το 
παρεκκλήσι του Αγίου Χαραλάμπους.  

H αυλή  στη Μονή Σίμωνος Πέτρας είναι πλακοστρωμένη,  περιορισμένης 
έκτασης και διαμορφώνεται στην κορυφή του βράχου. Περιβάλλεται απο 
τους τελευταίους ορόφους των πτερύγων της Μονής. 
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Η ιδιαιτερότητα της Μονής Σίμωνος Πέτρας έγκειται στην καθ΄ 
ύψος ανάπτυξή της σε πολλούς ορόφους. Οι όγκοι και οι κατόψεις είναι 
ποικιλόμορφες, λόγω των εδαφολογικών ιδιαιτεροτήτων. H ανατολική    
πτέρυγα   της Μονής αποτελεί αυτοτελές κτίσμα, επτά, οκτώ και εννέα 
ορόφων, ανάλογα με τη μορφολογία του βράχου. Οι τέσσερεις επάνω 
όροφοι έχουν και ξύλινους εξώστες. Κατασκευάστηκε τα έτη 1897-1902, 
σε επέκταση της καμένης το 1891 πτέρυγας. Η δυτική πτέρυγα, στην οποία 
πρόσφατα προστέθηκε, για χρηστικούς λόγους, όροφος, περιλαμβάνει 
τμήμα του Καθολικού και το καμπαναριό του. Η ιστορική βορεινή πτέρυγα 
με τμήμα βυζαντινού τοίχους, περιλαμβάνει και το λιθόστρωτο επίμηκες 
ανηφορικό διαβατικό της εισόδου που είναι κατασκευή του 1859. Η νότια 
πτέρυγα του 1864, αποτελείται από επτά κατοικημένους ορόφους και τρεις 
για τη θεμελίωσή της, διαμορφώνοντας και μικρούς βοηθητικούς χώρους. 
Η κεντρική πτέρυγα είναι η αρχαιότερη της Μονής. Χρονολογείται από τον 
16ο αιώνα. Περιλαμβάνει την Τράπεζα, παρεκκλήσια και κελλιά μοναχών.  
Σήμερα διαθέτει περίπου ογδόντα κελλιά μοναχών.

Ο ΜΑΚΑΡΙΩΤΑΤΟΣ ΞΕΝΑΓΕΙΤΑΙ
 ΑΠΟ ΜΟΝΑΧΟΥΣ ΤΗΣ ΜΟΝΗΣ ΣΙΜΩΝΟΣ ΠΕΤΡΑΣ
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Tο Συνοδικό μαζί με το Ηγουμενείο   της Μονής Σίμωνος Πέτρας 
βρίσκονται στον πρώτο όροφο της ανατολικής πτέρυγας. Κοσμείται με 
ελαιογραφίες των Ηγουμένων και των κτιτόρων της Μονής.   

Το  αρχονταρίκι  της Μονής Σίμωνος Πέτρας στεγάζεται στον πρώτο 
όροφο της Νοτιοδυτικής πτέρυγας. Περιλαμβάνει ευρύχωρη σάλα και 
βοηθητικούς χώρους εξυπηρέτησης των φιλοξενουμένων.  

Το σκευοφυλάκιο της Μονής Σίμωνος Πέτρας βρίσκεται στον 7ο όροφο, 
της ανατολικής πτέρυγας της Μονής. Εκτίθενται διάφορα κειμήλια της 
Μονής, Ιερά Σκεύη, Ευαγγέλια με πολύτιμα καλύμματα και σπάνια έντυπα 
χειρόγραφα, πέπλα και άμφια, καθώς ξυλόγλυπτοι σταυροί διαφόρων εποχών. 
Ακόμη στο Καθολικό της Μονής φυλάσσονται πολύτιμες λειψανοθήκες, 
σταυροθήκη με Τίμιο ξύλο, τα οποία εκτίθενται σε προσκύνηση στις 
διάφορες εορτές.

H βιβλιοθήκη της Μονής Σίμωνος Πέτρας  είναι άριστα οργανωμένη, 
σύμφωνα με τα τελευταία συστήματα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Πρόκειται 
για μια πραγματικά εντυπωσιακή οργάνωση, που μας έκανε άριστη 
εντύπωση. Σήμερα περιέχει γύρω  στους 30 χιλιάδες τίτλους βιβλίων,  
40 χιλιάδες τόμους καθώς και σύγχρονα θεολογικά και εκκλησιαστικά 
περιοδικά. Η παλιά βιβλιοθήκη της Μονής βρικόταν επάνω από τη Λητή 
(μεγάλος νάρθηκας)  του Καθολικού, περιείχε περί τα 250 χειρόγραφα, που 
ευτυχώς είχαν δημοσιευθεί απο τον Σπύρο Λάμπρο, γιατί κατά την πυρκαγιά 
του 1891 όλα κάηκαν.  

Η ιερά Μονή Σίμωνος Πέτρας, από οπτικής απόψεως αποτελεί  ένα 
θαυμαστό θέαμα ανερμήνευτο - αλήθεια άνθρωποι την οικοδόμησαν ή 
ουράνιοι άγγελοι - και από πνευματικής μία δροσοβόλο πνευματική πηγή που 
σε ανάγει στα δικά της θεόρατα ύψη!

Η ιερά Μονή Σίμωνος Πέτρας ήταν ο τελευταίος μας προορισμός στο  
συγκινητικότατο και πνευματέμφορο αυτό προσκύνημα.  Ο Μακαριώτατος 
είχε κάθε λόγο να την εντάξει στις επισκέψεις του.  Ο Ηγούμενος της Μονής 
Αρχιμανδρίτης κ. Ελισαίος ήταν συμφοιτητής του στη Θεολογική Σχολή του 
Πανεπιστημίου Αθηνών. Τους συνδέει μια στενή πνευματική φιλία, μισού 
αιώνα. Αυτός ήταν και ο λόγος που ο Μακαριώτατος τον κάλεσε στην Κύπρο, 
στην ιστορική εκείνη Κληρικολαϊκή Σύναξη, που έγινε την Κυριακή, 25 
Φεβρουαρίου 2018, στον Ιερό Ναό της του Θεού Σοφίας, Στροβόλου, με την 
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ευκαιρία των σαράντα χρόνων της Αρχιερατείας του, όπου μας ανέπτυξε με 
εξαιρετική γλαφυρότητα το  θέμα:   

«Ο ΟΡΘΟΔΟΞΟΣ ΜΟΝΑΧΙΣΜΟΣ ΣΤΟΝ ΣΥΓΧΡΟΝΟ ΚΟΣΜΟ».1

Επίσης ο Ιερομόναχος πατήρ Αθανάσιος Σιμωνοπετρίτης ήταν συμφοι- 
τητής και  φίλος του Μακαριωτάτου.  Σήμερα είναι γνωστός  ανά το Πανελλή-
νιο για τη σύνθεση των λιγύπνοων εκκλησιαστικών του ύμνων. Πρόκειται 
για μια μελίρρυτη εκκλησιαστική και υμνολογική πηγή στη σύγχρονη 
βυζαντινή υμνογραφία.

Τέτοιους ύμνους συνέθεσε και κατά τα σαραντάχρονα της αρχιερατείας 
του Μακαριωτάτου, τους οποίους απέδωσε  άριστα η χορωδία της ιεράς 
Μονής Κύκκου με χοράρχη τον κ.  Άριστο  Θουκυδίδη.

1  Βλέπε περιοδικό  «ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΒΑΡΝΑΒΑΣ» του μηνός Φεβρουαρίου 2018, σελίδες  
117-227

ΠΟΡΕΙΑ ΠΡΟΣ ΤΟ ΚΑΘΟΛΙΚΟ ΤΗΣ  ΣΙΜΩΝΟΠΕΤΡΑΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΟΞΟΛΟΓΙΑ
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Στην ιερά Μονή της Σιμωνόπετρας η υποδοχή που επιφυλάχτηκε στον 
Μακαριώτατο και τη Συνοδία Του ήταν, επίσης, άκρως συγκινητική... πάντα 
με την ίδια Βυζαντινή μεγαλοπρέπεια. Σύσσωμη η ιερά Αδελφότητα με 
επικεφαλής τον σεβαστό της Ηγούμενο Αρχιμανδρίτη κ. Ελισαίο, ανέμεναν 
τον Μακαριώτατο «ἐν ἀγαλλιάσει καὶ ἐν εὐφροσύνῃ» (Ψαλμ.  67,4).

Ο Μακαριώτατος ενδύεται τον Πορφυρούν του Μανδύα, και κρατώντας 
το Αυτοκρατορικό του σκήπτρο, προσέρχεται σταθερά και με την ίδια πάντα 
συγκίνηση και απλότητα ασπάζεται το ιερό Ευαγγέλιο. 

Στη συνέχεια, με σκιρτήματα  συγκίνησης, τα οποία ενδυναμώνει η  εν  
Χριστώ  αγάπη τους και η μακρά εκκλησιαστική τους φιλία ανταλλάσσουν 
τον εν Κυρίω ασπασμό. Ακολούθως, όλοι μαζί εισερχόμαστε στο Καθολικό 
της Μονής και τιμάται στη Γέννηση του Χριστού.  Εκεί, σε μια εξαιρετικά 
ευφρόσυνη ατμόσφαιρα, αναπέμπεται προς τον Ύψιστο η χρεωστική Δοξο- 
λογία.

Ακολουθεί η γλαφυρή και μεστή συγκινήσεων προσφώνηση του Ηγου- 
μένου κ. Ελισαίου.

Μακαριώτατε καί προσκυνητέ Δέσποτα, Ἀρχιεπίσκοπε Νέας Ἰουστι- 
νιανῆς καί πάσης Κύπρου, κ.κ. Χρυσόστομε. Χριστός ἀνέστη!

Σᾶς ὑποδεχόμεθα μετά τῆς σεπτῆς καί ἀγαπητῆς Συνοδίας Σας ἐν πολλῇ 
συγκινήσει καί χαρᾷ, μάλιστα ἐν μέσῳ τῆς χαρμοσύνου πασχαλίου ταύτης 
περιόδου, ἐρχόμενον ἀπό τῆς πολυφιλήτου μεγαλονήσου Κύπρου, τῆς νήσου 
τῶν ἁγίων, ὡς λίαν προσφυῶς ἐπωνομάσθη!

Νωπαί εἶναι εἰσέτι, Μακαριώτατε, αἱ ἐντυπωσιακαί καί ἀγαθαί στιγμαί, 
τάς ὁποίας ἐβιώσαμεν κατά τήν παρουσίαν μας εἰς τήν Παγκύπριον τιμητικήν 
σύναξιν διά τόν ἑορτασμόν τῆς συμπληρώσεως τεσσαρακονταετοῦς ἀρχιε- 
ρατικῆς διακονίας Σας, πρῶτον ὡς Μητροπολίτου Πάφου καί εἶτα ὡς Ἀρχιε-
πισκόπου. Ἠκούσαμεν ἐκεῖ τόν ἀγῶνα καί τούς κόπους τῆς ἀρχιεπισκοπικῆς 
διακονίας καί τῶν ὁραμάτων Σας. Μετά χαρᾶς κατενοήσαμεν ὅτι ταῦτα δέν 
ἔμειναν χωρίς καρπούς, ἀλλά σήμερον δρέπετε αὐτούς ὡρίμους καί εὐχύμους.

Ἔρχεσθε, Μακαριώτατε, ὡς διάδοχος Ἱεραρχῶν καί Ἀρχιεπισκόπων μιᾶς 
ἐκ τῶν πλέον ἱστορικῶν ὀρθοδόξων αὐτοκεφάλων Ἐκκλησιῶν μέ πλῆθος 
ἁγίων καί μοναστῶν, τήν εὐωδίαν τῆς ζωῆς καί τῶν λειψάνων τῶν ὁποίων 
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ὀσφραινόμεθα πάλιν καί πολλάκις εἰς τάς ἀκολουθίας, εἰς τάς κατ’ ἰδίαν 
προσευχάς, εἰς τήν προσκύνησιν τῶν εἰκόνων καί τῶν σεβασμάτων των. 
Αἰσθανόμεθα τήν ἔλευσίν Σας ὡς ἰδιαιτέραν εὐλογίαν καί ὡς αὔραν αἵτινες 
εὐφραίνουσι τήν καρδίαν μας, μᾶς παραμυθοῦν καί μᾶς ἐνισχύουν εἰς τόν 
ἀγῶνα μας, ἐπάνω εἰς τήν ἀκρότομον καί ἀπαράκλητον ταύτην Πέτραν τοῦ 
Ἁγίου Σίμωνος τοῦ Μυροβλύτου. 

Συνάμα, ὁ ἐρχομός Σας ἀνακαλεῖ εἰς τήν μνήμην μας βιώματα συγκι-
νήσεως καί θαυμασμοῦ τῶν νεανικῶν μας χρόνων, γαλουχηθέντων ἡμῶν 
παρ’ εὐλαβῶν διδασκάλων διά τήν ἡρωϊκήν ἐκείνην ἐποχήν τῶν Κυπρίων 
ἀγωνιστῶν.

Τό ἀναφέρομεν, Μακαριώτατε, διότι τότε, κατά τήν παιδικήν μας ἡλικίαν, 
τήν περιοχήν τῶν Τρικάλων καί τῶν Μετεώρων ἐποίμαινε ὁ ἀλήστου μνήμης 
ἱεράρχης μακαριστός Διονύσιος Χαραλάμπους, ὅστις ὑπηρέτησεν ὡς 
Διευθυντής τῆς ἐν Λευκωσίᾳ Ἱερατικῆς Σχολῆς τοῦ ἁγίου Βαρνάβα καί, 
ἀγαπήσας πολύ τούς Κυπρίους καί τήν Κύπρον, πλεῖστα ὅσα μᾶς ἐδιηγεῖτο 
ἀπό τήν σχεδόν τριετῆ παραμονήν αὐτοῦ εἰς Λευκωσίαν.

Ἐν τῷ μεταξύ ἀνδρωθέντες, εἰς τήν πορείαν τοῦ βίου μας, πολλούς 
Κυπρίους ἐγνωρίσαμεν, εἴτε ἑλληνοκυπρίους φοιτητάς, ὡς τήν Ὑμετέραν 
Μακαριότητα εἰς τό πανεπιστήμιον, εἴτε κληρικούς καί λαϊκούς. Τούς 
ἠγαπήσαμεν καί ἔκτοτε ὁ πνευματικός σύνδεσμος παραμένει καί διαρκεῖ καί 
ἐνισχύεται.

Μάλιστα ὁ σεβαστός Γέροντάς μας Αἰμιλιανός ἰδιαιτέρως ἐκτιμοῦσε καί 
ἐπαινοῦσε τέσσερα τινά χαρακτηριστικά τῆς κυπριακῆς ψυχῆς:

τήν ἔμφυτον εὐλάβειαν,
τήν ἁπλότητα τῆς συμπεριφορᾶς,

τήν εὐκολίαν εἰς τήν ἐξαγόρευσιν κατά τήν ἐξομολόγησιν 
καί τήν ἐλεημοσύνην.

Ὑμεῖς, Μακαριώτατε, ἀπό παιδός εἰσέτι εἴχατε τήν μεγίστην εὐλογίαν 
τοῦ Θεοῦ νά γεννηθῆτε πλησίον τῆς Ἐγκλείστρας τοῦ μεγάλου ἀσκητοῦ 
Ὁσίου Νεοφύτου καί νά συνδεθῆτε ἀρρήκτως μετ’ αὐτῆς.  Ὁ Ὅσιος Πατήρ 
Σᾶς ἀνέθρεψε, μετά τήν αἰφνιδίαν ἐξαρπαγήν τοῦ μακαριστοῦ πατρός Σας, 
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Σᾶς ἐμόρφωσε, Σᾶς ἐτίμησε μέ τήν Ἡγουμενίαν τῆς Μονῆς Του καί ἐν τέλει 
Σᾶς προέβαλεν εἰς τό ἀρχιερατικόν καί ἀρχιεπισκοπικόν ἀξίωμα, μέσῳ τῶν 
ποικίλων τρόπων πού Ἐκεῖνος γνωρίζει νά διαχειρίζεται τήν προσωπικήν Σας 
ζωήν, ἐκτιμῶν καί ἀναπαυόμενος εἰς τά πλεῖστα ὅσα χαρίσματα, φυσικά καί 
ἐπίκτητα, στολίζουν τόν ἀκέραιον καί ἀνδροπρεπῆ χαρακτῆρα Σας.

Μακαριώτατε, διά μίαν εἰσέτι φοράν θέλομεν νά ἐκφράσωμεν τά 
εἰλικρινῆ αἰσθήματα ἡμῶν χαρᾶς, υἱικῆς ἀγάπης, τιμῆς καί σεβασμοῦ πρός τό 
τίμιον ἀγωνιστικόν πρόσωπόν Σας. Διά τοῦτο, παρακολουθοῦντες τήν μετά 
τοσούτων ἐμποδίων καί πειρασμῶν – φανερῶν καί ἀφανῶν – ἐκκλησιαστικήν 
προσφοράν Σας εἰς τήν φυτείαν τῶν ἁγίων ἀποστόλων Βαρνάβα καί Παύλου 
καί βλέποντες τήν καρποφορίαν τῶν νυχθημέρων κόπων Σας, εὐχόμεθα 
διαπύρως νά Σᾶς δυναμώνῃ ὁ Κύριος, νά Σᾶς ἐνισχύῃ, νά Σᾶς φωτίζῃ, 
νά Σᾶς διφυλλάττῃ ὑγιᾶ κατ’ ἄμφω, ὥστε νά δύνασθε νά πῆτε μετά τοῦ 
πρωταποστόλου «τόν δρόμον τετέλεκα, τήν πίστιν τετήρηκα, ἀπόκειταί 
μοι, Κύριε, ὁ στέφανος τῆς δικαίας περί ἐμοῦ κρίσεώς Σου».

Ἐπιτρέψατέ μας, Μακαριώτατε, νά εἴπωμεν «ἐμνήσθημεν Ὑμῶν καί 
εὐφράνθημεν», ἔστω καί συντόμως κατά τήν σημερινήν προσκυνηματικήν 
Σας ἐπίσκεψιν εἰς τήν ὑψιβάμονα Πέτραν τοῦ Ὁσίου μας Πατρός Σίμωνος 
τοῦ Μυροβλύτου. Σᾶς εὐχαριστοῦμεν ἀπό καρδίας.

Εὔχεσθε καί Ὑμεῖς, παρακαλοῦμεν, ὑπέρ τοῦ ἀσθενοῦντος Γέροντός μας 
Αἰμιλιανοῦ καί ἑνός ἑκάστου τῶν πατέρων τῆς Ἀδελφότητός μας, διά νά 
εἴμεθα πιστοί μάρτυρες τῆς Ἀναστάσεως τοῦ Κυρίου καί μιμηταί τῶν ἁγίων 
μας, τῶν Πατέρων ἡμῶν καί τῶν Γερόντων μας, σύν ταῖς ἀρχιερατικαῖς εὐχαῖς 
καί εὐλογίαις τῆς Ὑμετέρας Μακαριότητος. Καλῶς ὡρίσατε!

Ο Μακαριώτατος στην αντιφώνησή του είπε τα εξής:

Άγιε Καθηγούμενε, ἐν Κυρίω άγιοι Αδελφοί,

Με αισθήματα βαθύτατης συγκίνησης και πνευματικής ανάτασης  
ευρισκόμεθα σήμερα στον ιερό αυτό χώρο της Γεννήσεως του Χριστού 
της ιεράς Μονής Σίμωνος Πέτρας, για να αναπέμψουμε ύμνους ευχαριστη-
ριακούς  προς τον Πανάγαθο Θεό για τα όσα η αγάπη Του πλουσίως μας 
επιδαψίλευσε και μας επιδαψιλεύει καθημερινά, και να τον παρακαλέσουμε 
ταυτόχρονα να φανεί ίλεως προς όλους μας, προς τον μείζονα Ελληνισμό 
και ιδιαίτερα προς τον χειμαζόμενο λαό της Κύπρου, ο οποίος για σαράντα 
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τέσσερα χρόνια υποφέρει από τη βάρβαρη τουρκική εισβολή και την 
τουρκοποίηση του 37% των εδαφών μας. 

Ευχαριστώ θερμά, άγιε Ηγούμενε,  για την αναφορά Σας στις αρετές  του 
Κυπριακού λαού,  οι οποίες, όντως, διέλαμψαν  κατά την  ηρωική περίοδο του 
απελευθερωτικού μας Αγώνα, του 55-59. Η Μητέρα όλων μας, η  Εθναρχούσα 
Εκκλησία, η οποία δια μέσου των αιώνων, αναδείχτηκε  η Κιβωτός της 
Σωτηρίας του Γένους μας, ήταν η εμπνεύστρια και η καθοδηγήτρια του επικού 
εκείνου απελευθερωτικού Αγώνα!

 Ο κυπριακός λαός, ο οποίος θυσίασε τα πάντα στο βωμό της Λευτεριάς, 
σήμερα υποφέρει από τα δεινά της τουρκικής εισβολής και κατοχής του 37% 
του εδάφους του. Ο βάρβαρος κατακτητής έχει προβεί σε μια εθνοκάθαρση 
μοναδικής εγκληματικότητας στην ιστορία της ανθρωπότητας. Δια πυρός και 
σιδήρου εξεδίωξε 180 χιλιάδες χριστιανικού πληθυσμού από τις αιωνόβιες 
πατρογονικές του εστίες, και σ’ αυτές εγκατέστησε χιλιάδες εποίκους από 
τα βάθη της Ανατολίας, άλλαξε τα ονόματα των πόλεών μας και όλων  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ο ΜΑΚΑΡΙΩΤΑΤΟΣ ΔΩΡΙΖΕΙ ΣΤΗ ΜΟΝΗ ΣΙΜΩΝΟΣ ΠΕΤΡΑΣ 
ΑΡΓΥΡΟ ΔΙΣΚΟ ΜΕ ΑΝΑΠΑΡΑΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΙΔΡΥΤΩΝ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ 

ΚΥΠΡΟΥ ΑΠΟΣΤΟΛΩΝ  ΠΑΥΛΟΥ ΚΑΙ ΒΑΡΝΑΒΑ
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των ιστορικών μας τοπωνυμίων σε μια, άνευ προηγουμένου, δαιμονική 
του προσπάθεια να σφετεριστεί την ιστορία και τον πολιτισμό μας. Στα 
κατεχόμενα μέρη τής άλλοτε χριστιανική μας νήσου, της «Νήσου των 
Αγίων και των Μαρτύρων» οι γνήσιοι διάδοχοι του Αττίλα κατέσκαψαν τὰ 
θυσιαστήρια του Κυρίου μας και τους ναούς Του εβεβήλωσαν. Από τους 520 
ναούς μας, άλλους μετέβαλε σε τζαμιά, άλλους σε κέντρα διασκεδάσεων, 
άλλους σε μάντρες ζώων και άλλους εγκατέλειψε στη φθορά του χρόνου.  
Εκεί,  δεν υπάρχει πια  η χαρά της πνευματικής μέθεξης των πιστών μας δια 
μέσου των θείων Μυστηρίων της Εκκλησίας μας.  

Γι’ αυτό και ήλθαμε κοντά Σας, στα ηγιασμένα αυτά μέρη του Αγίου 
Όρους, για να ενώσουμε όλοι μαζί τις προσευχές μας προς τον Κύριο της 
Δικαιοσύνης και του Ελέους, να ευσπλαχνισθεί τον λαό μας και να συντμήσει 
τον χρόνο της μακράς εθνικής και θρησκευτικής του δοκιμασίας. Ήλθαμε να 
παρακαλέσουμε την Προστάτιδα της Φυλής μας, την Υπέρμαχο Στρατηγό, 
να μεσιτεύσει προς τον Υιό της να φανεί ίλεως προς τον χειμαζόμενο 
κυπριακό λαό και να αποδοθεί Δικαιοσύνη στον πολύπαθο λαό μας. Από 
τους Ευρωπαίους και τους Αμερικανούς δεν περιμένουμε τίποτε. Η μόνη μας 
ελπίδα είναι η Πλατυτέρα των Ουρανών, η Κυρία Θεοτόκος. Μόνο δι’ αυτής 
«ἐγείρονται τρόπαια», και μόνο μέσω των πρεσβειών Της προς τον Μονογενή 
Υιό Της θα επανακτήσουμε τα ιστορικά και χριστιανικά μας δικαιώματα.

Για τον λόγο αυτό, Σας παρακαλούμε θερμώς να προσεύχεστε πάντοτε 
για τον πολυπαθή λαό μας. Και όταν με το καλό οι προσευχές μας θα 
εισακουσθούν και θα βασιλεύσει και στην Κύπρο η δικαιοσύνη, τότε 
περιχαρείς θα επανέλθουμε στους ιερούς αυτούς χώρους για να αναπέμψουμε 
ύμνους και  ευχαριστήριες δοξολογίες, όπως συνέβη με τους Βυζαντινούς το 
626, ότε η βασιλίδα των Πόλεων σώθηκε, χάρη στην Προστάτιδα της Φυλής 
μας, την Υπέρμαχο Θεοτόκο.

