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ΑΝΑΚΟΙΝΩΘΕΝ ΤΗΣ ΙΕΡΑΣ ΣΥΝΟΔΟΥ
a

Ἡ Ἱερὰ Σύνοδος τῆς Ἐκκλησίας τῆς Κύπρου συνῆλθε σήμερα Δευτέρα, 
7 Μαρτίου 2016, σὲ ἔκτακτη συνεδρία, ὑπὸ τὴν προεδρία τῆς Α.Μ. 
τοῦ Ἀρχιεπισκόπου κ.κ. Χρυσοστόμου καὶ ἐργάσθηκε ὡς ἑξῆς:

1.     Συνέχισε τὴ συζήτηση ἐπὶ τῶν κειμένων τῆς μελλούσης νὰ συνέλθει 
Ἁγίας καὶ Μεγάλης Συνόδου τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας.

2.    Κατήρτισε Ἐγκύκλιο, πρὸς τοὺς πιστούς, γιὰ τὸ θέμα τῶν ἐκτρώσεων, 
ἡ ὁποία θὰ ἀναγνωσθεῖ στοὺς ἱεροὺς ναοὺς τὴν Κυριακὴ τῆς Ὀρθοδοξίας. 

3.     Ὥρισε τὰ μέλη τῆς Ἀνακριτικῆς Ἐπιτροπῆς γιὰ τὴν ἑπόμενη πενταετία 
ἐκ τῶν Ἐπισκόπων Λήδρας, Νεαπόλεως καὶ Μεσαορίας καὶ τῶν ἱερέων 
Μιχαὴλ Πηγασίου καὶ Παναγιώτη Κώστα.

ΣΥΝΟΔΙΚΗ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 
γιὰ τὸ θέμα τῶν ἐκτρώσεων

Ἡ Ἱερὰ Σύνοδος παντὶ τῷ χριστεπωνύμῳ πληρώματι τῆς Ἁγιωτάτης 
Ἀποστολικῆς Ἐκκλησίας τῆς Κύπρου.

Χάρις ὑμῖν καὶ εὐλογία παρὰ τοῦ ἐν Τριάδι προσκυνουμένου Θεοῦ ἡμῶν.

  Τέκνα ἐν Κυρίῳ ἀγαπητά,

Τὴ σημερινὴ μεγάλη ἑορτὴ τῆς Ὀρθοδοξίας, κατὰ τὴν ὁποία 
πανηγυρίζουμε τὸν θρίαμβο τῆς Ἐκκλησίας ἐπὶ τῶν παντὸς εἴδους αἱρέσεων 
καὶ τιμοῦμε τὸ ἦθος τῆς ἀμωμήτου πίστεώς μας, ὅπως αὐτὸ βιώθηκε ἀνὰ 
τοὺς αἰῶνας ἀπὸ τὸν Ὀρθοδοξο λαό, ἐπιλέξαμε νὰ ἀπευθυνθοῦμε πρὸς 
ἐσᾶς, καθιστώντας σας μετόχους τῆς ἀγωνίας μας σ’ ἕνα βασικὸ τομέα τῆς 
ἀνθρώπινης ζωῆς.



Θὰ ἔχετε, ἴσως, πληροφορηθεῖ ἀπὸ τὰ Μ.Μ.Ε. ὅτι ἐπιχειρεῖται ἀπὸ 
τὴ Βουλὴ τῶν Ἀντιπροσώπων θέσπιση νομοθεσίας, ποὺ νὰ ἐπιτρέπει τὶς 
ἐκτρώσεις, κάτω ἀπὸ κάποιες χαλαρὲς προϋποθέσεις. Τὸ θέμα ἅπτεται 
βασικῶν ἀρχῶν τῆς πίστεώς μας καὶ ἔρχεται σὲ ἀντίθεση μὲ τὸ Ὀρθοδοξο 
ἦθος τοῦ λαοῦ μας. Ἐπιθυμοῦμε, γι’ αὐτό, νὰ ἐκθέσουμε πρὸς ἐσᾶς, τὰ πιστὰ 
μέλη τῆς Ἐκκλησίας, τὴ θέση μας, ὅπως ἤδη ἔχουμε κάμει καὶ πρὸς τοὺς 
ἁρμοδίους φορεῖς.

Ἡ Ἐκκλησία, στηριζομένη πάνω στὴν Ἁγία Γραφὴ καὶ τὴν Ἱερά μας 
Παράδοση, πιστεύει ὅτι ἡ ἀνθρώπινη ζωὴ ὑφίσταται ἐξ ἄκρας συλλήψεως, 
ἀπὸ τὴ στιγμὴ δηλαδὴ τῆς γονιμοποίησης, ὁπότε γίνεται καὶ ἡ ἐμψύχωση τοῦ 
ἀνθρώπου. Ἀπαιτεῖται, ὡς ἐκ τούτου, ἀπὸ τὴ στιγμὴ αὐτή, πλήρης σεβασμὸς καὶ 
προστασία πρὸς τὸ νέο ἀνθρώπινο πρόσωπο. Τὴν πίστη της αὐτὴ διακηρύττει 
ἐμπράκτως ἡ Ἐκκλησία μὲ τὴ θέσπιση ἑορτῶν, οἱ ὁποῖες ἀναφέρονται στὴ 
σύλληψη ἐπιφανῶν ἁγίων προσώπων, τὴν ἔναρξη τῆς ζωῆς τους δηλαδή, 
στὰ σπλάχνα τῶν μητέρων τους. Ἔτσι δὲν ἑορτάζουμε μόνο τὴ γέννηση τῆς 
Θεοτόκου, στὶς 8 Σεπτεμβρίου, ἀλλὰ καὶ τὴ σύλληψή της ἀπὸ τὴν Ἁγία Ἄννα, 
ἐννέα ἀκριβῶς μῆνες προηγουμένως, στὶς 9 Δεκεμβρίου. Τὸ ἴδιο καὶ γιὰ τὸν 
Ἅγιο Ἰωάννη τὸν Πρόδρομο: γιορτάζει ἡ Ἐκκλησία τὴ σύλληψή του στὶς 23 
Σεπτεμβρίου καὶ ἐννέα μῆνες ἀργότερα, στὶς 24 Ἰουνίου, τὴ γέννησή του. Καὶ 
διὰ τὴν κατὰ σάρκα γέννηση τοῦ Χριστοῦ ἔχουμε τὴν ἀντίστοιχη ἑορτὴ τοῦ 
Εὐαγγελισμοῦ τῆς Θεοτόκου, ἐννέα μῆνες προηγουμένως.

Ὁ Ἀπόστολος Παῦλος ἀναφέρεται στὴν ἐπιλογή του ἀπὸ τὸν Θεὸ 
γιὰ τὸ ἀποστολικὸ ἔργο πρὶν ἀπὸ τὴ γέννησή του καὶ λέγει ὅτι ὁ Θεὸς τὸν 
«ἀφώρισεν ἐκ κοιλίας μητρὸς αὐτοῦ καὶ τὸν ἐκάλεσε διὰ τῆς χάριτος αὐτοῦ...» 
(Πρβλ. Γαλ.1,15).  Στὴν Παλαιὰ Διαθήκη ὁ Ἡσαΐας ἀναφέρει: «Ἐκ κοιλίας 
μητρός μου ἐκάλεσε τὸ ὄνομά μου» (Ἡσ. 49,1).  Καὶ πολλὰ ἄλλα χωρία τῆς 
Ἁγίας Γραφῆς μιλοῦν γιὰ τὸν ἀνθρωπο κατὰ τὴ διάρκεια τῆς κύησής του, πρὶν 
ἀπὸ τὴ γέννησή του.

Ἡ Ἐκκλησία, ὡς ἐκ τούτου, θεωρεῖ (καὶ σὲ τοῦτο δὲν ἀμφιταλαντεύθηκε 
ποτὲ) ὅτι ἡ ἔκτρωση, ἡ τεχνητὴ δηλαδὴ διακοπὴ τῆς κύησης, συνιστᾶ φόνο. 
Ὁ Μέγας Βασίλειος μιλᾶ ἀνεπιφύλακτα:

«Ἡ φθείρασα κατ’ ἐπιτήδευσιν, φόνου δίκην ὑπέχει» (Β΄ Κανὼν Μεγάλου 
Βασιλείου). Δηλαδὴ ἡ ἔγκυος γυναίκα ποὺ ξεπίτηδες θανατώνει τὸ ἔμβρυο 
εἶναι φονεύτρια. Ξεκαθαρίζει ὅτι «..αἱ τὰ ἀμβλωθρίδια διδοῦσαι φάρμακα 
φονεύτριαί εἰσι καὶ αὐταί, καὶ αἱ δεχόμεναι τὰ ἐμβρυοκτόνα δηλητήρια» 
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(Η΄ Κανὼν Μεγάλου Βασιλείου). Δηλαδὴ εἶναι φονεῖς τόσον ἐκείνοι ποὺ 
δίνουν τὰ φάρμακα γιά ἔκτρωση ὅσο καὶ ἐκεῖνες ποὺ λαμβάνουν τὰ δηλητήρια 
ποὺ φονεύουν τὸ ἔμβρυο. Ὁ Ἅγιος Ἰωάννης ὁ Χρυσόστομος θεωρεῖ τὴν 
ἔκτρωση ἔγκλημα βαρύτερο καὶ ἀπὸ τὸν φόνο. Κατὰ τὸν φόνο τὸ θῦμα μπορεῖ 
νὰ ἀμυνθεῖ, τὸ ἔμβρυο, ὅμως, στερεῖται αὐτῆς τῆς δυνατότητας.

Μὲ βάση τὰ πιὸ πάνω καταλαβαίνετε ὅτι ἡ ἔκτρωση δὲν ἀφορᾶ τή γυναίκα 
καὶ τὸ σῶμα της, οὔτε τὴ γυναίκα καὶ τὸν ἄνδρα της. Τὸ κυοφορούμενο εἶναι 
ξεχωριστὸ πρόσωπο μὲ ἀναφορὰ στὸν Θεό. Καὶ εἶναι ὁ Θεὸς ποὺ ἔχει ἐξουσία 
πάνω του καὶ κανένας ἄλλος.

Στὸ συζητούμενο νομοσχέδιο προβάλλεται καὶ ὡς λόγος γιὰ τὴν 
ἔκτρωση ἡ διάγνωση ἀσθενειῶν εἰς τὸ ἔμβρυο, οἱ ὁποῖες καὶ θὰ κατατρύχουν 
τὸν ἄνθρωπο, ὅταν γεννηθεῖ. Ὑπάρχουν, ὅμως, καὶ γεννηθέντα βρέφη μὲ 
ἀσθένειες. Ἐπιτρέπεται καὶ τούτων ἡ θανάτωση; Ἂν μποροῦμε νὰ φονεύουμε 
τὸ ἀγέννητο, γιατὶ νὰ μὴν μποροῦμε νὰ κάμουμε τὸ ἴδιο καί μὲ τὸ γεννηθέν; 
Ἐξάλλου κάποια ἀσθένεια μπορεῖ νὰ πλήξει ὁποιοδήποτε σὲ κάθε στάδιο 
τῆς ζωῆς του. Θὰ ἦταν ὀρθὴ ἀντιμετώπιση τῆς ἀσθένειας ἡ θανάτωση τοῦ 
ἀσθενοῦς; 

Διὰ τὴν Ἐκκλησία οὐδεμία λύση δύναται νὰ θεωρηθεῖ ἠθικὴ καὶ ἀποδεκτή, 
ἂν καταστρέφει ἀνθρώπινη ζωὴ σὲ ὁποιοδήποτε στάδιό της. Πρὸς τοῖς ἄλλοις 
δὲν μπορεῖ νὰ παραβλεφθεῖ καὶ τὸ γεγονὸς ὅτι, τόσον ἰατρικῶς ὅσον καὶ 
στατιστικῶς, ἐπιβεβαιώνεται ἡ φόρτιση μὲ τύψεις καὶ  ἀπροσμέτρητο ἄγχος 
τῶν γυναικῶν, ποὺ γιὰ ὁποιοδήποτε λόγο προχωροῦν σὲ ἔκτρωση. 

Ὑπεύθυνα φρονοῦμε ὅτι ἐὰν ἐγκριθεῖ τὸ προτεινόμενο νομοσχέδιο, θὰ 
συμβάλει στὴν ὑποτίμηση τῆς ἀνθρώπινης ζωῆς καὶ στὴν ἀποϊεροποίηση 
τοῦ ἀνθρώπινου προσώπου. Πιστεύουμε ἀκραδάντως ὅτι οἱ νόμοι πρέπει 
νὰ ἔχουν ὡς στόχο, ἀφ’ ἑνὸς μὲν τὴν προστασία τῶν ἀσθενεστέρων τάξεων 
τῶν ἀνθρώπων -καὶ τέτοια τάξη εἶναι καὶ τὰ ἔμβρυα-  ἀφ’ ἑτέρου δὲ τὴ 
διαπαιδαγώγηση τῆς κοινωνίας∙ καὶ δὲν μποροῦν σὲ καμιὰ περίπτωση νά 
ἀνάγουν σὲ κανόνα  δικαίου μίαν ἐξόφθαλμη παρανομία. Νομοθετήματα 
ξένα πρὸς τὰ ἤθη τοῦ λαοῦ μας πρέπει νὰ ἀποφεύγονται. Ἀκόμα καὶ σὲ 
λαοὺς ποὺ δὲν ἔχουν πρόβλημα ὑπογεννητικότητας καὶ ἐθνικῆς ἐπιβίωσης, 
τέτοια νομοθετήματα ἀμβλύνουν τὰ ἠθικὰ αἰσθητήρια τῶν ἀνθρώπων καὶ 
συμβάλλουν στὴ διάλυση τῆς κοινωνίας.

Καλοῦμε τὶς ἁρμόδιες ὑπηρεσίες τοῦ κράτους, ποὺ χωρὶς τὴν ἀπαιτούμενη 
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θρησκευτικὴ καὶ ἐθνικὴ εὐαισθησία, καὶ χωρὶς τὸν πρέποντα σεβασμὸ πρὸς 
τὰ ἤθη τοῦ λαοῦ μας, ἔχουν ἑτοιμάσει τὸ προτεινόμενο νομοθέτημα, νὰ 
ἀναλογισθοῦν τὶς εὐθύνες τους ἀπέναντι στὸν Θεὸ καὶ τὴν πατρίδα μας καὶ νὰ 
ἀναθεωρήσουν τὴν πράξη τους. Πολὺ περισσότερο καλοῦμε τοὺς βουλευτὲς 
νὰ ἀποφύγουν τὴν ψήφιση ἑνὸς νόμου, ποὺ παραθεωρεῖ βασικὲς ἀρχὲς τῆς 
πίστης μας καὶ εὐτελίζει τὴν ἀνθρώπινη ζωή. Πῶς μποροῦν οἱ βουλευτὲς νὰ 
συνδυάσουν τὴ συχνὴ παρουσία τους στοὺς ναοὺς καὶ τὴν ἐκφώνηση λόγων, 
μὲ τὴν προκλητικὴ παραθεώρηση  τοῦ «οὐ φονεύσεις», ποὺ εἶναι μία ἀπὸ τὶς 
βασικὲς ἐντολὲς τοῦ Θεοῦ; 

Κάνουμε ἔκκληση πρὸς ὅσες γυναῖκες ἢ οἰκογένειες ἀντιμετωπίζουν 
τὸ δίλημμα τῆς ἔκτρωσης γιὰ ὁποιοδήποτε λόγο (οἰκονομικὴ στενότητα, 
ἀσθένειες τοῦ ἐμβρύου ἢ τῆς μητέρας, κοινωνικὴ κατακραυγὴ κ.ἄ.) νὰ μὴ 
διαπράξουν φόνο μιᾶς ἀνυπεράσπιστης ὓπαρξης, ἀλλὰ νὰ ἀπευθύνονται 
πρὸς ἐμᾶς, τὰ Μέλη τῆς Ἱερᾶς Συνόδου, προσωπικῶς. Καὶ ἐμεῖς, πέραν τῆς 
ἠθικῆς στήριξης καὶ τῶν συμβουλῶν, ἀναλαμβάνουμε ὑπεύθυνα καὶ μὲ κάθε 
μυστικότητα, νὰ δώσουμε ἀσφαλές καταφύγιο καὶ κάθε εἴδους βοήθεια μέχρι 
τὴ γέννηση τοῦ παιδιοῦ.

Θέτοντας τοὺς ἐκλελεγμένους ἀντιπροσώπους τοῦ λαοῦ ἀπέναντι τῶν 
εὐθυνῶν τους, καλοῦμε τὸν πιστὸ λαὸ τοῦ Θεοῦ, ὅπως ἀπαιτήσει ἀπὸ τοὺς 
ἐντολοδόχους του σεβασμὸ πρὸς τὴ θρησκεία καὶ τὸ ἀνθρώπινο ἤθος του. 

Ἐπικαλούμενοι πρὸς ὅλους, ἄρχοντες καὶ ἀρχομένους, τὸν φωτισμὸ καὶ 
τὴν ἐνίσχυση τοῦ ἐν Τριάδι προσκυνουμένου Θεοῦ ἡμῶν, κατὰ τὸ στάδιο τῶν 
πνευματικῶν ἀγώνων, τὸ ὁποῖο διανύουμε, διατελοῦμε

Μετ’ εὐχῶν διαπύρων

 Ἡ Ἁγία καὶ Ἱερὰ Σύνοδος τῆς Ἐκκλησίας τῆς Κύπρου.

      Ἱερὰ Σύνοδος,
   7 Μαρτίου 2016
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Ἡ  Ἱερὰ Σύνοδος τῆς Ἐκκλησίας τῆς Κύπρου συνῆλθε σήμερα Τρίτη, 
5 Ἀπριλίου 2016, σὲ ἔκτακτη συνεδρία, ὑπὸ τὴν προεδρία τῆς 
Α.Μ. τοῦ Ἀρχιεπισκόπου κ.κ. Χρυσοστόμου καὶ ἐργάσθηκε ὡς ἑξῆς:

1) Συνέχισε καὶ ὁλοκλήρωσε τὴ συζήτηση ἐπὶ τῶν κειμένων τῆς μελλούσης 
νὰ συνέλθει Ἁγίας καὶ Μεγάλης Συνόδου τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας καὶ 
ἀπεδέχθη, κατὰ πλειοψηφία, τροποποιητικὲς εἰσηγήσεις τριμελοῦς Συνοδικῆς 
Ἐπιτροπῆς, ποὺ εἶχε συσταθεῖ γιὰ τὸν σκοπὸ αὐτό.

2)Διεξῆλθε τὶς ἐκθέσεις τῶν ἀρχιερέων ποὺ συμμετέχουν στοὺς 
διαφόρους ἐκκλησιαστικοὺς Διαλόγους καί, ὕστερα ἀπὸ συζήτηση, ἔλαβε τὶς 
δέουσες ἀποφάσεις.

Ἱερὰ Ἀρχιεπισκοπὴ Κύπρου,

5 Ἀπριλίου 2016.



ΟΜΙΛΙΑ
ΤΗΣ Α. Θ. ΠΑΝΑΓΙΟΤΗΤΟΣ

ΤΟΥ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟΥ ΠΑΤΡΙΑΡΧΟΥ
κ. κ.  ΒΑΡΘΟΛΟΜΑΙΟΥ

ΛEΣΒΟΣ, 16 AΠΡΙΛIΟΥ 2016 

Προσφιλεῖς ἀδελφοί καί ἀδελφές,

Πολύτιμοι νέοι καί παιδιά,

Ταξιδεύσαμε ἐδῶ γιά νά σᾶς κοιτάξουμε στά μάτια, νά ἀκούσουμε τίς 
φωνές σας καί νά σφίξουμε τά χέρια σας.  Ταξιδεύσαμε ἐδῶ  γιᾶ νά σᾶς 
ποῦμε ὅτι ἐνδιαφερόμαστε γιά σᾶς. Ἤλθαμε ἐδῶ διότι ὁ κόσμος δέν 

σᾶς ξέχασε.

Μέ τούς ἀδελφούς μας, τόν Πάπα Φραγκῖσκο καί τόν Ἀρχιεπίσκοπο 
Ἱερώνυμο, εἴμαστε ἐδῶ σήμερα, γιά νά ἐκφράσουμε τήν ἀλληλεγγύη μας καί 
τήν ὑποστήριξή μας πρὸς τόν Ἑλληνικό λαό,  ὁ ὁποῖος σᾶς δέχθηκε καί σᾶς 
φρόντισε. Καί εἴμαστε ἐδῶ γιά νά σᾶς ὑπενθυμίσουμε ὅτι - ἀκόμη καί ὅταν οἱ 
ἄνθρωποι μᾶς ἀποστρέφωνται -  παρ᾿ ὅλα αὐτά  «Ὁ Θεός εἶναι ἡ καταφυγή καί 
ἡ δύναμή μας∙ Ὁ Θεός εἶναι ἡ βοήθειά μας στίς ταλαιπωρίες μας. Ἑπομένως, 
δέν θά φοβηθοῦμε» (Ψαλμ., 45, 2-3).

Γνωρίζουμε ὅτι ἤλθατε ἀπό τόπους ἐμπόλεμους, πεινασμένοι καί 
ὑποφέροντες. Γνωρίζουμε ὅτι οἱ καρδιές σας εἶναι γεμάτες ἀπό ἀγωνία 
γιά τίς οἰκογένειές σας. Γνωρίζουμε ὅτι ἀναζητεῖτε ἕνα  ἀσφαλέστερο καί 
φωτεινότερο μέλλον. 



Δακρύσαμε ὅταν εἴδαμε τή Μεσόγειο θάλασσα νά γίνεται τάφος γιά 
τούς ἀγαπημένους σας. Δακρύσαμε ὅταν γίναμε μάρτυρες τῆς συμπαθείας 
καί εὐαισθησίας τῶν κατοίκων τῆς Λέσβου καί τῶν ἄλλων Νησιῶν. Ἀλλά 
δακρύσαμε ἐπίσης ὅταν εἴδαμε τήν σκληροκαρδία τῶν συνανθρώπων μας - 
τῶν ἀδελφῶν σας- νά κλείνουν τά σύνορα καί νά γυρίζουν τήν πλάτη τους.

Αὐτοί πού σᾶς φοβοῦνται δέν σᾶς κοίταξαν στά μάτια. Αὐτοί πού σᾶς 
φοβοῦνται δέν βλέπουν τά πρόσωπά σας. Αὐτοί πού σᾶς φοβοῦνται δέν 
βλέπουν τά παιδιά σας.  

Ξεχνοῦν ὅτι ἡ ἀξιοπρέπεια καί ἡ ἐλευθερία ὑπερβαίνουν τόν φόβο καί 
τόν διαχωρισμό.  Ξεχνοῦν ὅτι ἡ μετανάστευση δέν εἶναι θέμα τῆς Μέσης 
Ἀνατολῆς καί τῆς Βόρειας Ἀφρικῆς, τῆς  Εὐρώπης καί τῆς Ἑλλάδος. Εἶναι ἕνα 
πρόβλημα παγκόσμιο.

Ὁ κόσμος θά κριθῇ ἀπό τόν τρόπο μέ τόν ὁποῖο σᾶς συμπεριφέρθηκε. 
Καί ὅλοι θά εἴμαστε ὑπόλογοι γιά τόν τρόπο μέ τόν ὁποῖο ἀντιμετωπίζουμε 
τήν κρίση καί τή σύγκρουση στίς περιοχές ἀπό τίς ὁποῖες προέρχεστε.  

Ἡ Μεσόγειος θάλασσα δέν θά ἔπρεπε νά εἶναι τάφος. Εἶναι χῶρος ζωῆς, 
σταυροδρόμι πολιτισμῶν, χῶρος  ἀνταλλαγῆς καί διαλόγου. Προκειμένου 
νά ἐπανεύρῃ τήν ἀρχική της κλήση, ἡ Mare Nostrum, καί ἰδιαιτέρως τό 
Αἰγαῖο πέλαγος, ὅπου συναχθήκαμε σήμερα, πρέπει νά εἶναι θάλασσα 
εἰρήνης. Προσευχόμαστε, ὥστε οἱ συγκρούσεις στή Μέση Ἀνατολή, οἱ ὁποῖες 
βρίσκονται στή ρίζα τῆς μεταναστευτικῆς κρίσεως, νά παύσουν σύντομα καί 
ὅτι ἡ εἰρήνη θά ἀποκατασταθῇ. Προσευχόμαστε γιά ὅλο τόν κόσμο αὐτῆς τῆς 
περιοχῆς. Θά θέλαμε νά ἐπισημάνουμε ἰδιαιτέρως τή δραματική κατάσταση 
τῶν χριστιανῶν εἰς τή Μέση Ἀνατολή, καθώς ἐπίσης καί τῶν ἄλλων ἐθνικῶν 
καί θρησκευτικῶν μειονοτήτων αὐτῆς, πού χρειάζονται ἄμεση δράση, ἐάν δέν 
θέλουμε νά τίς δοῦμε νά ἐξαφανίζωνται.       

Ὑποσχόμαστε ὅτι δέν θά σᾶς ξεχάσουμε ποτέ. Δέν θά σταματήσουμε 
ποτέ νά μιλοῦμε γιά σᾶς. Καί σᾶς διαβεβαιώνουμε ὅτι θά κάνουμε τό πᾶν γιά 
νά ἀνοίξουμε τά μάτια καί τίς καρδιές τοῦ κόσμου. 

Ἡ εἰρήνη δέν εἶναι τό τέλος τῆς ἱστορίας. Ἡ εἰρήνη εἶναι ἡ ἀρχή μιᾶς 
Ἱστορίας συνδεδεμένης μέ τό μέλλον. Ἡ Εὐρώπη πρέπει νά τό γνωρίζῃ 
καλύτερα ἀπό ὁποιαδήποτε ἄλλη Ἤπειρο.
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Αὐτό τό ὄμορφο νησί στό ὁποῖο βρισκόμαστε τώρα ἀκριβῶς εἶναι μία 
τελεία στόν χάρτη. 

Γιά νά ἐπιβληθῇ στόν ἄνεμο καί τή θαλασσοταραχή, ὁ Ἰησοῦς, σύμφωνα 
μέ τό Εὐαγγέλιο τοῦ Λουκᾶ, πρόσταξε τόν ἄνεμο νά σταματήσῃ ἐντελῶς, 
ὅταν τό σκάφος πού βρισκόταν Αὐτός καί οἱ μαθητές Του κινδύνευε. Τελικά, ἡ 
ἠρεμία διαδέχθηκε τήν καταιγίδα. 

Ὁ Θεός νά σᾶς εὐλογῇ. Ὁ Θεός νά σᾶς προστατεύῃ. Καί ὁ Θεός νά σᾶς 
ἐνδυναμώνῃ.

139ΟΜΙΛΙΑ  ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟΥ  ΠΑΤΡΙΑΡΧΟΥ



 ΚΟΙΝΗ ΔΗΛΩΣΗ

ΤΩΝ ΗΓΕΤΩΝ ΤΟΥ ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΣΜΟΥ

ΣΤΗ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΤΗΣ ΛΕΣΒΟΥ
16 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2016 

F
Ἡμεῖς, ὁ Πάπας Φραγκῖσκος, ὁ Οἰκουμενικός Πατριάρχης Βαρθο-

λομαῖος καί ὁ Ἀρχιεπίσκοπος Ἀθηνῶν καί πάσης Ἑλλάδος 
 Ἱερώνυμος, συναντηθήκαμε στό ἑλληνικό νησί τῆς Λέσβου γιά 

νά ἀποδείξουμε τή βαθειά ἀνησυχία μας γιά τήν τραγική κατάσταση τῶν 
πολυάριθμων προσφύγων, τῶν μεταναστῶν καί τῶν αἰτούντων ἄσυλο, πού 
ἔχουν ἔλθει στήν Εὐρώπη, προσπαθώντας νά ξεφύγουν ἀπό καταστάσεις 
συγκρούσεων καί, σέ πολλές περιπτώσεις, καθημερινῶν ἀπειλῶν γιά τήν 
ἐπιβίωσή τους. Ἡ παγκόσμια κοινή γνώμη δέν μπορεῖ νά ἀγνοήσει τήν 
τεράστια ἀνθρωπιστική κρίση πού δημιουργήθηκε ἀπό τήν ἐξάπλωση τῆς 
βίας καί τῶν ἔνοπλων συγκρούσεων, τίς διώξεις καί τόν ἐκτοπισμό τῶν 
θρησκευτικῶν καί ἐθνικῶν μειονοτήτων καί τόν ξερριζωμό τῶν οἰκογενειῶν 
ἀπό τά σπίτια τους, κατά παραβίαση τῆς ἀνθρώπινης ἀξιοπρέπειας καί τῶν 
θεμελιωδῶν ἀνθρωπίνων δικαιωμάτων καί ἐλευθεριῶν τους.

