
 
 

«Ο Θεός έδωσε στον 

άνθρωπο ό,τι πιο ωραίο και 

καλό. Τον προόρισε να γίνει 

τέλειος. Του έδωσε, όμως, και 

την ελευθερία, και έτσι έγκειται 

και σ’ εκείνον ν’ ακολουθήσει το 

αγαθό, ή το κακό. Από το ένα 

μέρος η αγάπη του Θεού, κι από 

το άλλο η ελευθερία του 

ανθρώπου. Αγάπη και ελευθερία 

μπλέκουν. Ενώνεται το πνεύμα 

με το Πνεύμα. Αυτή είναι η 

μυστική ζωή. Όταν το πνεύμα 

μας ενώνεται με το Πνεύμα του 

Θεού, τότε κάνομε το αγαθό, 

γινόμαστε αγαθοί».  

 

(Άγιος Πορφύριος Καυσοκαλυβίτης). 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Στην προσευχή σου μην 

ζητάς τίποτε άλλο, εκτός από τη 

μετάνοια, ούτε φώτα, ούτε 

θαύματα, ούτε προφητείες, ούτε 

χαρίσματα καθόλου, παρά 

μετάνοια. Η μετάνοια θα φέρει 

την ταπείνωση, η ταπείνωση θα 

σου φέρει τη χάρη του Θεού, και 

ο Θεός θα σου έχει μέσα στη 

χάρη Του ό,τι χρειάζεται για τη 

δική σου σωτηρία».  

 
(Όσιος Παΐσιος Αγιορείτης). 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

Ιερα μητροπολις  
 ταμασου και ορεινησ  

 
 
 
 

 

 

ΚΘ΄ ΣΥΝΕΔΡΙΟ  

 

 
Θέμα: 

«Μηνύματα και διδάγματα από τη ζωή και  

τη διδασκαλία των σύγχρονων 

Αγίων Παϊσίου Αγιορείτου  

και Πορφυρίου Καυσοκαλυβίτου». 

 

 

Τόπος: 
Αίθουσα Εκδηλώσεων των Κοινοτικών 

Συμβουλίων Δευτεράς,  

(απέναντι από το Δημοτικό Σχολείο Δευτεράς). 

 

 

Ημερομηνία: 

Κυριακή, 17  Μαΐου 2015, ώρα 11.00́  π. μ. 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 
 

Η Χριστιανική Ένωση 
Κυπρίων Επιστημόνων (ΧΕΚΕ) 

σας προσκαλεί στο ΚΘ΄ Συνέδριο, 
που συνδιοργανώνει  

με την Ιερά Μητρόπολη Ταμασού και Ορεινής 
την Κυριακή, 17 Μαΐου 2015 

και ώρα 11.00΄ π.μ. 
στην Αίθουσα Εκδηλώσεων  

των Κοινοτικών Συμβουλίων Δευτεράς, 
(απέναντι από το Δημοτικό Σχολείο Δευτεράς) 

με θέμα: 
«Μηνύματα και διδάγματα από τη ζωή  

και τη διδασκαλία των σύγχρονων Αγίων   
Παϊσίου Αγιορείτου και  

Πορφυρίου Καυσοκαλυβίτου». 
 

Σημείωση: Θα προηγηθεί, το πρωί, Αρχιερατικό 
Συλλείτουργο στον Ιερό Ναό Αγίου Γεωργίου 

Πάνω Δευτεράς. 
 

 Π.Α. 
Πρωτ. Θεόδωρος Στυλιανού: τηλ. 99594383. 

Φρίξος Κλεάνθους: τηλ. 99635768. 
Τάκης Μιτσίδης: τηλ. 99875554. 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ 

 

10.30΄-10.55΄ π.μ. Προσέλευση Συνέδρων. 

10.55΄ π.μ. Πέρας προσελεύσεως. 

 

Εναρκτήρια Τελετή (11.00΄-11.30΄π.μ.). 

 Προσευχή.  

 Προσφώνηση από τον Πρόεδρο της 

Χ.Ε.Κ.Ε. κ. Φρίξο Κλεάνθους. 

 Προσφώνηση από τον Πανιερώτατο 

Μητροπολίτη Ταμασού και Ορεινής κ. Ησαϊα. 

 Χαιρετισμός και κήρυξη των εργασιών του 

Συνεδρίου από την Α.Μ. τον Αρχιεπίσκοπο 

Κύπρου κ.κ. Χρυσόστομο B΄.  

 

ΕΙΣΗΓΗΣΕΙΣ (11.30΄-12.30΄). 

11.30΄-12.00΄ μ.  Α΄ Εισήγηση 
Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Σισανίου   
και Σιατίστης κ. Παύλος: «Μηνύματα  
και διδάγματα από τη ζωή και τη  
διδασκαλία του Αγίου  
Πορφυρίου Καυσοκαλυβίτου».  
 

12.00΄ μ.-12.30΄ μ.μ.  Β΄ Εισήγηση.  
Πανιερώτατος Μητροπολίτης Λεμεσού  
κ. Αθανάσιος: «Μηνύματα και διδάγματα  
από τη ζωή και τη διδασκαλία  
του Αγίου Παϊσίου Αγιορείτου».  

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
12.30΄-13.00΄ Συζήτηση-Εξαγωγή πορισμάτων. 
 
13.00΄ Λήξη Συνεδρίου. 
 

Συντονιστής: Πανιερώτατος Μητροπολίτης 

Ταμασού και Ορεινής κ. Ησαϊας. 

 

13.30΄ Γεύμα (προαιρετικά, σε παραπλήσιο  
Εστιατόριο). Τιμή: 15 ευρώ το άτομο. 
 
Θερμότατη παράκληση: Θερμότατα  
παρακαλούμε όπως απαραιτήτως  
μας δηλώσετε τη συμμετοχή σας στο  
γεύμα μέχρι το μεσημέρι της Πέμπτης,  
14ης Μαΐου 2015, στα τηλέφωνα:  
 
Πρωτ. Θεόδωρος Στυλιανού, τηλ. 99594383. 
Φρίξος Κλεάνθους, τηλ. 99635768. 
Τάκης Μιτσίδης, τηλ. 99875554. 
 
Τονίζεται ότι όσοι δεν δηλώσουν τη  
συμμετοχή τους στο γεύμα, δεν θα  
μπορέσουν, δυστυχώς, να  
παρακαθίσουν σ` αυτό.  
Ευχαριστούμε για την κατανόηση. 

 

 