Πολυφίλητε Άγιε Ηγούμενε και λοιποί εν Κυρίω Αδελφοί μας, επιθυμώ 
από κέντρου καρδίας να Σας εκφράσω τα αισθήματα της ευγνωμοσύνης 
τόσο εμού όσο και της Συνοδίας μου για τη συγκινητική και χριστιανική αυτή 
υποδοχή. Είθε η αγάπη του Θεού να Σας κρατύνει εν πάσι, επ’ αγαθώ της 
ιεράς Σας Μονής, του Αγίου Όρους, της Εκκλησίας και της Πατρίδας μας.

Μετά την προσφώνηση του αγίου Ηγουμένου και την αντιφώνηση του 
Μακαριωτάτου, ο εξαίσιος  και φημισμένος χορός της  ιεράς Μονής Σίμωνος 
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Πέτρας, με τους καλλικέλαδους ιεροψάλτες του, άρχισε να άδει, σ’ ένα, 
εκπληκτικά, ενθουσιώδες εκκλησιαστικό κλίμα, τους κάτωθι ηδύμολπους 
ύμνους, τους οποίους συνέθεσε ο άλλοτε συμφοιτητής του Μακαριωτάτου, και 
τώρα λιγηρός εκκλησιαστικός υμνωδός, πατήρ Αθανάσιος Σιμωνοπετρίτης:

Μακαριώτατε, ὡς εὖ παρέστητε, Πέτρᾳ τοῦ Σίμωνος, 
καθάπερ ἄγγελος, ἀπὸ τῆς Κύπρου τῆς κλεινῆς, κομίζων πλουσίαν χάριν.

Ὅθεν εὐλογήσατε, πατρικῶς ἡμᾶς ἅπαντας, τέκνα θείου Σίμωνος, ὅπως βίον 
ἀσκήσεως, τελέσωμεν ὁσίως ἐν  Ἄθῳ, εὐαρεστοῦντες  Δεσποίνῃ Θεοτόκῳ.

Θεῖε Βαρνάβα μαθητὰ τοῦ Κυρίου, καὶ ἰσοστάσιε κλεινῶν ἀποστόλων,
ἐπάκουσον δεόμεθα καὶ φυλάττε ἀεί τὸν Μακαριώτατον καὶ Σεπτὸν 

Ποιμενάρχην, ὀφθαλμὸν ἀκοίμητον Ἐκκλησίας τῆς Κύπρου,
καὶ διατήρει τοῦτον ὑγιᾶ, εἰς Ὀρθοδόξων χαρὰν καὶ ὠφέλειαν.

Καὶ τελείωσε μὲ τὸν πολυχρονισμό Του.

ΣΥΓΚΙΝΗΤΙΚΗ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΤΟΥ ΜΑΚΑΡΙΩΤΑΤΟΥ
ΜΕ ΤΟΝ ΣΥΜΦΟΙΤΗΤΗ ΤΟΥ ΠΑΤΕΡΑ ΑΘΑΝΑΣΙΟ ΣΙΜΩΝΟΠΕΤΡΙΤΗ,

ΛΙΓΗΡΟ ΥΜΝΟΓΡΑΦΟ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΜΑΣ. 
ΠΛΗΣΙΟΝ ΑΥΤΩΝ Ο ΗΓΟΥΜΕΝΟΣ κ. ΕΛΙΣΑΙΟΣ ΚΑΙ Ο ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ 

ΠΑΦΟΥ κ. ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΥΝ ΠΕΡΙΧΑΡΕΙΣ ΣΤΗΝ ΕΓΚΑΡΔΙΑ 
ΑΥΤΗ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ.
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Ακολούθησε η ξενάγησή μας στους λοιπούς χώρους της Μονής. Με 
κατάνυξη προσκυνήσαμε τα λείψανα πολλών αγίων και μαρτύρων της 
πίστεώς μας, ανάμεσα στα οποία και τη σεπτή χείρα της αγίας μυροφόρου 
Μαρίας της Μαγδαληνής. 

Ο Μακαριώτατος είχε ιδιαίτερες συνομιλίες με τον άγιον Ηγούμενο και 
τον πατέρα Αθανάσιο... «μνησθεὶς  ἡμερῶν ἀρχαίων». 

Στη συνέχεια όλη η αδελφότητα παρατάχθηκε και απαθανατίστηκε σε 
αναμνηστική φωτογραφία με τον Μακαριώτατο.

Ακολούθησε η επίσημη Τράπεζα της Μονής, στην οποία μας παρέθεσαν 
ηδύγευστα νηστίσιμα εδέσματα.

ΑΝΑΜΝΗΣΤΙΚΗ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ
ΜΕ ΤΗΝ ΑΔΕΛΦΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΜΟΝΗΣ ΣΙΜΩΝΟΣ ΠΕΤΡΑΣ
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Τέλος, ανταλλάξαμε τις τελευταίες ευχαριστήριες ευχές αποχαιρετισμού 
εντυπωσιασμένοι από την «ὑψιβάμονα καί φρικτήν τῇ ὄψει» Μονή της 
Σιμωνόπετρας, η οποία μάς άφησε ανεξίτηλες συγκινητικές αναμνήσεις....

Το ιερό προσκύνημά μας στο Άγιον  Όρος τελείωσε... αλλά μόνο 
χρονικά... διότι έμεινε βαθύθατα  χαραγμένο μέσα μας ... για να μας  
θυμίζει τις υψιπέτιδες πνευματικές και βιωματικές μας ανατάσεις, το 
υπερούσιο ιστορικό κάλλος του ελληνοχριστιανικού μας πολιτισμού, 
το χρέος μας προς την Πίστη  και την Πατρίδα μας,  και να  μας ανα-
τροφοδοτεί πνευματικά, ανάγοντας την ψυχοσύνθεσή  μας στις σφαίρες 
της μέθεξης προς τα Θεία.

Ο ΚΑΘΗΓΟΥΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΜΟΝΗΣ ΣΙΜΩΝΟΣ ΠΕΤΡΑΣ 
ΧΑΡΙΖΕΙ ΣΤΟΝ ΜΑΚΑΡΙΩΤΑΤΟ  

ΕΠΙΧΡΥΣΟ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ ΑΝΩ ΦΥΛΛΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΟΥ



ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΟΥ ΚΥΠΡΟΥ

κ.κ. ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΥ ΣΤΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΤΟΥ 

ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ ΜΕ ΘΕΜΑ:

«ΑΓΙΟΣ ΙΕΡΟΜΑΡΤΥΣ, ΠΑΤΡΙΑΡΧΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ 

ΚΑΙ ΚΑΤΟΠΙΝ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΕΩΣ,

ΚΥΡΙΛΛΟΣ ΛΟΥΚΑΡΙΣ»

ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑ, 24-27 ΙΟΥΝΙΟΥ 2018

Ζ
Μακαριώτατε Πάπα και Πατριάρχα Αλεξανδρείας και πάσης Αφρικής 

κ.κ Θεόδωρε,

 Άγιοι Αδελφοί, εκλεκτοί προσκεκλημένοι και  σύνεδροι,

Αισθανόμαστε επιτακτικό το χρέος να απευθύνουμε τις ευγνώμονες 
ευχαριστίες της Εκκλησίας της Κύπρου προς τον Μακαριώτατο Πάπα και 
Πατριάρχη Αλεξανδρείας κ.κ Θεόδωρο, για την τιμητική του πρόσκληση 
να χαιρετίσουμε το εκκλησιαστικό αυτό συνέδριο, που οργανώνεται 
προς τιμή του Αγίου ιερομάρτυρος Πατριάρχη Αλεξανδρείας και κατόπιν 
Κωνσταντινουπόλεως Κυρίλλου Λουκάρεως  «ἐπὶ τῇ σεπτῇ ἐπετείῳ τῶν 380 
ἐτῶν ἐκ τοῦ μαρτυρικοῦ θανάτου αὐτοῦ». 

 Με την ευκαιρία αυτή θέλουμε να εκφράσουμε και τα συναισθήματα 
θαυμασμού που μας διακατέχουν, αναλογιζόμενοι το μεγαλείο της προσω-
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πικότητας του μεγάλου αυτού εκκλησιαστικού ανδρός  που τιμούμε σήμερα, 
καθώς επίσης και της ιστορικότητας της μεγάλης πόλεως της Αλεξάνδρειας.

Η σπουδαία αυτή πόλη αναδείχθηκε για αιώνες ένα περιώνυμο κέντρο των 
γραμμάτων και του πνεύματος και πρόσφερε στον ανθρώπινο πολιτισμό αξίες 
διαχρονικές – κλασσικές και χριστιανικές – που διαμόρφωσαν το ιστορικό 
γίγνεσθαι επί τα βελτίω.

Όσον αφορά στη συμβολή της στον ανατέλλοντα Χριστιανισμό, η Αλε-
ξάνδρεια, ως ένα από τα μεγαλύτερα και σπουδαιότερα κέντρα του, συνέβαλε 
τα μέγιστα στην περιφρούρηση της Ορθόδοξης Χριστιανικής μας πίστης.  Όταν 
μελετά κανείς την ιστορία του Παλαίφατου Πατριαρχείου της αισθάνεται ότι 
βρίσκεται σε μια αλληλοπεριχώρηση με την Εκκλησιαστική μας ιστορία, την 
οποία καθαγίασαν με την όλη βιοτή τους, με τη χριστιανική τους δράση κατά 
των αιρέσεων και με το μαρτύριό τους, πολλοί και διακεκριμένοι Πατέρες της 
Εκκλησίας μας.  Ανάμεσα τους ο ιδρυτής της πρώτης στον κόσμο  Κατηχητικής 
Σχολής, δηλαδή της Θεολογικής Σχολής της Αλεξάνδρειας, στωικός φιλό- 
σοφος Πάνταινος, ο εκλεκτός συγγραφέας Κλήμης ο Αλεξανδρεύς, 
ο μέγιστος των Θεολόγων της Ανατολικής Εκκλησίας Ωριγένης, ο Μέγας 
Αθανάσιος, ο οποίος με τους σθεναρούς του αγώνες κατά της αιρέσεως 
του Αρειανισμού, αναδείχθηκε «ὁ στύλος τῆς Ἐκκλησίας» και ο κατ’ εξοχήν 
«Πατήρ τῆς ὀρθοδοξίας», ὁ ἅγιος Κύριλλος, ο οποίος εγκωμιάσθηκε ως 
«φωστήρ τοῦ κόσμου» και «ἀνίκητος ὑπέρμαχος τῆς Ὀρθοδοξίας» με τους 
ακατάβλητους αγώνες του κατά της αιρέσεως του Νεστοριανισμού,  καθώς και 
άλλοι πολλοί πατέρες και διδάσκαλοι της Εκκλησίας. 

Μακαριώτατε άγιε Αδελφέ,

 Επιτρέψατέ μου να αναφέρω ότι  η πνευματική μας ανάταση επιτείνεται 
καθώς ο λόγος μας θα επικεντρωθεί γύρω από την ιστορική και μαρτυρική 
μορφή, που μας συγκέντρωσε σήμερα στους ιερούς αυτούς χώρους. Στον 
φιλόμουσο Πατριάρχη Κύριλλο Λούκαρη, ο οποίος εκλέισε, όντως, τόσο 
τον θρόνο του Πατριαρχείου Αλεξανδρείας όσο  και εκείνο της βασιλίδος 
των Πόλεων∙ και καθώς μαρτυρεί  ο εθνικός μας ιστορικός, Κωνσταντίνος 
Παπαρρηγόπουλος, «Οὐδέποτε τὸ ἀξίωμα τοῦ οἰκουμενικοῦ Πατριάρχη 
ἀνεδείχθη λαμπρότερον ἤ ἐπί Κυρίλλου Α΄ τοῦ Λουκάρεως πατριαρχή-
σαντος ἐπί δώδεκα περίπου ἔτη ἐκ διαλειμμάτων».
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Κορυφώνεται δε και η συγκίνησή μας, διότι η Εκκλησία Κύπρου και 
ιδιαίτερα η Ιερά Μονή του Αγίου Νεοφύτου, που εκπροσωπείται στο συνέδριο 
αυτό από τον Θεοφιλέστατο Επίσκοπο Χύτρων και Ηγούμενό της κύριο 
Λεόντιο, έχει την πιο κάτω  ιστορική και πνευματική σχέση με τον Πατριάρχη 
Κύριλλο Λούκαρι.   

Η ιερά Σύνοδος της Εκκλησίας της Κύπρου, με τη σύμφωνο γνώμη 
και του Μητροπολίτη Πάφου Λεοντίου, στα όρια δικαιοδοσίας του οποίου 
βρίσκεται η Μονή, είχε αποφασίσει το 1611, όπως αυτή καταστεί ανεξάρτητη.  
Είκοσι χρόνια αργότερα ο Αρχιεπίσκοπος Κύπρου Χριστόδουλος Α΄(1606 
-1640), ο οποίος είχε ως πνευματικό Πατέρα τον Πατριάρχη  Κύριλλο, διότι 
χειροτονήθηκε από αυτόν, έκρινε πως η συγκυρία ήταν κατάλληλη για να 
ζητήσει  πατριαρχικό σιγίλιο με το οποίο θα καθιστούσε τη Μονή Σταυροπήγιο.   
Ο Αρχιεπίσκοπος Χριστόδουλος για το σκοπό αυτό έστειλε  το 1631   τον 
ικανότατο ηγούμενο της Μονής μας Λεόντιο Α΄  στην Κωνσταντινούπολη, 
ο οποίος υπέβαλε  το σχετικό  αίτημα, μεταφέροντας και τα γράμματα της Ιεράς 
Συνόδου της Κυπριακής Εκκλησίας. Και πράγματι, η  Πατριαρχική Σύνοδος 
εξέδωσε το προσδοκώμενο  σιγίλιο, δια του οποίου η Μονή αναδεικνυόταν 
σε Βασιλική και Σταυροπηγιακή και επανερχόταν στον κοινοβιακό τρόπο 
ζωής.  Έκτοτε η περίλαμπρη Ιερά Μονή του Αγίου Νεοφύτου  διανύει τον 
ιστορικό της βίο και καρποφορεί  πλουσίως εν Κυρίω. Δια τον σημαντικό αυτόν 
λόγο ευγνωμοσύνη και χάριτας εκφράζουμε, ως ιερά Μονή Αγίου Νεοφύτου, 
προς την πεφωτισμένη και μαρτυρική μορφή του αγίου Κυρίλλου Λουκάρεως.

 Μακαριώτατε,

 Τα εκκλησιαστικά αυτά συνέδρια, που γίνονται τόσο για την 
αποκατάσταση της μνήμης διακεκριμένων προσωπικοτήτων της Εκκλησίας 
μας όσο  και  για την απότιση της επιβεβλημένης προς αυτούς τιμής, αποτελούν 
ένα από τα μεγάλα μας εκκλησιαστικά χρέη, τα οποία αφήνουν στην 
ψυχοσύνθεσή μας ουσιαστικά εκκλησιαστικά διδάγματα. Σήμερα, συνήλθαμε 
όλοι επί το αυτό, για να αποκαταστήσουμε τη μνήμη ενός συκοφαντηθέντος 
και αγρίως στραγγαλισθέντος μεγαλώνυμου εκκλησιαστικού ανδρός, ο οποίος 
και τους θρόνους Αλεξανδρείας και  Κωνσταντινουπόλεως ελάμπρυνε όσο 
ολίγοι και την Ορθοδοξία υπερασπίστηκε με σθένος ιερό. «Ἡ ἔξοδος αὐτοῦ»  
από τον κόσμο της αμαρτίας και της ματαιοδοξίας «ἐλογίσθη ὡς κάκωσις» 
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στα μάτια των θνητών. Αλλά «ἔστι δίκης ὀφθαλμός, ὅς τὰ πάνθ’ ὁρᾷ», γι’ αυτό 
και ακράδαντα πιστεύουμε ότι ο Κύριλλος Λούκαρις «ἐστὶν ἐν εἰρήνῃ», στις 
αιώνιες Μονές του δικαιοκρίτη Κυρίου. 

 Μακαριώτατε  Ἀγιε Αδελφέ,

 Άγιοι Αρχιερείς,

Από την Εκκλησία της Κύπρου διαβιβάζουμε τα αισθήματα του σεβασμού 
μας και της αγάπης μας προς την αδελφή Εκκλησία της Αλεξανδρείας, 
προς όλους τους διακεκριμένους εισηγητές και ευγενείς προσκεκλημένους. 
Παράλληλα, εκφράζουμε τις ολόθυμες ευχές μας για κάθε επιτυχία στο 
Θεολογικό και Διορθόδοξο αυτό  συνέδριο, που γίνεται προς τιμή ενός 
μεγάλου αγωνιστικού  Πατριάρχη, ο οποίος «πολυειδῶς καὶ πολυτρόπως» 
ελάμπρυνε δύο μέγιστους εκκλησιαστικούς θρόνους, υπηρέτησε την Εκκλησία 
του Χριστού,  και «πάσῃ συνειδήσει ἀγαθῇ πεπολίτευται».  

                                                        Μετ’ αδελφικών ασπασμών

Ιερά Αρχιεπισκοπή Κύπρου

24 Ιουνίου 2018



Η ΑΝΥΨΩΣΗ ΤΗΣ ΑΞΙΑΣ 
ΤΗΣ ΓΥΝΑΙΚΑΣ ΜΕΣΑ ΑΠΟ ΤΗ ΖΩΗ 

ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΜΑΣ 1

F
ΤΟΥ ΕΠΙΣΚΟΠΟΥ ΜΕΣΑΟΡΙΑΣ κ. ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ

Μὲ ἰδιαίτερη χαρὰ δέχθηκα τὴν πρόσκληση, διὰ τῆς Ἐκτελεστικῆς 
Διευθύντριας κ. Μάρως Παναγιώτου, νὰ εἶμαι ἀπόψε μαζὶ σας. Σᾶς 

συγχαίρω γιὰ τὸ ἀνθρωπιστκὸ ἔργο ποὺ ἐπιτελεῖται. Τὸ ἔργο αὐτὸ εἶναι 
θεάρεστο ἀπὸ τὴ στιγμὴ ποὺ ἐπιτελεῖται, ὅπως τὸ ἐπιτελεῖτε ἐσεῖς ἀφιλοκερδῶς 
καὶ ἀνιδιοτελῶς, μὲ τὴν ἐθελοντικὴ προσφορά σας τεκμηριωμένα, μέσα ἀπὸ 
τὸν πολιτισμό μας ποὺ ἀπορρέει ἀπὸ τὸ Εὐαγγέλιο, σύμφωνα μὲ τὸ ὁποῖο ἀπὸ 
τὴ γυναῖκα ἐκπορεύονται τὰ κρείττονα, τὰ καλὰ καὶ ἀγαθά, ἡ ἀρχοντιὰ καὶ ἡ 
ἀγάπη, ἐν γένει ὅλες οἱ μεγάλες ἀξίες τῆς ζωῆς.

Στὸν ἀρχαῖο κόσμο, ὁ ὁποῖος ἦταν πάνω ἀπὸ ὅλα πατριαρχικός, ὁ ἄνδρας, 
μὲ τὴ λογική του, προσπάθησε νὰ ἐξορθολογήσει ὁλόκληρη τὴν ὕπαρξη 
καὶ ἔτσι ἔχασε τὴ σχέση του μὲ τὴ γυναῖκα ὡς μυστήριο ποὺ συμπληρώνει 
τὴν ἴδια του τὴν ὕπαρξη. Τὸ ἔνστικτο τῆς αὐτοάμυνας ἔκανε τὸν ἄνδρα νὰ 
ἁλυσοδέσει τὴν γυναῖκα, ὡς μιὰ μόνιμη ἀπειλὴ στὴ λογικὴ καὶ τὴν ἐλευθερία 
του. Ἐπιφανειακά, ὁ ἄνδρας παραχώρησε στὴ γυναῖκα πολλὲς τιμές, ὅμως 
τὴν ἔβαλε σὲ μιὰ κατάσταση ἀπὸ τὴν ὁποία δὲν μπορεῖ νὰ τοῦ κάνει κακό. 
Ὁ ἄνδρας τὴν κατεῖχε, ἔτσι ὅπως κατεῖχε κομμάτια γῆς καὶ ἄλλα ἀγαθά. 

Στοὺς νόμους τοῦ ἰνδουϊστῆ Μανοῦ, τοῦ Σόλωνος, στὸν Λευιτικό, στὸ 
Ρωμαϊκὸ Δίκαιο ἢ στὸ Κοράνι ἡ γυναῖκα θεωρεῖται μιὰ κατώτερη ὕπαρξη καὶ 
χωρὶς δικαιώματα. Ὁ Πυθαγόρας ἔλεγε: «Τὸ καλὸ δημιουργεῖ τὴν τάξη, τὸ φῶς, 

1  Ἡ παρούσα ὁμιλία ἐκφωνήθηκε ἐνώπιον τετρακοσίων ἐθελοντῶν γυναικῶν τῆς Unicef, 
στὸ «Ἀπόγευμα Προσφορᾶς τῆς Unicef», στὸ Ξενοδοχεῖο Hilton Park στὴ Λευκωσία, στὶς 28 
Φεβρουαρίου 2018. Ἀκολούθησε γόνιμη συζήτηση ἐπί τοῦ θέματος τῆς ὁμιλίας τοῦ Ἐπισκόπου 
Μεσαορίας.
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τὸν ἄνδρα... ἐνῶ τὸ κακὸ δημιουργεῖ τὸ χάος, τὸ σκοτάδι καὶ τὴ γυναῖκα»2. 
Οἱ ἀρχαῖοι φιλόσοφοι πίστευαν ὅτι οἱ θεοὶ δημιούργησαν τὴ γυναῖκα, γιὰ νὰ 
τιμωρήσουν τοὺς ἄνδρες. Σύμφωνα μὲ τὴν ἑλληνικὴ μυθολογία, ἡ Πανδώρα 
εἶναι αὐτὴ ποὺ ἐξαπέλυσε στὸν κόσμο ὅλα τὰ κακὰ, καὶ ἔτσι διείσδυσαν στὴ 
ζωὴ ἡ ὕλη καὶ τὸ χάος. Ὁ μεγάλος φιλόσοφος Ἀριστοτέλης ἔγραφε στὸ ἔργο 
του «Πολιτικὰ» ὅτι «γυναικὶ κόσμον ἡ σιγὴ φέρει»3 (δηλ. τὸ κόσμημα τῆς 
γυναίκας εἶναι ἡ σιωπή).

Στὸν ἑβραϊκὸ λαὸ ἡ θέση τῆς γυναίκας ἦταν πιὸ ψηλὰ ἀπ΄ ὅ,τι στοὺς 
ἄλλους λαούς. Στὸ Δευτερονόμιο βλέπουμε ποιὰ ἦταν ἡ τιμωρία τοῦ 
ἄνδρα ποὺ ἐξευτέλιζε κάποια γυναῖκα: λιθοβολισμὸς ἢ ἐξαναγκασμὸς νὰ 
τὴν παντρευτεῖ, χωρὶς νὰ ἔχει ποτὲ τὸ δικαίωμα νὰ τὴν ἐγκαταλείψει4. 
Παρόλα αὐτά, ἡ ἀξιοπρέπειά της δὲν ἦταν ἀκόμη στὴ θέση ποὺ τῆς ἅρμοζε. 
Ἀναφέρουμε μόνο τὴν προσευχὴ τῶν Ἰουδαίων, μὲ τὴν ὁποία εὐχαριστοῦσαν 
τὸν Θεὸ ποὺ δὲν τοὺς ἔκανε εἰδωλολάτρες, σκλάβους ἢ γυναῖκες. Ἔτσι, ἐνῶ 
στὴν ἀρχαία Ἑλλάδα, ἐκτὸς ἀπὸ τὴ σύζυγο, κάποιος εἶχε τὸ δικαίωμα νὰ ἔχει 
καὶ δευτέρας κατηγορίας συζύγους (παλλακίδες) καὶ στὸν Ἰουδαϊσμὸ καὶ τὸ 
Ἰσλὰμ ἡ γυναῖκα ἦταν ἕνα εἶδος ἐπάθλου, δηλαδή ἕνας ἄνδρας μποροῦσε, 
ἀνάλογα μὲ τὴν οἰκονομική του κατάσταση, νὰ ἔχει περισσότερες ἀπὸ μιὰ 
συζύγους, ἔρχεται ἡ χάρις τοῦ Χριστιανισμοῦ νὰ ἀνατρέψει τὶς προηγούμενες 
συνήθειες. Ὁ Χριστιανισμὸς, σὲ ἀντίθεση μὲ τὶς νοοτροπίες καὶ τὶς πρακτικὲς 
τοῦ ἀνδροκρατικοῦ περιβάλλοντος τῆς ἐμφάνισής του, ἀνατίμησε τὴ θέση καὶ 
τὸ ρόλο τῆς γυναίκας. 