Ἡ τραγωδία τῆς ἀναγκαστικῆς μετανάστευσης καί τῆς μετατόπισης 
ἐπηρεάζει ἑκατομμύρια ἀνθρώπων, καί εἶναι οὐσιαστικά μία κρίση τῆς 
ἀνθρωπότητας, καλώντας γιά μιὰ ἀπάντηση ἀλληλεγγύης, συμπόνιας, 
γενναιοδωρίας καί ἄμεσης πρακτικῆς δέσμευσης πόρων. Ἀπό τή Λέσβο, 
κάνουμε ἔκκληση πρός τή διεθνὴ κοινότητα νά ἀνταποκριθεῖ μέ θάρρος 
στήν ἀντιμετώπιση αὐτῆς τῆς τεράστιας ἀνθρωπιστικῆς κρίσης καί τῶν 
βαθυτέρων αἰτίων της, μέσω διπλωματικῶν, πολιτικῶν καί φιλανθρωπικῶν 
πρωτοβουλιῶν, καί μέσα ἀπό συλλογικές προσπάθειες, τόσο στή Μέση 
Ανατολή ὅσο καί στήν Εὐρώπη.



Ὡς ἡγέτες τῶν ἀντίστοιχων Ἐκκλησιῶν μας, ἐκφράζουμε ἀπό κοινοῦ 
τήν ἐπιθυμία μας γιά εἰρήνη καί τήν ἑτοιμότητά μας να προωθήσουμε 
τήν ἐπίλυση τῶν συγκρούσεων μέσω τοῦ διαλόγου καί τῆς συμφιλίωσης. 
Καθώς ἀναγνωρίζουμε τίς προσπάθειες πού ἤδη γίνονται γιά τήν παροχή 
βοήθειας καί φροντίδας στούς πρόσφυγες, μετανάστες καί αἰτοῦντες ἄσυλο, 
καλοῦμε ὅλους τούς πολιτικούς ἡγέτες νά χρησιμοποιήσουν κάθε μέσο, γιά 
νά ἐξασφαλισθεῖ ὅτι πρόσωπα καί κοινότητες, συμπεριλαμβανομένων τῶν 
χριστιανῶν, παραμένουν στίς πατρίδες τους καί ἀπολαμβάνουν τό θεμελιῶδες 
δικαίωμα νά ζοῦν μέ εἰρήνη καί ἀσφάλεια. Μία εὐρύτερη διεθνής συναίνεση 
καί ἕνα πρόγραμμα βοήθειας χρειάζονται ἐπειγόντως, γιά νά διατηρηθεῖ τό 
κράτος δικαίου, γιά τήν προάσπιση τῶν θεμελιωδῶν ἀνθρωπίνων δικαιωμάτων 
σέ αὐτή τή μή βιώσιμη κατάσταση, γιά τήν προστασία τῶν μειονοτήτων, γιά 
τήν καταπολέμηση τῆς ἐμπορίας ἀνθρώπων καί τοῦ λαθρεμπορίου, γιά τήν 
ἐξάλειψη τῶν μή ἀσφαλῶν διαδρομῶν, ὅπως αὐτές μέσα ἀπό τό Αἰγαῖο καί 
τό σύνολο τῆς Μεσογείου, καί γιά νά ἀναπτυχθοῦν ἀσφαλεῖς διαδικασίες 
ἐπανεγκατάστασης. Μέ αὐτόν τόν τρόπο θά εἴμαστε σέ θέση νά βοηθήσουμε 
ἄμεσα αὐτές τίς χῶρες οἱ ὁποῖες ἐμπλέκονται στήν ἱκανοποίηση τῶν ἀναγκῶν 
τῶν πολυάριθμων βασανισμένων ἀδελφῶν μας. Εἰδικότερα, ἐκφράζουμε 
τήν ἀλληλεγγύη μας πρός τόν λαό τῆς Ἑλλάδας, ὁ ὁποῖος παρά τίς δικές 
του οἰκονομικές δυσκολίες, ἔχει ἀνταποκριθεῖ μέ γενναιοδωρία σέ αὐτή τήν 
κρίση.

Ἀπευθύνουμε κοινή ἔκκληση γιά τόν τερματισμό τοῦ πολέμου καί τῆς 
βίας στή Μέση Ἀνατολή, γιὰ μιά δίκαιη καί διαρκή εἰρήνη, καί τήν ἔντιμη 
ἐπιστροφή ὅσων ἀναγκάστηκαν νά ἐγκαταλείψουν τά σπίτια τους. Ζητοῦμε 
ἀπό τίς θρησκευτικές κοινότητες νά ἐντείνουν τίς προσπάθειές τους στήν 
ὑποδοχή, παροχή βοήθειας καί προστασίας στούς πρόσφυγες ὅλων τῶν 
θρησκειῶν, καί ἀπό τίς θρησκευτικές καί πολιτικές ὑπηρεσίες ἀνακούφισης 
(τῶν προσφύγων) νά ἐργάζονται γιά νά συντονίζουν τίς πρωτοβουλίες τους. 
Γιά ὅσο διάστημα ὑπάρχει ἡ ἀνάγκη, ζητοῦμε ἐπιμόνως ἀπό ὅλες τίς χῶρες νά 
παράσχουν προσωρινό ἄσυλο, νά προσφέρουν τήν ἰδιότητα τοῦ πρόσφυγα σέ 
ὅσους ἔχουν τό δικαίωμα, νά ἐπεκτείνουν τίς προσπάθειες ἀρωγῆς τους καί 
νά συνεργαστοῦν μέ ὅλους τούς ἀνθρώπους καλῆς θέλησης γιά τόν ἄμεσο 
τερματισμό τῶν συνεχιζομένων συγκρούσεων.

Ἡ Εὐρώπη ἀντιμετωπίζει σήμερα μία ἀπό τίς πιό σοβαρές ἀνθρωπιστικές 
κρίσεις της ἀπό τό τέλος τοῦ Δεύτερου Παγκοσμίου Πολέμου. Γιά τήν 
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ἀντιμετώπιση αὐτῆς τῆς σοβαρῆς πρόκλησης, κάνουμε ἔκκληση σέ ὅλους 
τούς ἀκόλουθους τοῦ Χριστοῦ νά ἐνθυμοῦνται τά λόγια τοῦ Κυρίου, σύμφωνα 
μέ τά ὁποῖα ὅλοι μας θά κριθοῦμε μία μέρα: «ἐπείνασα γὰρ καὶ ἐδώκατέ μοι 
φαγεῖν, ἐδίψησα καὶ ἐποτίσατέ με, ξένος ἤμην καὶ συνηγάγετέ με, γυμνὸς καὶ 
περιεβάλετέ με, ἠσθένησα καὶ ἐπεσκέψασθέ με, ἐν φυλακῇ ἤμην καὶ ἤλθετε 
πρός με ... ἀμὴν λέγω ὑμῖν, ἐφ’ ὅσον ἐποιήσατε ἑνὶ τούτων τῶν ἀδελφῶν μου 
τῶν ἐλαχίστων, ἐμοὶ ἐποιήσατε» (Ματθ. 25: 35-36, 40).

Ἀπό τήν πλευρά μας, ὑπακούοντας στό θέλημα τοῦ Κυρίου μας Ἰησοῦ 
Χριστοῦ, πιστεύουμε ἀκράδαντα, ὁλόψυχα καί μέ ἀποφασιστικότητα, ὅτι 
πρέπει νά ἐντείνουμε τίς προσπάθειές μας γιά τήν προώθηση τῆς πλήρους 
ἑνότητας ὅλων τῶν Χριστιανῶν. Ἐπιβεβαιώνουμε τήν πεποίθησή μας ὅτι ἡ 
«συμφιλίωση (μεταξύ τῶν Χριστιανῶν) περιλαμβάνει τήν προώθηση τῆς 
κοινωνικῆς δικαιοσύνης ἐντός καί μεταξύ ὅλων τῶν λαῶν... Μαζί, θά κάνουμε 
τό χρέος μας, ὥστε νά προσφέρουμε στούς μετανάστες, τούς πρόσφυγες καί 
τούς αἰτοῦντες ἄσυλο, μία ἀνθρώπινη ὑποδοχή στήν Εὐρώπη» (Οἰκουμενική 
Χάρτα, 2001). Μέ τήν ὑπεράσπιση τῶν θεμελιωδῶν ἀνθρωπίνων δικαιωμάτων 
τῶν προσφύγων, τῶν αἰτούντων ἄσυλο καί τῶν μεταναστῶν, καθώς καί τῶν 
πολλῶν περιθωριοποιημένων ἀνθρώπων στίς κοινωνίες μας, ἔχουμε ὡς στόχο 
νά ἐκπληρώσουμε τήν ἀποστολή τῶν Ἐκκλησιῶν, πού εἶναι ἡ διακονία τοῦ 
κόσμου.

Ἡ συνάντησή μας σήμερα ἔχει ὡς στόχο νά δώσει κουράγιο καί ἐλπίδα σέ 
ὅσους ἀναζητοῦν καταφύγιο καί σέ ὅλους ἐκείνους πού τούς καλωσορίζουν 
καί τούς βοηθοῦν. Καλοῦμε τή διεθνὴ κοινότητα νά θέσει τήν προστασία τῆς 
ἀνθρώπινης ζωῆς ὡς προτεραιότητα, καί σέ κάθε ἐπίπεδο, νά ὑποστηρίξει 
πολιτικές ἐντάξεις πού ἐκτείνονται σέ ὅλες τίς θρησκευτικές κοινότητες. Ἡ 
φοβερή κατάσταση ὅλων ὅσων ἐπηρεάζονται ἀπό τήν παρούσα ἀνθρωπιστική 
κρίση, συμπεριλαμβανομένων πολλῶν Χριστιανῶν ἀδελφῶν μας, ἀπαιτεῖ 
συνεχὴ προσευχή ἀπό μέρους μας.

Λέσβος, 16 Ἀπριλίου 2016

Ἱερώνυμος  Β΄                                  Φραγκῖσκος                                          Βαρθολομαῖος
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ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΣ 
ΤΗΣ Α.Μ. ΤΟΥ ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΟΥ ΚΥΠΡΟΥ

 κ. κ. ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΥ Β΄
ΣΤΟ Γ΄ ΜΑΘΗΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ

ΤΗΣ ΙΕΡΑΣ ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΗΣ ΚΥΠΡΟΥ
 ΘΕΜΑ: Ο ΧΡΙΣΤΟΣ ΣΤΗ ΖΩΗ ΜΑΣ:

ΕΥΛΟΓΙΑ Ή ΕΜΠΟΔΙΟ

 a
Ἀγαπητά μου παιδιά,

Μέ ἰδιαίτερη χαρά καί συγκίνηση σᾶς ὑποδεχόμαστε στούς 
χώρους τῆς Ἱερᾶς Ἀρχιεπισκοπῆς, μέ τήν εὐκαιρία τῆς διεξαγωγῆς 
τῶν ἐργασιῶν τοῦ Γ  ́ Μαθητικοῦ Συνεδρίου, πού διοργανώνει ἡ Ἱερά 
Ἀρχιεπισκοπή σέ συνεργασία μέ τό Ὑπουργεῖο Παιδείας, μέ θέμα: 
 Ὁ Χριστός στή ζωή μας: εὐλογία ἤ ἐμπόδιο; . 

Μπορῶ νά εἰπῶ ὅτι τό Συνέδριο αὐτό ἔχει γίνει πλέον θεσμός στά 
ἐκπαιδευτικά δρώμενα τῆς πόλης μας. Καί τοῦτο ὀφείλεται στήν ἄψογη 
συνεργασία τοῦ Ὑπουργείου μέ τήν Ἐκκλησία τῆς Κύπρου. Γι᾽αὐτό καί τήν 
ὥρα αὐτή ἐκφράζω τίς εὐχαριστίες καί τά συγχαρητήριά μου τόσο στόν 
ἔντιμο Ὑπουργό κ.Κώστα Καδῆ, ὅσο καί στούς συνεργάτες του Διευθυντές 
καί Ἐπιθεωρητές καί σέ ὅλους τούς Ἐκπαιδευτικούς, οἱ ὁποῖοι ἐργάζονται 
ἄοκνα γιά τή μόρφωσή σας τόσο τή γραμματική ὅσο καί τήν ψυχική.



Τό θέμα πού θά σᾶς ἀπσχολήσει σήμερα εἶναι πολύ σπουδαῖο. Τήν 
σπουδαιότητα ἀλλά καί τήν ἀναγκαιότητα διαπραγμάτευσής του ὑπογραμ-
μίζουν οἱ συνθῆκες πού ἐπικρατοῦν σήμερα στόν κόσμο καί ἰδιαίτερα στή 
γειτονιά μας. Τό ἀνθρώπινο αἷμα βάφει καθημερινά τό πρόσωπο τῆς γῆς. 
Ἄνθρωποι ξερριζώνονται ἀπό τόν τόπο τους σέ ἄλλες χῶρες. Περιπλανῶνται 
ἐδῶ κι ἐκεῖ γυμνοί, βρεγμένοι, πεινασμένοι, κατατρεγμένοι· θύματα συγκρου-
όμενων συμφερόντων. Ἡ ἀδικία, τό ψέμα, ἡ ἀπάτη, ἡ κλοπή, ἡ ἔχθρα, ἡ 
ἐκδίκηση, ὁ φόνος, ἡ ἀνηθικότητα, δέν κάμνουν τίποτε ἄλλο αἰῶνες τώρα, 
ἀπό τότε πού ἔπεσε ὁ ἄνθρωπος παρακούοντας τόν Θεό, ἀπό τοῦ  νά 
συνθλίβουν τήν εἰκόνα τοῦ Θεοῦ καί  νά δημιουργοῦν στόν ἄνθρωπο μύρια 
βάσανα·  νά κάμνουν τή ζωή του πικρή καί ταλαιπωρημένη.

Μέσα σ’ αύτή τήν κοσμοχαλασιά, παιδιά μου, ἀκούεται σάν ἀπά-
ντηση στό κλάμα τό σπαρακτικό τῶν ἀνθρώπων, φωνή γεμάτη στοργή, 
συμπάθεια, κατανόηση. Ἡ πιό γλυκειά φωνή πού ἀκούεται σ᾽ ὁλόκληρο 
τό σύμπαν. Εἶναι ἡ φωνή Ἐκείνου πού ἀγάπησε τόν ἄνθρωπο ὅσο κανένας 
ἄλλος. Ἡ φωνή τοῦ Θεοῦ πού ἔγινε ἄνθρωπος, γιά νά σώσει τόν ἄνθρωπο. 
Εἶναι ἡ φωνή τοῦ Κυρίου Ἰησοῦ Χριστοῦ πού λέει: «δεῦτε πρός με πάντες οἱ 
κοπιῶντες καί πεφορτιμένοι κἀγώ ἀναπαύσω ὑμᾶς» (Ματθ. ια΄28). Ὅλοι ἐσεῖς 
οἱ κουρασμένοι καί πονεμένοι ἄνθρωποι μικροί καί μεγάλοι, παιδιά καί νέοι 
ἐλᾶτε κοντά μου κι ἐγώ θά σᾶς ξεκουράσω. Θά θεραπεύσω τά τραύματά σας, 
θά διώξω τό ἄγχος καί τήν ταραχή, θά φέρω τήν εἰρήνη στίς ψυχές σας. Θά 
σᾶς κάμω ἀδελφούς, θά σᾶς ἐλευθερώσω ἀπό τά πάθη καί τίς ἀδυναμίες σας. 
Θά κάμω τόν κόσμο σας πραγματικό «κόσμο», στολίδι. Παράδεισο χαρᾶς, 
εἰρήνης, ἀδελφωσύνης, ἀληθινῆς εὐτυχίας.

Αὐτή τή φωνή τοῦ Χριστοῦ μέσα στούς αἰῶνες ἄλλοι τήν ἀκοῦνε καί ἡ 
ψυχή τους μαλακώνει, ἡ ζωή τους ἀλλάζει, ἡ ἔχθρα καί τό μίσος δίνουν τή θέση 
τους στήν ἀγάπη. Τά ὑψωμένα χέρια κατεβαίνουν καί οἱ σφιγμένες γροθιές 
ἀνοίγουν γιά νά σφίξουν ἀδελφικά τό χέρι πού ἄλλοτε θεωροῦσαν ἐχθρικό. 
Γι’ αὐτούς ὁ Χριστός «κεῖται εἰς ἀνάστασιν» (Λουκ. β΄34). Γίνεται εὐλογία. 
Τόν πιστεύουν καί ἀνασταίνονται σέ καινούργια ζωή. Ἐλευθερώνονται ἀπό τά 
πάθη καί τή σκλαβιά τῆς ἁμαρτίας, ἀπολαμβάνουν τό ἀγαθό τῆς σωτηρίας. 

Ὑπάρχουν κι ἐκεῖνοι πού κλείνουν τ’ αὐτιά τους στό κάλεσμα τοῦ Ἰησοῦ. 
Τόν ἀπορρίπτουν, τόν πολεμοῦν, ζητοῦν νά σβήσουν τό ὄνομά Του 
ἀπό τή ζωή τους καί - ἄν μποροῦν - ἀπό τήν ἱστορία τοῦ κόσμου.  
Γι’ αὐτούς ὁ Χριστός «κεῖται εἰς πτῶσιν» (ἔ.ἀ.). Γίνεται ἐμπόδιο στήν ἐπίτευξη 
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ἄνομων συμφερόντων καί τήν ὑλοποίηση ἰδιοτελῶν σχεδίων καί ἁμαρτωλῶν 
ἐπιδιώξεων. Γιατί μέ τή διδασκαλία Του θέτει φραγμό στόν δρόμο τῆς 
ἁμαρτίας. Ἐπιμένοντας στήν ἀπιστία τους πέφτουν καί χάνονται. 

Ζ
Ὁ Χριστός πάντα ἦταν «σημεῖον ἀντιλεγόμενον» (Λουκ. β΄34) στήν 

ἱστορία τοῦ κόσμου. Εὐλογία ἤ ἐμπόδιο στή ζωή τῶν ἀνθρώπων. Πάνω 
σ’ αὐτές τίς ἀλήθειες θά συζητήσετε σήμερα. Θά προβληματισθεῖτε καί θά 
βγάλετε τά συμπεράσματά σας.  

Σᾶς συγχαίρω γιά τή συμμετοχή σας στό Συνέδριό μας καί σᾶς εὔχομαι 
νά εἶσθε πάντα κοντά στόν Χριστό, ζωντανά μέλη τῆς Ἐκκλησίας, καινούργιοι 
«ἐν Χριστῷ ἄνθρωποι».

 Καλή πρόοδο στά μαθήματά σας και καλή ἐπιτυχία στό Συνέδριό σας.

Ἱερά Ἀρχιεπισκοπή Κύπρου 

28 Μαρτίου 2016

                                                     

                                                             Ο ΚΥΠΡΟΥ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΣ 
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ΠΡΟΣΦΩΝΗΣΗ
ΤΟΥ ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΟΥ ΚΥΠΡΟΥ

ΚΥΡΙΟΥ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΥ Β΄
ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΤΙΜΗΤΙΚΗ ΠΑΡΑΣΗΜΟΦΟΡΗΣΗ  

ΤΟΥ ΖΕΥΓΟΥΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΚΑΙ ΓΕΩΡΓΙΑΣ ΛΑΣΚΑΡΗ

 ΚΑΙ ΤΩΝ ANDRIAN BURGI
ΚΑΙ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΠΑΠΑΝΤΩΝΙΟΥ

8 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2016

O
Εκλεκτοί μας τιμώμενοι, Nικόλαε και Γεωργία  Λάσκαρη, κύριε  Andrian 

Βurgi  και  κύριε Γεώργιε Παπαντωνίου.  Αγαπητοί μου φίλοι,

Ο Πολιτισμός ενός λαού αποτελεί την έκφραση των πνευματικών 
του καταβολών και  οραματισμών καθώς και των ενδιάθετων 
αυτού ψυχικών ροπών. Αποτελεί την ταυτότητα του λαού που τον 

δημιουργεί.

Εμείς, εδώ στην Κύπρο, καυχώμεθα ότι αποτελούμε την κοιτίδα δύο 
λαμπρών πολιτισμών, του  Κλασικού και του Βυζαντινού. Τους πολιτισμούς 
αυτούς η ψυχή  του λαού μας  τους πραγματοποίησε κατά  την ιστορική 
του πορεία, τους  ανήγαγε σε ύψιστη περιωπή και  τους ταύτισε με την 
ψυχοσύνθεσή του. Τους αποτύπωσε δε, ως καλλιτεχνική  έκφραση, είτε επί 
του πηλού στα αγγεία  είτε επί του μαρμάρου στα αγάλματα,  προκειμένου να 
εκφράσει τον κλασσικό μας πολιτισμό, είτε επί του ξύλου στις άγιες εικόνες, 
προκειμένου να εκφράσει τον πνευματέμφορο Βυζαντινό  μας πολιτισμό, 



ο οποίος στη συνείδηση τού λαού μας ταυτίστηκε με τον Χριστιανικό. 
Καρπός τής καλλιτεχνικής αυτής πτυχής υπήρξαν χιλιάδες εικόνες, οι οποίες 
κοσμούσαν τους περίλαμπρους Βυζαντινούς μας ναούς  σ’ ολόκληρη τη 
«νήσο των αγίων και των μαρτύρων».

Δυστυχώς, αυτό το κάλλος τού Πολιτισμού μας, το οποίο για μας 
αποτελεί τον επιούσιο άρτο της πνευματικής καρποφορίας των προγόνων 
μας, έμελλε να υποστεί την εγκληματική καταστροφή των ορδών τού Αττίλα 
και των ιερόσυλων αυτού, οι οποίοι κατέκλεψαν τα ιερά και τα όσια μας και 
τα πουλούσαν στο εξωτερικό χρηματιζόμενοι  κατά τρόπο εγκληματικό.

Το όλο σκηνικό μάς παραπέμπει στην τραγική άλωση τής Κωνσταντι-
νουπόλεως, τής επισυμβάσης το 1453. Με παραστατικότητα ο ιστορικός τής 
αλώσεως Δούκας μάς περιγράφει τη σύληση των πολιτιστικών θησαυρών 
τής βασιλίδος των Πόλεων. «...τὰς δὲ βίβλους ἁπάσας, ὑπὲρ ἀριθμὸν 
ὑπερβαινούσας, ταῖς ἁμάξαις φορτηγώσαντες ἁπανταχοῦ ἐν τῇ ἀνατολῇ 
καὶ δύσει διέσπειραν. Δι᾿ ἑνὸς νομίσματος δέκα βίβλοι ἐπιπράσκοντο, 
᾿Αριστοτελικοὶ, Πλατωνικοὶ, Θεολογικοὶ καὶ ἄλλο πᾶν εἶδος βίβλου. 
Εὐαγγέλια μετὰ κόσμου παντοίου ὑπὲρ μέτρον, ἀνασπῶντες τὸν χρυσὸν 
καὶ τὸν ἄργυρον, ἄλλα ἐπώλουν, ἄλλα ἔρριπτον. Τὰς εἰκόνας ἁπάσας πυρὶ 
παρεδίδουν, σὺν τῇ ἀναφθείσῃ φλογὶ κρέη ἐψῶντες ἤσθιον».

Έκτοτε παρήλθαν αιώνες. Μετά την άλωση, ακολούθησε η λαμπρή 
περίοδος της Αναγέννησης, του Διαφωτισμού, της ίδρυσης τού Ο.Η.Ε. και 
της Διακήρυξης των Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων. Ο κόσμος καλλιεργήθηκε 
πνευματικά και διδάχτηκε πως ο πολιτισμός τού κάθε λαού ανήκει σ’ όλο τον 
κόσμο. Εντεύθεν και η αξιολόγηση τής UNESCO να καθιερώσει δέκα από τα 
Βυζαντινά μας μνημεία, ως μνημεία παγκόσμιας πολιτιστικής κληρονομιάς! Η 
απόφαση αυτή αποτελεί  για μας μέγιστη τιμή!

Για τον ίδιο λόγο στο Προοίμιο της Διεθνούς Σύμβασης της Χάγης τού 
1954, για την Προστασία της Πολιτιστικής Κληρονομιάς σε Περίπτωση 
Ένοπλης Σύρραξης, διακηρύχθηκε επίσημα:

«Η καταστροφή της πολιτιστικής κληρονομιάς οποιουδήποτε λαού, 
σημαίνει την καταστροφή της πολιτιστικής κληρονομιάς ολόκληρης της 
ανθρωπότητας». 

Η   Εκκλησία τής Κύπρου, μετά την τραγική εισβολή, μαζί  με όλους τους 
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αρμοδίους Φορείς, καταβάλαμε κάθε δυνατή προσπάθεια προκειμένου να 
περισώσουμε ό,τι ήταν δυνατόν από την καταστροφή τής πολιτιστικής και 
εκκλησιαστικής μας κληρονομιάς. Έτσι, αναπτύξαμε  τη συνεργασία μας  με 
ξένα μουσεία και οίκους δημοπρασιών για να εντοπίζουμε και να επιδιώκουμε 
την επιστροφή των κλεμμένων ιστορικών και θρησκευτικών μας  θησαυρών. 
Επίσης σε συνεργασία με κυπριακά ιδρύματα  διαθέσαμε μεγάλα χρηματικά 
ποσά για την ανάκτηση τέτοιων  θησαυρών από τη διεθνή αγορά. 

Επιπρόσθετα, έχουμε συνάψει συμφωνίες για την προσωρινή διασφάλιση 
τέτοιων αντικειμένων στο εξωτερικό, όπως στην περίπτωση του Ιδρύματος 
Μένιλ του Χιούστον.   Η Εκκλησία της Κύπρου είχε επίσης προσφύγει σε 
ξένα δικαστήρια για να ανακτήσει λεηλατημένα θρησκευτικά αντικείμενα. 
Η υπόθεση των ψηφιδωτών της Κανακαριάς στο Περιφερειακό Δικαστήριο 
της Νότιας Περιφέρειας τής Ιντιάνα στην Ινδιανάπολη των Ηνωμένων 
Πολιτειών αποτελεί  μια περίλαμπρη νίκη τής ηθικής και  των εκκλησιαστικών 
μας οραματισμών.   

Και ο αγώνας συνεχίζεται αδιάλειπτος. Η τελευταία μας επιτυχία είναι ο 
επαναπατρισμός από την Ελβετία των δύο μεγάλων εικόνων που προέρχονται 
από τον ναό τού αγίου Ιακώβου Τρικώμου. Η μεν πρώτη απεικονίζει τον 
Χριστό ένθρονο με τον άγιο Ιωάννη τον Πρόδρομο, η δε δεύτερη την 
Παναγία σε θρόνο με τον άγιο Ιωάννη τον Θεολόγο. Οι εικόνες φέρουν 
χρονολογία 1620. Είναι δε έργα τού  Μελετίου τού Κρητός. 

Οι εικόνες εντοπίστηκαν στον Οίκο πλειστηριασμών Τέχνης Cristies στο 
Λονδίνο και μετά από  συντονισμένες προσπάθειες τής Αρχιεπισκοπής και 
της ιεράς Μονής Κύκκου πετύχαμε να τις φέρουμε στην αγκαλιά τής Μητέρας 
Εκκλησίας.

Επιθυμώ να αναφέρω στην αγάπη σας ότι η όλη διαδικασία τής επι- 
στροφής των εφετών εικόνων δεν ήταν καθόλου εύκολη. Και χρονο-
βόρα ήταν και δεξιοί χειρισμοί χρειάστηκαν.  Δια τούτο και επιθυμώ να 
συγχαρώ από κέντρου καρδίας την πολύ αγαπητή μου και φιλόπατρι 
οικογένεια τού Νικολάου και της  Γεωργίας  Λάσκαρη. Η θερμή τους αγάπη 
προς την πίστη μας, προς την πατρίδα μας και προς τους πολιτιστικούς 
μας θησαυρούς, τους παρώθησαν να παρέμβουν δυναμικά στις ατελείωτες 
νομικές και άλλες διαδικασίες και να καταβάλουν με αυθορμητισμό το 
ποσό των 70.000 ελβετικών φράγκων, προκειμένου να πάρουμε  πίσω  τα 

148 ΜΑΚΑΡΙΩΤΑΤΟΥ



εκκλησιαστικά μας αυτά κειμήλια, πράγμα το οποίο και επιτεύχθηκε. Και 
σήμερα, τα χαιρόμαστε και πάλι, χάρη στη γενναία αυτή χειρονομία του 
ευγενούς  αυτού ζεύγους. 