Σύμφωνα μὲ τὴ Χριστιανικὴ διδασκαλία, ὁ ἄνθρωπος - ἄνδρας καὶ 
γυναῖκα - δημιουργήθηκε ἀπὸ τὸν Θεὸ «κατ΄ εἰκόνα καὶ καθ΄ ὁμοίωσιν». 
Αὐτὸ σημαίνει ὅτι καὶ ἡ γυναῖκα δημιουργήθηκε ἐξ ἀρχῆς προικισμένη μὲ 
ἐλεύθερη βούληση καὶ μὲ τὴν προοπτικὴ τῆς σωτηρίας. Ὁ Ἀπόστολος Παῦλος 
τονίζει πολλὲς φορὲς ὅτι μέσα στὴν Ἐκκλησία «οὐκ ἔνι Ἰουδαῖος οὐδὲ Ἕλλην, 
οὐκ ἔνι δοῦλος οὐδὲ ἐλεύθερος, οὐκ ἔνι ἄρσεν καὶ θῆλυ· πάντες γὰρ ὑμεῖς εἷς 
ἐστε ἐν Χριστῷ Ἰησοῦ»5. Ἔτσι λοιπόν, ὁ Χριστιανισμὸς ἀνέβασε τὴ γυναῖκα 

2  Paul Evdokimov, Taina iubirii-Sfinţenia unirii conjugale în lumina tradiţiei ortodoxe (Τὸ 
μυστήριο τῆς ἀγάπης-Ἡ ἁγιότητα τῆς συζυγικῆς ἕνωσης ὑπὸ τὸ φῶς τῆς Ὀρθόδοξης Παράδοσης), 
Ἔκδ. Sophia, Βουκουρέστι 2016, σ. 22.
3  Ἀριστοτέλους, Πολιτικὰ Ι-ΙΙΙ, 1260α, 32. 
4  Βλ. Δευτ. 22, 25-29.
5  Γαλ. 3, 28.
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ἀπὸ τὴν ἐξευτελιστικὴ θέση στὴν ὁποία ἦταν πρὶν καὶ τὴν τοποθέτησε στὴν 
ἀξιοπρέπεια ποὺ τῆς ἅρμοζε, ὡς δημιούργημα κατ΄ εἰκόνα Θεοῦ. Ἂν οἱ ἀρχαῖοι 
νόμοι, οἱ παραδόσεις, ἡ νοοτροπία καὶ γενικὰ ἡ ἱστορία τῆς ἀνθρωπότητας 
χαρακτηρίζονται ἀπὸ διαιρέσεις καὶ ἐχθρότητες, μέσα στὴν Ἐκκλησία 
καταργοῦνται ὅλες αὐτὲς οἱ διαιρέσεις, γιὰ νὰ ἐπικρατήσουν ἡ ἑνότητα καὶ 
ἡ εἰρήνευση. Στὴν Ἐκκλησία ὁ πιστὸς ἀντιμετωπίζει τὸν ἄλλο ἄνθρωπο ὄχι 
ὡς Ἰουδαῖο ἢ ἀλλοεθνῆ, ὡς μορφωμένο ἢ ἀμόρφωτο, ὡς δοῦλο ἢ ἐλεύθερο, 
ὡς ἄνδρα ἢ γυναῖκα, ἀλλὰ ὡς μέλος τοῦ σώματος τοῦ Χριστοῦ, ὅπου μόνη 
κεφαλὴ εἶναι ὁ ἴδιος ὁ Κύριος Ἰησοῦς Χριστός6.  

Ἔτσι λοιπόν, ὁ Χριστιανισμὸς ἐμφανίστηκε στὴν ἱστορία, γιὰ νὰ ἀπαγγείλει 
τὴν ἐπικείμενη ἔλευση τῆς Βασιλείας τοῦ Θεοῦ, ἑνὸς καινούργιου κόσμου 
ἀγάπης, ἰσότητας, ἐλευθερίας ποὺ θὰ ἔφερνε ὄχι μόνο τὴν ἀνακαίνιση τοῦ 
κόσμου ἀλλὰ καὶ τῶν ἀνθρώπινων καὶ διαπροσωπικῶν σχέσεων, ἄρα καὶ τῶν 
σχέσεων ἀνδρὸς καὶ γυναικός. 

Ἑρμηνεύοντας τὸ παραπάνω χωρίο τοῦ Ἀποστόλου Παύλου ἕνας Με- 
γάλος Πατέρας τῆς Ἐκκλησίας, ὁ Ἅγιος Γρηγόριος ὁ Θεολόγος, θὰ χαρα-
κτηρίσει κάθε εἴδους διάκρισης ἐξαιτίας τοῦ φύλου, τῆς φυλῆς ἢ τῆς 
κοινωνικῆς τάξης ὡς «γνωρίσματα τῆς σαρκὸς» ποὺ ἀμαυρώνουν τὴν εἰκόνα 
τοῦ Θεοῦ στὸν ἄνθρωπο: «Τοῦτο ἡμῖν τὸ μέγα μυστήριον βούλεται· τοῦτο ἡμῖν 
ὁ ἐνανθρωπήσας δι' ἡμᾶς καὶ πτωχεύσας Θεός, ἵνα ἀναστήσῃ τὴν σάρκα καὶ 
ἀνασώσηται τὴν εἰκόνα καὶ ἀναπλάσῃ τὸν ἄνθρωπον, ἵνα γενώμεθα οἱ πάντες 
ἓν ἐν Χριστῷ, γενομένῳ τὰ πάντα ἐν πᾶσιν ἡμῖν τελείως ὅσαπέρ ἐστιν αὐτός, 
ἵνα μηκέτι ὦμεν ἄρρεν καὶ θῆλυ, βάρβαρος, Σκύθης, δοῦλος, ἐλεύθερος, τὰ τῆς 
σαρκὸς γνωρίσματα, μόνον δὲ φέρωμεν ἐν ἡμῖν αὐτοῖς τὸν θεῖον χαρακτῆρα, 
παρ' οὗ καὶ εἰς ὃν γεγόναμεν, τοσοῦτον ἀπ' αὐτοῦ μορφωθέντες καὶ τυπωθέντες 
ὥστε καὶ ἀπὸ μόνου γινώσκεσθαι7».

Στὴν Καινὴ Διαθήκη ἀνακαλύπτουμε τὴν παρουσία τῆς γυναίκας σὲ ὅλες 
τὶς ἀνθρώπινές της πτυχὲς: μητέρα, σύζυγος, χήρα κτλ. Ἡ Ἁγία Γραφὴ μᾶς 
παρουσιάζει γυναῖκες ποὺ εἶναι πρότυπα εὐλάβειας, ἀγάπης καὶ πίστης καὶ οἱ 
ὁποῖες παραμένουν παραδείγματα πρὸς μίμηση γιὰ τὶς Χριστιανὲς γυναῖκες 
τοῦ σήμερα καὶ τοῦ αὔριο, μὲ πιὸ βασικὸ ἐκπρόσωπο τὴν Παναγία Μαρία, 
ὑπόδειγμα ἀφοσίωσης στὸ θέλημα τοῦ Θεοῦ.

6 Καραβιδοπούλου Ἰω., Ἀποστόλου Παύλου Ἐπιστολὲς πρὸς Ἐφεσίους, Φιλιππησίους, Κολοσ-
σαεῖς, Φιλήμονα, Ἑρμηνεία Κ.Δ. 10, Ἐκδ. Πουρναρᾶς, Θεσσαλονίκη 1981, σελ. 507.
7   Γρηγορίου Θεολόγου, Ἐπιτάφιος εἱς Καισάριον, PG 35, 785C.
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Ἄς μὴν λησμονοῦμε καὶ τὶς γυναῖκες μάρτυρες τῆς Ἐκκλησίας, ὅπως ἡ 
ἰσαπόστολος ἁγία Θέκλα, μαθήτρια τοῦ Ἀποστόλου Παύλου, ἡ ἰσαπόστολος 
ἁγία Φωτεινὴ, δηλ. ἡ Σαμαρείτιδα τῆς γνωστῆς εὐαγγελικῆς περικοπῆς, ἡ 
ὁποία μαρτύρησε μαζί μὲ τέσσερις ἀδελφὲς της καὶ τοὺς δύο υἱούς της, ἡ ἁγία 
Βαρβάρα, ἡ ἁγία Ἰουλίτη καὶ ὁ μικρὸς υἱὸς της Κήρυκος, ἡ ἁγία Παρασκευὴ, ἡ 
ἁγία Σοφία καὶ οἱ τρεῖς θυγατέρες της, ἡ ἁγία Αἰκατερίνη κ.ἄ. Στὴν Ἐκκλησία 
ἔχουμε ἀρκετὲς περιπτώσεις ποὺ καὶ οἱ δύο σύζυγοι εἶναι στὸ ἁγιολόγιο: 
Ἀκύλας καὶ Πρίσκιλλα, Ἀνδρόνικος καὶ Ἀθανασία, Ἀνδρόνικος καὶ Ἰουνία, 
Ἀνδριανὸς καὶ Ναταλία, Εὐστάθιος καὶ Θεοπίστη, Ξενοφῶν καὶ Μαρία κ.ἄ. 
Στὸ ἁγιολόγιο ὑπάρχουν γυναῖκες ἀπὸ ὅλα τὰ κοινωνικὰ στρώματα, μέχρι καὶ 
βασίλισσες: Θεοδώρα, Πουλχερία, Ὄλγα, ἡ βασιλομήτωρ Ἑλένη, ἡ ἀρχόντισσα 
τῶν Ἀθηνῶν Φιλοθέη, ἡ ἡγουμένη ἁγία Εἰρήνη ἡ Χρυσοβαλάντου κ.ἄ.  

Ὁ ἴδιος ὁ Κύριος συναναστράφηκε μὲ γυναῖκες, πολλὲς φορὲς ἁμαρτωλές 
καὶ κοινωνικὰ περιθωριοποιημένες, καὶ μάλιστα τὶς δέχτηκε στὸν εὐρύτερο 
κύκλο τῶν μαθητῶν Του, πρᾶγμα σκανδαλῶδες γιὰ ἐκείνη τὴν ἐποχή, καὶ 
μᾶλλον καὶ γιὰ τὴ δικὴ μας. Ἔδειξε ἰδιαίτερη ἀγάπη καὶ κατανόηση γιὰ τὴ 
γυναῖκα καὶ ὑπερασπίστηκε τὴν ἀξία καὶ τὴν ἀξιοπρέπειά της, τὴν ὁποία οἱ 
σκληρόκαρδοι εὐσεβεῖς Ἰουδαῖοι ὑποτιμοῦσαν. 

Ἀξίζει νὰ ὑπενθυμίσουμε τὰ λόγια τοῦ Ἁγίου Γρηγορίου τοῦ Θεολόγου, 
ποὺ δὲν δίστασε νὰ καταγγείλει τοὺς ἄδικους νόμους ποὺ ἦταν εἰς βάρος 
τῆς γυναίκας: «ἄνδρες ἦσαν οἱ νομοθετοῦντες, διὰ τοῦτο κατὰ γυναικῶν ἡ 
νομοθεσία ... Οὐ δέχομαι ταύτην τὴν νομοθεσίαν, οὐκ ἐπαινῶ τὴν συνήθειαν»8.

Ἤδη ἀπὸ τὰ πρῶτα χρόνια τῆς πρώιμης Ἐκκλησίας, οἱ γυναῖκες διακρίνονται 
καὶ στὸ ἱεραποστολικὸ ἔργο. Γιὰ παράδειγμα, ὁ Ἀπόστολος Παῦλος μιλᾶ γιὰ 
τὴν Εὐοδίαν καὶ τὴν Συντύχην, «αἵτινες ἐν τῷ εὐαγγελίῳ συνήθλησάν μοι 
μετὰ καὶ Κλήμεντος καὶ τῶν λοιπῶν συνεργῶν μου»9. Τὸ ἴδιο γράφει καὶ γιὰ 
τὴν Πρίσκιλλαν καὶ τὴν ὀνομάζει συνεργὸν ἐν Χριστῶ Ἰησοῦ: «᾿Ασπάσασθε 
Πρίσκιλλαν καὶ ᾿Ακύλαν τοὺς συνεργοὺς μου ἐν Χριστῷ ᾿Ιησοῦ»10. 

Ἀκόμη, παρατηροῦμε ὅτι πολλὲς γυναῖκες ἔθεσαν τὰ σπίτια τους στὴ 
διάθεση τῶν πρώτων χριστιανικῶν κοινοτήτων γιὰ ἱεραποστολικοὺς καὶ 

8  Γρηγορίου Θεολόγου, Λόγος 36, PG 36, 289B.
9  Φιλιπ. 4, 3.
10  Ρωμ. 16, 3.
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λατρευτικοὺς σκοπούς. Ἕνα τέτοιο παράδειγμα ἦταν ἡ Μαρία, μητέρα τοῦ 
Εὐαγγελιστοῦ Μάρκου καὶ ἀδελφὴ τοῦ Ἀποστόλου Βαρνάβα: «ἦλθεν ἐπὶ τὴν 
οἰκίαν Μαρίας τῆς μητρὸς ᾿Ιωάννου τοῦ ἐπικαλουμένου Μάρκου, οὗ ἦσαν 
ἱκανοὶ συνηθροισμένοι καὶ προσευχόμενοι»11. Αὐτὸ τὸ σπίτι, στὸ ὁποῖο ἔλαβε 
χώρα καὶ ὁ Μυστικὸς Δεῖπνος, εἶχε γίνει τὸ κέντρο τοῦ ἱεραποστολικοῦ ἔργου 
τῶν Ἀποστόλων.  

Ἡ ἰσότητα μεταξὺ ἀνδρὸς καὶ γυναικὸς ποὺ διδάσκει ἡ Ἐκκλησία δὲν 
σημαίνει ἰσοπέδωση ἢ ἀκύρωση τῶν χαρισμάτων τοῦ καθενός. Σίγουρα, 
φαίνεται παράξενος ὁ λόγος τοῦ Ἀποστόλου Παύλου «οὐκ ἔνι ᾿Ιουδαῖος οὐδὲ 
῞Ελλην, οὐκ ἔνι δοῦλος οὐδὲ ἐλεύθερος, οὐκ ἔνι ἄρσεν καὶ θῆλυ· πάντες γὰρ 
ὑμεῖς εἷς ἐστε ἐν Χριστῷ ᾿Ιησοῦ», ὅταν ὁ ἴδιος γράφει σὲ ἄλλες ἐπιστολὲς τὰ 
ἀκόλουθα: 

«αἱ γυναῖκες ἐν ταῖς ἐκκλησίαις σιγάτωσαν, οὐ γὰρ ἐπιτρέπεται αὐταῖς 
λαλεῖν· ἀλλὰ ὑποτασσέσθωσαν, καθὼς καὶ ὁ νόμος λέγει» 12.

Ὁ Ἀπόστολος Παῦλος στὴν πιὸ πάνω περίπτωση προσπαθεῖ νὰ λύσει 
κάποια συγκεκριμένα προβλήματα πειθαρχίας ποὺ ὑπῆρχαν στὴ χριστιανικὴ 
κοινότητα τῆς Κορίνθου. Ἐξάλλου, δὲν λέει μόνο γιὰ τὶς γυναῖκες νὰ σιωποῦν 
ἀλλὰ καὶ γιὰ τοὺς ἄνδρες: «εἴτε γλώσσῃ τις λαλεῖ, κατὰ δύο ἢ τὸ πλεῖστον τρεῖς, 
καὶ ἀνὰ μέρος, καὶ εἷς διερμηνευέτω· ἐὰν δὲ μὴ ᾖ διερμηνευτής, σιγάτω ἐν 
ἐκκλησίᾳ ... προφῆται δὲ δύο ἢ τρεῖς λαλείτωσαν, καὶ οἱ ἄλλοι διακρινέτωσαν· 
ἐὰν δὲ ἄλλῳ ἀποκαλυφθῇ καθημένῳ, ὁ πρῶτος σιγάτω»13. Ἄρα, ὁ σκοπὸς 
τοῦ Ἀποστόλου Παύλου εἶναι νὰ ὑπάρχει ἁρμονία καὶ τάξη στὴν Ἐκκλησία, 
ἐπειδή, ὅπως γράφει στὴ συνέχεια, «οὐ γάρ ἐστιν ἀκαταστασίας ὁ θεὸς ἀλλὰ 
εἰρήνης»14.  

Ἂν καὶ ὁ Ἀπόστολος Παῦλος στὴν πρὸς Ἐφεσίους ἐπιστολὴ γράφει «Αἱ 
γυναῖκες τοῖς ἰδίοις ἀνδράσιν ὑποτάσσεσθε ὡς τῷ Κυρίῳ»15, διευκρινίζει στὴ 
συνέχεια «ὀφείλουσιν οἱ ἄνδρες ἀγαπᾶν τὰς ἑαυτῶν γυναῖκας ὡς τὰ ἑαυτῶν 
σώματα. ὁ ἀγαπῶν τὴν ἑαυτοῦ γυναῖκα ἑαυτὸν ἀγαπᾷ· οὐδεὶς γάρ ποτε τὴν 

11  Πραξ. 12, 12.
12  Α΄ Κορ. 14, 34.
13  Α΄ Κορ. 14, 27-29.
14  Α΄ Κορ. 14, 33.
15  Ἐφ. 5, 22.
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ἑαυτοῦ σάρκα ἐμίσησεν, ἀλλ’ ἐκτρέφει καὶ θάλπει αὐτήν, καθὼς καὶ ὁ Χριστὸς 
τὴν ἐκκλησίαν»16. 

Εἶναι σημαντικὸ νὰ ὑπογραμμίσουμε τὴν ἐπικαιροποίηση αὐτῆς τῆς 
πνευματικῆς σχέσης ἀνδρός καὶ γυναικὸς μέσα στὴν Ἐκκλησία διὰ τοῦ 
Μυστηρίου του γάμου, ὅπως τὸ διατύπωσε ἡ Ἁγία καὶ Μεγάλη Σύνοδος, ἡ ὁποία 
συγκροτήθηκε στὴν Κρήτη τὸν Ἰούνιο τοῦ 2016. «Ἡ Ὀρθόδοξος Ἐκκλησία 
θεωρεῖ τὴν ἀκατάλυτον ἀγαπητικὴν ἕνωσιν ἀνδρὸς καὶ γυναικὸς «μυστήριον 
μέγα... εἰς Χριστὸν καὶ εἰς τὴν Ἐκκλησίαν»17, καὶ τὴν προκύπτουσαν ἐξ αὐτοῦ 
οἰκογένειαν, ἡ ὁποία ἀποτελεῖ τὴν μόνην ἐγγύησιν τῆς γεννήσεως καὶ τῆς 
ἀνατροφῆς τῶν τέκνων, συμφώνως πρὸς τὸ σχέδιον τῆς θείας Οἰκονομίας, 
«Ἐκκλησίαν μικράν»18, παρέχουσα εἰς αὐτήν τὴν κατάλληλον ποιμαντικὴν 
στήριξιν.

Ἡ σύγχρονος κρίσις τοῦ γάμου καὶ τῆς οἰκογενείας εἶναι ἀπότοκος 
τῆς κρίσεως τῆς ἐλευθερίας ὡς εὐθύνης, τῆς συρρικνώσεως αὐτῆς εἰς 
εὐδαιμονιστικήν αὐτοπραγμάτωσιν, τῆς ταυτίσεώς της μὲ ἀτομικὴν 
αὐταρέσκειαν, αὐτάρκειαν καὶ αὐτονομίαν, καὶ τῆς ἀπωλείας τοῦ μυστηριακοῦ 
χαρακτῆρος τῆς ἑνώσεως ἀνδρὸς καὶ γυναικός, ὡς καὶ τῆς λήθης τοῦ 
θυσιαστικοῦ ἤθους τῆς ἀγάπης. Ἡ σύγχρονος ἐκκοσμικευμένη κοινωνία 
προσεγγίζει τὸν γάμον μὲ ἀμιγῶς κοινωνιολογικὰ καὶ πραγματιστικὰ κριτήρια, 
θεωροῦσα αὐτὸν ὡς μίαν ἁπλῆν μορφήν σχέσεως, μεταξύ ὅλων τῶν ἄλλων, αἱ 
ὁποῖαι δικαιοῦνται ἐξ ἴσου θεσμικῆς κατοχυρώσεως»19.

Μέσα στὴν Ἐκκλησία ὅλοι εἴμαστε ἴσοι ἐνώπιον τοῦ Θεοῦ, ἀλλὰ ὁ καθέ-
νας ἔχει τὴ δικὴ τοῦ διακονία, τὰ δικὰ του χαρίσματα, τὴ δικὴ του πορεία 
καὶ προοπτικὴ πρὸς τὴ Βασιλεία τοῦ Θεοῦ. Πάλιν ὁ Ἀπόστολος Παῦλος 
διασαφηνίζει λέγοντας: «Διαιρέσεις δὲ χαρισμάτων εἰσίν, τὸ δὲ αὐτὸ πνεῦμα· 
καὶ διαιρέσεις διακονιῶν εἰσιν, καὶ ὁ αὐτὸς κύριος ... ἑκάστῳ δὲ δίδοται ἡ 
φανέρωσις τοῦ πνεύματος πρὸς τὸ συμφέρον. ᾧ μὲν γὰρ διὰ τοῦ πνεύματος 
δίδοται λόγος σοφίας, ἄλλῳ δὲ λόγος γνώσεως κατὰ τὸ αὐτὸ πνεῦμα ...  ἐὰν 
εἴπῃ ὁ πούς, Ὅτι οὐκ εἰμὶ χείρ, οὐκ εἰμὶ ἐκ τοῦ σώματος, οὐ παρὰ τοῦτο οὐκ 

16   Ἐφ. 5, 28-29.
17   Ἐφεσ. 5, 32.
18   Ἰωάννου Χρυσοστόμου, Ὑπόμνημα εἰς τὴν πρὸς Ἐφεσίους ἐπιστολήν, Κ’. PG 62, 143.
19   ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ τῆς Ἁγίας καὶ Μεγάλης Συνόδου τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας, Κρήτη, 2016, 
ΙΙΙ,7.
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ἔστιν ἐκ τοῦ σώματος· καὶ ἐὰν εἴπῃ τὸ οὖς, Ὅτι οὐκ εἰμὶ ὀφθαλμός, οὐκ εἰμὶ ἐκ 
τοῦ σώματος, οὐ παρὰ τοῦτο οὐκ ἔστιν ἐκ τοῦ σώματος»20. Τὸ κείμενο αὐτὸ τοῦ 
Ἀποστόλου Παύλου καλεῖ ὅλους, ἄνδρες καὶ γυναῖκες, νὰ ἀξιοποιήσουν τὰ 
χαρίσματα ποὺ ἔχουν, νὰ εἶναι ἐνεργὰ μέλη τῆς Ἐκκλησίας καὶ τῆς εὐρύτερης 
κοινωνίας καὶ ἔτσι «καλῶν ἔργων προΐστασθαι»21, προσφέροντας σὲ διάφορους 
τομεῖς τοῦ ἐθελοντισμοῦ καὶ ἀλλοῦ. Ἡ Ἐκκλησία παλαιότερα εἶχε τὸν θεσμὸ 
τὸν διακονισσῶν, δηλ. γυναικῶν ποὺ ὑπηρετοῦσαν τὴν Ἐκκλησία, κάποιες ἀπὸ 
τὶς ὁποῖες (π.χ. Ὀλυμπιάδα, Φοίβη κ.ἄ.) εἶναι ἁγίες τῆς Ἐκκλησίας. Σύμφωνα 
μὲ τὴν Ἁγία καὶ Μεγάλη Σύνοδο τοῦ 2016, μπορεῖ μιὰ τοπικὴ Ἐκκλησία, 
μελετώντας τὰ δεδομένα καὶ τὶς ποιμαντικὲς ἀνάγκες, νὰ ἐπαναφέρει τὸν 
ἐν λόγω θεσμὸ. Ταυτόχρονα, ἄς μὴ λησμονοῦμε τὸν γυναικεῖο Μοναχισμὸ, 
ὁ ὁποῖος στὴν πατρίδα μας πάντοτε καὶ ἰδιαίτερα ἀπὸ τὸν 20ὸ αἰῶνα ἀνθεῖ.

Ὅλα αὐτὰ ἀποδεικνύουν ὅτι ἡ γυναῖκα κατέχει τὴν ἀρμόζουσα θέση 
στὴν Ἐκκλησία, ὡς «κατ’ εἰκόνα καὶ καθ΄ ὁμοίωσιν» τοῦ Θεοῦ. Σ’ αὐτὴ τὴ 
θέση τὴν ἀνεβίβασε τὸ κήρυγμα τῆς ἀγάπης τοῦ Εὐαγγελίου «οὐκ ἔνι ἄρσεν 
καὶ θῆλυ· πάντες γὰρ ὑμεῖς εἷς ἐστε ἐν Χριστῷ ᾿Ιησοῦ» καὶ ἡ ἐφαρμογή του 
ἀπὸ τὴν Ἐκκλησία.  Ὅλα ἔχουν δυναμικὴ καὶ προοπτικὴ τὸν ἁγιασμὸ καὶ ὄχι 
ἀσφαλῶς κοινωνικοῦ καὶ συναισθηματικοῦ τύπου ἀνθρωπίνων σχέσεων καὶ 
ἀντιλήψεων, ποὺ ἐπιδέχονται ἀλλαγὲς ἀνάλογα μὲ τὶς ἐποχὲς τῆς ἱστορίας τῆς 
ἀνθρωπότητας.

Αὐτὸ μᾶς ὑπενθυμίζει παιδαγωγικὰ ἡ συνείδηση τῆς Ἐκκλησίας: «πάντες 
γὰρ ὑμεῖς εἷς ἐστε ἐν Χριστῷ ᾿Ιησοῦ». Παραμένει ἡ ἴδια διατύπωση καὶ σήμερα, 
μέσω τῆς Ἐγκυκλίου πρὸς τὸ πλήρωμα τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἁγίας καὶ Μεγάλης 
Συνόδου, τῆς πρώτης τοῦ 21ου αἰῶνα. «Δέν νοεῖται ἁγιότης τοῦ ἀνθρώπου 
ἐκτός τοῦ σώματος τοῦ Χριστοῦ, «ὅ ἐστιν ἡ Ἐκκλησία»22. Ἡ ἁγιότης πηγάζει 
ἀπὸ τὸν μόνον Ἅγιον. Εἶναι μετοχή τοῦ ἀνθρώπου εἰς τὴν ἁγιότητα τοῦ Θεοῦ 
ἐν τῇ «κοινωνίᾳ τῶν ἁγίων», ὡς διακηρύσσεται εἰς τὴν ἐκφώνησιν τοῦ ἱερέως 
κατὰ τὴν θείαν Λειτουργίαν: «Τὰ Ἅγια τοῖς ἁγίοις» καὶ εἰς τὴν ἀπάντησιν τῶν 
πιστῶν «Εἷς Ἅγιος, εἷς Κύριος, Ἰησοῦς Χριστός, εἰς δόξαν Θεοῦ Πατρός. Ἀμήν». 
Ὑπὸ τὸ πνεῦμα αὐτό, ὁ ἅγιος Κύριλλος Ἀλεξανδρείας τονίζει ὅτι ὁ Χριστός, 
«ἅγιος πάλιν ὑπάρχων κατὰ φύσιν, ὡς Θεός, (…) ἁγιάζεται δι’ ἡμᾶς ἐν ἁγίῳ 

20  Α΄ Κορ. 12, 4-16.
21   Τίτ. 3, 14.
22  Κολασ. 1, 24.
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Πνεύματι (…). Ἔδρα δὲ τοῦτο (ὁ Χριστός) δι’ ἡμᾶς, οὐ δι’ ἑαυτόν, ἵνα ἐξ αὐτοῦ 
καὶ ἐν αὐτῷ δή, πρώτῳ δεξαμένου τοῦ πράγματος (= ἁγιασμοῦ) τὴν ἀρχήν, εἰς 
ἅπαν οὕτω τὸ γένος ἡ τοῦ ἁγιάζεσθαι λοιπὸν διαβαίνοι χάρις»23. 

Συνεπῶς, κατὰ τὸν ἅγιον Κύριλλον, ὁ Χριστός εἶναι τὸ «κοινόν πρόσωπον» 
ἡμῶν, διὰ τῆς ἀνακεφαλαιώσεως εἰς τὴν ἰδικήν του ἀνθρωπότητα ὁλοκλήρου 
τοῦ ἀνθρωπίνου γένους, «πάντες γὰρ ἦμεν ἐν Χριστῷ, καὶ τὸ κοινὸν τῆς 
ἀνθρωπότητος εἰς αὐτὸν ἀναβιοῖ πρόσωπον»24, διὸ καὶ εἶναι ἡ μόνη πηγὴ τοῦ 
ἐν Ἁγίῳ Πνεύματι ἁγιασμοῦ τοῦ ἀνθρώπου. Ὑπὸ τὸ πνεῦμα αὐτό, ἡ ἁγιότης 
εἶναι μετοχὴ τοῦ ἀνθρώπου τόσον εἰς τὸ μυστήριον τῆς Ἐκκλησίας, ὅσον καὶ 
εἰς τὰ ἱερὰ αὐτῆς μυστήρια, μὲ ἐπίκεντρον τὴν θείαν Εὐχαριστίαν, ἥτις ἐστί 
«θυσία ζῶσα, ἁγία, εὐάρεστος τῷ Θεῷ»25. «Τίς ἡμᾶς χωρίσει ἀπὸ τῆς ἀγάπης 
τοῦ Χριστοῦ; Θλῖψις ἤ στενοχωρία ἢ διωγμὸς ἢ λιμὸς ἢ γυμνότης ἢ κίνδυνος 
ἢ μάχαιρα; καθὼς γέγραπται ὅτι ἕνεκά σου θανατούμεθα ὅλην τὴν ἡμέραν· 
ἐλογίσθημεν ὡς πρόβατα σφαγῆς. Ἀλλ’ ἐν τούτοις πᾶσιν ὑπερνικῶμεν διὰ τοῦ 
ἀγαπήσαντος ἡμᾶς»26. Οἱ ἅγιοι ἐνσαρκώνουν τὴν ἐσχατολογικὴν ταυτότητα 
τῆς Ἐκκλησίας ὡς ἀέναον δοξολογίαν ἐνώπιον τοῦ ἐπιγείου καὶ τοῦ ἐπουρανίου 
θρόνου «τοῦ Βασιλέως τῆς δόξης»27, εἰκονίζοντες τὴν Βασιλείαν τοῦ Θεοῦ»28. 

Ἐν κατακλείδι, μπορεῖ νὰ λεχθεῖ ὅτι ἡ ἀνύψωση τῆς ἀξίας τῆς γυναίκας 
σὲ ὅλες τὶς διαστάσεις τῆς κοινωνίας καὶ τῆς καθημερινότητας τῆς ζωῆς, 
μέσα ἀπὸ τὴ ζωὴ τῆς Ἐκκλησίας, εἶναι ὁ ἁγιασμὸς καὶ ἡ ἐν Χριστῷ τελείωση. 
Τὸ σπουδαιότερο μαζὶ μὲ αὐτὴ τὴν ἀλήθεια εἶναι ὅτι βοηθᾶ καὶ τὸ περιβάλλον 
της ὡς μάνα, πηγὴ τῆς ζωῆς.

23  Κυρίλλου Ἀλεξανδρείας, Ὑπόμνημα εἰς τὸ κατὰ Ἰωάννην Εὐαγγέλιον, ΙΑ’. PG 74, 548.
24   Κυρίλλου Ἀλεξανδρείας, Ὑπόμνημα εἰς τὸ κατὰ Ἰωάννην Εὐαγγέλιον, ΙΑ’. PG 73, 157-161.
25  Ρωμ. 12, 1.
26  Ρωμ. 8, 35-37.
27  Ψαλμ. 23, 7.
28  ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ τῆς Ἁγίας καὶ Μεγάλης Συνόδου τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας, Κρήτη, 2016, Ι,4.



Η ΠΡΟΣΠΑΘΕΙΑ ΤΟΥ ΚΑΘΟΛΙΚΙΣΜΟΥ
ΝΑ ΕΠΙΒΛΗΘΕΙ ΤΗΣ ΟΡΘΟΔΟΞΙΑΣ

ΣΤΑ ΧΡΟΝΙΑ ΤΗΣ ΦΡΑΓΚΟΚΡΑΤΙΑΣ 
ΚΑΙ ΤΟ ΜΑΡΤΥΡΙΟ

ΤΩΝ 13 ΜΟΝΑΧΩΝ ΤΗΣ ΚΑΝΤΑΡΑΣ 
ΣΤΟ ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΔΡΑΜΑ ΤΟΥ GABRIELE 

D’ ANNUNZIO (1863-1938) LA PISANELLA
 a

ΓΕΩΡΓΙΟΥ Ν. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΗ,  ΦΙΛΟΛΟΓΟΥ  -  ΣΥΓΓΡΑΦΕΑ 

Ὁ Gabriele D’ Annunzio, συγγραφέας μυθιστορημάτων, θεατρικῶν ἔργων 
καί, κυρίως, λυρικῆς ποίησης ὑπῆρξε μιὰ μεγάλη πνευματικὴ μορφὴ στὴν 

ἰταλικὴ καὶ στὴν εὐρύτερη εὐρωπαϊκὴ λογοτεχνία τῶν πρώτων δεκαετιῶν τοῦ 
εἰκοστοῦ αἰώνα.  Γεννημένος τὸ 1863 στὴν παραλιακὴ πόλη τῆς Ἀδριατικῆς 
Pescara, τῆς περιοχῆς Abruzzi, ἔμαθε τὰ πρῶτα γράμματα στὸ Prato τῆς 
Λομβαρδίας καὶ σὲ ἡλικία 16 χρόνων παρουσίασε τὴν πρώτη του ποιητικὴ 
συλλογή. Φθάνοντας, ἀργότερα, στὴ Ρώμη γιὰ σπουδές, ἀπέκτησε γρήγορα 
μεγάλη φήμη ὡς λογοτέχνης. Μελετώντας τὴ σύγχρονή του ἰταλικὴ καὶ 
γαλλικὴ ποίηση, ὅπως καὶ τὴν παλαιότερη ἰταλική, ἔθεσε ὡς κύριο ἰδεῶδες 
τῆς τέχνης του τὸ κάλλος τοῦ λόγου.

Τὸ 1882 δημοσίευσε τὸ Canto Nuovo (Νέο Ἆσμα) καὶ τὸν ἴδιο χρόνο τὶς 
δοκιμές του σὲ πεζὸ λόγο μὲ τὸν τίτλο Terra Vergine (Παρθένα Γῆ).  Ἀπὸ τότε 
καὶ μέχρι τὴν ἔκρηξη τοῦ πρώτου παγκοσμίου πολέμου ὁ D’ Annunzio ταξίδεψε 
σὲ διάφορες χῶρες, ἀνάμεσα στὶς ὁποῖες καὶ ἡ Ἑλλάδα, δυὸ φορές, τὸ 1895 καὶ 
τὸ 1899, διατήρησε δὲ ἀλληλογραφία μὲ ἕλληνες λογίους, ὅπως ὁ Ἰάκωβος 
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Πολυλᾶς. Τὴν ἴδια περίοδο ἀσχολήθηκε ἔντονα μὲ τὰ πολιτικὰ πράγματα τῆς 
πατρίδας του. Κατὰ τὴν οἰκονομικὴ κρίση τοῦ 1910 αὐτοεντοπίστηκε στὴ 
Γαλλία, ὅπου ἔζησε πέντε χρόνια καὶ ἔγραψε ἔργα στὴ γαλλικὴ γλώσσα.

Συμμετέσχε στὸν πρῶτο παγκόσμιο πόλεμο ὡς ἐθελοντὴς καὶ διακρίθηκε 
ὡς ἀεροπόρος, σὲ μιὰ δὲ ἀπὸ τὶς ἐπιδρομὲς ἔχασε τὸ ἕνα του μάτι.  Τὸ 1919 
πρωταγωνίστησε στὴν κατάληψη τῆς πόλης Fiume, ποὺ εἶχε παραχωρηθεῖ 
στὴν Ἰταλία ἀπὸ τοὺς συμμάχους νικητὲς τοῦ πολέμου καὶ ἔμεινε ἐκεῖ, 
ἐπιδεικνύοντας ἀξιόλογες πολιτικὲς ἱκανότητες. Τὸ 1921 ἀποσύρθηκε στὴν 
Gardona Riviera, ὅπου ἔζησε ὡς τὸν θάνατό του τὸ 1938.

Στὴ λογοτεχνική του πορεία ὁ D’ Annunzio συνάντησε καὶ τὴν Κύπρο.  
Στὸ ἔργο του ἐμφανίζονται πολλὰ στοιχεῖα ποὺ βεβαιώνουν τὴν ἐπιμελῆ 
ἐνασχόλησή του μὲ τὴ μυθολογία, τὴν ἱστορία, τὴ γεωγραφία, τὴ λαογραφία 
καὶ τὴ γραμματεία παλαιότερων καὶ νεώτερων ἐποχῶν τοῦ νησιοῦ.  Ἤδη στὸ 
δράμα του Francesca da Rimini  μιλᾶ γιὰ τὸ βασίλειο τῶν Λουζινιανῶν στὴν 
Κύπρο, τὸν βασιλιὰ Οὑγέττο (1253-1267) καὶ ἀνάμεσα στὶς ἀκόλουθες τῆς 
Φρανσέσκα τοποθετεῖ καὶ μιὰ σκλάβα ἀπὸ τὴν Κύπρο μὲ τὸ ἑλληνικὸ ὄνομα 
Σμαραγδή. Στὸ τρίτο βιβλίο τῶν Ὠδῶν, ποὺ δημοσιεύθηκε τὸ 1904, στὴν 
ἑνότητα Sogni di terre lontane (Ὄνειρα τόπων μακρινῶν) περιλαμβάνεται καὶ 
τὸ ποίημα Le carubbe (Τὰ χαρούπια). Σ᾿ αὐτὸ ὁ ποιητὴς ἀπευθύνεται στὸν 
Σεπτέμβρη, τὸν γλυκὸ μήνα, ὅπως λέει, στὸν ὁποῖο ὡριμάζουν τὰ χαρούπια.  
Καΐκια φορτωμένα μ᾿ αὐτὰ ξεκινοῦν ἀπὸ τὶς ἀκρογιαλιὲς τῆς Κύπρου καὶ 
διασχίζουν τὴ ζεστὴ θάλασσα τῆς Κιλικίας μὲ προορισμὸ τὴ Σαρδηνία, ἐνῶ 
ἀναδίνεται ἀπ᾿ αὐτὰ μιὰ γλυκειὰ μυρωδιὰ σκουρόχρωμου μελιοῦ.

Τὸ καλοκαίρι τοῦ 1906, σὲ γράμμα του πρὸς τὸν ἰταλὸ μουσουργὸ Giacomo 
Puccini, ὁ D’ Annunzio ἀναφέρεται σὲ σχεδιαζόμενη συνεργασία τους γιὰ 
τὴν ἑτοιμασία μιᾶς ὄπερας, τῆς ὁποίας τὸ κείμενο (libretto) θὰ ἔγραφε ὁ 
D’ Annunzio καὶ τὴ μουσικὴ ὁ Puccini. Ἡ συνεργασία δὲν πραγματοποιήθηκε, 
ὁ συγγραφέας ὅμως εἶχε ἀρχίσει νὰ ἐργάζεται καὶ εἶχε δώσει ἤδη στὸ ἔργο 
του τὸν τίτλο La Rosa di Cipro (Τὸ Ρόδο τῆς Κύπρου), τὸ ὁποῖο ἀπετέλεσε 
τὸ προσχέδιο γιὰ τὴ μεταγενέστερη σύνθεση τοῦ δραματικοῦ του ἔργου 
La Pisanella.

Ἡ Pisanella, ἱστορικὸ δράμα, ὅπως τὴ χαρακτηρίζει ὁ ἴδιος ὁ D’ Annunzio, 
τοποθετεῖται στὸ μεσαιωνικὸ φραγκικὸ βασίλειο τῆς Κύπρου.  Δέκατος τρίτος 
αἰώνας.  Οἱ ξένοι ἀφέντες, οἱ φεουδάρχες, οἱ εὐγενεῖς ἱππότες ἀπὸ τὴ Δύση 
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ἀπολαμβάνουν τὴ χλιδὴ ποὺ τοὺς ἐξασφαλίζουν ὁ καθημερινὸς μόχθος καὶ 
ἡ οἰκονομικὴ ἀφαίμαξη τοῦ ὑπόδουλου ἑλληνικοῦ πληθυσμοῦ, ὁ ὁποῖος ζεῖ 
μέσα σὲ ἐξαθλίωση, ἄκληρος, πεινασμένος, ρακένδυτος καὶ ἀγράμματος. 
Ἡ ὀρθόδοξη Ἐκκλησία χειμάζεται κάτω ἀπὸ τὴν καταπίεση, τὴν ἐκμετάλλευση 
καὶ τὰ μαρτύρια ποὺ τῆς ἐπιβάλλει ὁ λατινικὸς κλῆρος.  Ὁ τόπος δέρνεται ἀπὸ 
ἀνομβρία, ἀκρίδες, μεγάλη φτώχεια, ἔριδες καὶ δολοπλοκίες τῶν ἀρχόντων, 
ποὺ κι αὐτὲς ξεσποῦν σὲ βάρος τῶν Ἑλλήνων τοῦ νησιοῦ.

Πολλοὶ ἐλπίζουν καὶ ἀναμένουν τὴν ἄφιξη μιᾶς ἁγίας, ἡ ὁποία, ὅπως 
κάποτε ἡ ἁγία Ἑλένη, θὰ φέρει στὸν τόπο σιτάρι, βροχές, ἀπαλλαγὴ ἀπὸ 
τὰ δεινά.  Ἡ προσδοκία αὐτὴ γοητεύει καὶ τὸν ὀνειροπόλο νεαρὸ βασιλιὰ 
Οὑγέττο, ποὺ εἶναι μόλις δεκαπέντε χρονῶν.  Μιὰ μέρα, στὴν προκυμαία τοῦ 
λιμανιοῦ τῆς Ἀμμοχώστου, ἑφτὰ βενετσιάνικες, γενοβέζικες καὶ φράγκικες 
γαλέρες ξεφορτώνουν τὰ λάφυρα ποὺ ἅρπαξαν ἀπὸ τρία πειρατικὰ καράβια 
τῶν Σαρακηνῶν.  Σ᾿ αὐτὰ περιλαμβάνεται καὶ μιὰ νεαρὴ κοπέλα, τὸ ρόδο τῶν 
λαφύρων, ποὺ ἡ ἐξαίρετη ὀμορφιά της μαγεύει ὅλους καὶ περισσότερο τὸν 
νεαρὸ βασιλιά.  

Εἶναι ἆραγε ἡ ἀναμενόμενη ἁγία;  Εἶναι μιὰ συνηθισμένη γυναίκα;  Κάποιες 
γυναῖκες τοῦ παλατιοῦ, ἐλαφρῶν ἠθῶν, ἀναγνωρίζουν στὸ πρόσωπό της μιὰ 
συνάδελφό τους ἀπὸ τὴν Πίζα. Ἐν τούτοις ἡ Pisanella, τὸ κορίτσι ἀπὸ τὴν 
Πίζα, ἀγαπιέται μὲ πάθος ἀπὸ τὸν Οὑγέττο, ὁ ὁποῖος παραμελεῖ τὰ βασιλικά 
του καθήκοντα καὶ παραδίνεται ἄβουλος στὴ γοητεία της. Ἡ βασίλισσα 
μητέρα του ὅμως δὲν θὰ μείνει μὲ δεμένα χέρια.  Μὲ τέχνη στήνει τὰ δίχτυα 
τῆς ἐξόντωσής της καὶ μὲ πανουργία τὴ φέρνει στὸ θερινὸ ἀνάκτορό της στὴν 
Κερύνεια, ὅπου τὴν περιμένει ὁ ἄφευκτος, ἀλλὰ καὶ πρωτότυπος, θάνατος.

Ἡ ἐρωτική, καὶ τελικῶς τραγική, ἱστορία τοῦ Οὑγέττου καὶ τοῦ κοριτσιοῦ 
ἀπὸ τὴν Πίζα ἐξελίσσεται στὶς τρεῖς τελευταῖες πράξεις τοῦ δράματος.  Τὸ θέμα 
καὶ τὸ κλίμα ὅμως τῆς πρώτης πράξης εἶναι τελείως διαφορετικό.  Ἡ πράξη 
αὐτή, ποὺ ἀπὸ τὸν συγγραφέα τιτλοφορεῖται Πρόλογος καὶ παρουσιάζει 
ἕνα βασιλικὸ Συμπόσιο, κυριαρχεῖται ἀπὸ τὴ συζήτηση γιὰ τὴν ἐπιλογὴ 
κατάλληλης συζύγου γιὰ τὸν νεαρὸ βασιλιὰ καὶ ἀπὸ τὴν ἔκρηξη τῆς ἀντιπαρά-
θεσης μεταξὺ τῶν ἐκπροσώπων τῆς Ὀρθόδοξης καὶ τῆς Παπικῆς Ἐκκλησίας 
στὸ νησί.

Ἡ ἐχθρότητα καὶ ἡ ἔνταση στὶς σχέσεις μεταξὺ τῶν φράγκων κυριάρχων 
(πολιτικῆς ἡγεσίας καὶ λατινικοῦ κλήρου) ἀφ᾿ ἑνὸς, καὶ τῆς Ὀρθόδοξης 
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Ἐκκλησίας - ποὺ ἐκπροσωποῦσε τὸν γηγενῆ ὑπόδουλο ἑλληνικὸ πληθυσμό 
- ἀφ᾿ ἑτέρου, ἐκδηλώνεται ἀπὸ τοὺς πρώτους διαλόγους τοῦ Προλόγου, τῆς 
πρώτης αὐτῆς πράξης τοῦ δράματος. Καθὼς ἀρχίζει τὸ ἐπίσημο, βασιλικὸ 
Συμπόσιο ὁ Πρίγκιπας τῆς Τύρου, θεῖος τοῦ νεαροῦ βασιλιᾶ, μισομεθυσμένος 
ὀνομάζει τὴν Κύπρο νησὶ τῆς πορνείας καὶ τῆς μοιχείας, κυριαρχημένο ἀπὸ τὴ 
δαιμονικὴ Ἀφροδίτη, καὶ προκαλεῖ τὴν ἄμεση ἀντίδραση καὶ διαμαρτυρία τῶν 
παρόντων τεσσάρων ὀρθόδοξων ἀρχιερέων. Αὐτοὶ θυμίζουν στὸν ἴδιο καὶ στοὺς 
παρόντες λατίνους ἀρχιερεῖς ὅτι μεγάλες μορφὲς ἁγίων τῆς (προσχισματικῆς) 
Ἐκκλησίας ὀνόμασαν τὴν Κύπρο ἀγαπημένη Νῆσο τοῦ Ἰησοῦ καὶ ἀκρογιάλι 
λατρεμένο τοῦ Χριστοῦ  καὶ προβάλλουν τοὺς μάρτυρές της καθὼς καὶ τοὺς 
κυπρίους ποὺ διακρίθηκαν ὡς ἐπίσκοποι σὲ περιοχὲς τῆς ἴδιας τῆς Γαλλίας.

Ὁ μισομεθυσμένος πρίγκιπας τῆς Τύρου τοὺς ἀπαντᾶ μὲ σφοδρότητα 
καὶ εἰρωνεία:

Ἥσυχα, ἥσυχα, γύπες καὶ γεράκια! 
Ψάλλετε στὸν Θεό, μὰ σᾶς ἀρέσουνε τὰ φαγοπότια. 
Σὲ τοῦτα ἐδῶ τὰ γεμιστὰ τὰ γουρουνόπουλα 
βάζετε δόντι καὶ κατεβάζετε μὲ ἀπόλαυση 
τὸ ὡραῖο αὐτὸ ζουμὶ τῆς κότας..

Τραπεζοκόμε, τέσσερα καπόνια,      
 ἀπὸ κεῖνα τὰ παχιὰ ποὺ εἶν᾿ ὅλο γλύκα,     
 περιχυμένα μὲ χορτόζουμο καὶ μὲ τυρὶ λυωμένο,    
 γι᾿ αὐτοὺς ἐδῶ τοὺς τέσσερεις τοὺς μάρτυρες,     
 τοὺς καημένους!

Καί, συνεχίζοντας, ἐλεεινολογεῖ τὴν εὐωχία, τὴν ἡδονὴ καὶ τὴ ἀσέλγεια, 
τὴν ἀκολασία ποὺ χαρακτήριζε πάντα τὴν Κύπρο κάτω ἀπὸ τὴν ἐπίδραση τῆς 
λατρείας τῆς Ἀφροδίτης.  

Οἱ ὀρθόδοξοι ἐπίσκοποι ἀντιλέγουν ὅτι, ἀφ᾿ ὅτου ὁ Χριστιανισμὸς ἐπι- 
κράτησε στὴν Κύπρο, ἡ δαιμονικὴ Ἀφροδίτη διώχτηκε ἀπὸ τὸ νησί, 
ἀφανίστηκαν ὅλα τὰ ἱερά της καὶ πάνω ἀπὸ τὸν τόπο μονάχη βασιλεύει ἡ 
Δέσποινά μας ἡ Ἐλεούσα.  Ἐπεμβαίνουν τότε μὲ ὑβριστικὸ τόνο καὶ οἱ παρό- 
ντες λατίνοι ἐπίσκοποι τῆς Ἀμμοχώστου καὶ τῆς Λεμεσοῦ, ἡ λεκτικὴ ἀντι-
παράθεση ὀξύνεται, παρ᾿ ὅλες τὶς ἐκκλήσεις τῆς Βασίλισσας, καὶ οἱ ἕλληνες 
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ἀρχιερεῖς ὑποβάλλουν σφοδρὴ διαμαρτυρία γιατί, ἐνῶ προσκλήθηκαν σὲ ἕνα 
βασιλικὸ συμπόσιο, ὑφίστανται ἀναίτια ἐπιθέσεις:

Ὑψηλότατε, ἀρχόντισσα Βασίλισσα,      
προσκληθήκαμε λοιπὸν       
σὲ τοῦτο τὸ βασιλικὸ τραπέζι...       
γιὰ νὰ δεχόμαστε βροχὴ τὶς προσβολές;

ἐνῶ τὴν ἴδια στιγμὴ ὁ λατίνος ἐπίσκοπος τῆς Πάφου φωνάζει στὸν ἕλληνα 
ἐπίσκοπο τῆς Ἀμαθούντας:

Ἄ, κάθαρμα αὐθαδέστατο καὶ βρώμικο!     
 χωριατογέννημα ἀπὸ μάνα καὶ πατέρα,     
ἀπατεώνα, οὐτιδανὲ ἕλληνα ψειριάρη!...