Συγχαίρω επίσης τον φίλο τής Κύπρου και λαμπρό δικηγόρο κύριο  
ANDRIAN BURGI, ο οποίος σε απόλυτη συνεργασία με τον εκλεκτό μας 
επίτιμο πρόξενο στη Ζυρίχη κύριο Γεώργιο Παπαντωνίου χειρίστηκαν το όλο 
θέμα με υπευθυνότητα, ζήλο και μεθοδικότητα, προκειμένου να επιτύχουμε 
στον στόχο μας.

Η ιερά Αρχιεπισκοπή  έκρινε χρέος της να  απονείμει σε όλους τους 
συντελεστές τής επιτυχίας αυτής το χρυσούν παράσημο τού Αποστόλου 
Παύλου, προκειμένου να τους εκφράσει τη βαθιά της ευαρέσκεια και 
ευγνωμοσύνη.  Το απονέμουμε δε με τις ολόθερμες ευχές μας, όπως η αγάπη 
τού Θεού τους χαρίζει πάσα καρποφορία στη ζωή τους και πάσα οικογενειακή 
χαρά και ευτυχία. 
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ΣΕ ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΓΙΑ ΤΟΝ
ΕΥΑΓΟΡΑ ΠΑΛΛΗΚΑΡΙΔΗ

ΣΤΟ ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΔΡΟΣΙΑΣ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
15 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2016

N
Κάθε φορά που αναλαμβάνω, είτε στην Κύπρο είτε στην Ελλάδα, να 

αναφερθώ εγκωμιαστικά στον Ευαγόρα Παλληκαρίδη νιώθω μιαν 
ιδιαίτερη δυσκολία, αποτρεπτική της προσπάθειάς μου. Οι δυσχέρειες 

δεν παρουσιάζονται μόνο σ’ εμένα. Ισχύουν και για τους ευφραδέστερους των 
ρητόρων, ακόμα και για τους σοφότερους των ανθρώπων. Και η δικαιοσύνη 
επιβάλλει, ο λόγος της αδυναμίας να αναζητηθεί όχι σ’ όσους επιχειρούν 
να σκιαγραφήσουν την προσφορά και να εγκωμιάσουν τη θυσία του, αλλά 
σ’ αυτόν τον ίδιο τον ήρωα, ο οποίος με τον ανεπανάληπτο αγώνα και την 
ηρωική θυσία του δημιούργησε τεράστια απόσταση μεταξύ του και μεταξύ μας.

Και πράγματι! Ποιος κάλαμος θα μπορούσε επάξια να εγκωμιάσει και 
ποια γλώσσα θα μπορούσε αντάξια να αναφερθεί σ’ έναν έφηβο, που στα 15 
του χρόνια αψηφά την πάνοπλη αγγλική αστυνομία, κατεβάζει από το στάδιο 
της Πάφου την Αγγλική σημαία και πετυχαίνει ματαίωση των εορτασμών για 
τη στέψη της βασίλισσας, πράγμα που έγινε μόνο στην Πάφο από όλες τις 
πόλεις της τότε Βρετανικής αυτοκρατορίας; Ή ποιος ύμνος θα εξαρκούσε 
προς ύμνον των κατορθωμάτων και της αυτοθυσίας ενός 17χρονου μαθητή, 
που ανταλλάσει την άνεση και την ευκολία της μαθητικής ζωής με τη 
τραχύτητα του ανταρτοπολέμου, το ελπιδοφόρο μέλλον με τον υπέρ πίστεως 
και πατρίδος θάνατο στην αγχόνη;

Αποδείχτηκε, όντως, ο Ευαγόρας Παλληκαρίδης κορυφαία μορφή του 
απελευθερωτικού μας αγώνα, πρότυπο ελληνικής αρετής. Γι’ αυτό και είναι 
άξιος «ἐν πᾶσι καιροῖς ὑμνεῖσθαι».



Όταν διακήρυττε ότι θα ’παιρνε το μονοπάτι που πάει στη λευτεριά, ήξερε 
χωρίς καμιά αμφιβολία, ότι η λευτεριά κερδίζεται μόνο με αίμα και πως είναι 
πάντα «απ’ τα κόκκαλα βγαλμένη», μα δεν δείλιασε. Και είναι αυτή η συνειδητή 
αντιμετώπιση του θανάτου στα χρόνια της εφηβείας και των ονείρων που τον 
κατέστησαν όχι μόνο πανελλήνιο αλλά παγκόσμιο σημείο αναφοράς.

Δεν ήταν τυχαία η πορεία του και η καταλυτική παρουσία του τη 
συγκεκριμένη χρονική στιγμή στα δρώμενα της Κύπρου. Τριανταπέντε 
Ελληνικοί αιώνες στην Κύπρο απέθεσαν στη γενιά του ’55 την ευθύνη για την 
απελευθέρωση του τόπου. Αυτή η συνεχής Ελληνική παρουσία στην Κύπρο, 
ήταν το ιστορικό υπέδαφος, πλούσιο σε αξίες και ιδανικά, καθοριστικό 
ενός ορισμένου τρόπου ζωής, πάνω στο οποίο φάνηκε και παρουσίασε τις 
μοναδικές αρετές του ο Ευαγόρας Παλληκαρίδης. Όλοι εκείνοι οι πρόγονοι 
δίδαξαν με την καρτερία και τον ηρωισμό τους, τα συχνά κινήματα προς 
αποτίναξη του δουλικού ζυγού, πως έσχατο περιεχόμενο και σκοπός της ζωής 
κάθε Κυπρίου θα’ πρεπε να ήταν η εθνική του αποκατάσταση.

Κι ο Παλληκαρίδης ανδρώθηκε με το όραμα της ελευθερίας, με το όραμα 
της ελληνικής πατρίδας. Στο ύφος των ποιημάτων του, αλλά και στο ήθος της 
προσωπικότητάς του, διαβάζει κανείς τους πόθους του Ελληνικού Κυπριακού 
λαού και το πάθος του για ελευθερία και ένωση με τη μητέρα Ελλάδα. Η φλόγα, 
που οιστρηλατούσε την ανήσυχη ψυχή του, βρήκε διπλή διέξοδο: θεωρητική 
και πρακτική. Θεωρητική στα γραφόμενά του: εξύμνησε την ελευθερία και 
την Ελλάδα με «λόγον μουσικῇ κεκραμένον», κατά τον Πλάτωνα˙ πρακτική, 
στη μίμηση των παλιών αρματωλών και κλεφτών. Η πράξη του εκείνη, να 
εγκαταλείψει τα μαθητικά θρανία και να ζωστεί τα άρματα για αποτίναξη 
του αγγλικού ζυγού, ενήργησε ως ύμνος για γρηγορούντες και βροντή για 
καθεύδοντες, θέτοντας τον καθένα απέναντι των ευθυνών του. 

Ανέδειξε, έτσι, τον εαυτό του φορέα της Ελληνικής αρετής, που 
επιτάσσει ανάκτηση, ή προάσπιση της ελευθερίας με κάθε θυσία˙ και όταν 
ακόμα η συμβατική λογική λέει πως η αντιπαράθεση προς τον κατακτητή, 
ή η αντίσταση προς επίδοξους κατακτητές είναι άπελπις. Στην Κυπριακή 
ιστορία παραμένει παντοτινό παράδειγμα ηρωϊσμού ο Ονήσιλλος από τη 
Σαλαμίνα της Κύπρου, που τα’ βαλε πεζός με τα έφιππα στίφη των Περσών. 
Και ο Παλληκαρίδης, κατά παρόμοιο τρόπο, παρόλο που είχε συναίσθηση 
και της αριθμητικής και της πολεμικής μειονεξίας μας απέναντι στον Άγγλο 
κατακτητή, ήταν αποφασισμένος για κάθε θυσία. Ήξερε ότι χωρίς πίστη 
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σε σκοπό, τα όπλα και τα πυρομαχικά είναι τα πιο άχρηστα σιδερικά. Και 
αποδείχτηκε, πράγματι, στον απελευθερωτικό μας αγώνα, ότι το ψυχικό 
σθένος καταβάλλει τον αριθμό.

Με το νεανικό αίμα του, ο Ευαγόρας Παλληκαρίδης έγραψε κατηγορία 
αδυσώπητη κατά των ισχυρών της γης: την κατηγορία ότι στον 20ό αιώνα 
εξακολουθούσαν να αρνούνται στους άλλους το δικαίωμα που κήρυτταν 
ως ιερό και απαραβίαστο για τους εαυτούς τους. Και ότι έπρεπε να χύνεται, 
ακόμα, αίμα για να δίδεται το φυσικότερο δικαίωμα του ανθρώπου, το 
δικαίωμα της ελευθερίας. Η μνήμη του, και μόνο γι’ αυτό, θα είναι πάντα «μετ’ 
εγκωμίων». Γιατί με τη θυσία του μάς διέγραψε πορεία ζωής και με τη δράση 
του περιέγραψε την αξιοπρέπεια που πρέπει να επιδεικνύουμε ως Έλληνες και 
ως Χριστιανοί.

Συγχαίρω, γι’ αυτό τον λόγο, θερμά όλους εσάς, τον Δήμο Χαλκιδέων και 
το Γενικό Λύκειο Δροσιάς Χαλκίδας, για την πρωτοβουλία σας να τιμήσετε 
ιδιαίτερα τον έφηβο ήρωα της Κύπρου και των Πανελλήνων και να τον 
προβάλετε, με τον τρόπο αυτό, ως πρότυπο και παράδειγμα προς μίμηση 
στις νεώτερες γενιές. Και είναι τούτο ιδιαίτερα αναγκαίο σήμερα, που ως 
Ελληνισμός, τόσο στην Ελλάδα όσο και στην Κύπρο, περνούμε μιαν άκρως 
δύσκολη περίοδο του εθνικού βίου μας.

Όταν ένας λαός διαβαίνει επί χιλιετίες τα μονοπάτια της Ιστορίας, 
είναι φυσικό να συναντά και νίκες και ήττες, να βιώνει μέρες δόξας αλλά 
και εποχές θρήνου για απώλειες τραγικές και αστοχίες οδυνηρές. Από 
την Κύπρο παρακολουθούμε, τελευταία, με οδύνη, μια συστηματική 
προσπάθεια για αποδόμηση όχι μόνο της θρησκευτικής αλλά και της εθνικής 
συντεταγμένης της Ελλάδος, της μητέρας πατρίδας μας. Μα και στην Κύπρο, 
φαίνεται πολλοί από μας να μη διακρίνουν τις επιδιώξεις της Τουρκίας και 
να τρέφουν ψευδαισθήσεις, αποδίδοντας σ’ αυτήν καλή θέληση για επίλυση 
του εθνικού μας θέματος. Νομίζω πως αποτελεί στοιχειώδη υποχρέωσή 
μας προς τον Ευαγόρα Παλληκαρίδη και ευλαβικό μνημόσυνο προς αυτόν 
το να κατανοήσουμε τους στόχους της Τουρκίας. Θα μπορούμε έτσι να 
προγραμματίζουμε σωστά τον αγώνα μας.

Αυτό που ξεκάθαρα επιδιώκει αυτή τη στιγμή η Τουρκία είναι η 
αναγνώριση και νομιμοποίηση της διχοτόμησης που έχει πετύχει επί του 
εδάφους από τη μια, και η συγκυριαρχία σ’ ολόκληρη την Κύπρο από την 
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άλλη, με μόνιμο τελικό στόχο την κατάληψη και τουρκοποίηση ολόκληρης 
της Κύπρου. Μόλις πρόσφατα μάς υπενθύμισε την τακτική της η κατοχική 
δύναμη. Ενώ κατέχει το βόρειο τμήμα της πατρίδας μας, απειλεί και εκβιάζει 
για δήθεν δικαιώματά της στον υποθαλάσσιο πλούτο των ελεύθερων 
περιοχών.

Θα ήταν εσχάτη αφέλεια να πιστεύουμε ότι η Τουρκία θα σεβαστεί, 
χωρίς να εξαναγκαστεί προς τούτο, τα δικαιώματα του γηγενούς πληθυσμού 
της νήσου και θα παύσει να προωθεί μέτρα που παγιώνουν  τον στρατηγικό 
έλεγχό της πάνω σ’ ολόκληρη την Κύπρο. 

Τα τόσα χρόνια άγονου διαλόγου απέδειξαν ότι η Τουρκία θέλει τον 
διάλογο - όπως αυτός γίνεται σήμερα - για να θέτει, μέσω των εκπροσώπων 
της, νέες διεκδικήσεις και για να παραμένει η ίδια στο απυρόβλητο. 

Για να είμαστε πειστικοί σε φίλους και εχθρούς θα πρέπει να καταστή-
σουμε, ως Ελληνισμός, σαφές ότι η λύση που θα αποδεκτούμε δεν θα πρέπει 
να αφίσταται των δικαιωμάτων που απολαμβάνουν όλοι οι άλλοι Ευρωπαίοι, 
ούτε και να θέτει σε κίνδυνο το μέλλον του Ελληνισμού στην Κύπρο. Αυτό 
συνεπάγεται, ασφαλώς, την αποχώρηση όλων των εποίκων και όλων των 
τουρκικών στρατευμάτων από τον τόπο μας.

Χρειάζεται, όμως, απαραίτητα ενιαίο μέτωπο Ελλάδας και Κύπρου 
καθώς και αγωνιστική διάθεση, που να πηγάζει από τις Ελληνοχριστιανικές 
αξίες μας. Αγωνιστική διάθεση, όπως την επέδειξαν οι ήρωες της φυλής μας 
και όπως την παρουσίασε ο Ευαγόρας Παλληκαρίδης που τιμούμε σήμερα. 
Με τέτοιες προϋποθέσεις είναι σίγουρο ότι θα ξεπεράσουμε την κρίση και τις 
δυσκολίες των καιρών και θα πορευθούμε ως Ελληνισμός στον δρόμο των 
εθνικών πεπρωμένων μας.

Συγχαίρω και πάλι όσους συμβάλλουν στην επιτυχία της σημερινής 
εκδήλωσης. Τη διεύθυνση και το διδακτικό προσωπικό του σχολείου, τον κ. 
Μανώλη Στεργιούλη, τους μαθητές και τους γονείς τους. Ευχαριστώ και όλους 
τους τοπικούς παράγοντες που μας προσφέρουν την αγάπη και τη φιλοξενία 
τους. Αναμένουμε να τους ανταποδώσουμε την ίδια φιλοξενία στην Κύπρο.

 Και πάλι θερμά συγχαρητήρια. 
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ΕΚΚΛΗΣΙΑ ἤ ΕΚΚΛΗΣΙΕΣ:
ΜΙΑ ΕΚΚΛΗΣΙΟΛΟΓΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ 

a
ΕΠΙΣΚΟΠΟΥ ΚΑΡΠΑΣΙΑΣ κ. ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΥ

Στήν προσπάθεια συζήτησης, πού πραγματοποιεῖται σχετικά μέ τά 
κείμενα τῆς Ἁγίας καί Μεγάλης Συνόδου τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας 
(Κρήτη, Ἰούνιος 2016), θά ἤθελα νά παραθέσω, τό  σύντομο αὐτό 

ἐκκλησιολογικό κείμενο, τό ὁποῖο ἐπιχειρεῖ νά δώσει ἀπάντηση στήν 
ἀναγκαιότητα σαφοῦς διαχωρισμοῦ καί διάκρισης, στά ὅρια τῆς Οἰκουμενικῆς 
Κίνησης, τῆς χρήσης τῶν ὅρων «Ἐκκλησία» ἤ «Ἐκκλησίες».1

Στά πλαίσια, λοιπόν, τῆς Οἰκουμενικῆς κίνησης διαπιστώθηκε ὅτι «ὁ ὅρος 
Ἐκκλησία δέν ἔχει τήν ἴδια ἐκκλησιολογική ἔννοια ὅταν χρησιμοποιεῖται ἀπό τούς 
Ὀρθοδόξους γιά τήν Ἐκκλησία τους καί ὅταν χρησιμοποιεῖται γιά νά προσδιο- 
ρίζουν μή ὀρθόδοξα σώματα. Σ᾽αὐτήν τήν τελευταία περίπτωση μπορεῖ ὁ ὅρος 
νά σημαίνει, εἴτε μία ἀτελή ἤ ἐλλιπή ἐκκλησιαστική ὀντότητα, εἴτε μία παντελῶς 
μή ἐκκλησιαστική πραγματικότητα, μία τέτοιου εἴδους ὅμως διάκριση εἶχε ὡς 
ἀποτέλεσμα καί τή μή υἱοθέτησή του». Συνεπῶς, τίθενται ἐνώπιόν μας τά 
ἐρωτήματα: «Τί εἶναι Ἐκκλησία; Τί ἐκφράζει ἡ Ἐκκλησία; Πῶς ἐκφράζεται 
ἡ ἑνότητα τῆς Ἐκκλησίας; Ποιό τό περιεχόμενο τῆς ἑνότητας καί τῆς 
καθολικότητας τῆς Ἐκκλησίας; Τί σημαίνει ἡ ἔκφραση ὁρατή ἑνότητα τῆς 
Ἐκκλησίας στά πλαίσια τῆς Οἰκουμενικῆς Κίνησης καί τί συνεπάγεται αὐτό;».2 

Μέ βάση αὐτά τά βασικά ἐκκλησιολογικά ἐρωτήματα, θά ἤθελα νά 
ἐκθέσω κάποιες θεολογικές σκέψεις ἔχοντας ὑπόψιν καί τό ἐν λόγω κείμενο 
τοῦ Μητροπολίτου Μεσσηνίας κ. Χρυσοστόμου.

Ὁ ἱερός Χρυσόστομος ἀναφερόμενος στόν ὁρισμό τῆς Ἐκκλησίας 

1  Πρβλ. Γ. Γαλίτη, «Ἡ Ἐκκλησία καί οἱ ἐκκλησίες», Γρηγόριος Παλαμᾶς 77 (1994), 529-550
2  Μητροπολίτου Μεσσηνίας Χρυσοστόμου Σαββάτου, Ἡ περί ἑνότητας καί καθολικότητας τῆς Ἐκκλησίας 
διδασκαλία τοῦ Ἱεροῦ Χρυσοστόμου μέ βάση τήν Παύλεια ἐκκλησιολογία καί ἡ οἰκουμενική σημασία της. 
Ἀνάτυπο ἀπό τόν Τόμο Πρακτικά Διεθνοῦς Ἐπιστημονικοῦ Συνεδρίου «Ἀπό τόν Ἀποστόστολο Παῦλο 
στόν Ἱερό Χρυσόστομο», Βέροια 2007 (σελ. 239-252)

o



ἀναφέρει ὅτι ἡ Ἐκκλησία ἐκφράζει τή συμφωνία καί τήν ἑνότητα μεταξύ 
τῶν μελῶν της, ἡ ὁποία ὅμως ἐπιτυγχάνεται γιατί «ὁ Χριστός..... ἐστίν ὁ τῆς 
ἑνότητος σύνδεσμος».3

Ἔτσι ἡ φύση καί ὁ σκοπός τῆς Ἐκκλησίας εἶναι χριστοκεντρικός μέ τήν 
ἑξῆς διπλή ἔννοια. α) Ἡ οὐσία καί ἡ ἔννοια τῆς Ἐκκλησίας προσδιορίζεται ἀπό 
τήν ἑνότητα μέ τόν Χριστό καί ἐν Χριστῷ, ἀφοῦ, «κεῖθεν ἔχει τό εἶναι καί τό 
καλῶς εἶναι». β) Ἡ ἑνότητα τῆς Ἐκκλησίας ἐπιτυγχάνεται καί φανερώνεται 
ὅταν «σύσσωμοι πάντες ἀλλήλοις ἐσμέν ἐν τῷ Χριστῷ καί οὐχί μόνον 
ἀλλήλοις».4

Συνεπῶς, «ἡ προτεραιότητα τοῦ σκοποῦ καί τῆς ὕπαρξης τῆς Ἐκκλησίας 
εἶναι ἡ ἑνότητα καί ἡ κοινωνία, ὡς γεγονός καί τρόπος ὕπαρξης, καί ὄχι 
ἡ ἑνότητα καθεαυτήν ὡς αὐτοσκοπός».5 Αὐτή δέ ἡ κοινωνία καί ἑνότητα 
ἐκφράζεται διά τοῦ Μυστηρίου τῆς Θείας Εὐχαριστίας καί φανερώνεται 
ὡς Σῶμα Χριστοῦ καί πλέον ἡ κοινωνία εἶναι τρόπος ὕπαρξης καί ὄχι ἁπλή 
ἀναλογία ὁμοιότητας. Ὅπως θά ἔλεγε ὁ ἱερός Καβάσιλας «σημαίνεται δέ ἡ 
Ἐκκλησία ἐν τοῖς μυστηρίοις, οὐχ ὡς ἐν συμβόλοις, ἀλλ᾽ὡς ἐν καρδίᾳ μέλη... 
Οὐ γάρ ὀνόματος ἐνταῦθα κοινωνία μόνον, ἤ ἀναλογία ὁμοιότητος, ἀλλά 
πράγματος ταυτότης».6  

Κατ᾽ αὐτό τόν τρόπο ἡ Ἐκκλησία ὡς «τό ἄθροισμα τῶν ἁγίων τό ἐξ ὀρθῆς 
πίστεως καί πολιτείας ἀρίστης συγκροτούμενον» ἐκδηλώνεται καί φαίνεται 
ὅπου ὑπάρχει «πίστις καί βίος» καί δέν διασπᾶται, ἀφοῦ «τό αὐτό (σῶμα τῆς 
Ἐκκλησίας) καί ἕν καί πολλά δείκνυσι».7    Ἔτσι, ἡ Ἐκκλησία δέν εἶναι ἁπλῶς τό 
ἄθροισμα ὅσων πιστεύουν, μέ τόν ἕνα ἤ τόν ἄλλο τρόπο, στόν Χριστό, ἀλλά 
βασικά καί κυρίως, ὁρίζεται ὡς ἑνότητα καί κοινωνία ἐν Χριστῷ, πάντων τῶν 
μελῶν της, καί ἐκφράζεται ὡς ἑνότητα πίστεως, ζωῆς καί ἀληθείας. Ὁπότε, 
κατά τόν ἱερό Χρυσόστομο, εἶναι ἀδύνατη ἡ σχέση ἑνότητας στό μυστήριο 
τῆς Θείας Εὐχαριστίας μέ ὅσους βρίσκονται ἐκτός τῶν ὁρίων τῆς Ὀρθοδοξίας. 
Ἐδῶ Ὀρθοδοξία θά πρέπει νά θεωρήσουμε τήν ἐν πίστει καί ἐν μυστηρίοις 
ἐκφραζόμενη ἑνότητα καί κοινωνία καί ὄχι μία ἁπλῶς ὁμολογιακή ἰδεολογία.8

Μέ βάση τά παραπάνω καταλήγουμε στό συμπέρασμα ὅτι «σήμερα 

3  PG61, 616. PG74,560
4  PG62, 344. PG74,560. Πρβλ. Μητροπολίτου Μεσσηνίας Χρυσοστόμου, ὅ.π, σελ. 244
5  Μητροπολίτου Μεσσηνίας Χρυσοστόμου, ὅ.π, σελ. 245
6  PG150,452
7 Ἀθανασίου Γιέφτιτς, Ἡ Ἐκκλησιολογία τοῦ Ἀποστόλου Παύλου κατά τόν Ἱερόν Χρυσό- 
     στομο, Ἀθήνα 1984, (ἔκδ. Γρηγόρη), σελ. 110.  PG78, 685. PG52,397
8  Ἀθανασίου Γιέφτιτς, ὅ.π, σελ. 141
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οἱ ἔννοιες ἑνότητα καί καθολικότητα τῆς Ἐκκλησίας ἀπό προσδιοριστικοί 
ὅροι τοῦ περιεχομένου τῆς Ἐκκλησίας τείνουν νά καταστοῦν αὐτοσκοπός τοῦ 
περιέχοντος χωρίς ὅμως κάτι τό οὐσιαστικό, μέ ἀποτέλεσμα, ἐν ὀνόματι αὐτοῦ 
τοῦ σκοποῦ, νά συγχέεται πολλές φορές τό οὐσιῶδες μέ τό ἐπουσιῶδες, τό 
διαχρονικό μέ τό περιστασιακό».9

Κατά συνέπεια, «ὁποιοσδήποτε βιασμός», γιά συσχετισμό ἀνομοίων 
πραγμάτων καί καταστάσεων, μεταξύ τῶν σαφῶν ὁρίων τοῦ «τί εἶναι 
Ἐκκλησία» καί τοῦ «ἔχειν στοιχεῖα ἐκκλησιολογικά», δέν μπορεῖ νά 
ἐκφράσει τήν πραγματικότητα, ἀλλά καί οὔτε νά ὁδηγήσει στήν ἑνότητα καί 
κοινωνία. Διότι τό μέν πρῶτο, «τί εἶναι Ἐκκλησία», σύμφωνα καί μέ τόν ἱερό 
Χρυσόστομο, ὁριοθετεῖ τό γεγονός τῆς ἐκκλησιαστικῆς ἑνότητας, μέ κέντρο 
τή Θεία Εὐχαριστία, μέσω τῆς ὁποίας ἐκφράζεται καί ἡ καθολικότητα τῆς 
Ἐκκλησίας10 (πρβλ. Νικολάου Καβάσιλα: «Οὐ γάρ τήν τοῦ Χριστοῦ περί ἡμᾶς 
πρόνοιαν καί παιδαγωγίαν καί τήν ἡμῶν ὑποταγήν πρός αὐτόν βουλόμενος 
δηλῶσαι, τόν μέν κεφαλήν, ἡμᾶς δέ σῶμα προσεῖπεν, ὥσπερ καί ἡμεῖς τούς 
τῶν συγγενῶν ἤ φίλων μέλη καλοῦμεν, ὑπερβολή χρώμενοι· ἀλλ᾽αὐτό ἐκεῖνο 
σημαίνων ὅπερ ἔλεγεν, ὅτι τούς πιστούς ἤδη διά τό αἷμα τοῦτο ζῶντας τήν 
ἐν Χριστῷ ζωήν, καί τῆς κεφαλῆς ὡς ἀληθῶς ἐκείνης ἐξηρτημένους, καί 
τοῦτο περικειμένους τό σῶμα, διά ταῦτα οὐδέν ἀπεικός ἐνταῦθα διά τῶν 
μυστηρίων τήν Ἐκκλησίαν σημαίνεσθαι»11). Τό δέ δεύτερον, «ἔχειν στοιχεῖα 
ἐκκλησιολογικά», ἁπλῶς προσδιορίζει μόνο τό σκοπό καί τή μέθοδο 
προσέγγισης τῶν ἐκκλησιολογικῶν θεμάτων.12

Συνεπῶς, ἐκκλησιολογικά εἶναι λάθος ἡ χρήση τοῦ ὅρου Ἐκκλησία 
(ἐννοεῖται γιά ἄλλους χριστιανικούς ὀργανισμούς ἤ ὁμολογίες) χωρίς τό 
προσδιοριστικό του περιεχόμενο. Ὁ ὅρος αὐτός ἐκκλησιολογικά ἀποκαλύπτει 
καί καθορίζει τήν ποιότητα τῆς μία πίστεως καί ζωῆς (Ὀρθοδοξία), ἡ ὁποία 
σημαίνεται καί πιστοποιεῖται, διά τῆς κοινωνίας, ἐν τοῖς μυστηρίοις. Ὁπότε 
ὅταν χρησιμοποιεῖται σέ ἐκκλησιολογικά κείμενα πρέπει νά εἶναι σαφής 
καί ἀδιαπραγμάτευτος, διότι διαφορετικά θά ὁδηγήσει σέ θεολογικά καί 
ἐκκλησιολογικά ἀδιέξοδα.