Καὶ διαδοχικὰ ὅλοι οἱ λατίνοι ἐπίσκοποι:

- Νὰ ἐξοντωθοῦνε, νὰ θανατωθοῦνε! 
- Ν᾿ ἀναγκαστοῦν ν᾿ ἀφήσουν τὸ νησί! 
- Νὰ ξαναρχίσουν νὰ πληρώνουν φόρους καὶ νὰ κάνουν ἀγγαρεῖες! 
- Ὑπόχρεοι εἶστε νὰ μᾶς ὑπακοῦτε! 
- Πάει ὁ καιρὸς τοῦ αὐτοκράτορα Ζήνωνα.  
- Ἀπὸ δῶ καὶ πέρα δὲν θὰ μπορεῖτε πιά, δοῦλοι προδότες, 
   νὰ ὑπογράφετε μὲ κόκκινο μελάνι.

Γιὰ νὰ πάρουν τὴ λακωνικὴ ἀπάντηση τῶν ὀρθόδοξων ἀρχιερέων:

- Καὶ θὰ ὑπογράφομε μὲ τὸ αἷμα μας.

Ἡ Βασίλισσα ἐπεμβαίνει ξανά, τὸ ζήτημα παραμερίζεται προσωρινὰ ἀπὸ 
ἄλλα θέματα, ἀνάμεσα στὰ ὁποῖα κυριότερο ἐκεῖνο τῆς ἐξεύρεσης νύφης γιὰ 
τὸν νεαρὸ βασιλιά.  Ἡ σύγκρουση ὅμως δὲν ἀργεῖ νὰ ἀναζωπυρωθεῖ, ὅταν οἱ 
λατίνοι ἐπίσκοποι θὰ ἀρχίσουν πάλι νὰ κατηγοροῦν τοὺς ὀρθόδοξους γιὰ ἔργα 
μαγείας, γιὰ ἐμπορία τῶν ἱερῶν λειψάνων τῶν ἁγίων, προσθέτοντας ὅτι τὰ 
τζαμιὰ καὶ οἱ συναγωγὲς εἶναι λιγότερο ἀνόσια ἀπὸ τοὺς ὀρθόδοξους ναούς, 
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ὅπου τὶς νύχτες στήνονται τὰ ἀρχαῖα ὄργια, καὶ ὅταν, τέλος, προσβάλλουν 
τοὺς κυπρίους ἁγίους: τὸν ἀπόστολο Βαρνάβα, τὸν ἅγιο Ἐπιφάνιο, τὸν ἅγιο 
Γεώργιο τὸν Ἐσφαγμένο, τὸν ἅγιο Σώζοντα, τὸν Ἰωάνη τὸν Ἐλεήμονα, τὸν 
Ἰωάννη τὸν Λαμπαδιστή...

Ὅταν πιὰ ἡ ἀντιπαράθεση ὀξύνεται περισσότερο, οἱ λατίνοι ἐπίσκοποι, 
συνεπικουρούμενοι ἀπὸ τοὺς παρόντες βαρώνους, ζητοῦν ἀπὸ τὴν πολιτικὴ 
ἐξουσία δραστικότερα μέτρα ἐναντίον τῶν ἑλλήνων ἐπισκόπων:

 

- Δικαιοσύνη!        
- Θάνατος στοὺς γύπες!      
 - Μονσινιόρε Γκουΐντο,  κάντε νὰ καλέσουν τὸν Γκουλιέλμο   
   νά ᾿ρθει μὲ τὶς λεοπαρδάλεις!     
 - Θάνατος στοὺς εἰδωλολάτρες!     
 - Θάνατος στὰ γεράκια! 
- Χτυπάτε! 
- Ἐμπρός, μὲ τοῦ τσεκουριοῦ τὸ χέρι καὶ μὲ τοῦ ξίφους τὴ λαβή! 
- Νά ᾿ρθει ὁ λεοπαρδιέρης μὲ τ᾿ ἀγρίμια του! 
- Ἀφέντη, ὑπερασπίστε τὴ λατινικὴ Ἐκκλησία! 
- Ἐμπρός, ἀπάνω στὸν θρασὺ καὶ τὸν ξεδιάντροπο! 
- Ἐνάντια στὰ γεράκια!  
- Λεοπαρδάλεις, λεοπαρδάλεις!     
 - Ἀφέντη, διατάξτε!   
 

Σὲ μιὰν ἄλλη, ἀκόμα πιὸ ἔντονη ἀντιπαράθεση, οἱ λατίνοι ἐπίσκοποι 
ζητοῦν γιὰ τοὺς ὀρθόδοξους ἱεράρχες τὸν μαρτυρικὸ θάνατο τὸν ὁποῖο εἶχαν 
ὑποστεῖ, μερικὰ χρόνια πρίν, οἱ δεκατρεῖς ὀρθόδοξοι μοναχοὶ τῆς Παναγίας 
τῆς Κανταριώτισσας.

Ἡ θανάτωση τῶν μοναχῶν αὐτῶν ἀπὸ τὸν λατίνο ἀρχιεπίσκοπο τῆς 
Κύπρου καὶ τοὺς ἄλλους λατίνους κληρικοὺς δὲν καταγράφεται ἀπὸ τὸν 
Λεόντιο Μαχαιρά, στὸ Χρονικόν του, ποὺ ἀπετέλεσε τὴν κυριότερη πηγὴ 
πληροφοριῶν τοῦ Gabriele D’ Annunzio γιὰ τὴν περίοδο αὐτὴ τῆς κυπριακῆς 
ἱστορίας.  Ὁ  ἰταλὸς ὅμως συγγραφέας ἔγινε γνώστης καὶ τοῦ συμβάντος 
αὐτοῦ ἀπὸ κάποιο ἀπὸ τὰ δυὸ χειρόγραφα τοῦ ΙΔ αἰώνα (1301-1400) ποὺ τὸ 
περιέχουν (τὸ ἕνα στὴν Ἐθνικὴ Βιβλιοθήκη τοῦ Παρισιοῦ καὶ στὸ ἄλλο στὴ 
Μαρκιανὴ Βιβλιοθήκη τῆς Βενετίας) ὑπὸ τὸν τίτλο "Διήγησις τῶν ἁγίων τριῶν 
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καὶ δέκα ὁσίων πατέρων τῶν διὰ πυρὸς τελειωθέντων παρὰ τῶν λατίνων ἐν τῇ 
νήσῳ Κύπρῳ ἐν τῷ ᾳσλα΄ (1231) ἔτει".

Οἱ περὶ ὧν ὁ λόγος δεκατρεῖς μαρτυρήσαντες μοναχοί, πυρὶ τελειωθέντες, 
εἶχαν φθάσει στὴν Κύπρο ἀπὸ τὸ Ἅγιον Ὄρος καί, ἀφοῦ γιὰ λίγο διέτριψαν 
στὰ μοναστήρια τῆς Παναγίας τοῦ Μαχαιρᾶ καὶ τοῦ ἁγίου Ἰωάννου τοῦ 
Χρυσοστόμου στὸν Κουτσοβέντη, διάλεξαν νὰ μονάσουν στὴ μονὴ τῆς 
Παναγίας τῆς Κανταριώτισσας, κοντὰ στὸ φρούριο τῆς Καντάρας.

Ἡ φήμη τῆς ἁγιότητας τοῦ βίου τους, κατεσπαρμένη εἰς τὰς ἀκοὰς τῶν ἐν 
Κύπρῳ ὀρθοδόξων, ὑπέπεσε καὶ στὴν ἀντίληψη τοῦ λατινικοῦ κλήρου.  Ἕνα 
ἀπὸ τὰ μέλη τοῦ κλήρου αὐτοῦ, ὁ Ἀνδρέας ὁ Κῆρυξ, ἀπὸ φθόνο γιὰ τὴ φήμη 
τῶν δεκατριῶν πατέρων, πῆγε στὸ μοναστήρι τους συνοδευόμενος ἀπὸ ἕνα 
ἄλλο ὁμόφρονά του, μπῆκε στὸν ναὸ τῆς μονῆς καὶ ζήτησε νὰ συζητήσει μὲ 
τοὺς μοναχοὺς θεολογικὰ ζητήματα.  

Ὅταν τοὺς ρώτησε γιὰ τὰ σχετικὰ μὲ τὴν τέλεση τῆς Θείας Εὐχαριστίας, 
αὐτοὶ εἶπαν ὅτι χρησιμοποιοῦσαν ἔνζυμο ἄρτο καὶ ὑποστήριξαν ὅτι αὐτὸς ἦταν 
ὁ ὀρθὸς τρόπος, προσθέτοντες ὅτι ἡ χρήση ἀζύμου ἄρτου ἀντίκειται στὴν 
ἀποστολικὴ καὶ πατερικὴ παράδοση.  Καὶ πρὸς ἀπόδειξη τοῦ τὶ εἶναι ὀρθότερο 
πρότειναν στοὺς δυὸ λατίνους ἐπισκέπτες τους μιὰ δοκιμασία:  ἕνας λατίνος 
κληρικὸς νὰ πάρει στὰ χέρια του ἄζυμο ἄρτο καὶ ἕνας ὀρθόδοξος ἔνζυμο καὶ 
νὰ μποῦν καὶ οἱ δυὸ σὲ μεγάλη φωτιά καὶ ὅποιος βγεῖ ἀπ᾿ αὐτὴν ἀβλαβὴς 
αὐτὸς πιστεύει τὸ καλλίτερον καὶ τοῦτον πάντες ἂς ἀκολουθήσωμεν.

Ὅταν ἄκουσε τὴν πρόταση αὐτὴ ὁ Ἀνδρέας, ἐξανέστη καὶ ἔδωσε ἐντολὴ 
στοὺς μοναχοὺς νὰ κατεβοῦν στὴ Λευκωσία καὶ νὰ δώσουν λόγο μπροστὰ 
στὸν λατίνο ἀρχιερέα γιὰ τὰ ὅσα εἶπαν.  Αὐτοί, ἀφοῦ προσευχήθηκαν καθ᾿ ὅλη 
τὴ νύκτα καὶ μετέλαβαν τῶν ἀχράντων μυστηρίων, μετέβησαν στὴ Λευκωσία.  
Ὁ  λατίνος ἀρχιεπίσκοπος Εὐστόργιος (1215-1260) συνάθροισε ὅλους τοὺς 
κληρικοὺς καὶ λαϊκοὺς ἀξιωματούχους τοῦ βασιλείου καὶ διέταξε τὴν παρου-
σίαση τῶν μοναχῶν στὴ σύναξη. Αὐτοί, ἀπαντώντας στὶς ἐρωτήσεις τοῦ 
Εὐστόργιου, ὑποστήριξαν εὐθαρσῶς τὴν ὀρθόδοξη θέση τους γιὰ τὰ ἔνζυμα 
καὶ τὰ ἄζυμα καὶ ὁ λατίνος ἀρχιερέας, ὀργισθείς, διέταξε νὰ τοὺς ρίψουν ὅλους 
σὲ εἱρκτή, μέχρις ὅτου μεταμεληθοῦν.  Οἱ δὲ δήμιοι, βιαίως αὐτοὺς σύροντες 
καί τινων αὐτῶν τοὺς πώγωνας μαδῶντες καὶ κύνας ἀποκαλοῦντες, ἔρριψαν 
εἰς τὴν εἱρκτὴν καὶ διὰ σιδηρῶν δεσμῶν ἔδεσαν τοὺς πόδας των.

Τρεφόμενοι μόνο μὲ ψωμὶ καὶ νερὸ γιὰ ἕνα χρόνο, προσήχθησαν ξανὰ στὸν 



487Η ΠΡΟΣΠΑΘΕΙΑ ΤΟΥ ΚΑΘΟΛΙΚΙΣΜΟΥ ΝΑ ΕΠΙΒΛΗΘΕΙ ΤΗΣ ΟΡΘΟΔΟΞΙΑΣ  ΣΤΑ ΧΡΟΝΙΑ ΤΗΣ ΦΡΑΓΚΟΚΡΑΤΙΑΣ

Εὐστόργιο, ὁ ὁποῖος τοὺς ρώτησε ἂν ἐξακολουθοῦν νὰ ἐμμένουν στὶς θέσεις 
τους.  Ὅταν αὐτοὶ ἀπάντησαν μὲ τὸν ἴδιο τρόπο, διέταξε νὰ τοὺς κλείσουν 
ξανὰ στὴν εἱρκτή.  Ἐκεῖ ἕνας ἀπὸ τοὺς μοναχοὺς ἀσθένησε καὶ πέθανε.  Τότε ὁ 
Ἀνδρέας ἔδωσε τὴν ἐντολὴ νὰ σύρουν τὸ λέιψανό του μέσα ἀπὸ τοὺς δρόμους 
τῆς Λευκωσίας καὶ ἔπειτα νὰ τὸ ἀποτεφρώσουν στὴ φωτιά.

Ἔπειτα ἀπὸ τρία χρόνια οἱ ἐναπομείναντες δώδεκα μοναχοὶ κλήθηκαν καὶ 
πάλι σὲ ἀνάκριση καὶ ἐπειδὴ παρέμεναν ἀμετακίνητοι στὶς ὀρθόδοξες θέσεις 
τους παραδόθηκαν στὸν βασιλιὰ Ἑρρίκο Α΄ (1218-1253) ὡς βλάσφημοι καὶ 
μὲ τὴν εἰσήγηση:  πρῶτον νὰ δέσωσι τοὺς πόδας αὐτῶν καὶ διὰ τῆς ἀγορᾶς 
ἢ τοῦ ποταμοῦ νὰ σύρωσιν αὐτούς, ἵνα διὰ τῶν πετρῶν τῶν ἐν τῷ ποταμῷ 
κατατριβῶσιν αἱ σάρκες των· ἔπειτα δὲ νὰ τοὺς καύσωσιν εἰς τὴν πυράν.

Οἱ ὅσιοι πατέρες, παραδοθέντες στοὺς δημίους, ἀφοῦ πρῶτα λιθο-
βολήθηκαν, σύρθηκαν μέσα στὴν πετρώδη κοίτη τοῦ Πεδιαίου ποταμοῦ, 
δεμένοι στὶς οὐρὲς ἵππων καὶ ἡμιόνων, στὴν παρουσία τοῦ βασιλιᾶ, τῶν 
ἱπποτῶν καὶ τοῦ λατινικοῦ κλήρου καὶ ἔπειτα ρίχτηκαν στὴν πυρά. Ἐνῶ 
ἐκαίοντο, ὁ ἡγούμενός τους Ἰωάννης διακρινόταν ἀνάμεσα στὶς φλόγες ὄρθιος 
νὰ προσεύχεται.  Τότε ἕνας ἀπὸ τοὺς ἱππότες ἐξακόντισε ἐναντίον του βαρὺ 
ρόπαλο ποὺ τὸν ἔρριψε στὸ ἔδαφος.

Ὅταν ἔσβησε ἡ φωτιά, τὰ ὀστὰ τῶν μαρτύρων βρέθηκαν ἀνέπαφα. 
Ὁ λατινικὸς τότε κλῆρος, γιὰ νὰ μὴ μπορέσουν οἱ ὀρθόδοξοι κύπριοι νὰ 
τιμήσουν τὰ λείψανα αὐτά, ἀνάμειξε τὰ ὀστὰ τῶν μοναχῶν μὲ ὀστὰ σκύλων 
καὶ ἄλλων ζώων καὶ τὰ ἔβαλε ξανὰ στὴ φωτιὰ μέχρις ὅτου ἀποτεφρωθοῦν 
ἐντελῶς.

Καθὼς τὸ βασιλικὸ συμπόσιο στὴν πρώτη πράξη τῆς Pisanella συνεχίζεται, 
μέσα στὸ ἴδιο μοχθηρὸ καὶ ἐχθρικὸ πνεῦμα τῆς λατινικῆς ἐκκλησίας ἀπέναντι 
στὴν ὀρθόδοξη, οἱ παπικοὶ ἐπίσκοποι, σὲ μιὰ νέα ἔκρηξη ὀργῆς καὶ μίσους, 
κραυγάζουν ἀτομικὰ καὶ ὁμαδικά, ἀπαιτώντας τὴν τιμωρία τῶν ὀρθόδοξων 
ἐπισκόπων μὲ τὸ μαρτύριο τὸ ὁποῖο εἶχαν ὑποστεῖ οἱ μοναχοὶ τῆς Καντάρας:

- Δικαιοσύνη!  Δικαιοσύνη! 
- Ἡ Ἐκκλησία τοὺς καταδικάζει καὶ τοὺς τιμωρεῖ. 
- Στὸν χείμαρρο, στὸν χείμαρρο! 
- Ἐξοχώτατε Κοντοσταύλη, πάρτε ἀκέρια ἐκδίκηση ἐδῶ καὶ τώρα! 
- Διαφεντέψτε τὴ λατινικὴ Ἐκκλησία ἀπέναντι σὲ τούτους    
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   τοὺς εἰδωλολάτρες μασκαράδες!     
 - Δικαιοσύνη! 
- Ἀφέντη, διατάξτε νὰ πεταχτοῦνε ἔξω στὴ στεγνὴ κοίτη τοῦ     
   χειμάρρου· ἐκεῖ μέσα νὰ τοὺς σύρουνε νὰ τοὺς λιθοβολήσουν!
- Στὴν πύλη ἐμπρὸς τῆς Πάφου!      
- Τέτοια φάρα ποὺ εἶναι νὰ τοὺς περάσουνε κουκούλα στὸ κεφάλι  
   καὶ νὰ τοὺς κρεμάσουν!       
- Στὸν χείμαρρο!        
- Δικαιοσύνη!

Οἱ ὁσιομάρτυρες μοναχοὶ τῆς Καντάρας ἐξακολουθοῦν, ἔκτοτε, νὰ 
ἀποτελοῦν τὸ κορυφαῖο, ἴσως, σύμβολο τῆς ἐθνικῆς καὶ θρησκευτικῆς 
ἀντίστασης τοῦ κυπριακοῦ Ἑλληνισμοῦ ἀπέναντι στοὺς δυνάστες του, γιὰ 770 
χρόνια (1191-1960) - αἰῶνες φαρμάκι, γενιὲς φαρμάκι κατὰ τὸν Γ. Σεφέρη - 
καταξιώνουν ὅμως καὶ τὸν μεγάλο ἰταλὸ συγγραφέα, ποὺ μὲ τόση γνώση καὶ 
ἀντικειμενικότητα - θὰ μποροῦσε νὰ ὑποστηρίξει κάποιος καὶ μὲ συμπάθεια 
πρὸς τὸν μονίμως μαρτυρικὸ κυπριακὸ Ἑλληνισμό - συνέθεσε τὸ ἱστορικό του 
δράμα La Pisanella.        

Σημ.- Οἱ εὐσεβεῖς ὀρθόδοξοι ἕλληνες τῆς Κύπρου, συγκλονισμένοι 
ἀπὸ τὸ μαρτύριο τῶν μοναχῶν τῆς Καντάρας, παρὰ τὴν ἐπιθυμία τους νὰ 
ἀποδώσουν σ᾿ αὐτοὺς τὶς πρέπουσες σὲ ἁγίους τιμές, ἐμποδίζοντο διὰ τὸν 
φόβον  τῶν Λατίνων.  Γι᾿ αὐτὸ τοὺς τιμοῦσαν ἀνωνύμως ὑπὸ τὸν γενικὸ χαρα-
κτηρισμὸ ΑΓΙΟΙ ΟΜΟΛΟΓΗΤΕΣ, ὄνομα τὸ ὁποῖο δόθηκε, σὺν τῷ χρόνῳ 
καὶ στὸ μεταξὺ Λευκωσίας καὶ Στροβόλου προάστιο, ποὺ βρίσκεται κοντὰ 
στὸ σημεῖο τῆς κοίτης τοῦ Πεδιαίου ποταμοῦ, ὅπου οἱ μοναχοὶ τῆς Παναγίας 
τῆς Κανταριώτισσας ὑπέστησαν τὸ μαρτύριο.  Ἀργότερα, ὅταν ἐπιδιώχθηκε 
νὰ καθορισθοῦν τὰ ὀνόματα τῶν ἀνώνυμων ΑΓΙΩΝ ΟΜΟΛΟΓΗΤΩΝ, 
λήφθηκαν ἀπὸ τὸ ἁγιολόγιον τῆς Ἐκκλησίας καὶ τιμῶνται στὸν ὁμώνυμο ναὸ 
τῆς ἐνορίας τῶν Ἁγίων Ὁμολογητῶν τῆς Λευκωσίας τρεῖς ἐκ Συρίας ἅγιοι 
τῶν πρώτων χριστιανικῶν αἰώνων (τέλος τρίτου - ἀρχὲς τέταρτου αἰ.) μὲ τὰ 
ὀνόματα ΓΟΥΡΙΑΣ, ΣΑΜΩΝΑΣ ΚΑὶ ΑΒΙΒΟΣ.

Πλάϊ στὴν κοίτη τοῦ Πεδιαίου ποταμοῦ, ὄχι μακριὰ ἀπὸ τὸν ἱερὸ ναὸ 
τῶν Ἁγίων Ὁμολογητῶν, ἀνηγέρθη προσφάτως ἐνοριακὸν παρεκκλήσιον  εἰς 
μνήμην τῶν δεκατριῶν ὁσιομαρτύρων τῆς Καντάρας, τῶν ὁποίων τὰ ὀνόματα 
είναι τα εξής:
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ΒΑΡΝΑΒΑΣ, ΓΕΝΝΑΔΙΟΣ, ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ, 
ΓΕΡΜΑΝΟΣ, ΘΕΟΓΝΩΣΤΟΣ, ΘΕΟΚΤΙΣΤΟΣ,

 ΙΕΡΕΜΙΑΣ,  ΙΩΑΝΝΗΣ, ΙΩΣΗΦ,
 ΚΟΝΩΝ, ΚΥΡΙΛΛΟΣ, ΜΑΞΙΜΟΣ ΚΑΙ ΜΑΡΚΟΣ.  

Ἡ μνήμη τους τιμᾶται στὶς 19 Μαΐου, ἐνῶ τῶν ἐκ Συρίας τριῶν ἁγίων 
ὁμολογητῶν στὶς 15 Νοεμβρίου.  Στὸ ἀπολυτίκιον  τῶν δεκατριῶν μαρτύρων 
ἀναφέρεται, μεταξὺ ἄλλων: 

Φρυάγματα πατάξαντες αἱρετικῶν, μαρτυρίου δεινοῦ ἠξιώθητε, 
δεσμὰ ἐν φυλακῇ τε καὶ φρικτὴ κακοπάθεια κατακάμψαι οὐκ ἴσχυσαν.  

 Ἐν Πεδιαίου κοίτῃ ἀνηλεῶς ἐσύρθητε καὶ εἰς πυρὰν βληθέντες 
πνεῦμα Θεῷ παρέδοτε.