9  Μητροπολίτου Μεσσηνίας Χρυσοστόμου, ὅ.π., σελ. 249
10  PG51,229. 59,463
11  PG150,453
12 Πρβλ. Ἰωάννη Ζηζιούλα, (Μητροπολίτη Περγάμου), «Ἡ Ἐκκλησία ὡς Κοινωνία», 
      Καθ᾽ Ὁδόν, 10 (1995), 41-53. Μητροπολίτου Μεσσηνίας Χρυσοστόμου, ὅ.π., σελ. 250-251.
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Ο ΣΤΡΑΤΗΓΟΣ Ι. ΜΑΚΡΥΓΙΑΝΝΗΣ
ΚΑΙ Η ΕΛΛΗΝΟΡΘΟΔΟΞΙΑ

a
ΤΟΥ ΠΡΩΤΟΠΡΕΣΒΥΤEΡΟΥ Π. ΓΕΩΡΓIΟΥ Δ. ΜΕΤΑΛΛΗΝΟΥ

ΟΜΟΤΙΜΟΥ ΚΑΘΗΓΗΤΗ ΤΗΣ ΘΕΟΛΟΓΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ
ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ

Κατά τήν ἐλεύθερη περίοδο τοῦ ἐθνικοῦ μας βίου, πού συμπίπτει μέ 
τήν ἵδρυση (±1830) καί πορεία τοῦ Ἑλληνικοῦ Κράτους, γεννᾶται 
καί διαμορφώνεται ἡ καλλιεργούμενη, στούς κύκλους πολιτικῶν 

καί διανοουμένων κυρίως, (δῆθεν) ἀντίθεση Ἑλληνισμοῦ καί Ὀρθοδοξίας. 
Ὁ Στρατηγός Ἰωάννης Μακρυγιάννης προσφέρει σαφῆ μαρτυρία Ἑλ-
ληνορθοδόξου φρονήματος. 

Ζ
1.  Οἱ ἐπιχειρούμενες συνήθως προσεγγίσεις τοῦ προσώπου καὶ τοῦ 

ἔργου τοῦ Στρατηγοῦ Μακρυγιάννη ἀπὸ τοὺς κάθε εἴδους ἐρευνητές 



του (ἱστορικούς, πολιτειολόγους, κοινωνιολόγους, φιλοσόφους κ.λπ.) 
διακρίνονται γιὰ τὴν ἀντιφατικότητά τους. Γιατί ποικίλουν οἱ ἀφετηριακὲς 
ἰδεολογικὲς τοποθετήσεις τῶν ἐρευνητῶν καὶ κάθε φορὰ Μακρυγιάννης 
θεωρεῖται μέσα ἀπὸ διαφορετικὸ ἰδεολογικὸ πρίσμα. Καὶ εἶναι γεγονὸς 
ὅτι ἔχει ἐπανειλημμένα δεινοπαθήσει, διότι δὲν εἶναι λίγοι ἐκεῖνοι ποὺ 
ἐπιχειροῦν νὰ «χρησιμοποιήσουν» τὰ κείμενα τοῦ Μακρυγιάννη, γιὰ νὰ 
στηρίξουν – καὶ σ’ αὐτόν – τὸ ἰδεολογικό τους «πιστεύω». Τὸ φοβερότερο 
σ’ αὐτὲς τὶς περιπτώσεις εἶναι ὁ τεμαχισμὸς τοῦ Μακρυγιάννη, ὅταν 
λείπουν τὰ κατάλληλα κλειδιὰ ἑρμηνείας του, καὶ τὰ ὁποῖα πρέπει νὰ 
ἀναζητηθοῦν στὰ ἴδια τὰ κείμενά του. Γι’ αὐτὸ προκύπτει ὁ Μακρυγιάννης 
τῶν συντηρητικῶν, ὁ Μακρυγιάννης τῶν προοδευτικῶν καὶ ἐνίοτε καὶ ἕνας 
«τρελλός» Μακρυγιάννης, ὅλων ἐκείνων ποὺ θέλουν νὰ ἀπαλλαγοῦν ἀπὸ 
τὴν ἐνοχλητικὴ «θρησκοληψία» του, δηλαδὴ τὴ ρωμαίϊκη εὐσέβειά του. 
 
Χωρὶς νὰ διεκδικῶ τὸ ἀλάθητο, πιστεύω ἀμετακίνητα ὅτι στὸν Μακρυγιάννη 
διακρίνουμε μιάν ἑνιαία στάση ζωῆς σὲ μία ἀδιατάρακτη διαχρονία. Ἔτσι, 
οἱ διακριβώσεις καὶ τοποθετήσεις του στὴ σύγχρονή του πραγματικότητα 
μποροῦν – καὶ πρέπει – νὰ ἐλέγχονται ἐπιστημονικά, καὶ εἶναι εὔλογο νὰ 
διαπιστώνονται ἐνίοτε ἀδυναμίες καὶ ἀστοχίες ἢ ἀνεπάρκειες, ποτὲ ὅμως 
ἠθελημένες παραποιήσεις καὶ διαστρεβλώσεις. Ὅλα αὐτὰ εἶναι φυσικὰ 
καὶ νόμιμα, διότι ὁ Στρατηγὸς ἔχει τὸ δικό του ἑρμηνευτικὸ πρίσμα. 
Ἡ προσωπικότητά του ὅμως μένει ἑνιαία καὶ σταθερὰ προσανατολισμένη 
στὴν παράδοση τοῦ Γένους καὶ σύνολη τὴν ἰδεολογία του.

Πατρίς - Θρησκεία

2. Ὁ ἰδεολογικὸς κόσμος τοῦ Μακρυγιάννη συνοψίζεται καὶ ἐκφράζεται 
μὲ δύο παράλληλες ἔννοιες, ποὺ σ’ ὅλο τὸ ἔργο του συνυπάρχουν ἀδιαίρετα, 
τὴν Πατρίδα καὶ τὴ Θρησκεία. Οἱ δύο αὐτὲς θεμελιακὲς ἔννοιες εἶναι ἡ 
συνισταμένη τῆς ὑποστάσεώς του, ὅπως καὶ κάθε Ρωμηοῦ (Ἑλληνορθοδόξου). 
Γιὰ τὸν Μακρυγιάννη, καὶ τὸν ἄνθρωπο ποὺ αὐτὸς νοεῖ ὡς Ἕλληνα, 
πατρίδα καὶ θρησκεία «εἶναι τὸ πᾶν». Αὐτὸ σημαίνει πὼς δὲν ἀποτελοῦν 
δύο ἀπὸ τὰ διάφορα στοιχεῖα τῆς ἑλληνικῆς ταυτότητας, ἀλλὰ τὴν ἴδια τὴν 
ταυτότητα καὶ ὕπαρξη τοῦ Ρωμηοῦ. Ποιὸ εἶναι ὅμως τὸ ἰδεολογικὸ φορτίο 
τῶν ἐννοιῶν αὐτῶν στὴ συνείδηση τοῦ Μακρυγιάννη. Θρησκεία: Εἶναι ἡ 
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Ὀρθοδοξία, ἡ «ἐνυπόστατος πίστις» τῶν Πατέρων καὶ Ἁγίων τοῦ Γένους μὲ 
ὅλες τὶς ἡσυχαστικὲς πρακτικές της (ἄσκηση-μετάνοια- πνευματικὸ ἀγώνα 
γιὰ σωτηρία/θέωση). Εἶναι ἡ παράδοση τοῦ εὐσεβοῦς ἑλληνικοῦ λαοῦ. Οἱ 
ἐκκλησίες καὶ τὰ μοναστήρια εἶναι οἱ χῶροι πραγματώσεως τῆς Ὀρθοδοξίας 
καὶ συνάμα διαμορφώσεως τοῦ ἀνθρώπου τοῦ Μακρυγιάννη, τοῦ «χριστιανοῦ 
ρωμηοῦ», ὅπως θἄλεγε ὁ φαναριώτης λόγιος τοῦ διαφωτισμοῦ, Δημητράκης 
Καταρτζῆς. Ἕνα ἰδιαίτερο χαρακτηριστικό τῆς θρησκευτικῆς συνείδησης τοῦ 
Μακρυγιάννη εἶναι ἡ ἀνεξιθρησκία του. Αἴτημά του ἀμετακίνητο εἶναι, κάθε 
ἄνθρωπος νὰ μπορεῖ ἐλεύθερα νὰ λατρεύει τὸν Θεὸ σύμφωνα μὲ τὴ θρησκεία 
του. Ἕνα αἴτημα, ποὺ σκανδαλίζει τοὺς συντηρητικοὺς τῆς θρησκείας καὶ 
παρασύρει σὲ παρερμηνεῖες ὅσους ἀπορρίπτουν τὸ θρησκευτικὸ κλίμα 
τοῦ Στρατηγοῦ. Ὡς πατερικὰ ὅμως ὀρθόδοξος ὁ Μακρυγιάννης δέχεται 
τὴν ἐλευθερία τοῦ ἀνθρωπίνου προσώπου καὶ δὲν μπορεῖ νὰ ἀνεχθεῖ 
τὴν ὁποιαδήποτε ἀναίρεσή της. Ἡ θρησκεία γι’ αὐτὸν δὲν εἶναι μία (ἐπι- 
βαλλόμενη) ἰδεολογία, ἀλλὰ ἐνέργεια ἐλευθερίας, ἐλεύθερη δηλαδή 
προσωπική ἐπιλογή. Εἴ τις θέλει…

Ἀντιμάχεται τήν αἵρεσιν

Ἐνῷ ὅμως εἶναι τόσο θετικὸς καὶ ἀνοικτὸς στὴ θρησκευτικὴ ἐλευθερία, 
μὲ ἀνυποχώρητο πάθος ἀντιμάχεται τὴν αἵρεση, τὴ νόθευση τῆς ὀρθόδοξης 
παράδοσης, ἡ ὁποία εἶναι τὸ πρωταρχικὸ συστατικό τῆς συνειδήσεως τοῦ 
Γένους. Δὲν μπορεῖ νὰ ἀνεχθεῖ τὸν «ἀρχίθρησκο» (ἱδρυτὴ ἄλλης θρησκείας) 
Καΐρη, ὅπως καὶ ἐκείνους τοὺς Ἕλληνες, ποὺ ὑποδουλώνουν τὸ φρόνημά τους 
στὴν ἑτεροδοξία τῶν δυτικῶν μισσιοναρίων (σήμερα θὰ λέγαμε: στὴν ἀθεΐα 
τοῦ δυτικοῦ ἢ ἀνατολικοῦ ἰμπεριαλισμοῦ). Ὅλοι αὐτοὶ γιὰ τὸν Μακρυγιάννη 
εἶναι αὐτόχρημα ἐχθροί τοῦ Γένους. Ἡ θρησκεία σώζει τὸν ἑλληνορθόδοξο 
πολιτισμὸ ὡς τρόπο ζωῆς καὶ διαφοροποιεῖ τὸ Γένος ἀπὸ τὴ Φραγκιὰ καὶ τὴν 
Τουρκιά.

Ἡ Πατρίδα τοῦ Μακρυγιάννη εἶναι ὁ χῶρος πραγμάτωσης τῆς 
θρησκείας του, τῆς Ὀρθοδοξίας. Καὶ γι’ αὐτὸ πρέπει νὰ εἶναι ἐλεύθερη. Γιὰ 
νὰ αὐτοπραγματώνεται ὁ ὀρθόδοξος Ἕλλην καὶ ὁ πολιτισμός του. Ἡ πατρίδα 
μόνο ὡς κοινωνία δικαιοσύνης, ἰσοτιμίας καὶ (ρωμαίικης) δημοκρατίας μπορεῖ 
νὰ νοηθεῖ. Καὶ αὐτὸ εἶναι δυνατὸ μέσα στὴ Χάρη τοῦ Θεοῦ. «Χωρὶς ἀρετὴ καὶ 
θρησκεία δὲν σχηματίζεται κοινωνία, οὔτε βασίλειον» (Ἀπομνημονεύματα). 
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Ἂν ἡ ἑλληνικὴ πατρίδα ἀποδεσμευθεῖ ἀπὸ τὴν παραδοσιακὴ θρησκεία, 
ἀλλοτριώνεται. Ὁ στόχος ὅλων τῶν ἐθνικῶν ἀγώνων εἶναι «νὰ ἐλευθερωθῆ 
μὲ τὴ δύναμη τοῦ Θεοῦ ἡ πατρική μας γῆ καὶ νὰ δοξασθῆ τ’ ὄνομά Του καὶ 
νὰ λαμπρυνθῆ ὁ σταυρὸς τῆς ὀρθοδοξίας» (Ἀπομν.). Αὐτὸ εἶναι τὸ πλαίσιο, 
στὸ ὁποῖο κινεῖται ὁ μεγαλοϊδεατισμὸς τοῦ Μακρυγιάννη, ποὺ εἶναι καθαρὰ 
ρωμαίικος. Ἀμετακίνητος πόλος εἶναι ἡ Πόλη καὶ μαζί της ἡ Ρωμηοσύνη, ἡ 
οἰκουμενικότητα τῆς ἑλληνορθόδοξης Ρωμανίας.  

Μιλώντας γιὰ τὴν Πατρίδα ὁ Μακρυγιάννης ἐκστασιάζεται, γίνεται 
λυρικὸς καὶ γεμίζουν δάκρυα τὰ μάτια καὶ ἡ καρδιά του: «Ἄχ, πατρίδα μου, 
δὲ θὰ σ’ ἀφήσουν ζωντανή…καὶ κιντυνεύεις…εἶσαι ἐς τὸν γκρεμὸν νὰ 
τζακιστῆς, νὰ χαθῆς…», «Καημένη πατρίδα, δὲν θὰ σωθοῦνε τὰ δεινά σου… 
καὶ εἶμαι δυστυχής, καὶ κλαίγω καὶ τὴν δυστυχισμένη μου πατρίδα» (Ἀπομν.). 
Εἶναι ὁρκισμένος «πατριδοφύλακας» – καὶ αὐτὸ τοῦ τὸ ἀναγνωρίζουν ὅλοι. 
Ἄν ζοῦσε σήμερα τά ἴδια θά ἔλεγε.

3. Ἔτσι ἐξηγεῖται ἡ κριτικὴ ἀποστασιοποίηση καὶ ἡ ἀνελέητη πολεμική 
τοῦ Μακρυγιάννη γιὰ διάφορα ὑπεροχικὰ πρόσωπα. Πολεμεῖ τὸν βασιλέα 
Ὄθωνα, ὄχι ὅμως γιατί ὑποτάσσεται σὲ κάποια δυτικὴ ἔννοια δημοκρατίας 
– φραντσέζικου λ.χ. τύπου. Ἡ δημοκρατία τοῦ Μακρυγιάννη εἶναι ρωμαίικη 
καὶ διασφαλίζεται μέσα στὸ ἐκκλησιαστικὸ σῶμα ὡς ἰσοτιμία καὶ ὁμοτιμία, 
ὡς πιστότητα ἀρχόντων καὶ ἀρχομένων στὸ θέλημα τοῦ Θεοῦ, ὡς ἐν Χριστῷ 
ἑνότητα καὶ ἀγαπητικὴ ἀλληλοπεριχώρηση τῶν προσώπων. Γιὰ τὶς ξενόφερτες 
ἔννοιες δημοκρατίας θὰ πεῖ: «αὐτὸ τὸ σύστημα τῆς δημοκρατίας δὲν τὸ 
θέλομεν οἱ τίμιοι ἄνθρωποι» (Ἀπομν.). Πολεμεῖ τὸν Ὄθωνα, ὅταν συντρέχει 
στὴν ἀλλοίωση τῆς παράδοσης. Ἐδῶ ἐντάσσεται ἡ μάχη του στὴ Βουλὴ γιὰ 
τὸ ἄρθρο 40 τοῦ Συντάγματος (αἴτημα ὀρθοδόξου διαδόχου). Τὸ ἴδιο μένει 
ἔξω ἀπὸ κάθε μισαλλοδοξία καὶ ἔχει τὰ ἴδια κίνητρα ἡ ἀντίθεσή του ἀπέναντι 
στὸν «παπιστὴ» Κωλέττη καὶ τοὺς δυτικόφρονες, μὲ πρῶτο τὸν Καΐρη, γιατί 
ὡς ἡγεσία (πολιτικὴ καὶ πνευματικὴ) ἀλλοιώνουν αὐτὴ τὴ σχέση πατρίδας 
καὶ θρησκείας καὶ ἀλλάζουν τὸ ρωμαίικο. Μὲ τὴ δράση τους διακόπτεται 
ἡ συνέχεια τοῦ Γένους. Ὅλος ὁ ἀγώνας τοῦ Μακρυγιάννη ἑστιαζόταν στὴν 
προσπάθεια νὰ ἐμποδίσει αὐτὴ τὴν ἀλλοτριωτικὴ διαδικασία, ποὺ ἐντάθηκε 
μὲ τὴν ἵδρυση τοῦ Ἑλληνικοῦ Κράτους. Γι’ αὐτὸ χύνει «καυτερὰ δάκρυα», 
βλέποντας τὸν Κίννη (King) καὶ τοὺς ἀγγλοαμερικανοὺς μισσιοναρίους νὰ 
θέλουν νὰ διαστρέψουν τὸν Ἕλληνα καὶ νὰ τὸν ἐξευρωπαΐσουν.
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Τόν ἐνδιέφερε ἡ ζωή τῆς Ὀρθοδοξίας και ἡ σωτηρία τοῦ Γένους

Ἡ ἀγωνία τοῦ Μακρυγιάννη ἦταν νὰ περιφρουρήσει τὴ ζωὴ τῆς 
Ὀρθοδοξίας καὶ νὰ σώσει τὴ συνέχεια τοῦ Γένους. Εἶχε δὲ καθαρὴ συνείδηση 
τῆς συνέχειας τοῦ ἑλληνισμοῦ. Καὶ εἶναι στὸ σημεῖο αὐτὸ ποὺ συχνὰ 
παρεξηγεῖται. Ἀναφέρεται λ.χ. στοὺς ἀρχαίους, στὸ Λυκοῦργο, τὸ Σωκράτη, 
τὸν Πλάτωνα… Δὲν εἶναι ὅμως οὔτε οὐτοπικὸς ἀρχαιολάτρης, οὔτε ἀγνοεῖ 
τὴ θέση αὐτῶν τῶν ὀνομάτων στὴν ἱστορία μας. Ὁπωσδήποτε θὰ εἶχε δεῖ καὶ 
αὐτὸς ἀρχαίους σοφοὺς σὲ νάρθηκες Ἐκκλησιῶν μας. Τοὺς ἐπικαλεῖται, γιατί 
τοὺς θεωρεῖ συνεχῶς ζωντανούς, ὡς μάρτυρες τῆς συνέχειας τῆς πατρώας 
εὐσέβειας ποὺ ἀπειλεῖται στὶς ἡμέρες του. Τοὺς καλεῖ νὰ ἐλέγξουν τοὺς 
ἀπογόνους τους, ποὺ κινδυνεύουν νὰ χωρισθοῦν ἀπὸ τὴν ἀλήθεια ποὺ ἐκεῖνοι 
πόθησαν νὰ γνωρίσουν.

Ὁράματα καί Θάματα

4. Οἱ δύο αὐτοὶ πόλοι –Πατρίδα καὶ Θρησκεία- συνθέτουν μιάν ἑνότητα 
ζωῆς. Ὁ κόσμος τοῦ Μακρυγιάννη δὲν εἶναι μιά δική του ἰδιορρυθμία. Εἶναι ὁ 
κόσμος τῆς πλατιᾶς λαϊκῆς βάσης στὴν πλειονότητά της. Καὶ τοῦτο φαίνεται 
ἀπὸ τὰ πρόσωπα, ποὺ σχετίζονται μαζί του. Μόνο οἱ μεγαλοαστοὶ, οἱ πολιτικοί 
καὶ οἱ διανοούμενοι εἶχαν ἤδη ἀρκετὰ ἀποστασιοποιηθεῖ καὶ ὑποταχθεῖ 
στὴν Εὐρώπη. Τὸ κλίμα, στὸ ὁποῖο αὐτὸς ζεῖ, εἶναι τὸ ἑνιαῖο πλαίσιο τῶν 
λαϊκῶν νοοτροπιῶν καὶ πρακτικῶν, ποὺ διέσωζε ἀκόμη τὴ συνέχειά του. Μία 
συνέχεια ποὺ θὰ ἐκταθεῖ μέχρι τὸν Παπαδιαμάντη καὶ τὸ δικό του κύκλο. Τὸ 
παρελθὸν μέσα σ’ αὐτὸ τὸ κλίμα ζοῦσε ὡς παρόν, ζωντανὸ καὶ πολυδύναμο. 
 Γι’ αὐτὸ ἡ συγχρονία κρίνεται μὲ τὰ παραμόνιμα καὶ ἀμετάβλητα ὀρθόδοξα 
κριτήρια.

Νὰ γιατί μιλήσαμε γιὰ ἑνότητα προσώπου στὸ Μακρυγιάννη. Ὁ Μακρυ- 
γιάννης μένει πάντα ὁ ἴδιος. Ἂν εἶναι «τρελλὸς» στὰ «Ὁράματα καὶ 
Θάματα», εἶναι «τρελλὸς» καὶ στὰ «Ἀπομνημονεύματα». Ἀπὸ ἐκεῖ ἄλ- 
λωστε προέρχεται μεγάλο μέρος τοῦ πρώτου βιβλίου. Ὁ Μακρυ- 
γιάννης τῶν Ὁραμάτων εἶναι καὶ ὁ Μακρυγιάννης τῶν Ἀπομνημονευμάτων. 
Εἶναι τὸ ἴδιο ἑνιαῖο καὶ ἀδιάτμητο πρόσωπο. Δύο ὄψεις ἀλληλοσυμπληρούμενες 
τῆς ἴδιας κοινωνικῆς καὶ πολιτισμικῆς διάρκειας. Ὅταν θεωροῦνται 
ἀποσπασματικὰ ἢ ἀπομονώνονται κάποιες ὄψεις του, τότε χάνεται ὁ ὅλος 
Μακρυγιάννης καὶ προβάλλεται ἕνας νόθος- ἀνύπαρκτος – Μακρυγιάννης. 
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Μία καρικατούρα, ποὺ ἐμεῖς ἔχουμε φτιάξει.

5. Ἡ ἑνότητα αὐτὴ Πατρίδας καὶ Θρησκείας, στὴ ρωμαίικη ἐκδοχή της, 
ἀναδύεται δυναμικὰ ἰδιαίτερα στὸ βιβλίο του, τὰ «Ὁράματα καὶ Θάματα». 
Τὸ βιβλίο αὐτὸ συνδέεται ἄμεσα μὲ τοὺς εὐρύτερους μεγα- λοϊδεατικοὺς 
ὁραματισμούς του. Μία νέα ἀνάγνωσή του μὲ ὁδήγησε ἐνωρίς σὲ ὁρισμένα 
συμπεράσματα, ποὺ δίνουν κάποιο κλειδὶ γιὰ μία ἄμεση ἑρμηνευτικὴ 
προσέγγισή τους, ποὺ παρὰ τὶς ὁποιεσδήποτε ἀντιρρήσεις – ποὺ ὁπωσδήποτε 
θὰ ὑπάρχουν – ἐπιβεβαιώνουν ὅσα εἰπώθηκαν παραπάνω. Στὰ “Οράματα και 
Θάματα διαπιστώνει κανείς, ὅτι:

α) Τὸ θρησκευτικονηπτικὸ στοιχεῖο συνδέεται ἄμεσα μὲ τὴν πολιτικὴ 
σκοπιμότητα καὶ τὸν πατριωτισμό.

β) Ἐκφράζεται ἕνας ὑπέροχος πολιτικὸς ὁραματισμὸς τοῦ Μακρυγιάννη, 
ποὺ τελεῖ ὑπὸ τὴν ἔμπνευση τῶν λαϊκῶν χρησμολογιῶν τῆς ἐποχῆς καὶ δίνει 
μίαν ἄλλη πολὺ προσωπικὴ διάσταση στὴν ἰδεολογία τοῦ ἁγνοῦ Στρατηγοῦ.

Στὴ συνάφεια ὅμως αὐτὴ εἶναι ἀναγκαία μία διευκρίνιση. Σ’ ὅλη τὴ 
διάρκεια τῆς δουλείας ἡ συνείδηση τοῦ Γένους ἀρδεύεται μὲ χρησμολογικὰ 
καὶ ἀποκαλυπτικὰ κείμενα, ποὺ μιλοῦν γιὰ τὴν ἱστορική του πορεία καὶ τὸ 
μέλλον του. Αὐτὸ συνεχίζεται ἐντονότερα τὸ 19ο αἰώνα, ποὺ οἱ ἱστορικὲς 
συγκυρίες ἐπιταχύνονται. Τὰ κείμενα αὐτά, θρησκευτικὰ στὴν ἀρχή, παίρνουν 
μετὰ καθαρὸ πολιτικὸ χαρακτήρα καὶ ἐκφράζουν μία συγκεκριμένη πολιτικὴ 
ἰδεολογία: ἐπικείμενη πτώση τοῦ Ἰσλάμ, ἀνάγκη πνευματικῆς ἀνανέωσης 
τῶν Χριστιανῶν καὶ ἐξαγγελία ἀναστάσεως τοῦ Χριστιανικοῦ (ὀρθοδόξου) 
βασιλείου, δηλαδὴ τοῦ «ρωμαίικου». Σ’ ὅλο αὐτὸ τὸ προφητικὸ πλέγμα 
κυριαρχεῖ μιά μορφή: ὁ θρυλικὸς βασιλέας Ἰωάννης, πρόσωπο μεσσιανικό, μὲ 
δραστηριότητες ὅμως ἐνδοκοσμικοῦ χαρακτήρα. Θὰ ἀναστήσει τὸ ρωμαίικο, 
μὲ κέντρο τὴν Πόλη. Πόσο ἡ μορφὴ αὐτὴ ἠλέκτριζε τὶς συνειδήσεις φαίνεται 
ἀπὸ τὴν ἀπόπειρα ταυτίσεώς του μὲ διάφορα ἡγετικὰ πρόσωπα, ὅπως λ.χ. 
τὸν Ἰωάννη Καποδίστρια. Σημαντικὸ κείμενο στὴν ἴδια κατεύθυνση ἦταν καὶ 
ἡ γνωστὴ προφητεία τοῦ Ἀγαθαγγέλου, ποὺ ἀνατυπώθηκε ἀρκετὲς φορὲς 
στὰ μέσα τοῦ 19ου αἰώνα. Ὅλες οἱ ἀναμενόμενες σημαντικὲς πολιτικὲς 
ἐξελίξεις τοποθετοῦνται ἀπὸ τὸν «Ἀγαθάγγελο» στὴ δεκαετία τοῦ 1850 
καὶ ἰδιαίτερα στὰ πέντε πρῶτα χρόνια, χῶρο στὸν ὁποῖο κινοῦνται καὶ τὰ 
 “ΟΡΑΜΑΤΑ ΚΑΙ ΘΑΜΑΤΑ”. Ἰδιαίτερα τὸ 1853 ἀναμενόταν τὸ τέλος τῆς 
ὀθωμανικῆς κυριαρχίας.

162 ΠΡΩΤΟΠΡΕΣΒΥΤΕΡΟΥ Π. ΓΕΩΡΓΙΟΥ Δ. ΜΕΤΑΛΛΗΝΟΥ



Πατριωτική αὐτοέξαρσις

Σ’ αὐτὸ τὸ ἰδεολογικὸ πλαίσιο, ζυμωμένο ἀπὸ τὴ συνείδηση τοῦ Γένους, 
ζεῖ καὶ κινεῖται καὶ ὁ Στρατηγὸς Μακρυγιάννης. Τοῦτο φαίνεται ἰδιαίτερα στὸ 
τρίτο καὶ τελευταῖο μέρος τῶν “ΟΡΑΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΘΑΜΑΤΩΝ”, ποὺ περιέχει 
μία σειρὰ προσωπικῶν ὁραμάτων καὶ ὀνείρων τοῦ Στρατηγοῦ. Πρόκειται γιὰ 
ἔλλογη καταγραφὴ ἐκ τῶν ὑστέρων πραγματικῶν ὁραμάτων καὶ ὀνείρων 
του, ποὺ δὲν ἐξετάζουμε ἐδῶ τὴ φύση τους, ἂν εἶχαν δηλαδὴ πνευματικὰ 
(θεϊκὰ) ἢ ψυχοπαθολογικὰ αἴτια. Γεγονὸς εἶναι ὅτι καταγράφονται 
ἐκ τῶν ὑστέρων καὶ ἐναρμονίζονται μὲ τοὺς ἐθνικοὺς ὁραματισμοὺς 
τοῦ Μακρυγιάννη. Ἡ συνείδησή του στὴν καταγραφή τους λειτουργεῖ 
ὁπωσδήποτε συμπληρωματικὰ καὶ ἴσως καὶ κατασκευαστικά. Πέραν ἀπὸ ὅσα 
βλέπει προβάλλει τὴν ἀγωνία του, καὶ τὶς προσδοκίες του καὶ τὰ κυριαρχικὰ 
στοιχεῖα τῆς συνείδησής του. Ὁ Μακρυγιάννης – ἐνισχυόμενος καὶ ἀπὸ τὸ 
περιβάλλον του, ποὺ τὸν ἔβλεπε ὡς ἐθνικὸ σωτήρα – πίστευσε σὲ μία στιγμή, 
ὅτι ἐκαλεῖτο ἀπὸ τὸν Θεὸ νὰ διαδραματίσει κάποιον «ὑπερεκλεκτὸ ρόλο». 
Στὰ “ΟΡΑΜΑΤΑ ΚΑΙ ΘΑΜΑΤΑ” φαίνεται αὐτὴ ἡ βεβαιότητα γιὰ ἐκπλήρωση 
τῶν χρησμολογιῶν, ἀποκατάσταση τοῦ Γένους καὶ ἀνάδειξή του σὲ ἐκλεκτὸ 
ἡγέτη του. Ταυτίζει ἔτσι τὸν ἑαυτό του μὲ τὸν ἐσχατολογικὸ βασιλέα Ἰωάννη. 
Δὲν πρόκειται ὅμως γιὰ κάποια ἐγωπαθολογικὴ ἔπαρση, ἀλλὰ γιὰ πατριωτικὴ 
αὐτοέξαρση. Γιατί αὐτό, ποὺ τελικὰ ὑπερισχύει, δὲν εἶναι ἡ ἀτομικὴ δόξα, 
ἀλλὰ ἡ ἐν Χριστῷ δόξα τῆς Πατρίδος.

Ἔτσι ἐξηγεῖται καὶ τὸ ἀπότομο τέλος τῶν “ΟΡΑΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΘΑΜΑΤΩΝ”. 
Τὸ γράψιμό τους σταμάτησε στὶς 24 Μαρτίου 1852, γιατί τὴν ἑπομένη 
περίμενε τὴν ἐπαλήθευση τῶν ὁραμάτων καὶ ὀνείρων του, καὶ κυρίως τὴν 
πτώση τοῦ Ὄθωνα. Τὰ Οράματα και Θάματα γράφτηκαν, γιὰ νὰ διαβασθοῦν 
μετὰ τὰ γεγονότα. Περιέχουν τὴ δικαιολόγηση καὶ ἄνωθεν ἐπιβεβαίωση τῆς 
θριαμβικῆς πορείας ποὺ ἀνέμενε ὁ Μακρυγιάννης, ὁ ὁποῖος, ἔτσι, μεριμνᾶ 
γιὰ τὴν ὑστεροφημία του. Βέβαια τὰ ὅσα εἶδε δὲν πραγματοποιήθηκαν. Δὲν 
ἔπαιξε ποτὲ τὸν ἀναμενόμενο ρόλο. Προέβλεψε ὅμως τὴν πτώση τοῦ Ὄθωνα, 
τὴν ἱστορική του κρίση. Στὰ 1862 (12 Ὀκτωβρίου), κατὰ τὴν ἐπανάσταση, ὁ 
γιὸς τοῦ Στρατηγοῦ Ὄθωνας, ἀναδεκτὸς καὶ ὁμώνυμος τοῦ Βασιλέα, πῆρε 
ἀπὸ τὸν θρυμματισμένο βασιλικὸ θρόνο τὸ στέμμα καὶ τὸ κατέθεσε στὰ πόδια 
τοῦ πατέρα του, ἐνῶ ὁ λαὸς τὸν σήκωσε στοὺς ὤμους καὶ τὸν περιέφερε 
θριαμβευτικὰ στὴν Ἀθήνα. Οὐσιαστικὰ βασιλέας τῆς Ἑλλάδος, ἔστω καὶ 
γιὰ τὶς λίγες ἐκεῖνες στιγμές, ἦταν ὁ Μακρυγιάννης… Τὰ “ΟΡΑΜΑΤΑ 
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ΚΑΙ ΘΑΜΑΤΑ” δείχνουν τὰ μέτρα τῆς φιλοπατρίας τοῦ Στρατηγοῦ καὶ 
ὁριοθετοῦν τὸ θρησκευτικὸ ὀρθόδοξο ὑπόστρωμά της. Τὸ συμπέρασμά μας: 
Ὁ Μακρυγιάννης σ’ ὅλες του τὶς διαστάσεις μένει μάρτυρας τῆς παράδοσης 
τοῦ Γένους, σὲ μία κοσμογονικὴ καμπὴ τῆς πορείας του. Ὁ ἕνας, ἀδιάτμητος 
καὶ ἑνιαῖος Μακρυγιάννης, ἀνήκει σ’ ὅλο τὸ Γένος καὶ μόνο σ’ αὐτό. Καμιὰ 
μερίδα δὲν ἔχει τὸ δικαίωμα νὰ τὸν ἰδιοποιηθεῖ, γιατί κάθε μέρος ἀνήκει στὸ 
ὅλο, στὴν καθολικότητα, ποὺ ἐνσάρκωσε ὁ μεγάλος αὐτὸς Ρουμελιώτης, 
δηλαδὴ Ρωμηός.

Ζ
Μέ τά δύο κείμενά του ὁ Μακρυγιάννης δείχνει τήν ἀναγκαία στάση 

τοῦ Ρωμηοῦ-Ἑλληνορθοδόξου, καί τότε καί σήμερα, στούς ξένους καί στούς 
ξενόδουλους δικούς μας, πού σκέπτονται καί ἐνεργοῦν ὡς ξένοι στήν Ἑλλάδα 
καί ὄχι ὡς Ἕλληνες, καί μάλιστα Ὀρθόδοξοι. Τήν Ὀρθοδοξία, ποῦ νά τήν 
μάθουν; Στά ἀμερικανικά κολλέγια καί Πανεπιστήμια ἤ στή Λέσχη Bilderberg;

Ζοῦμε παράλληλες καταστάσεις μέ ἐκεῖνες τῆς ἐποχῆς τοῦ Μακρυγιάννη. 
Ἡ οὐσία δέν ἀλλάζει, μόνο λίγο τό πλαίσιο. Ἡ ἀναμενόμενη ἀπό τόν 
Στρατηγό καί τούς ὁμοψύχους του ἀνάσταση ἀποδείχθηκε χιμαιρική, διότι 
δέν ἐτοποθετεῖτο ὀρθά. Περίμεναν Ἡγέτη, ὁ ὁποῖος ὅμως, καί τότε καί 
σήμερα, ἄν δέν δηλώσει ὑποταγή στούς ὅποιους Ξένους, δέν εἶναι δυνατόν 
νά κυβερνήσει! (Πρβλ. τόν τρίτο πειρασμό τοῦ Χριστοῦ μας, Ματθ. 4, 8-9). 
Ἡ Χώρα μας ἀπό τότε εἶναι μόνιμα προτεκτοράτο τῶν Φράγκων καί σέ νέα 
τουρκοκρατία, κατά τόν Μάνο Χατζηδάκη, αἰωνία του ἡ μνήμη! Τό «Μή 
πεποίθατε ἐπ᾽ ἄρχοντας» (Ψαλμ. 145,3) ἰσχύει μόνιμα. Ὁ Μακρυγιάννης 
πρέπει νά συνειδητοποίησε, ὅτι ἡ μόνη ἀνάσταση τοῦ Ἔθνους, μόνο ὡς 
ἀναβίωση τῆς στάσης μας απέναντι στή Δουλεία μπορεῖ νά εἶναι δυνατή. 
Ἐπανεύρεση τοῦ πατερικοῦ μας φρονήματος καί ἀνάπτυξη τῆς ζωῆς μας, 
ἀτομικῆς καί συλλογικῆς στούς κόλπους τῆς Ὀρθοδοξίας ὡς σώματος καί ὄχι 
ἁπλῶς Ἡγεσίας. Ἡ λατρεία καί ἡ κοινότητα, ὡς ἐνορία, μένει πάντα ἡ κιβωτός 
τῆς σωτηρίας μας. 

164 ΠΡΩΤ. Π. ΓΕΩΡΓΙΟΥ Δ. ΜΕΤΑΛΛΗΝΟΥ Ο ΣΤΡΑΤΗΓΟΣ Ι. ΜΑΚΡΥΓΙΑΝΝΗΣ 



25Η ΜΑΡΤΙΟΥ 1821
ΛΟΓΟΣ ΠΑΝΗΓΥΡΙΚΟΣ ΣΤΟΝ ΚΑΘΕΔΡΙΚΟ 

ΝΑΟ ΑΓΙΟΥ ΘΕΟΔΩΡΟΥ ΠΑΦΟΥ

Ζ
ΤΟΥ ΣΤΕΛΙΟΥ ΘΕΟΦΙΛΟΥ, ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΥ, 

ΠΡΩΤΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥ ΜΕΣΗΣ ΕΚΠΑIΔΕΥΣΗΣ

 

Απ' έξω μαυροφόρ’ απελπισιά, 
πικρής σκλαβιάς χειροπιαστό σκοτάδι, 

και μέσα στη θολόκτιστη εκκλησιά, 
στην εκκλησιά, 

που παίρνει κάθε βράδυ την όψη του σχολειού, 
το φοβισμένο φως του καντηλιού 
τρεμάμενο τα ονείρατα αναδεύει, 

και γύρω τα σκλαβόπουλα μαζεύει.

Εκεί καταδιωγμένη κατοικεί 
του σκλάβου η αλυσόδετη πατρίδα, 
βραχνά ο παπάς, ο δάσκαλος εκεί 
θεριεύει την αποσταμένη ελπίδα 

με λόγια μαγικά, 

 «Μη σκιάζεστε στα σκότη! Η λευτεριά 
σαν της αυγής το φεγγοβόλο αστέρι 
της νύχτας το ξημέρωμα θα φέρει». 1

1  Ιωάννης Πολέμης, «Το κρυφό σχολειό».

b



Τετρακόσια Χρόνια... Τετρακόσια ολόκληρα χρόνια μαύρης σκλαβιάς ... 
σκληρής κι απάνθρωπης δουλείας.  

Τετρακόσια χρόνια τουρκέματος και αφόρητης πίεσης γι› αλλαγή πίστης.  
Τετρακόσια χρόνια ζυγού και βιασμού, μαχαιριού, κρεμάλας, χλευασμού, 
περιφρόνησης, κρυφού σχολειού, ξενιτεμού, κεφαλικού φόρου, μιζέριας, 
παιδομαζώματος.

Ποιος λαός... ποιος άλλος λαός... ποιο άλλο έθνος... θ› άντεχε τόσων 
αιώνων δύσης εθνικής; Το γεγονός και μόνο, ότι μετά από τα τόσα που 
περάσαμε, υπάρχουμε ακόμα ως έθνος … αποτελεί  ένα ιστορικό θαύμα.

Εσύ... Φυλή μας, ...εσύ, που έδωσες τα φώτα του πολιτισμού στην 
ανθρωπότητα... Εσύ... Έθνος μου, ...εσύ, που η σοφία σου έδειξε στη Δύση το 
δρόμο για να βγει απ› του Μεσαίωνα το σκότος... 

Εσύ... Ελλάδα μου, γλυκιά μητέρα, περνούσες ηλιοβασίλεμα φοβερό...

«Ως πότε παλληκάρια να ζούμεν στα στενά.
Μονάχοι σαν λιοντάρια, στις ράχες, στα βουνά.

..............................................
Καλύτερα μιας ώρας ελεύθερη ζωή

Παρά σαράντα χρόνια σκλαβιά και φυλακή!» 2

Ο «σπορέας της ελευθερίας», ο «προφήτης της επανάστασης», ο «ιδανικός 
Έλληνας, ιδανικός Ευρωπαίος, ιδανικός Δημοκράτης και πατριώτης», ο δικός 
σου, ο Ρήγας Φεραίος, τραγούδησε με τη φωνή σου, την απελπισιά, μα και 
την ελπίδα για Λευτεριά.  

Τα παιδιά σου ξενιτεύτηκαν για να δουν άσπρη μέρα, πρόκοψαν στα 
ξένα μέρη και έγιναν λόγιοι, δάσκαλοι εθνών, γιατροί, έμποροι, πολιτικοί, 
παντοτινοί κήρυκες του χρέους της ανθρωπότητας προς εκείνο το μικρό, μα 
πολύ-πολύ μεγάλο Έθνος, το δικό μας!

Ποια μοίρα πατρίδα μας, σού έμελλε να ζήσεις τέτοια εξαθλίωση με 
τόση καρτερία; Ποιας κάθαρσης η γλυκιά ελπίδα κρατούσε εκείνο το δόλιο 

2  Ρήγας Φεραίος, «Θούριος».
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«καλυβάκι», έτοιμο πάντοτε να ριχτεί σ› απελευθερωτικούς αγώνες και 
θυσίες;

Πανιερώτατε Μητροπολίτη Πάφου.

Αγαπητοί συμπατριώτες και συμπατριώτισσες.

Έξαρση εθνικής περηφάνιας, παλμοί πατριωτικής χαράς γεμίζουν σήμερα 
τα στήθια μας.  Γιορτάζουμε δύο από τις μεγαλύτερες γιορτές της Πίστης και 
της Πατρίδας.  Γιορτάζουμε, την αρχή του τέλους των δεινών του ανθρώπου 
από την αμαρτία, αλλά και την αρχή του τέλους των δεινών του Έθνους από 
τον αλλόθρησκο κατακτητή.  Γιορτάζουμε τον Ευαγγελισμό της Θεοτόκου, 
αλλά και την επέτειο της Εθνικής Παλιγγενεσίας.

« Ἄγγελος Πρωτοστάτης οὐρανόθεν ἐπέμφθη,

εἰπεῖν τῇ Θεοτόκῳ τὸ Χαῖρε. »

Ο γιός του Θεού, ο Βασιλεύς των Βασιλέων θα πάρει ανθρώπινη μορφή, 
για να βρεθεί μεταξύ των ανθρώπων, και να διδάξει με τη σοφία των λόγων 
του, με το παράδειγμα της ζωής του και με το εκούσιο μαρτύριό του, την 
αγάπη, την ειρήνη, την ισότητα, τη δικαιοσύνη. Αρετές που οδηγούν τον 
άνθρωπο στη Λύτρωση!

Παράλληλα, την ίδια τούτη μέρα, το Έθνος των Ελλήνων γιορτάζει τη 
μεγαλύτερη γιορτή της νεότερης ιστορίας του. Στις 25 του Μάρτη του 1821, 
μετά από προετοιμασίες ψυχολογικές από δασκάλους, όπως ο Αδαμάντιος 
Κοραής, ο Ρήγας Φεραίος, ο Κοσμάς ο Αιτωλός, μετά από τις προκηρύξεις και 
τα μηνύματα λευτεριάς της Φιλικής Εταιρείας, μετά τα μαντάτα επανάστασης 
των Ελλήνων στη Μολδοβλαχία, χτύπησαν χαρμόσυνα τα σήμαντρα του 
Ιστορικού Μοναστηριού της Αγίας Λαύρας. Χτύπησαν χαρμόσυνα για να 
αναγγείλουν το γλυκύ ξεσηκωμό, και το μήνυμα πως το σκλαβωμένο Γένος 
σηκώνει περήφανα το ανάστημά του, ενάντια στον μισητό κατακτητή.  Την 
ίδια στιγμή, μια χούφτα αποφασισμένων παλληκαριών, με μεγάλη κατάνυξη, 
με βαθειά συγκίνηση, ξεγύμνωναν τα γιαταγάνια, γονατούσαν με ευλάβεια 
μπροστά στο ιερό της εκκλησίας του μοναστηριού και με τις ευλογίες 
του επισκόπου Παλαιών Πατρών Γερμανού, ύψωναν το Τίμιο λάβαρο της 
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Επανάστασης και έδιναν τον ιερό όρκο, «ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ Η ΘΑΝΑΤΟΣ».

Η άνοιξη εκείνη του 1821, γινόταν απ› αυτά τα παλληκάρια η πρώτη 
άνοιξη που οι Έλληνες δεν είχαν ανάγκη να τραγουδήσουν...

«Ακόμα τουτ'την ‘Ανοιξη
Ραγιάδες, Ραγιάδες,
Τούτο το καλοκαίρι,
Καημένη Ρούμελη,

‘Οσο να'ρθη ο Μόσκοβος,
Ραγιάδες, Ραγιάδες,
Να φέρει το σεφέρι,

Μοριά και Ρούμελη,...» 3

  Το 1821 ήταν η χρονιά που οι Ρωμιοί έπαψαν να περιμένουν τον 
Μόσκοβο, να τους σώσει απ› τη σκλαβιά. Ούτε ο Μόσκοβος, ούτε Άγγλος, 
ούτε και κανένας άλλος ξένος, επρόκειτο να έρθει να κάμει το δεντρί της 
Λευτεριάς να ανθίσει.  

Το δυνατό σάλπισμα της εθνεγερσίας αντήχησε αμέσως απ› άκρη σ› άκρη 
στη πολύπαθη Ελληνική γη, από τις ακτές της Αδριατικής, μέχρι τα παράλια 
της Μικράς Ασίας και του Πόντου, κι από το Δούναβη μέχρι την Κρήτη και την 
Κύπρο.  Κάθε γωνιά του Ελληνισμού, κάθε κύμα των Ελληνικών θαλασσών, 
δονήθηκαν από το Μεγάλο Μήνυμα!   Σαν φυτίλι που ανάβει, σαν φωτιά που 
απλώνει στα ξερά φύλλα του δάσους, ακούστηκε μέχρι τις εσχατιές της Παν-
Ελλάδας το εκθαμβωτικά λαμπρό μήνυμα της ελπίδας, του λυτρωμού και του 
ξεσηκωμού, ενός ξεσηκωμού που αγκάλιαζε όλους τους Έλληνες, κληρικούς 
και λαϊκούς, μορφωμένους, αγράμματους, εχούμενους και φτωχούς.

Με μοναδικά εφόδια την πίστη στον αληθινό Θεό, την Πίστη στο 
δίκιο τους και τη φλογερή αγάπη τους για τη λευτεριά, οι απανταχού στα 
σκλαβωμένα χώματα Έλληνες ξεσηκώθηκαν ως μια οντότητα, ως ένας 
άνθρωπος, αδιαφορώντας μπροστά στην ανωτερότητα του αντιπάλου σε 
αριθμούς, μέσα, εξοπλισμό και συμμάχους.  Το είχαν αντιληφθεί μετά από 

3  Δημοτικό Τραγούδι.
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τεσσάρων αιώνων υποσχέσεις και ατυχείς εξεγέρσεις που πνίγονταν στο αίμα, 
πως η λευτεριά δεν είναι αγαθό που χαρίζεται, αλλά «γέρας» - έπαθλο - που 
καταχτιέται, με αγώνα, με θυσίες, με αίμα.

Ολόκληρος ο Ελληνικός χώρος μεταβάλλεται με μιας σ΄ ένα θέατρο 
πολέμου.  Το πικρό ποτήρι της σκλαβιάς ξεχείλισε.  Η ορμή των Ελλήνων 
Αγωνιστών δεν κάμπτεται, η αντοχή τους γιγαντώνεται στον άνισο αγώνα 
και η θέληση τους για λευτεριά αμετακίνητη.  

Οι σελίδες ανυπέρβλητης δόξας που γράφτηκαν είναι αμέτρητες. Οι 
χώροι όπου βρέθηκαν αντιμέτωποι οι βδελυροί φορείς της βαρβαρότητας με 
τους απογόνους του Αρχαίου Πνεύματος:  Δερβενάκια, Βαλτέτσι, Αράχοβα, 
Ακρόπολη των Αθηνών, Μανιάκι, Αλαμάνα, Δραγατσάνι, Χάνι της Γραβιάς.

Οι χώροι των ολοκαυτωμάτων και των θηριωδιών:  Ψαρά, Χίος, 
Μεσολόγγι. 

Αρματωλοί και Κλέφτες αναδείχτηκαν δια μιας σε μαχητές και ήρωες! Οι 
μορφές του αγώνα, οι στρατιές των Κολοκοτρωναίων, των Καραϊσκάκηδων, 
οι Ανδρούτσοι, οι Κανάρηδες, οι Μπουμπουλίνες, οι Μακρυγιάννηδες, οι 
Παπαφλέσσες, οι Διάκοι … και τόσοι, μα τόσοι άλλοι.

Οι πράξεις της υπέρτατης θυσίας και του άφθαστου ηρωισμού και ο 
απόηχος των ειδήσεων για τον άνισο αγώνα,  προκαλούν τον θαυμασμό των 
φιλελευθέρων λαών της Ευρώπης και αντιστρέφουν σιγά-σιγά το αρνητικό προς 
την επανάσταση κλίμα της εποχής. Δημιουργείται έτσι ευνοϊκή ατμόσφαιρα 
στην Ευρώπη προς τον αγωνιζόμενο Ελληνικό Λαό. Μηνύματα και αποστολές 
συμπαράστασης αρχίζουν να φθάνουν στην επαναστατημένη γη.

«Κ' εσύ, ιερό, με τ' άργυροδεσίδια 
και με τά κρεμεζά ψηφιά, Βιβλίο!

Το πρώτο σου το φύλλο είν’ ή κρεμάλα 
Του Πατριάρχη,

και το στερνό σου φύλλο είναι το βόλι 

που τρώει το Γιο τον ήρωα της Καλογριάς

και τ' όνομα χρυσό στο ξώφυλλό σου: 

Τό ΕΙΚΟΣΙΕΝΑ»! 4

Ποιος δε σκιρτά στη σκέψη της θυσίας του σεπτού Πατριάρχη Γρηγορίου 
4  Κωστής Παλαμάς, «Στ΄άρματα».
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Ε' στην Κωνσταντινούπολη ή στη σκέψη των Κυπρίων προγόνων μας που 
μαρτύρησαν και πέθαναν σε μαζικές προληπτικές εκτελέσεις την 9η Ιουλίου 
1821 στη θηλιά της κρεμάλας, ή με αποκεφαλισμό ή δεμένοι στο αλακάτι 
σαν τα ζά;  Ή στη θύμηση της θαρραλέας απάντησης του Εθνομάρτυρα 
Αρχιεπισκόπου Κυπριανού στον Κουτσιούκ Μεχμέτ, που τόσο γλαφυρά και 
τόσο παραστατικά μάς την απέδωσε ο διαλεκτικός μας Ποιητής!

«Κόψε μας ούλλους τζιας γενεί το γαίμα μας αυλάτζιην.
Αμμ›άξερε πως ήλαντρον όντας κοπεί καβάτζιην

τριγύρω του πετάσσουνται τριακόσια παραπούλια.
..............................................

Τονίν αντα να τρώει τη γην, τρώει τη γη χαρκέται
μα πάντα τζείνο τρώεται, τζιαι τζείνο καταλυέται.»

..............................................
Η Ρωμιοσύνη εν΄ φυλή συνότζιαιρη του Κόσμου.

Κανένας δεν ευρέθηκεν για να την ηξηλείψει
Κανένας! … γιατί σιέπει την που τ΄ άψει ο Θεός μου. 5

Και μόνος, μετά, ο Αρχιεπίσκοπος Κυπριανός προσεύχεται και απευ-
θύνεται με βαθειά πίστη στον Θεό ζητώντας τη θεία Του βοήθεια για τη  
Ρωμιοσύνη. 

Θεέ … που ν΄ άκραν έν έσιεις ποτέ στην καλοσύνη

Λυπήθου μας τζιαι δώσε πιόν χαρά στη Ρωμιοσύνη 6

Ποιου δε φουντώνει η φαντασία στη θύμηση των τόσο παραστατικών 
πινάκων των κορυφαίων Ευρωπαίων ζωγράφων της εποχής, με τα 
ανδραγαθήματα των Ελλήνων αγωνιστών, μα και της θηριωδίας του 
βάρβαρου κατακτητή, ενός κατακτητή από  τον οποίο έχουμε πρόσφατη 
πικρή πείρα εμείς οι Κύπριοι;

5  Βασίλης Μιχαηλίδης, «Η 9η Ιουλίου 1821», εν Λευκωσία Κύπρου.
6  Ό. π.
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Η λαμπρότητα και τα οράματα του ένδοξου αγώνα, φώτισαν και 
φωτίζουν ακόμα τους απανταχού Έλληνες. Φώτισαν τους γενναίους 
Μακεδονομάχους στις αρχές του περασμένου αιώνα, των οποίων οι αγώνες 
βοήθησαν στη λύτρωση των Ελλήνων της Μακεδονίας από του Τούρκου την 
κυριαρχία κι από του Βούλγαρου κομιτατζή τα αρπακτικά νύχια. Φώτισαν 
τους στρατιώτες μας στα βουνά της Πίνδου το 1940, φώτισαν τους μαχητές 
της Εθνικής Αντίστασης στον αγώνα τους ενάντια στο Φασισμό κατά τη 
διάρκεια της κατοχής της Ελλάδας από τους Γερμανούς Ναζί, τους Ιταλούς 
και τους Βούλγαρους Φασίστες.  Φώτισαν, τέλος, τους λεβέντες του ΔΙΓΕΝΗ, 
της ΕΟΚΑ και ολόκληρο το λαό της Κύπρου στον επικό εκείνο Αγώνα του 
1955-59 ενάντια στους Εγγλέζους αποικιοκράτες.

Η Επανάσταση έληξε με τη σωτήρια τότε παρέμβαση των μεγάλων 
δυνάμεων, όταν κατάλαβαν ότι η δημιουργία κράτους Ελληνικού ήταν 
επιβεβλημένη. Δημιουργήθηκε το 1828 το μικρό τότε Ελληνικό Κράτος, 
αφού, κατά την Επανάσταση, έχασαν τη ζωή τους περισσότεροι Έλληνες 
από εκείνους που στο τέλος απελευθερώθηκαν, αφήνοντας στη σκλαβιά 
περισσότερους Έλληνες από εκείνους που τελικά αποτέλεσαν τους πολίτες 
του νεοσύστατου Ελληνικού Κράτους. Στον αγώνα έλαβαν μέρος και 
αμέτρητοι συμπατριώτες μας Κύπριοι, πιστοί στο όραμα της Ελλάδας και 
της Ελευθερίας, αρκετοί από αυτούς ποτίζοντας με το άλικο αίμα τους τη 
μαρτυρική ελληνική γη. 

Οι λαοί για να ζήσουν με το μέτωπο ψηλά, με τα πόδια καλά ριζωμένα 
στην αγαπημένη πατρώα γη, έχουν ανάγκη από εθνικά τονωτικά.  Και τούτα 
τα τονωτικά, μονάχα η Ιστορία μπορεί να τους προσφέρει.  Η 25η Μαρτίου 
1821 αποτελεί κορυφαίο Εθνικό Τονωτικό και παραμένει η γενέθλια μέρα της 
Εθνικής Ελευθερίας. 

Τίποτε δεν μπορεί να αμαυρώσει το νόημα του μεγάλου ξεσηκωμού. 
Βγαίνει το «Εικοσιένα» ολόισια μέσα από την αιωνόβια παράδοση του 
Ελληνικού Έθνους. Παρεξηγούν και αδικούν αυτό το τεράστιο κίνημα 
όσοι θέλουν να το νομίζουν αντίλαλο της Γαλλικής Επανάστασης. 
Ο βαθυστόχαστος Σολωμός, λαμπρά το είδε όταν χαιρετούσε τη Λευτεριά:  
«Απ’ τα κόκκαλα βγαλμένη των Ελλήνων τα ιερά...».  Καμιά ομοιότητα με την 
Γαλλική Επανάσταση.  Εκείνη ήτανε μια κοινωνική, ταξική επανάσταση.  Το 
πνεύμα του 21 δεν συνάδει με κανένα τρόπο στο σχήμα των ταξικών αγώνων.  

Είναι το «Εικοσιένα» κίνημα καθαρά εθνικό.  Μια φυλή περήφανη, 
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γενναία, συνεχίζει την ηρωική της παράδοση, του Πολιτισμού, της Λευτεριάς 
και της Ανθρώπινης Αξιοπρέπειας. Μάχεται ενάντια στην τυραννία, αντάμα 
με τους προγόνους της, τους ήρωες της, τσακίζοντας, με αγώνα υπεράνθρωπο, 
το ζυγό της σκλαβιάς.  Ξαναφτιάχνει Μαραθώνες, Θερμοπύλες και Σαλαμίνες, 
γίνεται παράδειγμα για όλους τους λαούς, που ακολουθούν, και δημιουργεί 
νέο διεθνές δίκαιο, καθιερώνοντας την αρχή των εθνοτήτων.