ΤΟ ΠΑΡΕΚΚΛΗΣΙΟ ΠΟΥ ΑΝΗΓΕΙΡΕ Η ΕΥΣΕΒΕΙΑ ΤΟΥ ΛΑΟΥ ΜΑΣ 
ΠΡΟΣ ΤΙΜΗ ΤΩΝ 13 ΟΣΙΟΜΑΡΤΥΡΩΝ ΤΗΣ ΚΑΝΤΑΡΑΣ, 

ΠΑΡΑ ΤΗΝ ΚΟΙΤΗ ΤΟΥ ΠΕΔΙΑΙΟΥ, ΠΙΣΩ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΜΕΓΑΡΟ



ΤΕΛΕΤΗ ΑΠΟΦΟΙΤΗΣΗΣ ΙΕΡΑΤΙΚΗΣ 
ΣΧΟΛΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΒΑΡΝΑΒΑΣ

21 ΙΟΥΝΙΟΥ 2018

a
ΑΡΧΙΜΑΝΔΡΙΤΟΥ  ΒΕΝΕΔΙΚΤΟΥ  ΙΩΑΝΝΟΥ

ΟΜΙΛΙΑ ΤΟΥ ΣΧΟΛΑΡΧΟΥ
Πανοσιολογιωτάτου Ἀρχιμανδρίτου κ. Βενεδίκτου Ἰωάννου

Μακαριώτατε Ἀρχιεπίσκοπε Νέας Ἰουστινιανῆς καί πάσης Κύπρου 
κ.κ. Χρυσόστομε,
Σεβασμιώτατε,
Πανιερώτατοι,
Θεοφιλέστατε,
Σεβαστοί Πατέρες,
Ἀγαπητοί Καθηγητές,
Ἀγαπητοί μας ἱεροσπουδαστές,
Κυρίες καί Κύριοι,

Σᾶς καλωσορίζομεν στήν τελετή ἀποφοιτήσεως τῆς παλαιφάτου καί ἱστο- 
ρικῆς Ἱερατικῆς Σχολῆς τῆς Ἐκκλησίας Κύπρου «Ἀπόστολος Βαρνάβας», ἡ 
ὁποία διανύει τό 69ον ἔτος λειτουργίας καί ἐντάσσεται στήν ἄγρυπνη μέριμνα 
τῆς Ἱερᾶς Συνόδου γιά τόν καταρτισμό τῶν ποιμένων της. Οἱ προϋποθέσεις 
καί τά προσόντα τοῦ καλοῦ ποιμένος ἐτέθεσαν πρωτίστως καί κυρίως ἀπό 
τόν Ἀρχιποίμενα καί ἱδρυτῆ τῆς Ἐκκλησίας, τόν Κύριον ἡμῶν Ἰησοῦν Χριστόν: 
«λέγει αὐτῷ πάλιν δεύτερον· Σίμων Ἰωνᾶ, ἀγαπᾷς με; λέγει αὐτῷ· ναί κύριε, 
σύ οἶδας ὅτι φιλῶ σε. λέγει αὐτῷ· ποίμαινε τά πρόβατά μου.» (Ἰωάνν. 21:16), 
δηλαδή, ἐάν ἀγαπᾶμε τόν Χριστόν, ὀφείλομεν ἐμεῖς οἱ ποιμένες νά ἀγαπᾶμε καί 
νά φροντίζουμε τούς ποιμαινομένους πιστούς, τούς ὁποίους μᾶς ἐμπιστεύθηκε 
ὁ ἴδιος ὁ Χριστός. Κατά τόν χρυσορρήμονα ἅγιο Ἰωάννη Χρυσόστομο, τοῦτο 

o
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σημαίνει ὅτι «ἐάν μέ ἀγαπᾶς, δεῖξε στούς ἀδελφούς σου τή θερμότητα τῆς 
ἀγάπης πού πάντοτε μοῦ ἔδειξες, καί ἀφοῦ ὑποσχέθηκες νά μοῦ χαρίσεις ἀκόμα 
καί τή ζωή σου, τώρα δῶσε αὐτή τή ζωή στά πρόβατά μου».1 Ἐάν ὁ ποιμήν δέν 
εἶναι ἕτοιμος ἀκόμα καί νά θυσιασθεῖ, ἄν χρειαστεῖ, γιά νά σωθεῖ ἕνα πρόβατο, 
τότε δέν εἶναι καλός ποιμήν: «Ἐγώ εἰμι ὁ ποιμήν ὁ καλός. ὁ ποιμήν ὁ καλός τήν 
ψυχήν αὐτοῦ τίθησιν ὑπέρ τῶν προβάτων» (Ἰωάνν. 10:11).

Ἡ μέριμνα τοῦ Ἀρχιποίμενος Ἰησοῦ Χριστοῦ ἐκτείνεται σέ ὅλα ἀνεξαιρέτως 
τά πρόβατα τῆς ποίμνης, διότι ὁ Θεός «πάντας ἀνθρώπους θέλει σωθῆναι καί 
εἰς ἐπίγνωσιν ἀληθείας ἐλθεῖν». (Α´ Τιμ. 2:4): «Τί ὑμῖν δοκεῖ; ἐάν γένηταί τινι 
ἀνθρώπῳ ἑκατόν πρόβατα καί πλανηθῇ ἕν ἐξ αὐτῶν, οὐχί ἀφήσει τά ἐνενήκοντα 
ἐννέα ἐπί τά ὄρη καί πορευθείς ζητεῖ τό πλανώμενον; καί ἐάν γένηται εὑρεῖν 
αὐτό, ἀμήν λέγω ὑμῖν ὅτι χαίρει ἐπ᾿ αὐτῷ μᾶλλον ἤ ἐπί τοῖς ἐνενήκοντα ἐννέα 
τοῖς μή πεπλανημένοις. οὕτως οὐκ ἔστιν θέλημα ἔμπροσθεν τοῦ πατρός ὑμῶν 
τοῦ ἐν οὐρανοῖς ἵνα ἀπόληται ἕν τῶν μικρῶν τούτων.» (Ματθ. 18:12-14). Καί 
σχολιάζει ὁ ἅγιος Ἰωάννης Χρυσόστομος:

«Ὁρᾷς δι’ ὅσων ἡμᾶς ἐνάγει εἰς τήν τῶν εὐτελῶν ἀδελφῶν ἐπιμέλειαν; Μή 
τοίνυν εἴπῃς, Χαλκοτύπος ἐστίν ὁ δεῖνα, ὑποδηματοῤῥάφος, γεωργός ἐστιν, 
ἀνόητός ἐστι, καί καταφρονήσῃς. Ἵνα γάρ μή τοῦτο πάθῃς, ὅρα διά πόσων σε 
πείθει μετριάζειν, καί εἰς τήν τούτων ἐπιμέλειαν ἐμβάλλει. Ἔστησε παιδίον, καί 
φησι· Γίνεσθε ὡς τά παιδία· καί, ὅς ἄν δέξηται παιδίον τοιοῦτον, ἐμέ δέχεται· καί, 
ὅς ἐάν σκανδαλίσῃ, τά ἔσχατα πείσεται. Καί οὐδέ ἠρκέσθη τῷ παραδείγματι τοῦ 
μύλου, ἀλλά καί τό οὐαί προσέθηκε, καί τούς τοιούτους ἐκτέμνειν ἐκέλευσε, 
κἄν ἐν τάξει χειρῶν ὦσι καί ὀφθαλμῶν ἡμῖν. Καί ἀπό τῶν ἀγγέλων πάλιν τῶν 
ἐγκεχειρισμένων αὐτούς τούς εὐτελεῖς ἀδελφούς, αἰδεσίμους ποιεῖ· καί ἀπό τοῦ 
οἰκείου θελήματος καί πάθους (ὅταν γάρ εἴπῃ, Ἦλθεν ὁ Υἱός τοῦ ἀνθρώπου 
σῶσαι τό ἀπολωλός, καί τόν σταυρόν δηλοῖ, καθάπερ καί Παῦλος φησι, περί  
ἀδελφοῦ λέγων· Δι’ ὅν Χριστός ἀπέθανε· καί ἀπό τοῦ Πατρός, ὅτι οὐδέ αὐτῷ 
δοκεῖ ἀπολέσθαι· καί ἀπό τῆς κοινῆς συνηθείας, ὅτι καταλιπών τά σεσωσμένα 
ὁ ποιμήν ζητεῖ τό ἀπολόμενον· καί ὅταν εὕρῃ τό πεπλανημένον, σφόδρα ἥδεται 
τῇ εὑρέσει καί τῇ σωτηρίᾳ τούτου. Εἰ τοίνυν ὁ Θεός οὕτω χαίρει ἐπί τῷ μικρῷ 
τῷ εὑρεθέντι, πῶς σύ καταφρονεῖς τῶν τῷ Θεῷ περισπουδάστων, δέον καί τήν 

1  Ἰωάννου Χρυσοστόμου, Ὑπόμνημα εἰς τὸν ἅγιον Ἰωάννην τὸν Ἀπόστολον καὶ Εὐαγγελιστήν, 
Ὁμιλία 88,1, PG 59, 478-79: «Εἰ φιλεῖς με, προΐστασο τῶν ἀδελφῶν, καὶ τὴν θερμὴν ἀγάπην, ἣν 
διὰ πάντων ἐπεδείκνυσο, καὶ ἐφ’ ᾗ ἠγαλλιάσω, νῦν δεῖξον, καὶ τὴν ψυχὴν, ἣν ἔλεγες θήσειν ὑπὲρ 
ἐμοῦ, ταύτην ὑπὲρ τῶν προβάτων ἐπίδος τῶν ἐμῶν».
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ψυχήν αὐτήν προέσθαι ὑπέρ ἑνός τῶν μικρῶν τούτων; Ἀλλ’ ἀσθενής ἐστι καί 
εὐτελής; Δι’ αὐτό μέν οὖν τοῦτο μάλιστα πάντα δεῖ ποιεῖν, ὥστε αὐτόν διασώζειν. 
Καί γάρ καί αὐτός τά ἐνενηκονταεννέα ἀφείς πρόβατα, ἐπ’ ἐκεῖνο ἦλθε, καί οὐκ 
ἴσχυσε τῶν τοσούτων ἡ σωτηρία συσκιάσαι τοῦ ἑνός τήν ἀπώλειαν».2

Ἀλίμονο, ἐάν θεωρήσουμε κάποιον ἄνθρωπο ὡς ἐλάχιστο καί τιποτένιο 
καί ἀδιαφορήσουμε γιά τή σωτηρία του: «τότε ἀποκριθήσεται αὐτοῖς λέγων· 
ἀμήν λέγω ὑμῖν, ἐφ᾿ ὅσον οὐκ ἐποιήσατε ἑνί τούτων τῶν ἐλαχίστων, οὐδέ ἐμοί 
ἐποιήσατε» (Ματθ. 25:45).

Ὁ καλός ποιμήν εἶναι ἐπίσης ἀνιδιοτελής καί ἀφιλάργυρος: 
« Ἐγώ εἰμι ὁ ποιμὴν ὁ καλός. ὁ ποιμήν ὁ καλός τήν ψυχήν αὐτοῦ τίθησιν 

ὑπέρ τῶν προβάτων· ὁ μισθωτός καί οὐκ ὤν ποιμήν, οὗ οὐκ ἔστιν τά πρόβατα 
ἴδια, θεωρεῖ τόν λύκον ἐρχόμενον καί ἀφίησιν τά πρόβατα καί φεύγει – καί ὁ 
λύκος ἁρπάζει αὐτά καί σκορπίζει – ὅτι μισθωτός ἐστιν καί οὐ μέλει αὐτῷ περί 
τῶν προβάτων.» (Ἰωάνν. 10:11-13).3

Τά ἀνωτέρω καί πολλά ἄλλα προσπαθοῦμε νά μεταδώσουμε στούς 
σπουδαστές τῆς Σχολῆς μας, μέσα ἀπό ἕνα πλούσιο πρόγραμμα σπουδῶν ὑπό 
τήν ὑψηλήν ἐποπτείαν τῆς Ἱερᾶς Συνόδου τῆς Ἐκκλησίας Κύπρου μέ σκοπό τήν 
προετοιμασία τῶν σημερινῶν καί αὐριανῶν ποιμένων, πού μᾶς ἐμπιστεύθηκε ἡ 
Ἐκκλησία γιά τόν καταρτισμό τους. 

Ἀρχίζοντας ἀπό τήν Ἁγία Γραφή, πού ἀποτελεῖ τήν στέρεα βάση τῆς 
θεολογίας, καταβάλλεται κάθε προσπάθεια γιά τήν ἐκμάθηση καί τήν ὀρθή 
ἑρμηνεία τοῦ λόγου τοῦ Θεοῦ καί μάλιστα τῶν ἐντολῶν τοῦ Χριστοῦ, γιατί, 
ὅπως λέει ὁ ἅγ. Νεόφυτος ὁ Ἔγκλειστος «μνήμη ἐντολῶν, τήρησις ἐντολῶν».4 
Δηλαδή, ἐάν δέν θυμᾶσαι τίς ἐντολές τοῦ Χριστοῦ, πῶς θά τίς τηρήσεις; 
Καί προηγουμένως λέει, ἐάν δέν τίς μελετᾶς, πῶς θά τίς θυμᾶσαι; Βεβαίως 
ἑρμηνεύεται ἡ Ἁγία Γραφή ὅπως ἀκριβῶς τήν κατανοεῖ ἡ Ἐκκλησία καί μέσα ἀπό 
τήν Ἱερά Παράδοση, ἀφοῦ μόνο ἡ Ἐκκλησία μπορεῖ νά ἑρμηνεύσει ἀλάνθαστα 

2  Ἁγ. Ἰωάννου Χρυσοστόμου, Ὑπόμνημα εἰς τόν ἅγιον Ματθαῖον τόν εὐαγγελιστήν, Ὁμιλία 59, 
PG 58, 579-580.
3  Πρβλ. 1 Τιμοθ. 3:8: «Διακόνους ὡσαύτως σεμνούς, μή διλόγους, μή οἴνῳ πολλῷ προσέχοντας, 
μή αἰσχροκερδεῖς…» Τίτ. 1:7: «δεῖ γάρ τόν ἐπίσκοπον ἀνέγκλητον εἶναι ὡς θεοῦ οἰκονόμον, μή 
αὐθάδη, μή ὀργίλον, μή πάροινον, μή πλήκτην, μή αἰσχροκερδῆ…».
4  B. Ἐγγλεζάκης, ἐκδ., Nεοφύτου Ἐγκλείστου, Περὶ τῶν Xριστοῦ ἐντολῶν [Ἀθήνα: Ἀκαδημία 
Ἀθηνῶν 1998}, Λόγος ς´, 43-46, σ. 59. 
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τήν Ἁγ. Γραφή. Ὅπως ὀρθά ἔγραψε ὁ ἀείμνηστος π. Γεώργιος Φλορόφσκυ, τά 
βιβλία τῆς Ἁγίας Γραφῆς δέν εἶναι πάνω ἀπό τήν Ἐκκλησία, ἀλλά ἀποτελοῦν 
μέρος τῆς ἀποστολικῆς παραδόσεως τῆς Ἐκκλησίας. 

Καί ἐφ᾽ ὅσον οἱ ἅγιοι Πατέρες εἶναι αὐθεντικοί γνῶστες καί ἑρμηνευτές 
τῆς Ἁγίας Γραφῆς, δίνεται ἰδιαίτερη βαρύτητα στήν ἐξέλιξη τῆς πατερικῆς 
θεολογίας ἀπό τήν ἐποχή τῶν ἀποστολικῶν πατέρων, μέσα στό ἔργο τῶν 
ὁποίων διαμορφώνεται μέ συστηματικό τρόπο ἡ ὀρθόδοξη θεολογία καί 
ἀνθρωπολογία.

Ἐπειδή εἶναι ἀδιανόητο ὁ ὀρθόδοξος θεολόγος καί μάλιστα ὁ ἱερέας 
νά ἀγνοεῖ τά δόγματα τῆς Ἐκκλησίας καί πολύ περισσότερο νά σφάλλει 
δογματικά, στή Σχολή μας διδάσκεται διεξοδικά ὅλη ἡ δογματική διδασκαλία 
τῆς Ἐκκλησίας. Γίνεται ἀναφορά στήν ἔννοια, τή γένεση καί τήν οὐσία τοῦ 
ὀρθοδόξου δόγματος καί μελετᾶται ἡ ἱστορία τῆς μορφολογικῆς ἀνάπτυξης 
τῶν ὀρθοδόξων δογμάτων (Τριαδικοῦ καί Χριστολογικοῦ) ἀπό τή βιβλική 
τους διατύπωση μέχρι τήν πιό ἀνεπτυγμένη ἐκκλησιαστική τους μορφή. 
Παρουσιάζονται μέ χρονολογική σειρά οἱ αἱρετικές διδασκαλίες ὅσον ἀφορᾶ 
στήν Τριαδολογία καί τή Χριστολογία καί παράλληλα ἡ διδασκαλία τῶν 
πατέρων τῆς Ἐκκλησίας καί ὅλων τῶν Οἰκουμενικῶν Συνόδων.

Ἀναλύονται ὅλες οἱ πτυχές τοῦ τριαδικοῦ καί τοῦ χριστολογικοῦ 
δόγματος καί ἡ περί τῶν ἁγίων εἰκόνων διδασκαλία. Τέλος γίνεται ἔκθεση τῆς 
Ἐκκλησιολογίας τῆς ὀρθόδοξης Ἐκκλησίας καί ἡ θεολογία περί μυστηρίων, 
ὅπως ἐπίσης ἡ ἐσχατολογική καί σωτηριολογική διδασκαλία τῆς Ἐκκλησίας. 
Παράλληλα παρουσιάζονται οἱ δογματικές ἀποκλίσεις τῆς Ρωμαιοκαθολικῆς 
Ἐκκλησίας καί τοῦ Προτεσταντισμοῦ ὅσον ἀφορᾶ στά παραπάνω δόγματα.

Ἐπιπροσθέτως, πέραν τῶν παλαιῶν αἱρέσεων ὑπάρχουν καί οἱ σύγχρονες 
καί μάλιστα οἱ λεγόμενες «σέκτες», πού εἶναι ἀκόμα πιό ἐπικίνδυνες. Γι᾽ αὐτό 
τό σχετικό μάθημα μελετᾶ τήν οὐσία τοῦ προβλήματος τῶν συγχρόνων 
αἱρέσεων καί τίς πολύπλευρες διαστάσεις τοῦ φαινομένου. Παρουσιάζεται τό 
διεθνές σκηνικό τῶν συγχρόνων αἱρέσεων καί ἡ κατάσταση στήν Ἑλλάδα καί 
στήν Κύπρο. Μελετῶνται οἱ βασικές κατηγορίες τῶν συγχρόνων αἱρέσεων καί 
τά ἰδιαίτερα χαρακτηριστικά τους. Δίνεται ἰδιαίτερη ἔμφαση στήν ποιμαντική 
τῶν αἱρέσεων, στήν ἀνάπτυξη τῆς σχετικῆς ποιμαντικῆς εὐαισθησίας καί στή 
θεμελίωση τῆς σχετικής κατάρτισης (θεωρητικῆς καί πρακτικῆς).

Κατά τόν ἅγιον Νεκτάριο, ὁ ὁποῖος ὑπῆρξε Διευθυντής τῆς περιφήμου 
Ριζαρείου Ἱερατικῆς Σχολῆς, «τό ἔργον τῆς ἀπολυτρώσεως καί τοῦ ἁγιασμοῦ 
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ἀνετέθη ὑπό τοῦ Σωτῆρος Χριστοῦ τῇ Ἐκκλησίᾳ καί ἐπεσφραγίσθη διά τῆς χάριτος 
τοῦ Ἁγίου Πνεύματος, ἵνα μένῃ ἐν τῇ Ἐκκλησίᾳ, διό καί μόνη αὕτη ἐπιδαψιλεύει 
τόν ἁγιασμόν καί τήν ἀπολύτρωσιν καί φέρει τόν ἄνθρωπον εἰς ἐπικοινωνίαν 
πρός τόν Θεόν. Ἡ ἀποστολή αὐτή τῆς Ἐκκλησίας ἀνυψοῖ αὐτήν εἰς περιωπήν, 
ἥτις διακρίνει τούς λειτουργούς αὐτῆς οὐ μόνον τοῦ λοιποῦ κόσμου, ἀλλά καί 
αὐτῶν τῶν μεταλαβόντων τοῦ ἁγιασμοῦ καί τῆς ἀπολυτρώσεως (Ἰωάν. ιε’. 19)».5

Στή συνέχεια, ὁ ἴδιος ἅγιος ὁρίζει τό ἔργον τῶν λειτουργῶν, ὡς ἑξῆς: 
«Ἔργον τῶν λειτουργῶν τῆς Ἐκκλησίας ἐστί α) τό ἐπιτελεῖν τά μυστήρια, 
β) τό κηρύττειν τόν λόγον τοῦ Θεοῦ ἐν τῇ τοῦ Χριστοῦ Ἐκκλησία, καί γ) τό 
διακυβερνᾶν καί ποιμαίνειν καλῶς τήν διαπιστευθεῖσαν αὐτοῖς ὑπό τοῦ 
Χριστοῦ πνευματικήν ποίμνην. Κατά ταύτην τήν τριττήν λειτουργίαν αὐτῶν 
οἱ λειτουργοί τῆς Ἐκκλησίας τήν τριττήν ἀναλαμβάνουσι τοῦ Σωτῆρος ἐν τῇ 
Ἐκκλησία ἐνέργειαν, ἥτοι τήν τῆς ἀπολυτρώσεως, τήν τῆς διδασκαλίας καί τήν 
τῆς ποιμαντορίας· διότι ὁ Θεάνθρωπος ταῦτα Αὐτός ἐκτελέσας, ἐντολήν ἔδωκε 
τοῖς ἑαυτοῦ μαθηταῖς, ἵνα μετά τήν εἰς οὐρανούς ἔνδοξον Αὐτοῦ Ἀνάληψιν αὐτοί 
ταῦτα ἐπιτελῶσι καί οἱ παρ’ αὐτῶν κατασταθέντες λειτουργοί, διδάσκαλοι 
καί ποιμένες εἰς τό διηνεκές μέχρι συντελείας τῶν αἰώνων ἐν τῷ αὐτῷ τῆς 
Ἐκκλησίας σώματι. Κατά ταῦτα οἱ λειτουργοί τῆς Ἐκκλησίας, ἤτοι ὁ Ἱερός 
Κλῆρος προσηκόντως δύναται νά κληθῇ τό ὁρατόν τοῦ νοερῶς ἐν τῇ Ἐκκλησία 
ἐνεργοῦντος Ἁγίου Πνεύματος».6 

Ἔχοντας αὐτά ὡς βάση, ἡ Ποιμαντική πού διδάσκεται στή Σχολή μας 
προσπαθεῖ νά προετοιμάσει τούς ὑποψηφίους κληρικούς νά ἀντιμετωπίζουν 
μεταξύ ἄλλων ζητημάτων καί τούς προβληματισμούς καί τίς προκλήσεις τῶν 
σημερινῶν ἀνθρώπων καί μάλιστα τῶν νέων.

Τά τελευταῖα χρόνια ἡ συζήτηση γιά τήν ἠθική ἔχει ἐπιστρέψει στό δημόσιο 
χῶρο. Ὅλο καί περισσότεροι φορεῖς καί θεσμοί μιλοῦν γιά ἠθική, ὀργανώνουν 
ἐπιτροπές γιά τήν κατάλληλη διατύπωσή της καί σχεδιάζουν πρακτικές πού 
θά εἶναι δεοντολογικά καί ἠθικά ἀποδεκτές.

Ἡ χριστιανική ἠθική δέν ἀποτελεῖ ἕνα ἀκαδημαϊκό μάθημα πού ἀντιστοιχεῖ 
σέ αὐτή τήν ἐξέλιξη. Ἡ ἱστορία του στά προγράμματα τῶν θεολογικῶν καί 
ἱερατικῶν σχολῶν εἶναι πολύ μεγάλη καί πολύ καλά θεμελιωμένη. Μάλιστα 
κατά ἕνα τρόπο συγκεφαλαιώνει τήν Ὀρθόδοξη θεολογία στήν πράξη, γι’ αὐτό 
καί πάντα ἡ διδασκαλία του προϋπόθετε καλά θεμελιωμένες γνώσεις σέ ὅλους 

5  Ἁγίου Νεκταρίου, Μάθημα Ποιμαντικῆς, Ἀθῆναι 1972, σ. 23.
6  Αὐτ. σ. 24.
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τούς τομεῖς τῶν θεολογικῶν σπουδῶν. Στά πλαίσια τοῦ νέου προγράμματος 
τῆς Ἱερατικῆς Σχολῆς «Ἀπόστολος Βαρνάβας» τό μάθημα τῆς Χριστιανικῆς 
Ἠθικῆς σκοπό ἔχει νά συνεχίσει αὐτή τήν παράδοση.

Τό μάθημα τῆς Χριστιανικῆς Ἠθικῆς χαρακτηρίζεται ἀπό μία ἑνοποιητική 
ματιά τῆς Ὀρθόδοξης Θεολογίας καθώς συνθέτει τή Δογματική, τήν 
Ἐκκλησιολογία, τή Λειτουργική, τή Βιβλική θεολογία καί τήν Πατρολογία, 
ἀναδεικνύοντας καί προβάλλοντας τό θεωρητικό καί πρακτικό ἀντίκτυπό 
τους στήν καλλιέργεια τῆς ἐν Χριστῷ ζωῆς.

Ἡ καλλιέργεια τῆς ἐν Χριστῷ ζωῆς συμβαίνει μέσα στόν συγκεκριμένο 
κόσμο πού ζοῦμε καί γιά τό λόγο αὐτό τό μάθημα τῆς Χριστιανικῆς Ἠθικῆς 
ἀναπτύσσεται παράλληλα καί κριτικά μέ τίς ἀντιλήψεις πού κυριαρχοῦν στόν 
πολιτισμό μας καί σέ ἀναφορά μέ τά παλαιά καί τά νέα ζητήματα πού θέτει ἡ 
ἀνθρώπινη πραγματικότητα.

Τά ζητήματα πού ἀπασχολοῦν τό μάθημα τῆς Χριστιανικῆς Ἠθικῆς 
ἀφοροῦν τά σημαντικά τῆς ἀνθρώπινης ζωῆς. Συγκεκριμένα, αὐτά συνδέονται 
τόσο μέ τήν καλλιέργεια τῆς ἐν Χριστῷ ζωῆς στή λατρευτική ζωή τῆς Ἐκκλησίας, 
ὅσο καί μέ τήν καθημερινή πραγματικότητα ὅπως αὐτή διαμορφώνεται στήν 
ἐποχή μας.