Γονατιστοί προσφέρουμε σήμερα το θυμίαμα του θαυμασμού και 
της αγάπης μας, στις μεγάλες μορφές που τόλμησαν και κίνησαν την 
κοσμοϊστορική επανάσταση του 1821.  Γιατί περιφρόνησαν την έχθρα της 
Ευρώπης. Γιατί δεν φοβήθηκαν την απομόνωση που βρισκόμασταν ως Έθνος.  
Γιατί δεν τους φόβισε ο μικρός αριθμός του πληθυσμού.  Γιατί δεν τους πτόησε 
η έλλειψη των υλικών μέσων.  Δεν δώσανε προσοχή στις συμβουλές των 
φρονίμων, αλλά πίστεψαν στη θαυματουργό δύναμη της Ελληνικής Ψυχής 
και στην ικανότητα της να αντέχει, να αντιστέκεται και να αγωνίζεται αγώνες 
μακροχρόνιους και πεισματώδεις.  Η πραγματικότητα τους δικαίωσε με τον 
πιο λαμπρό τρόπο.

Εμείς, στη Κύπρο τη μαρτυρική, με τη μισή γλυκιά πατρίδα πατημένη, 
σκλαβωμένη, έχουμε πολλή ανάγκη από τα λαμπρά διδάγματα του 
«Εικοσιένα».  Ο άνισος αγώνας που διεξάγουμε για να διώξουμε τον Αττίλα 
και να ελευθερώσουμε το νησί μας, βρίσκει πολλά πρόσφορα μηνύματα και 
διδάγματα σε αυτόν τον υπέροχο Αγώνα που λέγεται «Εικοσιένα».

Ακόμα και σήμερα, 41 χρόνια τώρα, με τις απανωτές απογοητεύσεις στην 
πορεία της Εθνικής μας Υπόθεσης, απηυδισμένοι από το πολύχρονο τέλμα, 
απογοητευμένοι από την κατάσταση, όπου οι πολιτικοί και ο λαός αδυνατούν 
αρκετές φορές να συμφωνήσουν σε κοινή γραμμή, αποκαρδιωμένοι από την 
πρόσφατη, σχεδόν πλήρη οικονομική καταστροφή της χώρας μας, ακόμα 
και μετά από αυτά όλα που περάσαμε, το πνεύμα του «Εικοσιένα», αν το 
θέλουμε, είναι εκεί και μας καθοδηγεί.  Αρκεί να το πιστέψουμε, αρκεί να το 
διακρίνουμε μέσα στη φλυαρία και στη βαβυλωνία που μας περιβάλλει.  

Η επανάσταση του «Εικοσιένα» κινδύνευσε να καταπνιγεί πολλές 
φορές κυρίως λόγω της διχόνοιας μεταξύ των Ελλήνων, διχόνοια που την 
τροφοδοτούσαν καλά οι ξένοι. Όμως κι εδώ ο σοφός Σολωμός δίνει την 
απάντηση:

Η Διχόνοια που βαστάει ένα σκήπτρο η δολερή 
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καθενός χαμογελάει, «πάρ’ το», λέγοντας, «και συ».

Κειο το σκήπτρο που σας δείχνει έχει αλήθεια ωραία θωριά· 
μην το πιάστε, γιατί ρίχνει εισέ δάκρυα θλιβερά. 7

Δίδαγμα του «Εικοσιένα» είναι και η αισιοδοξία. Ο Μέγας Θεόδωρος 
Κολοκοτρώνης, σε πολλές στιγμές του συνετού και ένδοξου επαναστατικού 
οδοιπορικού του, το μόνο όπλο που διέθετε ήταν η αισιοδοξία και η πίστη 
στον αγώνα. Κι εμείς τώρα, αισιοδοξούμε συγκρατημένα πως θα ευοδωθούν 
οι προσπάθειες για επίλυση του Κυπριακού, που θα βασίζεται στους κανόνες 
του Διεθνούς Δικαίου από τη μια, από την άλλη όμως, θα συμβαδίζει με το 
γενικότερο αίσθημα του λαού μας. Είμαστε ένας λαός που οφείλει να μην 
ξεχνά την ιστορία του, τους αγώνες του και που προχωρά ατενίζοντας στο 
μέλλον, αναβαπτιζόμενος στα νάματα του ένδοξου παρελθόντος του.

Τα 195 χρόνια που πέρασαν από τότε, δικαίωσαν την πίστη του 
«Εικοσιένα», τη σύλληψη του, το πνεύμα του και τους αθάνατους εργάτες του.  
Το όραμα που κυμάτιζε μπροστά στα εκστατικά τους μάτια, όταν στο πείσμα 
της υλικής πραγματικότητας που τους περίζωνε, πήραν απάνω τους το μεγάλο 
έργο, να αναστήσουν το φως του κόσμου, είναι σήμερα πραγματικότητα.  Στο 
μεγάλο και σκληρό αγώνα του Ελεύθερου Κόσμου κατά της τυραννίας, η 
Ελλάδα στέκεται ολομόναχη, – όπως πάντα της έταξε ο Θεός (το βλέπουμε 
ακόμα και σήμερα με το δράμα των προσφύγων) – ακτινοβόλα και πανώρια, 
με πνεύμα ηρωικό, για να σώζει – όπως πάντα τη δύσκολη υπόθεση του 
Πολιτισμού.

«Στων χρόνων τ’ αργοπέρασμα, στο ρέμα των αιώνων
καμία Ημέρα λαμπερή συγκρίνεται μ› εσένα.

Εσύ στους σκλάβους έδειξες της Λευτεριάς το δρόμο
και πως τα έθνη τα νεκρά ξυπνούν ζωντανεμένα!

Είσαι μια μέρα όλο χαρά λάμψη και περηφάνια
σαν δροσοστάλα τ› ουρανού, σαν αστραπή σαν άστρο

π› άναψες, φλόγες σε στεριές και φλόγες σε λιμάνια
και κάθε φράχτη χαμηλό, τον θέριωσες σε κάστρο.

7  Διονύσιος Σολωμός, «Ύμνος εις την Ελευθερία».
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..................................................

Όλες του κόσμου οι Γιορτές φαντάζουνε μπροστά σου
ωσάν των καντηλιών το φως στου ήλιου τη λαμπράδα.

Αντιλαλούν στα πέρατα τα κατορθώματά σου
που ως τον τρίτον ουρανό ψήλωσες την ΕΛΛΑΔΑ»! 8

Συμπατριώτες και Συμπατριώτισσες, σήμερα είναι ημέρα χαράς και 
περηφάνιας για το μεγάλο δώρο που μας άφησαν οι πρόγονοί μας: είναι  η 
μέρα που ξανάβαλαν το Γένος των Ελλήνων στον παγκόσμιο χάρτη των 
ελευθέρων κρατών! Ας  την χαρούμε και ας ευχαριστήσουμε τον καλό Θεό 
για το υπερούσιο αυτό δώρο. Μα προπάντων ας αντλήσουμε από το ιστορικό 
και μεγαλειώδες 21 τα μεγάλα διδάγματα της φιλοπατρίας, του θνήσκειν 
υπέρ της πολυφίλητης πατρίδος μας και  του ηρωικώς αγωνίζεσθαι για την 
πολυτίμητη Ελευθερία! Γιατί ο αγώνας ακόμη συνεχίζεται!  Συνεχίζεται εδώ 
στο δύσμοιρο νησί μας! 

Και με εσωτερική εγκαύχηση ας αναφωνήσουμε

                         «Ζήτω η Ελευθερία»!

                         «Ζήτω η Επανάσταση του 1821»!

                         «Ζήτω το Έθνος των Ελλήνων»!

                         «Ζήτω η Ελευθερία της Κύπρου μας»!

8  Ευέλθων Πιτσιλλίδης – Εύσκιος Πεύκης, «Στην 25ην Μαρτίου», εφημερίδα «Λαϊκόν Βήμα» 
της Λεμεσού, που εξέδιδε ο ποιητής, Δευτέρα 27η Μαρτίου 1950.
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ΛΟΓΟΣ ΠΑΝΗΓΥΡΙΚΟΣ ΣΤΟΝ ΚΑΘΕΔΡΙΚΟ ΝΑΟ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΕΤΕΙΟ ΤΗΣ 1ης ΑΠΡΙΛΙΟΥ 1955

a
ΝΙΚΟΛΑ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ, ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΤΟΥ ΔΗΚΟ

Σαν χθες το βράδυ, πριν από 61 χρόνια, η Κύπρος κοιμήθηκε σκλάβα. 
Κι’ όταν γύρισε η μέρα και ξημέρωσε η 1η τ' Απρίλη, γίνηκε «αντρειωμένη 
δράκαινα» και βροντοφώναξε σ’ όλο τον κόσμο, πως είναι «σκλάβα 

ασκλάβωτη», καθώς της το ευχήθηκε ο ποιητής Βασίλης Μιχαηλίδης.

Και τότε συναντήθηκε με την Ιστορία.

Άρχιζε η ανεπανάληπτη εποχή της ΕΟΚΑ.

Ένας μικρός, αδύναμος και απόλεμος λαός, έπαιρνε στα χέρια του την 
εθνική του μοίρα και άρχιζε τον τιτάνιο απελευθερωτικό αγώνα για εθνική 
αποκατάσταση, εναντίον ενός πανίσχυρου αντιπάλου.

Αμηχανία πιθανόν να δημιουργεί στον ξένο μελετητή, το γεγονός ότι ένα 
λαός άκαπνος και απόλεμος ξεσηκώθηκε ένοπλα εναντίον μιας πανίσχυρης 
αυτοκρατορίας.

Ποια θεία τρέλα ώθησε ένα φιλήσυχο, εργατικό λαό να παρατήσει τις 
ασχολίες του και να αποδυθεί σε ένα τιτάνιο και άνισο αγώνα, να βγει στα 
βουνά και να πολεμά σαν ψυχωμένος στρατιώτης;

Αλήθεια, τι ήταν κείνο που εμψύχωσε ένα σκλαβωμένο λαό και τον έκανε 
να επαναστατήσει;

Τι ήταν;

Ήταν, πρώτα απ’ όλα, τα κληρονομικά κατάλοιπα της ελληνικής του 
καταγωγής, η συνέχεια της ψυχής των προγόνων που κουβαλούσε μέσα του.

Ήταν όλες εκείνες οι αδάμαστες γενιές που αντιστάθηκαν σε όσους 
επιβουλεύονταν την εθνική του συνείδηση και κατόρθωσαν μέσα από το 
σκότος αιώνων δουλείας, να διατηρήσουν αλώβητο το εθνικό φρόνημα και 
τις εθνικές παραδόσεις.

Ήταν ακόμη οι ταπεινοί παπάδες και δάσκαλοι, που διατήρησαν ζωντανή 



τη φλόγα στις ελληνικές ψυχές του υπόδουλου Κυπριακού Ελληνισμού και 
μεταλαμπάδευσαν το ηθικό χρέος και τις ηθικές παρακαταθήκες στις γόνιμες 
Ελληνικές γενιές της Κύπρου.

Ήταν ολόκληρος ο Κυπριακός Ελληνισμός, που με πίστη ακλόνητη στον 
δίκαιο αγώνα του, όρθωσε το ανάστημά του στον πανίσχυρο δυνάστη, χωρίς 
να χάσει ούτε για μια στιγμή την πίστη και την αυτοπεποίθησή του.

Ήταν η δίψα για ελευθερία, η δύναμη της θέλησης να επιτύχει το σκοπό του.

Ήταν η βαριά ευθύνη της μεγάλης ιστορικής εθνικής παράδοσης και 
κληρονομιάς. Αλλά, πάνω απ’ όλα, ήταν η ψυχή του λαού μας.

Ο αγώνας της ΕΟΚΑ του ’55-’59 ήταν αγώνας ψυχής - αυτής της 
δύναμης της μυστικής, της ακατάβλητης του ανθρώπου, της αδάμαστης από 
τη βία. που υπαγορεύει τον κανόνα της αρετής, που εμπνέει και παρηγορεί, 
που δημιουργεί πράξεις τόλμης και αυτοθυσίας, για τις οποίες λέμε πως είναι 
αδύναμο το κορμί.

Που παίρνει απλοϊκούς ανθρώπους της γης και της θάλασσας, του 
καθημερινού ιδρώτα, του μεροκάματου, και τους κάνει ήρωες αθάνατους που 
λαμποκοπούν μέσα στις σελίδες της Ιστορίας.

Οι ηρωικοί νεκροί του αγώνα της Κύπρου για ελευθερία, ζουν και θα 
ζουν στην Ιστορία και την Παράδοση.

Ζουν και θα ζουν στην περιοχή του θρύλου και του οράματος.

Η 1η του Απρίλη του 1955 είναι μια μέρα τόσο σημαδιακή για τον Ελλη-
νισμό της Κύπρου, που δεν ξεχνιέται. ούτε συνηθίζεται. Γιατί είναι μέσα μας.

Ταυτισμένη μαζί μας, με τη ζωή μας, με την Ιστορία μας και τα οράματά 
μας, με τους καημούς και τις ελπίδες μας.

Και δεν ξεγράφεται. Γιατί η εθνική μνήμη που φωτίζει το παρελθόν 
λειτουργώντας ακοίμητη μέσα μας, την συντηρεί άφθαρτη και γνήσια.

Για να ξεγραφτεί, θα πρέπει πρώτα να ξεγράψουμε τον εαυτό μας. 
Κι αυτό δεν μπορούμε να το κάνουμε. Δεν μπορούμε οι ίδιοι να προδώσουμε 
και να προδοθούμε.

Μπορούμε μόνο να αγωνιστούμε και να διεκδικούμε το δίκαιό μας. 
Το χρωστούμε στους νεκρούς ήρωες και μάρτυρες του απελευθερωτικού μας 
αγώνα.
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Για την εποχή της ΕΟΚΑ έχουν γραφτεί και ειπωθεί πολλά. Από 
μελετημένους και από αμελέτητους. Άλλοτε εγκωμιαστικά και άλλοτε 
μικρόψυχα και απαξιωτικά.

Κάποτε με ειλικρίνεια και απλότητα και κάποτε με υστερόβουλο 
υπολογισμό και ιδιοτελή σκέψη.

Ανεξάρτητα απ’ όσα λέγονται και γράφονται, είναι βέβαιο πως στη 
συλλογική μνήμη, ο αγώνας της ΕΟΚΑ θα παραμείνει ένα έπος καταξίωσης 
του Κυπριακού Ελληνισμού και σημείο αναφοράς στις μελλοντικές γενιές.

Ίσως το κράτος που δημιουργήθηκε με τις Συμφωνίες Ζυρίχης Λονδίνου, 
να μην ήταν η πλήρης επιβράβευση των αγώνων του λαού μας.

Όμως, το κατόρθωμα δεν ήταν μικρό. Ύστερα από αιώνες υποταγής και 
υποτέλειας, οι Κύπριοι απετίνασσαν τον αποικιακό ζυγό, εγκαθίδρυαν την 
Κυπριακή Δημοκρατία, το δικό τους κράτος, παίρνοντας κάτω από τις πιο 
αντίξοες συνθήκες, το μέλλον στα χέρια τους.

Δυστυχώς, η πορεία της Κυπριακής Δημοκρατίας δεν υπήρξε ομαλή 
και απρόσκοπτη – αφού ανταρσία, εσωτερικές φιλοδοξίες, γαμψώνυχες 
συνωμοσίες, δράσεις παραφρόνων, πραξικόπημα και εισβολές, σημάδεψαν 
την πορεία της.

Όμως επέζησε! Επέζησε και ορθώθηκε ως τείχος απροσμάχητο έναντι 
των εκάστοτε επιβουλών κατά του Κυπριακού Ελληνισμού.

Σήμερα, αυτό το τείχος, η Κυπριακή Δημοκρατία, κινδυνεύει με κατάρ-
ρευση και μάλιστα δια συμφωνίας.

Η θέση των Τούρκων με τις δημόσιες τοποθετήσεις τους φανερώνουν ότι 
επιδίωξή τους είναι η διάλυση της Κυπριακής Δημοκρατίας και η μετεξέλιξη 
δύο οντοτήτων, της Κυπριακής Δημοκρατίας και του ψευδοκράτους, σε δύο 
χωριστά συνιστώντα, ιδρυτικά κρατίδια, του κρατικού μορφώματος το οποίο 
θα προκύψει από τη συμφωνία για διευθέτηση του Κυπριακού.

Ρητά και ανερυθρίαστα, με πράξεις και διακηρύξεις τους, καθημερινά μας 
υποδεικνύουν ότι στοχεύουν στην κατάργηση της Κυπριακής Δημοκρατίας 
και την μετατροπή της Κύπρου, σε προτεκτοράτο της Τουρκίας.

Και μας καλούν να αποδεχθούμε αυτά τα τετελεσμένα, γιατί μας λένε 
σαράντα χρόνια είναι πολλά. Καιρός να παραδοθούμε.
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Όμως, εμείς τους απαντούμε. Δεν υπάρχουν τετελεσμένα. Υπάρχει μόνο 
η Ιστορία.

Κοιτάζοντας 3000 χρόνια πίσω, μπορούμε να δούμε με εμπιστοσύνη 
μπροστά. Δεν επιβιώσαμε 3000 χρόνια σ’ αυτά τα χώματα, στο σταυροδρόμι 
ληστών, εμπόρων, κατακτητών, αρπάγων, επειδή είχαμε την τύχη με το μέρος 
μας.

Την τύχη την πήραμε εμείς στα χέρια μας από γενιά σε γενιά, επιβιώσαμε 
με την πίστη, τη θέληση και την αγωνιστικότητα μας.

Γι’ αυτό το έπος του ’55-’59 θα παραμείνει πάντα ένας υπέροχος ύμνος 
στην ελευθερία.

Ένας δοξαστικός ύμνος των πνευματικών και ψυχικών δυνάμεων του 
Κυπριακού Ελληνισμού.

Αυτό το αθάνατο έπος γράφτηκε με το πύρωμα της καρδιάς του λαού μας 
και υπογράφτηκε με το αίμα των ηρώων και μαρτύρων μας, που θα ενοικούν 
παντοτινά στη σκέψη μας, στη μνήμη μας, στην καρδιά μας.

Για 41 ολόκληρα χρόνια βιώνουμε την οδύνη μιας εθνικής τραγωδίας και 
μιας βασανιστικής αγωνίας για το μέλλον του λαού και του τόπου μας.

Εξήντα ένα χρόνια από τον πρόλογο του ηρωικού έπους του ’55-’59 και 
4 δεκαετίες από την αφετηρία του φοβερού δράματός μας, αγωνιζόμαστε 
ακόμη για τα στοιχειώδη ανθρώπινα δικαιώματα, για τα φυσικά αυτονόητα 
δίκαια.

Αγωνιζόμαστε ως λαός να διασφαλίσουμε όσα για τους άλλους λαούς 
θεωρούνται αναφαίρετα κεκτημένα.

Αγωνιζόμαστε για την ελευθερία και την επιβίωσή μας σε αυτήν τη γη 
της Ιστορίας και των προγόνων μας.

Σε αυτήν την μικρή πατρίδα, που ούτε η στενή λωρίδα της ιερής μας γης, 
ούτε οι πλατιοί ορίζοντες της εθνικής μας συνείδησης, επιτρέπουν σχέδια για 
διχοτόμηση, συρρίκνωση ή αφελληνισμό της.

Γνωρίζουμε ότι η λύση του Κυπριακού δεν μπορεί παρά να είναι προϊόν 
συμβιβασμού και συμφωνίας.

Κανένας όμως συμβιβασμός και καμιά συμφωνία δεν μπορεί να προσβάλ-
λει, να περιφρονεί ή να μειώνει πανανθρώπινες αξίες και αρχές.

178 ΝΙΚΟΛΑ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ



Δεν μπορεί μια συμφωνία να θεωρηθεί ότι φέρνει τη λύση του Κυπριακού, 
αν δεν αποκαθιστά, πρώτα απ’ όλα, την ελευθερία της Κύπρου.

Αν δεν προβλέπει για ένα πραγματικά ανεξάρτητο και κυρίαρχο κρά-
τος, που να βασίζεται στη λαϊκή κυριαρχία και στη δημοκρατία, που να 
αποκαθιστά και να διασφαλίζει αποτελεσματικά το σεβασμό της αξιοπρέπειας 
και των ανθρωπίνων δικαιωμάτων όλων των Κυπρίων.

Η εμμονή μας σε τέτοια λύση, δεν μπορεί να θεωρείται ούτε υπερβολική 
απαίτηση, ούτε ακραία επιδίωξη, ούτε απροθυμία για λύση.

Θέλουμε και μας αξίζει λύση, που πραγματικά να επανενώνει τη χώρα μας 
και θα προστατεύει τις θεμελιώδεις ελευθερίες και τα ανθρώπινα δικαιώματα 
ολόκληρου του λαού.

Θέλουμε και μας αξίζει μια λύση, που θα φέρει επιτέλους την ειρήνη, την 
ασφάλεια και θα διασφαλίζει την ευημερία και την προοπτική ενός καλύτερου 
και ελπιδοφόρου μέλλοντος.

Ψυχικά αδούλωτοι και αλύγιστοι θα πορευθούμε το δρόμο της δικαίωσης, 
προς την Ελευθερία, τη Δημοκρατία και τη Δικαιοσύνη.

Από εμάς εξαρτάται να μην υποτιμήσουμε τα δίκαιά μας, αλλά ως 
Έλληνες που επιβίωσαν άφθαρτοι μέσα στους αιώνες, να οικοδομήσουμε 
το τείχος της πολιτικής μας θέλησης και αντίστασης, για να προασπίσουμε 
με σθένος, συνέπεια και, κυρίως, διεκδικητικότητα, όσα μας κληροδότησαν 
γενιές προγόνων, όσα μας κληροδότησαν οι ακατάβλητοι αγωνιστές του 
1955, με εντολή, όχι να τα συρρικνώσουμε, αλλά να παραδώσουμε τη γη που 
μας γέννησε, ελεύθερη κι’ ακέραιη στους μεταγενέστερους.

Η 1η του Απρίλη του 1955, είναι μια μέρα μοναδική. Μια ιστορική 
στιγμή που σημάδεψε τον Ελληνισμό και έγινε σημείο αναφοράς και 
παραδειγματισμού στις επόμενες γενιές.

Καθένας από εμάς κρατά στα χέρια του τη ζωή του και το θάνατό του. 
την επιβίωση της γης του ή το χαμό της.

Ας αναλάβουμε λοιπόν τη δέσμευση να επιζήσουμε σ’ αυτήν τη γη.

Αν όχι για τίποτε άλλο, γιατί στα σπλάχνα της αναπαύονται γονιοί 
και πρόγονοί μας, ήρωες και μάρτυρες, που έδωσαν τη ζωή τους για την 
ελευθερία.
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ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΣ
ΤΟΥ ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΟΥ ΚΥΠΡΟΥ

ΚΥΡΙΟΥ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΥ Β΄
 ΣΤΗΝ ΕΟΡΤΑΣΤΙΚΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗ

ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ
ΕΛΛΑΔΑΣ – ΡΩΣΙΑΣ 2016

ΠΕΜΠΤΗ, 7 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2016

Η Εκκλησία τής Κύπρου χαιρετίζει με αισθήματα βαθύτατης 
ικανοποίησης την  ανακήρυξη τού έτους 2016 ως «Έτος Ελλάδας» 
στη Ρωσία και ως «Έτος Ρωσίας» στην Ελλάδα.  Χαιρόμαστε ακόμη 

περισσότερο γιατί την ανακήρυξη αυτή σφραγίζει και επίσημα η υπογραφή 
του Ρώσου προέδρου Βλαντίμιρ Πούτιν.

Είμαστε βέβαιοι ότι με την καθιέρωση τού πολιτιστικού Έτους Ρωσίας – 
Ελλάδας 2016 θα παρασχεθεί η δυνατότητα στους δύο λαούς  να έλθουν  πιο 
κοντά και να διαπιστώσουν ότι τις  χώρες μας  συνδέουν πολύ περισσότερες 
ιστορικές και πολιτιστικές  σχέσεις και ιδιαίτερα αγώνες για την Ελευθερία, 
από  ότι  νομίζαμε  μέχρι σήμερα. 

Από το έτος 988 μ.Χ. ότε οι Ρώσοι ευτύχησαν να ασπαστούν τον 
Χριστιανισμό χάραξαν στην ιστορική τους διαδρομή νέους οραματισμούς 
και στόχους, οι οποίοι μάς συνέδεσαν βαθύτατα ιστορικά και πολιτιστικά. 
Το Βυζάντιο υπήρξε για τους Ρώσους μια ακένωτη πηγή αφομοιωτικής 
ανάπτυξης  και του δικού τους πολιτισμού. Ο Χριστιανισμός έθεσε σε τόσο 
μεγάλο και ιδεατό βαθμό τη σφραγίδα του στον πολιτισμό τους, ώστε, ακόμη 
και σήμερα,  επισκεπτόμενος κάποιος τη Ρωσία βιώνει  τόσο έντονα την 
παρουσία τής Ορθοδοξίας, ώστε νομίζει ότι βρίσκεται σε  ελληνικό χώρο.

Η Ορθοδοξία επίσης συντέλεσε σε πολύ μεγάλο βαθμό, ώστε, κατά τη 



φρικτή περίοδο των τεσσάρων αιώνων τής Τουρκοκρατίας, χιλιάδες Έλληνες 
να καταφύγουν στη Ρωσία, για να αποφύγουν τις αφόρητες συνθήκες της 
υποδουλωθείσας πατρίδας τους. Εκεί συντελέστηκε το θαύμα τής δημιουργίας 
μιας ακμάζουσας ελληνικής παροικίας.   Ο πόνος τής σκλαβιάς και ο  πόθος 
για τη Λευτεριά τής Ελλάδας συντέλεσε, ώστε το ελληνικό φιλότιμο να 
δράσει κατακόρυφα και δυναμικά. Γι’ αυτό και οι σκλάβοι επιδίδονται στα 
γράμματα και το εμπόριο. Τα  καράβια τους, ιδιαίτερα μετά τη συνθήκη τού 
Κιουτσούκ Καϊναρτζή το 1774,  αρμενίζουν περήφανα στο Αιγαίο.  Και οι 
απόδημοι Έλληνες αγναντεύουν τη δούλη πατρίδα με πόθο και αγάπη πολλή. 
Και πλάθουν τον ζωογόνο μύθο  πως γρήγορα το «ξανθό γένος του Βοριά», 
που είναι χριστιανικό θα λευτερώσει τη δύστυχη πατρίδα από  αλλόθρησκο 
κατακτητή. Και ο ραγιάς πιστεύει. Και στον πόνο του  και στον πόθο του 
απάνω καλλιεργεί μέσα του την  πίστη προς την Ελευθερία!   Και όντως  από 
τον Μόσκοβο ανάβλυσε το μυροφόρο και ζωογόνο  ρεύμα για τη Λευτεριά. 
Ξάνθος, Σκουφάς, Τσακάλωφ και Ανανωστόπουλος ήταν  οι  δημιουργοί  τής 
Φιλικής Εταιρείας και οι πρωτεργάτες τής Εθνεγερσίας.     

Παράλληλα διακεκριμένοι Έλληνες καταλαμβάνουν ανώτατα αξιώματα 
στη Ρωσία. Ο Αλέξανδρος Υψηλάντης αναδεικνύεται μια ηρωική μορφή  
και φθάνει μέχρι το βαθμό του υπασπιστή του Τσάρου. Και ο οξύνους 
ελληνοκύπριος πολιτικός Ιωάννης Καποδίστριας αναλαμβάνει την επίζηλη 
και  υπεύθυνη θέση τού υπουργού  των εξωτερικών, από την οποία έσωσε τον 
Ελληνισμό.  Άραγε πόσοι από τους σημερινούς Έλληνες γνωρίζουν ότι στο 
περίφημο εκείνο συνέδριο τής Ιεράς Συμμαχίας, που έγινε  στο Λάυμπαχ τής 
Αυστρίας, ο περιβόητος Μέττερνιχ υπέβαλε πρόταση για να σταλεί στρατός  
στην Ελλάδα για να καταπνίξει την επανάσταση; Και όλοι αντιλαμβανόμεθα 
ποιο θα ήταν το αποτέλεσμα. Όμως η Θεία Πρόνοια τού Κυρίου απέτρεψε μια 
τέτοια καταστρεπτική για την Εθνεγερσία ενέργεια. Ο εύστροφος Έλληνας 
διπλωμάτης, από τη θέση τού υπουργού των εξωτερικών της Ρωσίας, έδρασε 
και ως Έλλην πατριώτης και νίκησε τον άνδρα με τη «σιδηρά πυγμή» στη 
δραματική εκείνη διπλωματική μονομαχία. Και  έσωσε την Εθνεγερσία, χάρη 
στην οποία δημιουργήθηκε η νεότερη Ελλάδα. Η δε ηθική συμπαράσταση 
τής Ρωσίας, καθ’ όλη τη διάρκεια τής ελληνικής Επανάστασης του 21, ήταν 
δεδομένη. Κορυφώθηκε δε με την έμπρακτη συμμετοχή της στη νικηφόρα 
και ιστορική ναυμαχία τού Ναυαρίνου, στις 8 Οκτωβρίου 1827, με την οποία 
κυρώθηκε ουσιαστικά η Συνθήκη τού Λονδίνου, που δημιούργησε το πρώτο 
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ελληνικό κρατίδιο, το οποίο μόλις έφθανε μέχρι τον Αμβρακικό και τον 
Παγασητικό κόλπο.

Παράλληλα, και η μικρή μας πατρίδα Κύπρος πολλάκις βρήκε στήριγμα 
και ηθικό και πολιτικό στη φίλη και μεγάλη Ρωσία. Δεν λησμονούμε ποτέ τη   
συμπαράστασή της προς την Κυπριακή Δημοκρατία, η οποία εκφράστηκε 
πολλάκις τόσο στον ΟΗΕ όσο και στο Συμβούλιο Ασφαλείας.

Γι’ αυτό και ως Εκκλησία Κύπρου θεωρούμε υποχρέωσή μας, με την 
ευκαιρία τού πολιτιστικού έτους ΡΩΣΙΑΣ – ΕΛΛΑΔΑΣ 2016, να εκφράσουμε 
τις ευγνώμονες ευχαριστίες μας προς τον ομόδοξο λαό τής Ρωσίας και την 
ηγεσία του, για την έμπρακτη στήριξή τους στην πολυκύμαντη ιστορική μας 
πορεία.

Καταληκτικά επιθυμώ να εκφράσω την ευαρέσκειά μου προς τους 
συντελεστές τής αποψινής εκδήλωσης και παράλληλα την πεποίθησή μου    
ότι οι αγαστές αυτές σχέσεις μεταξύ  Ελληνισμού και Ρωσίας  πρέπει να 
καλλιεργηθούν και να αναπτυχθούν ακόμη περισσότερο. Για  να  επιτευχθεί ο 
υψηλός αυτός στόχος   επιβάλλεται να εφαρμόζουμε κοινά σχέδια στον τομέα 
τού πολιτισμού, της βιομηχανίας, της ενέργειας και  της γεωργίας. Επίσης είναι 
απόλυτη ανάγκη να αναπτύξουμε τις διμερείς εμπορικές μας  ανταλλαγές και 
να καλλιεργήσουμε ακόμη περισσότερο τις σχέσεις μας στον  τομέα εκείνο 
που ιδεολογικά μάς ενώνει τόσο πολύ. Τον θρησκευτικό μας τουρισμό.  

Με αυτές τις ελπιδοφόρες σκέψεις χαιρετίζω την αποψινή εκδήλωση 
και εύχομαι ολόψυχα στον φίλο ρωσικό λαό κάθε επιτυχία στους ευγενικούς  
ιδεολογικούς και ειρηνικούς του οραματισμούς.

Ιερά Αρχιεπισκοπή Κύπρου

Πέμπτη, 7 Απριλίου 2016

                                                                      Μετ’ ευχών εγκαρδίων 
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ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΣ
ΤΟΥ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΟΥ ΠΑΦΟΥ κ. ΓΕΩΡΓΙΟΥ

ΣΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΟΥ ΒΙΒΛΙΟΥ 
«ΜΕ ΠΟΝΟ ΨΥΧΗΣ»

ΤΟΥ ΑΝΔΡΕΑ ΜΟΡΦΙΤΗ

a
23 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2016

Σε μιαν κοινωνία, όπου τα μισά περίπου μέλη της αποστρέφονται την 
πολιτική και τους πολιτικούς και τα υπόλοιπα φαντάζονται ότι έχουν 
γεννηθεί για να παίξουν τον ρόλο μεγάλου διπλωμάτη ή μεγαλοφυούς 

πολιτικού, είναι δύσκολο να ακουστεί και να συνειδητοποιηθεί μια πραγματική 
κραυγή αγωνίας για όσα συμβαίνουν σ’ αυτή την κοινωνία και στην πατρίδα 
γενικότερα.

Είναι σίγουρο ότι και οι λίγοι, ελάχιστοι εναπομείναντες πια, υγιώς 
σκεπτόμενοι άνθρωποι, θα προβληματίζονται αν θα πρέπει να τοποθετηθούν 
πάνω στα καίρια προβλήματα τού εδώ και του τώρα. Μέσα στην ελαφρότητα 
πολλών και την αδιαφορία άλλων, πνίγεται, συνήθως, η διάθεση για 
διαμαρτυρία και η θέληση για αγώνα. Το να πας αντίθετα προς τη μάζα 
κοστίζει. Η μάζα πλήττει διά του όγκου της.

Είναι γι’ αυτό τον λόγο που μας χαροποίησαν ιδιαίτερα οι θέσεις, 
οι σκέψεις και οι προβληματισμοί του Ανδρέα Μορφίτη για την 
κοινωνία, την πατρίδα και τον Ελληνισμό, στο βιβλίο του «Με πόνο 
ψυχής», του οποίου η παρουσίαση στην πόλη μας γίνεται απόψε. 
Η χαρά μου γίνεται μεγαλύτερη με τη διαπίστωση ότι οι θέσεις του 
κ. Μορφίτη παραμένουν σταθερές για μια 25ετία, από το 1990 μέχρι το 2015, 
πράγμα που φανερώνει την ορθότητά τους, το δικό του σωστό αισθητήριο.



Διαπνεόμενος από αξίες και ιδανικά, αυτά στα οποία στηρίχτηκε ο 
Ελληνισμός για να επιβιώσει τόσο σε καιρούς ελευθερίας όσο και σε χρόνους 
σκλαβιάς, οραματιστής της απαλλαγής της κοινωνίας μας από χαμερπή 
συμφέροντα και, προπάντων, οραματιστής της απελευθέρωσης της ιδιαίτερης 
πολύπαθης πατρίδας μας, ορθώνει λόγο, που δύσκολα ένας ορθοφρονών 
μπορεί να αμφισβητήσει. Μέσα από τα κείμενά του, ο Ανδρέας Μορφίτης 
βρίσκεται σ’ ένα συνεχή διάλογο με την Ελληνική μας Ιστορία, σ’ όλες τις 
συνιστώσες της.

Ασυμβίβαστος στις ιδέες του δεν διστάζει να ελέγχει οποιοδήποτε, όποια 
θέση και αν κατέχει, για πράξεις ή παραλείψεις του. Να σχολιάζει καυστικά 
γεγονότα που ενώ εξόφθαλμα είναι επιβλαβή για το σύνολο, κάποιοι 
προσποιούνται ότι δεν  αντιλαμβάνονται κάτι τέτοιο. Μέσα από τα κείμενά 
του διαφαίνεται η πεποίθησή του, ότι μόνο αν ο καθένας μας γίνει καλύτερος 
τότε και η κοινωνία θα γίνει καλύτερη. Και αν όλοι συναισθανθούμε 
το ιστορικό βάθος μας και τις παρακαταθήκες των προγόνων, τότε θα 
επιβιώσουμε στην εσχατιά αυτή της ελληνικής γης.

Διακρίνει ο συγγραφέας την αφασία στην οποία περιήλθαμε ως 
κοινωνία σε διάφορα θέματα, ιδιαίτερα στα εθνικά, γι’ αυτό και είναι 
δριμύς στις παρατηρήσεις του. Ο λόγος του παρουσιάζεται ως ύμνος για 
τους γρηγορούντες αλλά ως βροντή για τους καθεύδοντες. Αν κατά τον 
Αριστοτέλη  «οἱ μὴ ὀργιζόμενοι ἐφ’ οἷς δεῖ, ἠλίθιοι δοκοῦσιν εἶναι» ο Ανδρέας 
Μορφίτης θέλει να αποσείσει από πάνω του τέτοιο χαρακτηρισμό. Γι’ αυτό 
και ελέγχει˙ προσπαθεί να συνετίσει˙ να υποδείξει τα δέοντα. 

Ιεραρχώντας τα προβλήματα με τα οποία βρίσκεται αντιμέτωπος σή-μερα 
ο Ελληνισμός, όλοι μας αναγνωρίζουμε ότι πρώτιστο απ’ όλα είναι ο Τουρκικός 
επεκτατισμός και πως χρέος επιτακτικό όλων είναι η αποτροπή του.

Το πρόβλημα επιτείνεται από την πρωτοφανή κρίση που διέρχεται 
σήμερα η κοινωνία μας. Τα πάντα έχουν ανατραπεί. Πατροπαράδοτοι θεσμοί 
και παραδόσεις αμφισβητούνται. Οι έννοιες της ελευθερίας, της δημοκρατίας, 
της αρετής και της δικαιοσύνης διαστρεβλώνονται. Η τέχνη με τα διαχρονικά 
πνευματικά και καλλιτεχνικά της επιτεύγματα υπονομεύεται από μιαν 
«κουλτούρα» με παρανοϊκές εκδηλώσεις και φαντασιώσεις του ασυνειδήτου. 
Επιχειρείται, τελευταία και επίσημα, με πράξεις και νομοθετήματα, από τις 
ίδιες τις κυβερνήσεις, στην Ελλάδα περισσότερο, κάπως ηπιότερα και στην 

184 ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΟΥ ΠΑΦΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ



Κύπρο, τόσο η θρησκευτική όσο και η εθνική αποδόμηση  του Κράτους.

Στα σχολεία δεν είναι μόνον τα θρησκευτικά που βάλλονται σήμερα και 
επιχειρείται η κατάργηση και απομάκρυνσή τους. Είναι και η Ιστορία, η οποία 
συντηρεί την εθνική μνήμη, είναι και η ελληνική μας γλώσσα, για την οποία 
εύστοχα ο Ελύτης σημειώνει ότι «ὅπου γλώσσα πατρίς».

Αν επικρατήσει η «ελληνοκτόνος παιδαγωγία» και εκλείψει η ελληνορ-
θόδοξη παιδεία, «ἡ ροδόχρους ἐλπίς τοῦ ἔθνους», κατά τον Καποδίστρια, 
τότε θα θυροκολλήσουμε το αγγελτήριο του εθνικού μας θανάτου, θα έλθει 
αναπότρεπτα η ιστορική ευθανασία.

Γι’ αυτό και ο Ανδρέας Μορφίτης εξανίσταται. Επαναστατεί μπροστά 
στην κατρακύλα. Διαμαρτύρεται, συμβουλεύει, προειδοποιεί. Ξέρει πολύ 
καλά ότι οσάκις ο Ελληνισμός υπέκυπτε σε ξένους κατακτητές, τούτο δεν 
οφειλόταν μόνο στις υπέρτερες δυνάμεις του εχθρού. Οφειλόταν στην 
προηγούμενη απομάκρυνση των Ελλήνων από τις διαχρονικές ελληνικές 
αξίες, που ενεργούσαν ως θώρακας προστασίας και σωτηρίας. Βλέπει 
ξεκάθαρα ο συγγραφέας ότι κοντά στην ηθική πώρωση, που ενέσκηψε στην 
κοινωνία μας, συνυπάρχει, ως κοινωνικό φαινόμενο, και η εθνική πώρωση. 
Τι μπορεί να κάμει για αναχαίτιση του κακού; Εκπέμπει κραυγή αγωνίας, 
υποδεικνύει στους υπεύθυνους το καθήκον. Φτάνει μέχρι του σημείου να 
υποβάλει παραίτηση από την εργασία του, αφού οι υποδείξεις του από την 
υπεύθυνη θέση την οποία κατείχε δεν λαμβάνονται υπόψη. Ήλπιζε - κι αυτό 
ήταν ένα μεγάλο λάθος του - πως έτσι θα ευαισθητοποιούσε κάποιους υψηλά 
ιστάμενους.

Όσοι βρισκόμαστε απόψε εδώ συνειδητοποιούμε τον σκοπό της παρουσίας 
μας. Δεν είμαστε ούτε εξ αιτίας κοινωνικής υποχρέωσης, ούτε για κάποιο 
προσωπικό συμφέρον. Μας διακατέχουν οι ίδιες, μαζί με τον συγγραφέα, 
αγωνίες και οι ίδιοι προβληματισμοί για το μέλλον της κοινωνίας και της 
πατρίδας μας. Και καθώς η πραγματικότητα δεν έχει σχέση με πανηγυρικούς, ή 
επικήδειους λόγους, στους οποίους προβάλλονται τα καλά και αποσιωπούνται 
τα κακά και τα μειονεκτήματα, οφείλουμε να εγκύψουμε σ’ αυτή τη θλιβερή 
πραγματικότητα, αν θέλουμε να αποκομίσουμε κάποιο όφελος.

Ένα έθνος που απειλείται δεν παραδίδεται στη ραστώνη, στην υπνηλία 
και στην αδράνεια. Αγρυπνεί «ἐπὶ τῆς θείας φυλακῆς» του καθήκοντος. 
Σήμερα, δυστυχώς, οι πλείστοι, ανάμεσα σ’ αυτούς και πολιτικοί και 
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πολιτειακοί παράγοντες, αλλάζουν πλευρό ανάμεσα στον ευτελισμό και στη 
μετριότητα, ανάμεσα στη φαυλότητα και στην ψευτιά. Και ο ευτελισμός δεν 
παρουσιάζεται μόνο στην προσωπική ζωή. Φτάνει και στο εθνικό επίπεδο και 
οδηγεί στον εθνικό εκφυλισμό, που συνιστά τη χειρότερη μορφή δουλείας.

Η ελευθερία, ωστόσο, ενός έθνους, συμπορεύεται με την ανάταση και 
την εσωτερική ελευθερία των πολιτών. Τα έθνη, όπως λέγεται συχνά, τα 
αθανατίζουν οι πολίτες τους. Κάθε πατρίδα χαίρεται τόση ελευθερία όση 
αναλογεί στη σωφροσύνη των πολιτών της.

Καιρός λοιπόν ανάνηψης. Πορευόμαστε στον κρημνό. Το βροντοφωνάζει 
ο Ανδρέας Μορφίτης με πόνο ψυχής. Ας συμμεριστούμε τις σκέψεις και τους 
προβληματισμούς του. Και ας υιοθετήσουμε μαζί του μιαν πορεία σωτηρίας. 
Θα συνιστά τούτο τα έμπρακτα συγχαρητήρια όλων μας για το υπέροχο 
βιβλίο του. 
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Η ΕΝ ΕΛΛΑΔΙ ΕΠΑΝΕΚΔΟΣΙΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΠΑΤΡΟΛΟΓΙΑΣ

ΤΟΥ  J. - P. MIGNE

a
ΤΟΥ  ΠΡΩΤΟΠΡΕΣΒΥΤΕΡΟΥ  ΙΩΑΝΝΟΥ  Κ.  ΔΙΩΤΗ

 

Πρίν ἀπό τεσσαράκοντα πέντε περίπου ἔτη ὁ προτεσταντικός ἐκδοτικός 
οἶκος «ΛΟΓΟΣ» ἤρχισε νά ἐκδίδῃ τά ἔργα του ἁγίου Ἰωάννου τοῦ 
Χρυσοστόμου μέ κείμενον καί νεοελληνικήν μετάφρασιν. Τό γεγονός 

αὐτό ἐθεώρησα ὡς κάτι τό ἐντελῶς ἀπαράδεκτον καί ἤρχισα νά ἐκδίδω τά 
κείμενα μεγάλων ἁγίων Πατέρων τῆς Ἐκκλησίας μέ τό πρωτότυπον κείμενον 
καί μετάφρασιν εἰς τήν νεοελληνικήν γλωσσικήν μορφήν, ἱδρύσας πρός τοῦτο 
τόν ἐκδοτικόν οἶκον μὲ τὴν ἐπωνυμίαν «Ἐκδόσεις Ὠφελίμου Βιβλίου». 
Τήν ἐκδοτικήν αὐτήν προσπάθειαν περιώρισα εἰς τούς πέντε μεγάλους 
ἁγίους Πατέρας, τούς Τρεῖς Ἱεράρχας, τόν Μέγαν Ἀθανάσιον καί Συμεών 
τόν Νέον Θεολόγον διά νά καταρτισθῃ ἡ «Βασική Πατερική Βιβλιοθήκη». 
Ἀπό αὐτήν τήν σειράν ἐξεδόθησαν ἑκατόν δέκα (110), περίπου τόμοι, 
χωρίς νά ὁλοκληρωθῇ  ἡ σειρά, διότι ἀπεφάσισα νά ἀρχίσω ἕν μεγαλειῶδες 
ἐκδοτικόν ἔργον. Ἐδημιουργήθη ὁ ὁραματισμός μου νά συγκεντρωθοῦν ὅλοι 
οἱ ἀνεπανάληπτοι πνευματικοί θησαυροί τῶν δύο χιλιάδων (2.000) ἐτῶν τοῦ 
Χριστιανισμοῦ εἰς ἑνιαῖον ἐκδοτικόν σῶμα (corpus) μέ τρία στάδια: 1) Ἡ 
«ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΑΤΡΟΛΟΓΙΑ» τοῦ J. - P. Migne, 2) τά «ΜΕΤΑΒΥΖΑΝΤΙΝΑ 
ΚΕΙΜΕΝΑ» καί 3) τά «ΝΕΩΤΕΡΑ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚA ΚΕΙΜΕΝΑ».   

Ἡ  Πατρολογία τοῦ Migne εἶναι ἡ διεθνής πηγή τῶν Πατερικῶν καί 
Βυζαντινῶν κειμένων καί καλύπτει τούς δεκαπέντε (15) πρώτους αἰῶνας τοῦ 
Χριστιανισμοῦ.  Ἐπειδή ὅμως ὁ Migne δέν κατώρθωσε νά συγκεντρώσῃ ὅλα 
τά κείμενα αὐτῆς τῆς χρονικῆς περιόδου, ἐξήγγειλα ὅτι θά δημιουργηθῇ μία 
παρέμβλητος συμπληρωματική ἐκδοτική Σειρά τῆς Πατρολογίας τοῦ Migne.

ι



Ὡς ἦτο φυσικόν, ἡ ἔναρξις τοῦ μεγίστου αὐτοῦ ἐκδοτικοῦ τολμήματος 
ἐγένετο ὑπὸ τοῦ Migne μὲ τὴν   γνωστοτάτην πατρολογίαν του.  Ὁ καθολικός 
Γάλλος κληρικός J. - P. Migne ἐπραγματοποίησεν αὐτό τό κολοσσιαῖον 
ἐκδοτικόν ἔργον του πρό ἑκατόν πεντήκοντα (150) περίπου ἐτῶν, εἰς 
προάστιον τῶν Παρισίων. Τό ἔργον αὐτό ἀπετέλεσεν ἱστορικόν τυπογραφικόν 
ἐπίτευγμα τῆς ἐποχῆς ἐκείνης (166 ὀγκώδεις τόμοι). Ναί μέν ὁ τελευταῖος 
τόμος τῆς Πατρολογίας αὐτῆς φέρει τόν ἀριθμό 161, ὅμως ὑπάρχουν καί 
παρεμβλητικοί τόμοι.  

Σημειωτέον ὅτι ὁ Migne ἐξέδωκε καί ἄλλα σημαντικά ἔργα καί κυρίως 
τήν Λατινικήν Πατρολογίαν (Patrologia Latina). Ὁ Migne εἶχε καταληφθῇ 
ἀπό ἐκδοτικόν οἶστρον. Ἡ Πατρολογία τοῦ Migne χρησιμοποιεῖται διεθνῶς 
διά ποικίλας μελέτας, θεολογικάς, ἱστορικάς, φιλοσοφικάς, ψυχολογικάς, 
ἠθικολογικάς, κοινωνιολογικάς, οἰκολογικάς κ.ἄ. Ἡ διεθνής βραχυγραφία 
εἶναι  P. G. (Patrologia Graeca).

Τό ἔργον τοῦτο εἶναι δίγλωσσον. Ὁ Migne τά ἑλληνικά κείμενα τῆς 
Πατρολογίας τά μετέφρασε εἰς τήν Λατινικήν γλῶσσαν. Μετά τήν Ἑλληνικήν 
Γλῶσσαν, ἡ Λατινική εἶναι πρώτη εἰς ἀξίαν διά τόν παγκόσμιον πνευματικόν 
πολιτισμόν. Οἱ λατινομαθεῖς διευκολύνονται πολύ εἰς τήν μετάφρασιν τῶν 
πρωτοτύπων ἑλληνικῶν κειμένων.

Ὁ Migne εἶχεν εἰς τό τυπογραφεῖον του 600 (ἑξακόσια) περίπου πρόσωπα 
(ἐπιστήμονας καί τεχνικούς). Ἐχρησιμοποίησε δὲ σπουδαίους ἑλληνιστάς καί 
λατινιστάς. Ἐπραγματοποιοῦσε τέσσερεις διορθώσεις τῶν κειμένων. Διά τήν 
πέμπτην διόρθωσιν προέβαινεν εἰς προκήρυξιν τῶν λαθῶν. Ἀναρτοῦσε τά 
τυπογραφικά δοκίμια καί ὅσοι ὑπεδείκνυον λάθη ἐπληρώνοντο ὡρισμένα 
γαλλικά φράγκα δι᾽ ἕκαστον λάθος.

Ἀτυχῶς ὁ Migne ὑπέστη  μέγα δυστύχημα. Κατεστράφη ἐντελῶς τό 
τυπογραφεῖον του ἀπό μεγάλην πυρκαϊάν καί ἔτσι διεκόπη ἡ συγκινητική  
ἐκδοτική δραστηριότης του.

Ἐν Ἑλλάδι διά πρώτην φοράν ἐπραγματοποιήθη ἡ ἐπανέκδοσις τῆς 
Πατρολογίας τοῦ Migne ὑπὸ τοῦ γράφοντος. Ἡ δυσχερής αὐτή ἐκδοτική 
προσπάθεια ἤρχισε τό ἔτος 1987 καί διήρκησεν εἴκοσι (20) ἔτη μέ ὑπερεντατικήν 
προσωπικήν μου ἐργασίαν καί τήν πολύτιμον συνεργασίαν εἰδικῶν 
ἐπιστημόνων. Πρός τόν σκοπόν αὐτόν ἵδρυσα καί διευθύνω εἰδικόν ἐκδοτικόν 
φορέα καί διά τά τρία προαναφερθέντα ἐκδοτικά στάδια. Ὁ φορεύς αὐτός εἶναι 
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τό «ΚΕΝΤΡΟΝ ΠΑΤΕΡΙΚΩΝ ΕΚΔΟΣΕΩΝ» (ΚΕ.Π.Ε.). Διά πρώτην φοράν 
παγκοσμίως προσετέθησαν εἰς τήν Πατρολογίαν τοῦ Migne χιλιάδες σελίδων 
ἀξιολόγων ἐπιστημονικῶν κειμένων (εἰσαγωγαί, βιβλιογραφίαι, βιογραφίαι, 
πίνακες κ.ἄ.). Εἰς τήν ἑλληνικήν ἔκδοσιν προσετέθησαν καί δύο κλασικά 
εὑρετηριακά ἔργα ὁλοκλήρου τῆς Πατρολογίας τοῦ Migne. Αὐτά εἶναι ἡ 
Κλείς Πατρολογίας καί Βυζαντινῶν κειμένων τοῦ Δωροθέου Σχολαρίου καί 
πίνακες Ἑλληνικῆς Πατρολογίας J.- P. Migne  τοῦ F. Cavalleta. Τό δεύτερον 
ἔργον ἦτο λατινιστί, τό ὁποῖον μετέφρασε καί διερρύθμισε καταλλήλως μέ 
χρονοβόρον καί κοπιώδη ἐργασίαν ὁ Καθηγητής τῆς Θεολογικῆς Σχολῆς τοῦ 
Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης κ. Βασίλειος Φανουργάκης.

Τό μέγα ἐκδοτικόν κίνημα διά τήν ἔκδοσιν τῶν Πατερικῶν κειμένων 
ἔχει ἐπαινεθῆ δεόντως ἀπό τόν Οἰκουμενικόν καί τά ἄλλα Πατριαρχεῖα, ἀπό 
τήν Ἱεράν Σύνοδον τῆς ἐν Ἑλλάδι Ἐκκλησίας, ἀπό τάς εἴκοσι Ἱεράς Μονάς 
τοῦ Ἁγίου Ὄρους, ἀπό τήν Ἀκαδημίαν Ἀθηνῶν, ἀπό πολλούς Καθηγητάς 
ἑλληνικῶν καί ξένων Πανεπιστημίων καί ἀπό ἄλλους ἁρμοδίους παράγοντας.

Ἐνδεικτικῶς, θά παρατεθοῦν ἐν συνεχείᾳ τά λεχθέντα κατά τήν ἀπονομήν 
τῆς τιμητικῆς διακρίσεως ὑπό τῆς Ἀκαδημίας Ἀθηνῶν.  

Ὁ Γενικός Γραμματεύς τῆς Ἀκαδημίας Ἀθηνῶν Νικόλαος Ματσανιώτης  
παρουσιάζων τόν π. Ἰωάννην Διώτην, κατά τήν ἀπονομήν τῆς κορυφαίας 
τιμητικῆς διακρίσεως, ἀνέγνωσε καί τά ἑξῆς ἐκ τῶν Πρακτικῶν τῆς Ἀκαδημίας 
Ἀθηνῶν:

«Ὁ βραβευόμενος θεολόγος, δημοσιογράφος, συγγραφεύς καί ἐκδότης 
προσέφερε πολλά  εἰς τήν Ἐκκλησία, τήν Κοινωνία καί τά Ἑλληνικά 
Γράμματα. Ἔχει γράψει ἑκατοντάδες δημοσιογραφικά ἄρθρα καί ἔχει 
ἐπιμεληθῆ τῆς ἐκδόσεως ἑκατοντάδων τόμων μέ πατερικά καί βυζαντινά 
κείμενα. Τό σημαντικώτερον ἔργον του εἶναι ἡ ἐπιμέλεια τῆς, διά πρώτη φορά  
ἐν Ἑλλάδι, ἐπανεκδόσεως, μέ ἀξιόλογα ἐπιστημονικά συμπληρώματα, τοῦ 
ἱστορικοῦ ἔργου τοῦ Jacquer Paul Migne «Ἑλληνική Πατρολογία», τό ὁποῖον 
ἀποτελεῖται ἀπό 166 ὀγκώδεις τόμους καί ἀποτελεῖ τήν πληρεστέραν πηγήν 
τῶν Πατερικῶν καί Βυζαντινῶν κειμένων διεθνῶς. Ἡ ἐκδοτική ὁλοκλήρωσις 
τοῦ ἔργου αὐτοῦ διήρκεσε 20 ἔτη μέ συνεχῆ καί ἐντατικήν ἐργασίαν τοῦ 
τιμωμένου, ὁ ὁποῖος ἵδρυσε καί διευθύνει τό «ΚΕΝΤΡΟΝ ΠΑΤΕΡΙΚΩΝ 
ΕΚΔΟΣΕΩΝ». Διά τήν ἐκδοτικήν καί δημοσιογραφικήν του προσφοράν 
ἀπονέμεται ἔπαινος στόν Πρωτοπρεσβύτερον κ. Ἰωάννην Διώτην».
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Εἰς τό τιμητικόν δίπλωμα τῆς Ἀκαδημίας Ἀθηνῶν ἀναγράφονται τά ἑξῆς:

«ΤΥΧΗι ΑΓΑΘΗι 

ΕΔΟΞΕ ΤΗι ΑΚΑΔΗΜΙΑι ΑΘΗΝΩΝ

ΤΟΝ ΑΙΔΕΣΙΜΟΛΟΓΙΩΤΑΤΟΝ ΠΡΩΤΟΠΡΕΣΒΥΤΕΡΟΝ

ΠΑΤΕΡΑ ΙΩΑΝΝΗΝ ΔΙΩΤΗΝ

ΕΠΑΙΝΩι ΤΙΜΗΣΑΙ ΔΙΑ ΤΟ ΣΥΝΟΛΟΝ ΑΥΤΟΥ ΕΡΓΟΝ, 

ΜΑΛΙΣΤΑ ΔΕ ΔΙΑ ΤΗΝ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗΝ ΠΑΤΡΟΛΟΓΙΑΝ

 ΤΟΥ J. P. MIGNE ΝΕΑΝ ΕΚΔΟΣΙΝ».
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Η ΤΑΞΙΣ ΚΑΙ Η ΑΚΟΛΟΥΘΙΑ ΤΩΝ ΕΓΚΑΙΝΙΩΝ
ΚΑΙ Η ΘΕΟΛΟΓΙΑ ΤΟΥΣ

Εἰσήγηση στή Z΄ Συνάντηση τοῦ  Ἀκαδημαϊκοῦ ἔτους 2015-2016, 
τοῦ  Ἐπιμορφωτικοῦ Σεμιναρίου τοῦ Κλήρου

 τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Μόρφου
29 ΜΑΡΤΙΟΥ 2016

Εἰσηγητής: Οἰκονόμος π. Κυριακός Ἀ. Παπαγιάννης

Ζ

 Πανιερώτατε,

 «Ἐν πίστει τά Ἐγκαίνια ἐπιτελοῦμεν…»

Ἱερά Ἐγκαίνια ὀνομάζουμε τήν εἰδική ἐκείνη ἐκκλησιαστική τελετή, μέ 
τήν ὁποία καθαγιάζεται ἕνας ναός. Ἔτσι, ἀπό ἕνα ἁπλό κτίσμα μετατρέπεται 
σέ οἶκο λατρείας, τόπο προσευχῆς, γίνεται ἕνα ἀπάνεμο λιμάνι τῶν ψυχῶν 
καί τῶν σωμάτων τῶν χριστιανῶν. Κατανοοῦμε ὅτι ἡ ἴδια ἡ λέξη «Ἐγκαίνια» 
φανερώνει μιά καινούργια διάσταση: Ἕνα πράγμα ἀπὸ παλαιό γίνεται 
καινούργιο καί, ἐν προκειμένω, ἕνα κτήριο, ἀπό μή ἱερό, γίνεται ἅγιο.