Τελευταῖα ἄφησα τά μαθήματα λειτουργικῆς (μέ τήν εὐρεῖα ἔννοια), ὄχι 
πώς εἶναι ὑποδεέστερα. Ἀντιθέτως αὐτά ἀποτελοῦν τήν οὐσία καί τόν λόγο 
ὑπάρξεως μιᾶς ἱερατικῆς Σχολῆς. Ὑποδιαιροῦνται σέ ἐπιμέρους μαθήματα, 
ὅπως Λειτουργική, Τελετουργική, Θεία Λειτουργία, Ὑμνολογία, Βυζαντινή 
Μουσική, Ἐξομολογητική καί Ὁμιλητική.

Ἡ Λατρεία τῆς Ἐκκλησίας ἀποτελεῖ ἀντικείμενον μελέτης γενικῶς 
τῶν μαθημάτων τῆς Λειτουργικῆς. Ἡ ἐπιστήμη τῆς Λειτουργικῆς ἔχει ὡς 
ἀντικείμενόν της τήν συστηματική μελέτη τῆς καθόλου χριστιανικῆς λατρείας 
καί ἰδιαίτερα τήν κατ’ ἐξοχήν λατρευτική πράξη τῆς Ἐκκλησίας, τό μυστήριο 
τῆς Θείας Εὐχαριστίας.

Ἡ Λειτουργική ἐξετάζει κάθε ἀκολουθία καί κάθε λειτουργικό στοιχεῖο 
ἀπό ἱστορικῆς ἀπόψεως, πρακτικῆς χρήσεως καί θεολογικῆς ἑρμηνείας. 

Σκοπός τῶν μαθημάτων τῆς Λειτουργικῆς εἶναι νά καταστήσῃ τούς 
σπουδαστές καλούς γνῶστες τῆς λατρείας τῆς ὀρθοδόξου ἀνατολικῆς 
Ἐκκλησίας, ἀλλά καί νά τούς μυήσῃ εἰς τήν μέσῳ αὐτῆς λατρεία καί γνώση 
τοῦ ἀληθινοῦ Τριαδικοῦ Θεοῦ. Ἐπίσης ἡ Λειτουργική ἀποσκοπεῖ μέ τήν 
διδασκαλία τῶν διαφόρων πτυχῶν τῶν μαθημάτων της νά εὐαισθητοποιήσῃ 
τούς σπουδαστές σέ θέματα λατρείας. Ἀκόμη ἡ Λειτουργική σκοπό ἔχει τήν 
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κατάρτιση τῶν κληρικῶν ἐπί τά τελετουργικά τους ἔργα πρός ἐπιτέλεση τῆς 
λατρείας «κατά τάξιν καί εὐσχημόνως».

Λίαν χρήσιμον εἶναι καί τό φροντιστήριο λειτουργικῆς, κατά τό ὁποῖον 
τελεῖται ἡ θεία λειτουργία ἤ μία ἐκ τῶν ἀκολουθιῶν τοῦ εἰκοσιτετραώρου 
ἤ τοῦ Εὐχολογίου ὑπό μορφήν ἄσκησης μέ τή συμμετοχή τῶν μαθητῶν καί 
τοῦ διδάσκοντος. Ἡ κάθε ἄσκηση συνοδεύεται ἀπό τήν τυπική της διάταξη 
καί παρατηρήσεις λειτουργικοῦ χαρακτῆρος, διδόμενες στούς μαθητές ὑπό 
μορφή σημειώσεων ἀπό τόν διδάσκοντα. Στόχος ἡ πρακτική ἐξάσκηση καί 
καθοδήγηση τῶν μαθητῶν στίς ἀκολουθίες.

Ἡ λατρεία ἀποτελοῦσε ἀνέκαθεν γιά τήν Ἐκκλησία τό πιό σημαντικό 
μέρος τῆς ζωῆς της. Μέσα στή λατρευτική ζωή γίνεται πράξη ἡ ἑνότητα τῆς 
Ἐκκλησίας, ἡ κοινωνία τοῦ κάθε μέλους μέ τήν κεφαλή τῆς Ἐκκλησίας, τόν 
Χριστό, καθώς καί μέ τά ἄλλα μέλη τῆς τοπικῆς κοινότητας. Αὐτό τόν σκοπό 
ἔρχονται νά ὑπηρετήσουν οἱ διάφορες τέχνες, τίς ὁποῖες ἡ Ἐκκλησία υἱοθέτησε 
στή ζωή της. Μία ἀπ’ αὐτές εἶναι ἡ Ὑμνολογία, ἡ ὁποία διαμέσου τῶν αἰώνων 
ὑπηρετήθηκε ἀπό πολύ μεγάλες ἐκκλησιαστικές προσωπικότητες, πού ἔχουν 
ἀφήσει στή λατρευτική ζωή ἕνα πλῆθος ἀπό ἐξαιρετικές συνθέσεις. Ἕνα 
σημαντικό μέρος ἀπ’ αὐτούς τούς ὕμνους μελετᾶ τό μάθημα τῆς Ὑμνολογίας, 
στό πλαίσιο τοῦ προγράμματος τῆς Ἱερατικῆς Σχολῆς. 

Τό μάθημα τῆς Ὑμνολογίας ἀσχολεῖται μέ τήν ὑμνογραφική παραγωγή τῆς 
Ἀνατολικῆς Ἐκκλησίας. Οἱ ὕμνοι τῆς λατρείας ἀποτελοῦν προϊόν μίας μακρᾶς 
ἱστορικῆς ἐξέλιξης καί ἀποτελοῦν ἔκφραση τῆς ὅλης ζωῆς τῆς Ἐκκλησίας, 
τοῦ δόγματος καί τοῦ ἤθους της. Μέσω τῶν ὕμνων ὁ σπουδαστής ἔρχεται σέ 
ἐπαφή μέ τή δογματική καί ἠθική διδασκαλία τῆς Ἐκκλησίας καί συνδέεται 
ἄμεσα μέ τήν ὅλη λειτουργική ζωή της.

Ἡ δημιουργία καί καθιέρωση τῶν ὕμνων βασίστηκε, κατά τά πρῶτα 
χρόνια τῆς χριστιανικῆς λατρείας, στούς ὕμνους τῶν βιβλίων τῆς Ἁγίας 
Γραφῆς καί κυρίως τῆς Παλαιᾶς Διαθήκης, ἀφοῦ ὁ χριστιανισμός προῆλθε 
μέσα ἀπό τά σπλάγχνα τοῦ ἰουδαϊσμοῦ. Ἀρκετά στοιχεῖα ἀπό τήν ἰουδαϊκή 
λατρεία χρησιμοποιήθηκαν ἀπό τούς πρώτους χριστιανούς καί διατηροῦνται 
μέχρι σήμερα στή χριστιανική λατρεία.

Βέβαια, ἡ συνείδηση τῆς Ἐκκλησίας ὅτι ἀποτελεῖ τήν καινούργια ἐν 
Χριστῷ πραγματικότητα ὁδήγησε στή δημιουργία νέων ὕμνων, τούς ὁποίους 
συνέθεσαν κατά κύριο λόγο μεγάλοι ἅγιοι τῆς Ἐκκλησίας. Ἐδῶ ἀξίζει νά 
ἀναφέρουμε τό κοντάκιο καί τόν κανόνα, πού σφράγισαν τήν ἱστορία τῆς 
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ἐκκλησιαστικῆς Ὑμνογραφίας.
Τά ζητήματα πού ἀπασχολοῦν τό μάθημα τῆς Ὑμνολογίας ἀφοροῦν τήν 

δημιουργία τῶν χριστιανικῶν ὕμνων, ὅπως καί τήν διαχρονική ἐξέλιξη καί 
ἀνάπτυξή τους, τά διάφορα εἴδη τῶν ὕμνων, τή ζωή καί τή διδασκαλία τῶν 
ὑμνογράφων καθώς καί τήν ἑρμηνεία τῶν ἴδιων τῶν ὕμνων.

Βεβαίως δέν νοοῦνται ὕμνοι χωρίς μουσική. Δέν θά ἦταν ὑπερβολή ἄν 
λέγαμε ὅτι τό μάθημα τῆς βυζαντινῆς μουσικῆς γίνεται καθημερινά, ἀφοῦ λόγῳ 
τῶν καθημερινῶν ἀκολουθιῶν στό παρεκκλήσιο τῆς Σχολῆς οἱ ἱεροσπουδαστές 
ψάλλουν καθημερινά – πρωΐ καί ἀπόγευμα – καί τοιουτοτρόπως ἐξασκοῦνται 
ἀκαταπαύστως. 

Περιττόν νά ἀναφέρομεν ὅτι χωρίς τό μάθημα τῶν ἀρχαίων ἑλληνικῶν 
εἶναι ἀκατανόητοι οἱ ὕμνοι τῆς Ἐκκλησίας, ἀλλά καί ἡ Ἁγία Γραφή, τά 
πλεῖστα πατερικά κείμενα καί τόσα ἄλλα. Ὡς ἐκ τούτου, τά ἀρχαῖα ἑλληνικά 
διδάσκονται ἀνελλιπῶς καί ἐπιμελῶς σέ ὅλα τά ἑξάμηνα. Τό ἴδιο ἐνισχυμένο 
εἶναι καί τό μάθημα τῶν νέων ἑλληνικῶν, γιατί ὁ κληρικός ὀφείλει νά εἶναι 
δόκιμος χρήστης καί τοῦ νεοελληνικοῦ γραπτοῦ καί προφορικοῦ λόγου, γιά 
νά κηρύσσει τόν λόγον τοῦ Θεοῦ σέ μία σύγχρονη, κατανοητή, πλούσια καί 
γλαφυρή γλῶσσα.

Στήν ὁμιλία αὐτή ἔγινε μία ἐνδεικτική καί συνοπτική ἀναφορά σέ μερικά 
ἀπό τά μάθηματα πού διδάχθηκαν καί διδάσκονται στήν Ἱερατική Σχολή. 
Παρελείφθησαν πολλά ἄλλα πού ἐπίσης διδάσκονται, ἐξίσου σημαντικά, 
ὅπως π.χ. Γενική Ἐκκλησιαστική Ἱστορία καί Ἱστορία τῆς ᾽Εκκλησίας Κύπρου, 
Ἁγιολογία (Γενική καί Κυπριακή), Χριστιανική Ἀρχαιολογία, Κανονικόν 
Δίκαιον, Διορθόδοξες καί Διαχριστιανικές Σχέσεις, Θρησκειολογία, Κοινω-
νιολογία τοῦ Χριστιανισμοῦ, Ἀγγλικά καί Ἠλεκτρονικοί Ὑπολογιστές. Τό 
τεράστιο τοῦτο διδακτικό ἔργο δέν θά μποροῦσε νά ἐπιτελεσθεῖ χωρίς τούς 
ἐκλεκτούς καί πολύτιμους συνεργάτες μου, τούς καθηγητές καί καθηγήτριες 
τῆς Σχολῆς, τούς ὁποίους εὐχαριστῶ. Στά μαθήματα αὐτά ἄς προστεθοῦν 
καί ἄλλες διαλέξεις καί σεμινάρια ἐπισκεπτῶν ἱεραρχῶν καί καθηγητῶν, 
ἐκπαιδευτικές καί προσκυνηματικές ἐπισκέψεις κλπ. 

Συνεπῶς, ἡ παρουσίαση τοῦ ἀνωτέρω προγράμματος σπουδῶν ἀποτελεῖ 
μία ἀμυδρά εἰκόνα τῆς πλουσίας καί λιπαρᾶς θεολογικῆς παιδείας τῶν 
τελευταίων τεσσάρων ἐτῶν, τῆς ὁποίας ηὐμοίρησαν οἱ σημερινοί τελειόφοιτοι 
ἱεροσπουδαστές, τούς ὁποίους συγχαίρομεν ἀπό κέντρου καρδίας ὄχι μόνο 
γιά τίς ἀκαδημαϊκές ἐπιδόσεις, ἀλλά καί γιά τό ἐξαίρετον ἦθος τους.  
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Ἀγαπητοί μου τελειόφοιτοι, μή γίνετε ἐπιλήσμονες τῶν δωρεῶν, τίς 
ὁποῖες ἐλάβατε κατά τήν τετραετῆ μαθητεία σας στήν Ἱερατική Σχολή! Ἐν 
καρδίᾳ καλῇ καί ἀγαθῇ ἀκούσαντες τόν λόγον τοῦ Θεοῦ κατέχετε αὐτόν καί 
καρποφορεῖτε ἐν ὑπομονῇ! (Λουκ. 8:15)

Ἐπί πλέον τούς παροτρύνομεν νά μήν ἐφησυχάζουν καί νά μήν ἐπα-
ναπαύονται, ἀλλά νά συνεχίσουν τόν ἀκαδημαϊκό καί πνευματικό καταρτισμό 
τους, γιά νά μήν τούς συμβεῖ τό «τοῦ κρύψαντος τό τάλαντον». Καί καθώς ὁ 
ἀπόστολος Πέτρος, ὁ ποιμήν ὁ καλός καί τοῦ Ἀρχιποίμενος Χριστοῦ μαθητής, λέγει: 
«κύριον δέ τόν Χριστόν ἁγιάσατε ἐν ταῖς καρδίαις ὑμῶν, ἕτοιμοι ἀεί πρός ἀπολογίαν 
παντί τῷ αἰτοῦντι ὑμᾶς λόγον περί τῆς ἐν ὑμῖν ἐλπίδος…» (Α´ Πέτρ. 3:15).

Ἀγαπητοί μου ἱεροσπουδαστές,
Ὅπως γνωρίζετε, ἐνταχθήκατε στήν Ἱερατική Σχολή, ὄχι μόνο γιά νά 

ἀποκτήσετε θεολογικές γνώσεις, ἀλλά καί νά καλλιεργήσετε κάποιες ἀρετές, 
ὅπως ἡ ἀγάπη, ἡ ὑπακοή, ἡ ταπείνωση καί ἡ ἐκκοπή τοῦ ἰδίου θελήματος, ἀρετές 
πού θά σᾶς χρειασθοῦν καθ᾽ ὅλην τήν διακονίαν σας στήν Ἐκκλησία. Ὡς ἐκ 
τούτου ἐπεδείξαμεν ἐνίοτε αὐστηρότητα κατά τήν ἄσκηση τῶν καθηκόντων 
μας ἐφαρμόζοντας τήν ἀποστολική προτροπή πρός τόν Τιμόθεο: «κήρυξον 
τόν λόγον, ἐπίστηθι εὐκαίρως ἀκαίρως, ἔλεγξον, ἐπιτίμησον, παρακάλεσον, ἐν 
πάσῃ μακροθυμίᾳ καί διδαχῇ». (Β΄ Τιμ. 4:2) Εὐχαριστώντας γιά τήν ὑπομονή 
σας, ἐπαινοῦμεν ἰδιαιτέρως ἐκείνους πού διακρίθηκαν γιά τήν ἐργατικότητα 
καί ἐπιμέλεια στά μαθήματά τους καί προπαντός ὅσους ἐπεδείκνυαν διαρκῶς 
τόν δέοντα σεβασμό στούς Καθηγητές καί στόν Σχολάρχη, ἔχοντας ἐπίγνωση 
τῆς ἀποστολῆς καί τῆς κλήσεώς τους, ἀλλά καί τοῦ ἰδιαιτέρου πνευματικοῦ 
χαρακτήρα αὐτῆς τῆς Σχολῆς. 

Ταπεινά εὔχομαι ἡ Θεία Χάρις, ἡ τά ἀσθενῆ θεραπεύουσα καί τά ἐλλείποντα 
ἀναπληροῦσα, νά σᾶς καταστήσει ἀξίους λειτουργούς τοῦ Ὑψίστου!

Ἀπευθύνομεν θερμές εὐχαριστίες πρός τήν Αὐτοῦ Μακαριότητα, τόν 
Ἀρχιεπίσκοπον Νέας Ἰουστιανιανῆς καί πάσης Κύπρου κ.κ. Χρυσόστομον καί τήν 
περί Αὐτόν Ἱεράν Σύνοδον, πού μᾶς ἐμπιστεύθηκαν τό ἱερό τοῦτο λειτούργημα. 
Εὐχαριστίες ὀφείλουμε καί στήν ἐντεταλμένη καί ἐξουσιοδοτημένη ὑπό τῆς 
Ἱ. Συνόδου Ἐφορευτική Ἐπιτροπή τῆς Ἱερατικῆς Σχολῆς, ὑπό τήν Προεδρίαν 
τοῦ Πανιερωτάτου Μητροπολίτου Ταμασοῦ καί Ὀρεινῆς κ. Ἠσαΐου, ὑπό τήν 
ἄμεση ἐποπτεία καί καθημερινή μέριμνα τῆς ὁποίας ἐπιτελεῖται τό ἔργον τῆς 
Ἱερατικῆς Σχολῆς καί διασφαλίζεται ἡ εὔρυθμη λειτουργία τῆς Σχολῆς. Τήν 
εὐγνωμοσύνη μας καί στήν Ἱεράν Βασιλικήν καί Σταυροπηγιακήν Μονήν 
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Κύκκου καί δή τόν Καθηγούμενον αὐτῆς, Πανιερώτατον Μητροπολίτην 
Κύκκου καί Τηλλυρίας, ἡ ὁποία Μονή ἀνοικοδόμησε καί συντηρεῖ μέχρι σήμερα 
τό κτίριο τοῦτο πού φιλοξενεῖ τήν Ἱερατική Σχολή ἀπό τοῦ 1949. Εὐχαριστῶ 
ἐπίσης τόν Διευθυντή καί τά στελέχη τοῦ Κεντρικοῦ Ἐκκλησιαστιοῦ Ταμείου 
(ΚΕΤ), μέ τούς ὁποίους συνεργαστήκαμε ἄψογα.

Βεβαίως τό ἔργο πού ἐπιτελεῖται στήν Ἱερατική Σχολή εἶναι συλλογικό καί 
πρέπει νά ἐπαινεθεῖ ἡ προσπάθεια πού καταβάλλουν τόσο τό διδακτικό, ὅσο 
καί τό ἐργατικό προσωπικό, καθώς ἐπίσης καί τό πνεῦμα συνεργασίας πού 
ἐπιδεικνύουν. 

Εὐχαριστοῦμε ὅλους καί ὅλες πού μᾶς τιμήσατε μέ τήν παρουσία σας.

Μακαριώτατε,
Σεβαστοί Πατέρες,
Κυρίες καί Κύριοι,
Κατακλείω μέ τούς λόγους τοῦ Κυρίου ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ, ὁ ὁποῖος 

«ἰδών δέ τούς ὄχλους ἐσπλαγχνίσθη περί αὐτῶν, ὅτι ἦσαν ἐσκυλμένοι καί 
ἐρριμμένοι ὡσεί πρόβατα μή ἔχοντα ποιμένα. τότε λέγει τοῖς μαθηταῖς αὐτοῦ· 
Ὁ μέν θερισμός πολύς, οἱ δέ ἐργάται ὀλίγοι· δεήθητε οὖν τοῦ κυρίου τοῦ θερισμοῦ 
ὅπως ἐκβάλῃ ἐργάτας εἰς τόν θερισμόν αὐτοῦ.» (Ματθ. 9:36)
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Ακολούθησε η ομιλία του Αρχιεπισκόπου Κύπρου κ.κ. Χρυσοστόμου, η 
οποία έχει ως εξής: 

 

Θερμές ευχαριστίες αναπέμπουμε προς τον Πανάγαθο Θεό, γιατί ένα 
ακόμη έτος πνευματικής εργασίας της Ιερατικής Σχολής ολοκληρώνεται. 
Με τη σημερινή Τελετή νέοι στρατιώτες παραδίδονται στις φάλαγγες της 
Εκκλησίας του Αποστόλου Βαρνάβα, έτοιμοι να εισέλθουν στο στίβο    των 
ωραίων πνευματικών αγώνων.

Με πολλή προσοχή ακούσαμε, πριν από λίγο, την λογοδοσία του 
Διευθυντή της Σχολής, Πανοσιολογιωτάτου Αρχιμανδρίτη και αγαπητού μας 
πατρός Βενεδίκτου Ιωάννου και εκφράζουμε την ικανοποίησή μας γιατί η 
Ιερατική Σχολή καταθέτει τη γόνιμη και καρποφόρα προσφορά της προς την 
κοινωνία του τόπου μας, παρά τις όποιες αντιξοότητες, τις δυσκολίες και τα 
προβλήματα που αντιμετωπίζει στη πολυετή πορεία της. Αναμφίβολα, σ’ όλα 
αυτά τα χρόνια, η συμβολή της Ιερατικής Σχολής στην πνευματική ανύψωση 
και καλλιέργεια του κλήρου υπήρξε και εξακολουθεί να είναι σημαντική.

Για το λόγο αυτό, ευχαριστούμε τον Διευθυντή της, τους Καθηγητές 
καθώς και όλο γενικά το ανθρώπινο δυναμικό της Σχολής για το σημαντικό 
τους έργο και τη μεγάλη τους προσπάθεια στην ομαλή και αποτελεσματική 
λειτουργία της.

Δεν παραλείπουμε να εκφράσουμε επ’ ευκαιρία την ευαρέσκεια της 
Εκκλησίας, αλλά και τη δική μας προσωπικά, προς την Ιερά Μονή Κύκκου, 
και ειδικότερα προς τον Ηγούμενό της, Πανιερώτατο Μητροπολίτη 
Κύκκου και Τηλλυρίας και αγαπητό εν Χριστώ αδελφό κ. Νικηφόρο, το 
Ηγουμενοσυμβούλιο αυτής καθώς και προς την Αδελφότητα της Μονής, για 
τη μεγάλη συμβολή τους στη λειτουργία της Σχολής. Σε όλα αυτά τα χρόνια, 
η φιλόστοργος Ιερά Μονή Κύκκου κατέβαλλε και συνεχίζει να καταβάλλει 
προαιρετικά, σημαντικό μέρος της δαπάνης, που απαιτείται τόσο για τη 
λειτουργία της Σχολής, όσο και για τη συντήρησή της. Η Εκκλησία Κύπρου 
αισθάνεται προς τούτο, βαθύτατα ευγνώμων προς την Ιερά Μονή Κύκκου.

Τις ευχαριστίες μας εκφράζουμε, επίσης, προς τον Πρόεδρο της Εφορίας 
της Σχολής, Πανιερώτατο Μητροπολίτη  Ταμασού και Ορεινής και αγαπητό εν 
Χριστώ Αδελφώ κ. Ησαΐα, ως και προς τα μέλη αυτής για τη μεγάλη συμβολή 
τους στην ομαλή λειτουργία της Σχολής.
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Σήμερα, η Σχολή παραδίδει στην Κυπριακή Εκκλησία πνευματικούς 
εργάτες, τους οποίους προετοίμασε και εφοδίασε με πνευματικό εξοπλισμό 
για να καταστούν ικανοί και άξιοι της μεγάλης και ιερής αποστολής τους: 
την διαποίμανση λογικών προβάτων. Είναι, επομένως,   η αποστολή τούτη, 
προέκταση του έργου του Ιησού Χριστού του Μεγάλου και Αιώνιου 
Αρχιποιμένα της Εκκλησίας μας, ο Οποίος κάλεσε τους μαθητές του να τον 
ακολουθήσουν για να τους μετατρέψει σε αλιείς των ψυχών των αν θρώπων: 
«Δεῦτε ὀπίσω μου καί ποιήσω ὑμᾶς ἁλιεῖς ἀνθρώπων»  (Ματθ. δ΄, 19).

Αγαπητοί μας απόφοιτοι,

Στρέφουμε το λόγο προς εσάς και πατρικά σας καλούμε να συνεχίσετε,  δια 
μέσου του υπουργήματος  της ιερωσύνης,  το σπουδαίο αυτό έργο της αλιείας 
των ψυχών των ανθρώπων, ώστε περισ σότερες ψυχές να απεγκλωβίζονται από 
τα δίχτυα του μάταιου κόσμου, να ασφαλίζον ται στην θεοΐδρυτη Εκκλησία και 
να πορεύονται προς τη σωτηρία. Τούτη, ακριβώς, είναι και η αποστολή του 
ιερέως, όπως τόσο ωραία και εύστοχα μάς την περιγράφει ό άγιος Γρηγόριος 
ό Θεολόγος: «πτερῶσαι ψυχήν, ἁρπάσαι κόσμου καί δοῦναι Θεῷ καί Θεόν 
ποιῆσαι  τόν ἄνθρωπον», να δώσει, δηλαδή  φτερά στην ψυχή, να την αρπάξει 
από τα νύχια του διεφθαρμέ νου κόσμου, να την προσφέρει στον Θεό, ούτως 
ώστε να αναδειχθεί κατά Χάριν Θεός.

Δεν σας αποκρύπτουμε ότι τούτος ο αγώνας, που ξεκινάτε από σήμερα, 
δεν θα είναι καθόλου εύκολος. Αντίθετα, θα είναι γεμάτος δυσκολίες και 
εμπόδια. Μη χάνετε όμως το θάρρος σας και μη δειλιάζετε μπροστά σε αυτά. 
Είμαστε βέβαιοι, ότι η Σχολή από την οποία αποφοιτάτε, σας προσέφερε 
τα κατάλληλα πνευματικά όπλα και σας εφοδίασε με πίστη ακλόνητη, με 
ανεξάντλητη υπομονή και με αδιάλειπτη ελπίδα για να συνεχίσετε το έργο και 
την αποστολή σας και να αγωνιστείτε για τον «καλὸν ἀγῶνα τῆς πίστεως». 
Αντλείστε, ακόμη, δύναμη και ενίσχυση από τους λόγους του Κυρίου μας, ο 
οποίος μας διαβεβαιώνει: «ἰδού ἐγώ μεθ’ ὑμῶν εἰμι πάσας τάς ἡμέρας» (Ματθ. 
κη΄, 20) της ζωής σας, βοηθός και συμπαραστάτης και στις πιο μεγάλες σας 
δυσκολίες και σ’ αδιαπέραστα εμπόδια!

Τονίζουμε, ακόμη, ότι οι ιδιαίτερες συνθήκες ημικατοχής της πατρίδα 
μας, προσδίδουν στην αποστολή σας – πέρα από την πνευματική –   και 
εθνική διάσταση. Ο αναίμακτος αγώνας του Κυπριακού λαού για εκδίωξη του 
Τούρκου εισβολέα από την κατεχόμενη γη μας και επιστροφή των προσφύγων 
στις πατρογονικές τους εστίες συνεχίζεται. Χρέος και καθήκον σας είναι να 
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ενισχύσετε και να κρατήσετε ακμαίο το αγωνιστικό φρόνημα του λαού, μέχρι 
την ημέρα που ο Κύριος μάς αξιώσει στη δικαίωση του αγώνα μας.

Με αυτές τις σκέψεις, σας συγχαίρουμε για την αποφοίτησή σας από 
την Ιερατική Σχολή «Απόστολος Βαρνάβας»  και ευχόμαστε, όπως ο Κύριος 
σας ευλογεί, σας φωτίζει και σας ενισχύει στη ζωή και στα έργα σας, για το 
πνευματικό καλό εσάς των ιδίων, την προκοπή και ευτυχία του λαού μας και 
την ελευθερία της Πατρίδας μας. 

Ο Πρωθιερεύς του Καθεδρικού Ναού και Διευθυντής της Βυζαντινής Χο-
ρωδίας της Εκκλησίας της Κύπρου, «ΑΓΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ Ο ΔΑΜΑΣΚΗΝΟΣ», 
πατήρ Δημήτριος Δημοσθένους διευθύνει  τη Χορωδία της Ιερατικής Σχολής, 
πάντα με συγκινητική επιτυχία,  ανεβάζοντας τους ακροατές του στα ύψη μιας 
εκκλησιαστικής  και εθνικής  μυσταγωγίας.
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ΛΟΓΟΣ ΚΑΤΑ ΤΟΝ ΠΑΝΗΓΥΡΙΚΟΝ ΕΣΠΕΡΙΝΟ ΠΡΟΣ ΤΙΜΗ 
ΤΩΝ ΑΠΟΣΤΟΛΩΝ ΠΑΥΛΟΥ ΚΑΙ ΒΑΡΝΑΒΑ ΣΤΗΝ ΚΑΤΩ ΠΑΦΟ

29 ΙΟΥΝΙΟΥ 2018

O
ΑΝΔΡΕΑ ΦΟΥΛΙΑ, ΒΥΖΑΝΤΙΝΟΛΟΓΟΥ

ΘΕΟΛΟΓΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΚΥΠΡΟΥ

Η ιδιαίτερή μας πατρίδα η Κύπρος είχε την ευλογία να είναι ο πρώτος 
γεωγραφικός χώρος εκτός Συροπαλαιστίνης, όπου έφτασε το μήνυμα του 
Ιησού Χριστού, το οποίο έμελλε να μεταμορφώσει σταδιακά τον κόσμο και την 
κοινωνία. Στη σύντομη αυτή ομιλία θα προσπαθήσουμε να σκιαγραφήσουμε 
την πορεία των αγίων Αποστόλων Παύλου, Βαρνάβα και Μάρκου, ειδικά όμως 
τη σχέση του Παύλου με την πόλη της Πάφου και τον ρόλο του στη μετάβαση 
από την ειδωλολατρία στον Χριστιανισμό, στηριζόμενοι στην Αγία Γραφή, σε 
αγιολογικά κείμενα, αλλά και στη ζώσα παράδοση του τόπου μας, η οποία 
μεταδίδεται από γενιά σε γενιά, ποτίζοντας ασταμάτητα το δέντρο της πίστης 
και του έθνους. 

Η αναφορά των Πράξεων των Αποστόλων «Οἱ μὲν οὖν διασπαρέντες ἀπὸ 
τῆς θλίψεως τῆς γενομένης ἐπὶ Στεφάνῳ διῆλθον ἕως Φοινίκης καὶ Κύπρου 
καὶ Ἀντιοχείας μηδενὶ λαλοῦντες τὸν λόγον εἰ μὴ μόνον Ἰουδαίοις» (Πράξ. 
11,19) μας πληροφορεί για την άμεση σπορά του λόγου του Κυρίου στο 
νησί μας, ήδη αμέσως μετά τη Σταύρωση του Κυρίου και τον λιθοβολισμό 
του Πρωτομάρτυρα Στεφάνου το 33 ή 34 μ.Χ. Ατυχώς, δεν υπάρχουν άλλες 
ιστορικές μαρτυρίες ή τεκμήρια από τη δράση αυτή μέχρι και την πρώτη άφιξη 
των αγίων αποστόλων στο νησί, ρωμαϊκή τότε επαρχία. 

Την ίδια χρονιά, το 34 μ.Χ., συμβαίνει το κοσμοϊστορικής σημασίας  
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γεγονός της μεταστροφής του Σαύλου, μετέπειτα Παύλου, στον Χριστια-
νισμό, ο οποίος λίγους μήνες πριν είχε λάβει μέρος στον λιθοβολισμό 
του διακόνου πρωτομάρτυρα Στεφάνου, αφού σύμφωνα με το βιβλίο 
των Πράξεων, οι συμμετέχοντες «…ἀπέθεντο τὰ  ἱμάτια  αὐτῶν παρὰ τοὺς 
πόδας νεανίου καλουμένου Σαύλου» (Πράξ. 7, 58). Το σχέδιο όμως της Θείας 
Οικονομίας ήθελε τον φλογερό και ακάματο Σαύλο να συνταχθεί με το μέρος 
της αλήθειας και του Χριστού. Γι’ αυτό κατά την πορεία του προς τη Δαμασκό 
προς τιμωρία των Χριστιανών «…καὶ ἐξαίφνης περιήστραψεν αὐτὸν φῶς ἀπὸ 
τοῦ οὐρανοῦ, καὶ πεσὼν ἐπὶ τὴν γῆν ἤκουσε φωνὴν λέγουσαν αὐτῷ· Σαοὺλ 
Σαούλ, τί με διώκεις; εἶπε δέ· τίς εἶ, κύριε; ὁ δὲ Κύριος εἶπεν· ἐγώ εἰμι Ἰησοῦς ὃν σὺ 
διώκεις» (Πράξ. 9, 3-5). Και όπως ομολογεί αμέσως μετά ο ίδιος ο Κύριος για τον 
Παύλο, «…σκεῦος ἐκλογῆς μοί ἐστιν οὗτος τοῦ βαστάσαι τὸ ὄνομά μου ἐνώπιον 
ἐθνῶν καὶ βασιλέων υἱῶν τε ᾿Ισραήλ» (Πράξ. 9, 15). Το συγκλονιστικό αυτό 
γεγονός είχε πραγματικά μεταμορφώσει τον Παύλο από φανατικό διώκτη των 
Χριστιανών σε μια φωτισμένη προσωπικότητα οικουμενικού εκτοπίσματος 
και εμβέλειας, αφού αυτός μετά τον Θεάνθρωπο Χριστό είναι ο κατ’ εξοχήν 
διαμορφωτής και στυλοβάτης του όλου χριστιανικού οικοδομήματος. Ο 
τρόπος της μεταστροφής του μόνον ως Αποκάλυψη και Προφητική κλήση 
όμοια με αυτή των προφητών της Παλαιάς Διαθήκης μπορεί να κατανοηθεί, 
γεγονός το οποίο αντιλαμβάνεται πλήρως και ο ίδιος, όπως φανερώνει το πιο 
κάτω απόσπασμα από την Προς Γαλάτας επιστολή του: «῞Οτε δὲ εὐδόκησεν 
ὁ Θεὸς ὁ ἀφορίσας με ἐκ κοιλίας μητρός μου καὶ καλέσας διὰ τῆς χάριτος 
αὐτοῦ ἀποκαλύψαι τὸν υἱὸν αὐτοῦ ἐν ἐμοί» (Γαλ. 1,15. Ιερ. 1,5), δηλαδή: ο Θεός 
με είχε ξεχωρίσει από την κοιλιά της μάνας μου και η χάρη του με είχε καλέσει 
να τον υπηρετήσω. Αποτέλεσμα της προφητικής αυτής κλήσης και ιδιότητας, 
την οποία συναισθάνεται και αντιλαμβάνεται πλήρως ο απόστολος, είναι το 
πλούσιο και θεμελιακό για την πίστη μας συγγραφικό του έργο, που καλύπτει 
σχεδόν τα μισά βιβλία της Καινής Διαθήκης. 

Ο Παύλος, αν και δεν ανήκε στο στενό κύκλο των μαθητών του Κυρίου, 
ούτε άκουσε κατευθείαν από Εκείνον τη διδασκαλία Του, διαμόρφωσε 
τελεσίδικα και θεμελίωσε τη θεολογία του αρχέγονου Xριστιανισμού και της 
Μίας Αγίας Καθολικής και Αποστολικής Εκκλησίας, με τη σωτηριολογία, 
τη θεολογία της Ελευθερίας, τη σχέση της Παλαιάς Διαθήκης με την Καινή 
Διαθήκη, τη σχέση της ελληνικής φιλοσοφίας και του μηνύματος του Χριστού. 

Ο Παύλος γεννήθηκε στην Ταρσό της Κιλικίας στη Μικρά Ασία, «…οὐκ 
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ἀσήμου πόλεως πολίτης» (Πράξ. 21, 39) σύμφωνα με τις Πράξεις, ενώ σύμφωνα 
με τον γεωγράφο Στράβωνα η Ταρσός ανταγωνιζόταν την Αθήνα και την 
Αλεξάνδρεια για τα υψηλού επιπέδου εκπαιδευτήριά της. Ο πατέρας του ήταν 
Ρωμαίος πολίτης, έτσι και ο Παύλος, ο οποίος γεννήθηκε γύρω στο 10 μ.Χ. 
και μαρτύρησε στη Ρώμη μεταξύ 66 και 68 μ.Χ. Σήμερα συνεορτάζουμε τον 
Απόστολο Παύλο με την ηγετική φυσιογνωμία του αποστόλου Πέτρου, που 
συναπεικονίζονται στη χριστιανική τέχνη ως οι Πρωτοκορυφαίοι θεμελιωτές 
της Εκκλησίας, οι εμπνευστές και εμψυχωτές του πλήθους των μαρτύρων που 
ανέδειξε αυτή.  

Μετά τη μεταστροφή του θείου Παύλου και τα πρώτα του κηρύγματα 
σε Δαμασκό και Ιερουσαλήμ, το αρνητικό κλίμα απέναντί του, εξ αιτίας της 
προτέρας στάσης και δραστηριότητάς του εναντίον της νέας θρησκείας, δεν 
είχε ακόμη διαφοροποιηθεί μεταξύ των Χριστιανών και έτσι οι μαθητές του 
Κυρίου δεν τον εμπιστεύονταν. Όμως ο «Κύπριος τῷ γένει» (Πράξ. 4, 36) 
Βαρνάβας, γόνος Ιουδαίων Ελληνιστών και μαθητής του νομοδιδασκάλου 
Γαμαλιήλ, όπως και ο Παύλος, με την καθοδήγηση του Αγίου Πνεύματος 
στήριξε και υποστήριξε τον Παύλο, πείθοντας τους άλλους αποστόλους 
ότι η μεταστροφή του ήταν γνήσια και ειλικρινής. Κατά την περίοδο αυτή ο 
Βαρνάβας ήταν αυτός ο οποίος είχε τον πρωταγωνιστικό θα λέγαμε ρόλο στον 
σχεδιασμό και λήψη των αποφάσεων. Οι δύο τους και με βοηθό τον Μάρκο-
Ιωάννη, ανιψιό του Βαρνάβα, έφτασαν στη Σαλαμίνα, γενέτειρα του Βαρνάβα, 
από τη Σελεύκεια της Μικράς Ασίας για να ξεκινήσουν την πρώτη αποστολική 
περιοδεία. «Καὶ γενόμενοι ἐν Σαλαμῖνι κατήγγελλον τὸν λόγον τοῦ θεοῦ ἐν ταῖς 
συναγωγαῖς τῶν Ἰουδαίων» (Πράξ. 13, 5). Για τις κινήσεις τους και τη δράση 
τους μας πληροφορούν και πάλιν οι Πράξεις των Αποστόλων αλλά και μερικά 
άλλα μεταγενέστερα κυπριακά έργα του 5ου και 6ου αιώνα, όπως οι Πράξεις 
Βαρνάβα και το Εγκώμιον Βαρνάβα, οι Βίοι των Αγίων Ηρακλειδίου και 
Αυξιβίου, γραμμένα από ευσεβείς συγγραφείς, οι οποίοι διέσωσαν παλαιότερες 
πληροφορίες, που μεταλαμπαδεύονταν μέσα από τη ζώσα τοπική παράδοση. 

Η άφιξη και δράση εδώ του Αποστόλου των Εθνών και του συνεργάτη του, 
ιδρυτή της Εκκλησίας της Κύπρου Βαρνάβα, καθώς και του Μάρκου, είναι ένα 
γεγονός, το οποίο σημάδεψε ανεξίτηλα τη φυσιογνωμία και την ιστορία του 
νησιού, αλλά και της Πάφου ιδιαίτερα, αφού με όχημα την ελληνική γλώσσα 
και συνοδοιπόρο το Άγιο Πνεύμα έριξαν τον καλό σπόρο του ευαγγελισμού. 
Μακραίωνες παραδόσεις από τις περιοδείες αυτές υπάρχουν σε όλη την 
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Κύπρο και έφτασαν μέχρι τις μέρες μας, συντηρώντας τη μνήμη, την πίστη και 
τη δύναμή μας, αλλά υπομιμνήσκοντας ταυτόχρονα και την εδώ και αιώνες 
βαθιά συνυφασμένη ιστορία Ελληνισμού και Χριστιανισμού στο νησί αυτό, 
που πεισματικά θέλει να θυμάται και να μεταλαμβάνει των ναμάτων που μας 
κληροδότησαν οι πρόγονοί μας. Λόγου χάριν, η εδώ στήλη του Αποστόλου 
Παύλου, οι Αποστολιτζιές ελιές στη Σαλαμιού, το νερό των Αποστόλων στον 
κατεχόμενο Κορμακίτη και τόσες άλλες λαϊκές παραδόσεις και τοπωνύμια 
που συντηρούνται και μεταδίδονται από γενιά σε γενιά.

«Διελθόντες δέ τήν νῆσον ἄχρι Πάφου εὗρόν τινα μάγον ψευδοπροφήτην 
Ἰουδαῖον ᾧ ὄνομα Bαριησοῦς, ὅς ἦν σύν τῷ ἀνθυπάτῳ Σεργίῳ Παύλῳ, ἀνδρί 
συνετῷ» (Πράξ. 13, 6-7). Από τη Σαλαμίνα λοιπόν μέχρι και την Πάφο, οι τρεις 
απόστολοι περιηγήθηκαν σε όλο το νησί, κηρύττοντας τον λόγο του Κυρίου. 
Το κήρυγμα του Παύλου απευθυνόταν πλέον σε Ιουδαίους και εθνικούς, ενώ 
χαρακτηριστικό ήταν το παράδειγμα του φιλομαθούς ανθυπάτου Σεργίου 
Παύλου, ο οποίος είχε στον κύκλο των συμβούλων του τον Εβραίο Μάγο 
Ελύμα ή Βαριησού, ο οποίος ίσως σχετιζόταν με Εβραϊκή Σχολή Μάγων, που 
βρισκόταν, σύμφωνα με τον Ρωμαίο ιστορικό Πλίνιο, σε πόλη της Κύπρου, 
πιθανότατα στην πρωτεύουσα Πάφο. Ο Σέργιος κάλεσε τους αποστόλους 
Παύλο και Βαρνάβα για να ακούσει το κήρυγμά τους. Ο Απόστολος Παύλος 
μέσα από τη σύγκρουσή του με τον Ελύμα, όντας βαθύς γνώστης της ελληνικής 
γλώσσας και φιλοσοφίας και με τη δύναμη της πίστης και του λόγου του, 
προκάλεσε την πρώτη ρωγμή στο τείχος της ρωμαϊκής κρατικής θρησκείας 
και εξουσίας, αφού με θαυμαστό τρόπο μετέστρεψε στον Χριστιανισμό τον 
ανθύπατο, τον πρώτο επίσημο κρατικό Ρωμαίο αξιωματούχο. 

Το συμβάν αυτό είχε τεράστια σημασία σημειολογική αλλά και ουσιαστική, 
αφού κατέστησε την Πάφο αλλά και την Κύπρο ως τον πρώτο πολιτικό και 
γεωγραφικό χώρο που κυβερνήθηκε από Χριστιανό. 

Η παράδοση μάλιστα θέλει τον Σαύλο εδώ στην Πάφο να αλλάζει το 
όνομά του σε Παύλο εις ανάμνηση της μεταστροφής του Σεργίου Παύλου, 
ο οποίος στη συνέχεια έγινε επίσκοπος στη γαλλική πόλη Ναρμπόν.

Μας διακατέχει ιδιαίτερη συγκίνηση και δέος γιατί εδώ, σε αυτά τα 
χώματα ακριβώς, στα ερείπια του μεγαλόπρεπου ναού της Παναγίας της 
Χρυσοπολίτισσας, που χρονολογείται στον 4ο-5o αιώνα και φέρει θεμέλια 
παλαιότερων ρωμαϊκών κτισμάτων, η παράδοσή μας αλλά και αρχαιολογικές 
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ενδείξεις θέλουν τον φλογερό και διαπρύσιο κήρυκα του ευαγγελίου να 
κηρύττει εδώ, να αγωνίζεται όπως μεταδώσει το κήρυγμα της αγάπης και 
της Ανάστασης, σε ένα χώρο όπου ήταν τότε η έδρα της ρωμαϊκής εξουσίας. 
Η βασιλική αυτή, μια από τις μεγαλύτερες του νησιού και τις πιο εντυπωσιακές, 
είναι σχεδόν βέβαιο ότι συνδέεται με τη δραστηριότητα και τιμή του Αποστόλου 
Παύλου στην πόλη, αφού μεσαιωνικοί περιηγητές αναφέρουν ότι στο σημείο 
που σήμερα βρίσκεται ο γοτθικός ναός του Αγίου Φραγκίσκου παλαιότερα 
υπήρχε φυλακή, η οποία συνδεόταν είτε με τον Απόστολο Παύλο είτε με τον 
Σέργιο Παύλο. Στην Πάφο και στην πρώτη αυτή ιεραποστολική περιοδεία, 
ο Παύλος ουσιαστικά αναδείχθηκε σε κορυφαίο ηγέτη της αρχέγονης 
Εκκλησίας, μαζί βεβαίως με τον Πέτρο. Από την άλλη ο Βαρνάβας με την 
καθοδήγηση του Αγίου Πνεύματος, παραχώρησε τον πρώτο λόγο και ρόλο 
στον Παύλο, αφού ο Θεός προετοίμαζε για τον Κύπριο απόστολο τον στέ-
φανο του μαρτυρίου και τη δόξα για την εγκαθίδρυση της Κυπριακής 
Εκκλησίας. Η προσπάθεια για τον εκχριστιανισμό του νησιού συνεχίστηκε 
από τους αποστόλους σε όλο το νησί, αφού εγκαταστάθηκαν διάδοχοί τους, 
πρεσβύτεροι και επίσκοποι, οι οποίοι μέσα από την αδιάκοπη αποστολική 
διαδοχή και τη θεσμική πλέον παρουσία της Εκκλησίας συνέχισαν αργά αλλά 
σταθερά την προσπάθεια εξάπλωσης και στήριξης του μηνύματος της νίκης 
της Ζωής έναντι του θανάτου. 

Σε όλη την Κύπρο εντοπίζουμε τα σημάδια της πρώτης αυτής σποράς του 
θείου λόγου από τον Παύλο, αφού σύμφωνα με τον Βίο του Αγίου Αυξιβίου, 
ο Άγιος Ηρακλείδιος, πρώτος επίσκοπος Ταμασσού, χειροτονήθηκε από 
τους αποστόλους Παύλο και Βαρνάβα γύρω στο 45 μ.Χ. Ακόμα ο Μνάσων, 
ο αρχαίος μαθητής των Πράξεων, συνάντησε τον Παύλο και τον φιλοξένησε 
στο σπίτι του στην Ταμασσό, διαδεχόμενος τον Ηρακλείδιο στην επισκοπή 
της πόλης. Αξιοσημείωτο είναι το γεγονός ότι ακόμα και μετά την αναχώρηση 
του Παύλου από την Κύπρο, αυτός νοιάζεται και φροντίζει για την πορεία 
του Χριστιανισμού στο νησί και διατάσσει με επιστολή του τον Ηρακλείδιο 
να ορίσει και να εγκαταστήσει ως επίσκοπο στην Πάφο τον Επαφρά και τον 
Τυχικό στη Νεάπολη. Αξιομνημόνευτη είναι επίσης και η περίπτωση του 
αγίου Αριστόβουλου, αδελφού του αποστόλου Βαρνάβα και ακολούθου του 
Παύλου, ο οποίος γίνεται ο φωτιστής της Μεγάλης Βρετανίας και πρώτος 
επίσκοπός της.

Αυτά συμβαίνουν γύρω στο 45 μ.Χ., ενώ στη συνέχεια και μετά από πολλές 



508 ΑΝΔΡΕΑ  ΦΟΥΛΙΑ:  Ο ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΠΑΥΛΟΣ ΚΑΙ Ο ΠΡΩΙΜΟΣ ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΣΜΟΣ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ

άλλες περιοδείες οι δύο πρωτοκορυφαίοι απόστολοι Παύλος και Πέτρος 
θα καταλήξουν καθοδηγούμενοι από την πρόνοια του Θεού στη Ρώμη, τη 
μεγαλόπρεπη πρωτεύουσα της αχανούς Ρωμαϊκής αυτοκρατορίας, όπου πλέον 
είχε αρχίσει η αντίστροφη μέτρηση για τη τελική νίκη του Χριστιανισμού.

Η δράση των αγίων αποστόλων στο νησί σηματοδότησε την απαρχή μιας 
δύσκολης αλλά ένδοξης πορείας για την Εκκλησία της Κύπρου. Ο ουρανοβά-
μων Παύλος με το Οικουμενικό κήρυγμά του και την εμβληματική του 
παρουσία, ο Βαρνάβας με τη δράση του, τη θαυμαστή πρόνοιά του, το μαρτύριο 
και τον ενταφιασμό του, εκεί στο τουρκοπατημένο σήμερα μοναστήρι του 
στην Αμμόχωστο, έγιναν οι άσβεστοι φάροι που καθοδήγησαν την Εκκλησία 
μας σε χαλεπούς και σκοτεινούς αιώνες. 

Η κατοχύρωση του Αυτοκεφάλου της Εκκλησίας μας μέσα από Οικου-
μενικές Συνόδους διασφάλισε, όχι μόνο την ανεξαρτησία της έναντι άλλων, 
πληθυσμιακά και πολιτικά ισχυρότερων εκκλησιαστικών κέντρων, αλλά το 
και σπουδαιότερο, διατήρησε μέσα στους αιώνες ανόθευτη την πίστη και 
την εθνική μας ταυτότητα. Μέσα στους κόλπους της Μητέρας Εκκλησίας, 
μέσα από το Ψαλτήρι και το Ευαγγέλιο, μέσα από την ελληνική γλώσσα 
και τις πανάρχαιες παραδόσεις, ο λαός μας βρήκε καταφύγιο και ασφάλεια, 
παρηγοριά και ανακούφιση, δύναμη και υπομονή να αντέχει τις κακουχίες και 
τις στερήσεις.

Οι αλλόδοξοι και αλλόθρησκοι κατακτητές αποδείχτηκαν, εν τέλει, αδύ-
νατοι στο να μετακινήσουν τον λαό από τις βαθιές του ρίζες, οι οποίες του 
πρόσφεραν πάντα το ζωηφόρο ύδωρ, που τον κράτησε ζωντανό μέσα στους 
αιώνες, ώστε να παραδώσει στις επόμενες γενεές τα πρέποντα και τα δέοντα. 
Αμήν.
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