Ἀρχικά ἀναφέρουμε ὅτι, χωρίς νά προηγηθεῖ ἡ Ἀκολουθία τῶν Ἐγκαινίων, 
κατὰ τὴν ἀκρίβεια τῆς λειτουργικῆς παράδοσης τῆς Ἐκκλησίας μας δέν 
εἶναι δυνατό νά τελεστεῖ κανένα ἱερό Μυστήριο, οὔτε ἀσφαλῶς και ἡ Θεία 
Λειτουργία, παρά μόνο μέ τή χρήση τοῦ Ἀντιμινσίου, λινοῦ δηλ. ὑφάσματος 
ορθογωνίου σχήματος, που μπορεί να αντικαταστήσει την αγία Τράπεζα 
μέχρι να γίνουν κανονικά τα εγκαίνια, εφόσον αυτό έχει ήδη καθαγιασθεί με 
άγιο μύρο και υπάρχουν σ› αυτό ἀποτμήματα λειψάνων αγίων μαρτύρων. 

 Ὅσον ἀφορᾶ στήν ἱστορία τῶν ἱερῶν Ἐγκαινίων, αὐτὰ ἀνάγονται στήν 
ἐποχὴ τῆς Παλαιᾶς Διαθήκης, ὅπου γίνεται λόγος γιά Ἐγκαίνια. Ἀρχικά, ἡ 
Σκηνή τοῦ Μαρτυρίου, ποὺ ἁγιάσθηκε ἀπό τόν Μωυσῆ, κατά προτροπή τοῦ 
Θεοῦ. ἦταν ἀφιερωμένη στή λατρεία τοῦ Θεοῦ καὶ εἶχε «δικαιώματα λατρείας» 



(Ἑβρ. 4,1). Τό ἴδιο ἔγινε μέ τόν Ναό τοῦ Σολομῶντος.  Οἱ Ἑβραῖοι εἶχαν (καί  
ἔχουν ἕως σήμερα) εἰδική γιορτή τῶν Ἐγκαινίων. Ἑορτάζουν καί θυμοῦνται 
τά Ἐγκαίνια καί  τήν κάθαρση τοῦ Ναοῦ τοῦ Σολομῶντος, τήν ὁποία ἔκαμε ὁ 
Ἰούδας ὁ Μακκαβαῖος τό 165 π.Χ.    

Τό σημαντικό ἐν προκειμένῳ εἶναι ὅτι ἡ Ἐκκλησία, μέ τήν κατάπαυση 
τῶν διωγμῶν σταματᾶ νά καταφεύγει στίς Κατακόμβες, καί ἀρχίζει νά 
προσφέρει τήν ἀναίμακτη Θυσία ἐπάνω στούς τάφους τῶν ἁγίων Μαρτύρων, 
ἀνεγείροντας ἀρχικὰ τὰ λεγόμενα Μαρτύρια, μικροὺς δηλαδὴ ναοὺς ἐπάνω 
ἀπὸ τοὺς τάφους τῶν μαρτύρων στὰ κοιμητήρια πού, βάσει τῆς ρωμαϊκῆς 
νομοθεσίας, βρίσκονταν ἔξω ἀπὸ τὰ τείχη τῶν πόλεων. Κατὰ τὸν 4ο αἰώνα 
ἀρχίζει ἡ ἀνέγερση τῶν ναῶν ἐντὸς  τῶν πόλεων, ὅπου καὶ μεταφέρονται τὰ 
μαρτυρικὰ λείψανα καὶ κατατίθενται σὲ ταφικὲς κρύπτες ἢ κρύπτες ἐγκαινίων 
κάτω ἀπὸ τὸ θυσιαστήριο (ἁγία Τράπεζα). Σ᾽ αὐτὴ λοιπὸν τὴν ἀρχαία τάξη 
καὶ λειτουργικὴ πράξη τῆς Ἐκκλησίας ὀφείλεται καὶ τὸ ἀπαραίτητο τῆς 
κατάθεσης μαρτυρικῶν λειψάνων μέσα στὴν ἐγκανιαζόμενη ἁγία Τράπεζα, 
ὅπως θὰ δοῦμε στὴ συνέχεια. 

Τά  Ἐγκαίνια εἶναι πρωτίστως συνδεδεμένα μέ τή ἔννοια πού δίνει ἡ 
Ἐκκλησία στόν ναό, ὡς λειτουργικοῦ χώρου, ὡς οἴκου λατρευτικῆς συνάξεως 
καί προσευχῆς τοῦ λαοῦ ἀφ’ ἑνός, καί ἀφ’ ἑτέρου, μέ τή σημασία πού δίνει στόν  
ἄνθρωπο ὡς λειτουργικοῦ ὄντος καί προσωπικότητας, μέ σκοπό τόν ἁγιασμό 
καί τή θέωσή της. Γι’ αὐτό, στήν τελετή τῶν Ἐγκαινίων καλούμαστε ὅλοι νά 
συμμετάσχουμε μέ βαθιά πίστη: «Ἐν πίστει τά Ἐγκαίνια ἐπιτελοῦμεν…». 
Γι᾽ αὐτὸ καὶ ψάλλουμε στὸ ὡραιότατο ἐκεῖνο τροπάριο τῆς Ἀκολουθίας 
τοῦ Ἑσπερινοῦ τῶν Ἐγκαινίων: «τοῦτον τόν οἶκον ὁ Πατήρ  ᾠκοδόμησε· 
τοῦτον τόν  οἶκον ὁ Υἱός ἐστερέωσε· τοῦτον τόν οἶκον τό Πνεῦμα τό Ἅγιον 
ἀνεκαίνισε, τό φωτίζον, καί στηρίζον, καί ἁγιάζον τάς ψυχᾶς ἡμῶν».

Ὁ ναός εἶναι, ἀσφαλῶς, ὁ οἶκος τοῦ Θεοῦ, ἀλλά καί τό δικό μας σπίτι. 
Εἶναι -καί πρέπει νά εἶναι- τό κέντρο τῆς ζωῆς μας κι ὄχι κάτι τό δευτερεῦον. 
Γι᾽ αὐτὸ καὶ τὸ ἀρχαῖο ἔθος, τόσο στὶς Μονές, ὅσο καὶ στὰ χωριὰ καὶ τὶς 
πόλεις, ὁ ναὸς νὰ ἀνεγείρεται σὲ δεσπόζον καὶ κεντρικὸ σημεῖο. Ὁ ναὸς 
ἀποτελεῖ «τὴν σκηνὴν τὴν ἀληθινήν», κι ὄχι τὴν τυπικὴ σκηνὴ τῆς λατρείας, 
ποὺ εἶχαν οἱ Ἑβραῖοι κατὰ τὴν τεσσαρακονταετὴ περιπλάνησή τους στὴν 
ἔρημο.  Εἶναι  λιμάνι τῶν χειμαζόμενων, ἰατρεῖο παθῶν, καταφυγή ἀσθενῶν, 
δαιμόνων φυγαδευτήριο, τόπος, πού ὁ λαός δοξάζει τόν Θεό, «ψαλμοῖς καί 
ὕμνοις καί μυστικαῖς λειτουργίαις», οἱ ὁποῖες ἀναφέρονται καί φθάνουν στό 
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νοερό Θυσιαστήριο καί κομίζουν σ᾽  ἐμᾶς τήν ἀγαθότητα καί τή Χάρη τοῦ 
Θεοῦ.

Ὁ ἐγκαινιασμός τοῦ Ναοῦ γίνεται ὑπό μόνου τοῦ Ἀρχιερέως,  ὁ ὁποῖος 
εἶναι εἰς τόπον καί τύπον Χριστοῦ.  Ἱερέας δὲν μπορεῖ, κατὰ τὴν ἀρχαία τάξη 
τῆς Ἐκκλησίας, νὰ τελέσει ἐγκαινιασμὸ ναοῦ.

Τό ἑσπέρας τῆς ἡμέρας τῶν Ἐγκαινίων, ὁ Ἀρχιερέας μεταφέρει στόν 
ἱερὸ ναό, πού εἶναι πρός ἐγκαινιασμό, τά ἀποτμήματα τῶν μαρτυρικῶν 
ἱερῶν λειψάνων, τὰ ὁποῖα θὰ ἀποτεθοῦν ἐντὸς τῆς ἁγίας Τράπεζας, τά ὁποῖα 
τοποθετεῖ σὲ ἅγιο Δισκάριο, ἐπάνω στήν Ἁγία Τράπεζα. Ἐδῶ νὰ ἐπισημάνουμε 
ὅτι, σύμφωνα μὲ ὅσα ἐκθέσαμε ἀνωτέρω, γιὰ τὸ ἀρχαιότατο δηλαδὴ 
ἐκκλησιαστικὸ ἔθος τέλεσης τῆς Θείας Λειτουργίας ἐπὰνω στοὺς τάφους 
τῶν ἁγίων μαρτύρων, τὰ προσκομιζόμενα πρὸς κατάθεση ἅγια λείψανα 
πρέπει ἀπαραίτητα νὰ ἀνήκουν σὲ μάρτυρες τῆς Πίστης μας καὶ ὄχι σὲ ἄλλη 
κατηγορία ἁγίων (λ.χ. σὲ ὁσίους). 

Ἐν συνεχείᾳ τελεῖται ἡ ἐνδιάτακτη Ἀκολουθία καί ψάλλονται τά 
τροπάρια τῆς τελετῆς ἀποθέσεως τῶν ἁγίων Λειψάνων ἐπὶ τῆς ἁγίας 
Τράπεζας, τὰ ὁποῖα ὁ Ἀρχιερέας καταμερίζει σὲ τρεῖς μερίδες,  καί συνάπτεται 
ἡ Ἀκολουθία τοῦ Ἑσπερινοῦ. Ἡ παλαιὰ τάξη τῶν Ἐγκαινίων ὁρίζει ὅτι, ἐάν 
ὑπάρχει ἄλλος ναός ἐγκαινιασμένος, πλησίον στόν πρός ἐγκαινιασμό ναό, ὁ 
Ἀρχιερέας μεταφέρει μετά τοῦ  ἱεροῦ  Κλήρου τά ἅγια Λείψανα σέ αὐτόν καί 
τελεῖ ἐκεῖ τόν Ἑσπερινό. Ἐάν ὅμως δέν ὑπάρχει πλησιόχωρος ἐγκαινιασμένος 
Ναός, πᾶσα ἡ Ἀκολουθία γίνεται στόν νέο ναό, κατά τήν καθορισμένη τάξη. 
Κατὰ νεώτερη πράξη, ἅπασα ἡ Ἀκολουθία τῶν Ἐγκαινίων τελεῖται ἐν εἴδει 
ἀγρυπνίας. Σύμφωνα ὅμως μὲ τὰ παλαιὰ Εὐχολόγια, ἀφ᾽ ἑσπέρας τελεῖται ἡ 
τάξη ἀποθέσεως τῶν ἁγίων Λειψάνων ἐπὶ τῆς ἁγίας Τράπεζας, καθὼς καὶ ἡ 
συνημμένη Ἀκολουθία τοῦ Ἑσπερινοῦ καὶ τοῦ Ὄρθρου καὶ γίνεται ἀπόλυσις, 
γιὰ νὰ τελεσθεῖ τὴν ἑπομένη τὸ πρωὶ ἡ καθαυτὸ τάξη τῶν Ἐγκαινίων μετὰ τῆς 
Θείας Λειτουργίας. 

Κατά τήν τέλεση τοῦ Ὄρθρου καί λίγο πρίν τά τροπάρια τῶν Αἴνων, ὁ 
Ἀρχιερέας ἀναγινώσκει τίς εὐχές, ὡς ὁρίζει τό τυπικό τῶν Ἐγκαινίων, καί 
περατώνεται ἡ Ἀκολουθία τοῦ Ὄρθρου. 
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Ἡ τάξις τῶν Ἐγκαινίων

Ὁ ἀρχιερέας μεταβαίνει στὸν ναό, ὅπου καταμερίσθηκαν τὰ μαρτυρικὰ 
ἅγια λείψανα, λαμβάνει καιρὸν καὶ ἐνδύεται ἅπασαν τὴν ἀρχιερατικήν του 
στολήν, ἐνδύονται δὲ τὶς στολές τους καὶ πάντες οἱ ἱερεῖς καὶ οἱ διάκονοι. Ὁ 
ἀρχιερέας ποιεῖ Εὐλογητόν, ἀναγινώσκεται ὁ 142 Ψαλμὸς καὶ οἱ ἐνδιάτακτες 
εὐχὲς ἀπὸ τὸν ἀρχιερέα, καὶ ἀμέσως ἀκολουθεῖ ἡ περιφορά τῶν ἱερῶν 
λειψάνων γύρω ἀπό τόν ναό τρεῖς φορές. Ὁ Ἀρχιερέας, ἐνδεδυμένος μέ 
λευκή στολή, σύμβολο τῆς καθαρότητας καί τῆς ἁγνότητας, μέ ἱερό δέος 
φέρει στό κεφάλι του τό ἱερό Δισκάριο μέ τά ἅγια Λείψανα, σκεπασμένα μέ 
τό ἴδιο Κάλυμμα πού σκεπάζονται τά τίμια Δῶρα (ἀέρας). Τοῦ ἀρχιερέως 
προπορεύονται οἱ λαμπάδες καὶ τὰ ἑξαπτέρυγα, οἱ ἱεροψάλτες, οἱ κληρικοὶ μὲ 
τὸ ἱερὸ Εὐαγγέλιο καὶ οἱ Ἱεροδιάκονοι μέ θυμιατούς καί δικηροτρίκηρα. Μὲ 
τὴν ἔναρξη τῆς λιτανευτικῆς αὐτῆς περιφορᾶς σημαίνουν καὶ οἱ καμπάνες, 
καὶ ἐξέρχονται πάντες τοῦ ναοῦ. Κατά τή διάρκεια τῆς περιφορᾶς ψάλλεται 
ὁ ἐνδιάτακτος Κανὼν τῶν Ἐγκαινίων, «Ὁ στύλῳ καθοδηγῶν τὸ πρότερον», 
ποίημα τοῦ ἁγίου Ἰωάννου τοῦ Δαμασκηνοῦ, σὲ τρεῖς στάσεις (α´- γ´ ᾠδές, 
δ´- ς´ ᾠδὲς καὶ ζ´- θ´ ᾠδές), ἀντίστοιχα μὲ τὶς τρεῖς περιφορὲς πέριξ τοῦ 
ἐγκαινιαζομένου ναοῦ. Κατὰ τὴν τριπλῆ αὐτὴ λιτανευτικὴ περιφορὰ γίνονται 
τρεῖς στάσεις μπροστά στὴ μεγάλη κεντρικὴ δυτικὴ εἴσοδο τοῦ ναοῦ, ἡ 
ὁποία παραμένει κλειστή. Στὶς δύο πρῶτες στάσεις ὁ ἀρχιερέας ἀποθέτει τὸ 
Δισκάριο μὲ τὰ ἅγια λείψανα ἐπὶ προευτρεπισθέντος τετραποδίου (τραπεζιοῦ) 
καὶ ἀναγινώσκονται ἀπὸ τοὺς ἱεροψάλτες τὰ καθορισμένα ἀποστολικά 
ἀναγνώσματα ἐνῶ ἀπὸ τὸν ἀρχιερέα οἱ ἀντίστοιχες εὐαγγελικές περικοπές. 
Κατὰ τὴν τρίτη στάση, ἀφοῦ ἔχει ἤδη συμπληρωθεῖ ὁ κανόνας, ὁ ἀρχιερέας, 
ἀφοῦ καὶ πάλιν ἀποθέσει τὰ ἄγια λείψανα ἐπὶ τοῦ τετραποδίου, ἐπεύχεται τὴν 
ἐνδιάτακτη εὐχὴ τῶν Ἐγκανίων καὶ κατόπιν τὴν εἰθισμένη εὐχὴ τῆς (Μικρᾶς) 
Εἰσόδου. 

Ἀμέσως μετά ἀκολουθεῖ μία ἀπό τίς κατανυκτικότερες τελετές τῆς 
Ἐκκλησίας μας, δηλαδή ἡ πανηγυρικὴ εἴσοδος Κλήρου καί λαοῦ στόν 
ἐγκαινιαζόμενο ναό. Ὁ ἀρχιερέας, ἱστάμενος πρὸ τῶν κεκλεισμένων κυρίων 
θυρῶν τοῦ ναοῦ,  μεγάλῃ τῇ φωνῇ ἐκφωνεῖ (ἢ, κατὰ τὴν ἀρχαιότερη τάξη, 
ψάλλει σὲ ἦχο πλ. β´) τὸν ψαλμικὸ στίχο, «Ἄρατε πύλας, οἱ ἄρχοντες ὑμῶν...», 
ἐνῶ κάποιος, ἔνδον τοῦ ναοῦ καὶ ὄπισθεν τῶν θυρῶν ἱστάμενος, ἀντιφωνεῖ τό, 
«Τίς ἐστιν οὗτος ὁ βασιλεὺς τῆς δόξης;» καὶ ὁ ἀρχιερέας τό, «Κύριος κραταιὸς 
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καὶ δυνατός..». Σ᾽ αὐτὴ τὴ στιχομυθία, ὁ Ἀρχιερέας προστάζει νά ἀνοίξουν 
τὶς πύλες στόν Βασιλέα τῆς Δόξης Χριστόν, λέγοντας τά λόγια του Δαυΐδ,  
«Ἄρατε πύλας οἱ ἄρχοντες ἡμῶν…» (Ψαλμ. 24), καί ἡ ἀντιφώνηση μέσα ἀπὸ 
τὸν ναὸ «Τίς ἐστιν οὗτος ὁ Βασιλεὺς τῆς Δόξης;» παραπέμπει στὴν ἐρώτηση 
πού οἱ ἄγγελοι ἔλεγαν ἀναμεταξύ τους κατά τήν Ἀνάληψη τοῦ Κυρίου. Ἐδῶ 
ἔχουμε μίμηση ἀκριβῶς τῶν Ἀγγέλων τή στιγμή τῆς Ἀναλήψεως τοῦ Κυρίου 
εἰς τοὺς οὐρανούς. Καί «οἱ πύλες ἀνοίγονται στήν πρόκληση τῶν φωνῶν, 
τονίζει ὁ ἅγιος Νικόλαος ὁ Καβάσιλας, ὡσάν νά ἐπρόκειτο οἱ φωνές νά 
εἰσαγάγουν τόν Χριστόν εἰς τόν ναόν». Ἀφοῦ ἐπαναληφθεῖ γιὰ δύο εἰσέτι 
φορὲς τὸ αὐτό, στὸ τέλος τῆς τρίτης, ἐκφωνώντας ὁ ἀρχιερέας τό, «Κύριος 
τῶν δυνάμεων, αὐτός ἐστιν ὁ βασιλεὺς τῆς δόξης» καὶ ἀφοῦ ἄρει τὸ Δισκάριον 
μὲ τὰ τίμια λείψανα, σφραγίζει τὶς κεκλεισμένες πύλες ἐκ τρίτου, τὶς ἀνοίγει 
καὶ εἰσέρχεται πανηγυρικὰ μετὰ παντὸς τοῦ παρόντος κλήρου καὶ λαοῦ. 

Μέ τὸν λαμπρό λοιπὸν αὐτὸ τρόπο τά μαρτυρικά ἅγια λείψανα 
εἰσέρχονται στόν ναό καί τοποθετοῦνται στό Θυσιαστήριο, ὅπου ὁ Ἀρχιερέας, 
ἀφοῦ τά μυρώσει μέ τό ἅγιο Μύρο, δηλαδή  ἐκχύσει τρεῖς φορές ἅγιο Μύρο 
στά ἱερὰ λείψανα εὐχόμενος νὰ εἶναι «αἰώνια ἡ μνήμη τῶν κτητόρων τοῦ 
ἁγίου οἴκου τούτου», τά τοποθετεῖ στόν στυλίσκο πού βρίσκεται στό μέσον 
τῆς ἁγίας Τραπέζης, σὲ εἰδικὴ ὀπὴ ποὺ ἔχει ἀνοιχθεῖ, ὡς τό πιό κατάλληλο 
θεμέλιο, καὶ ἐπιχέει εὔοσμη κηρομαστίχη, ἡ ὁποία ἔχει κατασκευαστεῖ ἀπό 
κερί καθαρό, μαστίχη, σμύρνα, ἀλόη, θυμίαμα, λάδανο, ρητίνη  κ.ἄ. εὐώδη 
ὑλικά.

Παλαιά συνήθεια, μαζί μέ τά ὡς ἄνω εὐλογημένα ὑλικά τῶν Ἐγκαινίων, νὰ 
τοποθετοῦνται στό «φυτό» τῆς ἁγίας Τράπεζας,  ἤ στήν ὀπή τῆς μαρμάρινης 
πλάκας, ἡ ὁποία κάθεται ἐπάνω στό «φυτό», καί μικρά χαρτάκια, στά ὁποῖα οἱ 
χριστιανοὶ ἀναγράφουν ὀνόματα, τόσο τῶν ζώντων, ὅσο καί τῶν τεθνεώτων 
ἀδελφῶν, ὡς εὐλογία γιά τούς μέν, ἀλλά καί ὡς μνημόσυνο αἰώνιο γιά τούς 
δέ.

Μετά τήν τοποθέτηση τῶν ἱερῶν λειψάνων καί τῶν ὡς ἄνω 
προαναφερθέντων στήν  ὀπή τῆς πλάκας τῆς ἁγίας Τράπεζας, ὁ Ἀρχιερέας 
παίρνει τό σκεῦος μέ τήν κηρομαστίχη καί τά ἀρώματα, πού συμβολίζουν τά 
μύρα μέ τά ὁποῖα ὁ Ἰωσήφ ὁ ἀπό Ἀριμαθαίας ἄλειψε τό Σῶμα τοῦ Κυρίου, 
καί τά ἐκχύνει στήν ὀπή τῆς Ἁγίας Τραπέζης γιά στερέωσή τους, μαζί μέ 
μαρμαρόσκονη, ἐνῶ ψάλλονται οἱ δυό ὡραῖοι Ψαλμοί, ὁ 142ος, «Ὑψώσω σε 
ὁ Θεός μου, ὁΒασιλεύς μου, καί εὐλογήσω τό ὄνομά σου εἰς τόν αἰῶνα…», ὡς 
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εὐχαριστία καί εἰς ἀνάμνηση τῶν θαυμασίων τοῦ Θεοῦ, καί ὁ 22ος, «Κύριος 
ποιμαίνει με…», πού ὑμνεῖ τή φιλανθρωπία τοῦ Θεοῦ.

 Ἐν τῷ μεταξύ, ὁ ἀρχιερέας ἐπάνω ἀπό τά ἀρχιερατικά του ἄμφια ἐνδύεται 
μέ λευκό λινὸ ποδήρη χιτώνα (χωρίς χρωματιστές κορδέλες), τὸ λεγόμενο 
Σάβανο, σύμβολο τῆς σινδόνης μέ τήν ὁποία τυλίχθηκε τό ἅγιο Σῶμα τοῦ 
Κυρίου, καί διαβάζει γονατιστός τήν εὐχή· « Ὁ Θεός ὁ ἄναρχος καί ἀΐδιος…», 
μέ τήν ὁποία παρακαλεῖ τόν Θεό νά ἀποστείλει τό Πανάγιό του Πνεῦμα 
καί νά ἁγιάσει τόν νέο ναό. Μετὰ τὰ ὑπὸ τοῦ διακόνου λεγόμενα Εἰρηνικά, 
ἀκολουθεῖ ἡ πλύση καί ὁ καθαρισμός τῆς Ἁγίας Τραπέζης μέ σαποῦνι καί 
θερμὸ νερό, σύμβολο κι αὐτό τῆς ζέσεως τοῦ Ἁγίου Πνεύματος, τοῦ ὁποίου 
ἀπό δῶ καί πέρα θά εἶναι ὄργανο ἡ ἁγία Τράπεζα. Μετά τὴν πλύση τῆς ἁγίας 
Τραπέζης, ὁ Ἀρχιερέας ραντίζει τό Θυσιαστήριο μέ ροδόσταγμα, μέ τό ὁποῖο 
κάνουμε τήν ἁγία Τράπεζα νά εὐωδιάζει, καί, ὅπως λέει ὁ ἅγιος Νικόλαος ὁ 
Καβάσιλας, μ’ αὐτό δείχνουμε πώς «φέραμε ὅλα ὅσα εἶναι ἀπαραίτητα γιά νά 
συμπληρώσουν τήν ἀνθρώπινη ζωή, δηλαδή φέραμε κι ἀπό τά ἀναγκαῖα κι 
ἀπό τά εὐχάριστα κι ἀπ αὐτά κάναμε τή θυσία μας».

Ἐν συνεχείᾳ  ἀκολουθεῖ ἡ χρίση μέ τό ἅγιο Μύρο, τό ὁποῖο φέρνει 
τὰ χαρίσματα τοῦ Ἁγίου Πνεύματος. Τό ἅγιο Μύρο εἶναι ἡ δύναμη τοῦ 
Θυσιαστηρίου. Ἡ ὅλη τελετή παραλληλίζεται μέ τό ἅγιο Βάπτισμα. 

Ἡ ἁγία Τράπεζα εἰκονίζει τόν Σωτῆρα καί δέχεται τά τοῦ Βαπτίσματος, 
ὅπως  Ἐκεῖνος. «Εἶναι δέ ἀνάγκη, τονίζει πάλι ὁ ἅγιος Νικόλαος ὁ Καβάσιλας, 
νά γίνει κάποια κάθαρση ἐνάντια στή δύναμη τοῦ πονηροῦ, κι ὅπως ὁ 
ἀρχιερέας μέ προσευχές ἀποκαθαίρει ἀπό κάθε ἐπήρεια τῶν δαιμόνων τό 
ὕδωρ, μέ τό ὁποῖο βαπτίζει τον ἄνθρωπο, ἔτσι καί σ’ αὐτή τήν τελετή διαλέγει 
τίς κατάλληλες προσευχές καί μέ τόν ἴδιο τρόπο, ὅπως καί πρίν, μέ τό νερό 
ἀποκλείει τό πονηρόν.»

Ἀφοῦ  πλυθεῖ, ἁγιασθεῖ καί μυρωθεῖ ἡ ἁγία Τράπεζα, μυρώνονται 
καί τά ἱερά Ἀντιμίνσια, τά ὁποῖα οἱ ἱερεῖς τῆς οἰκείας Μητροπόλεως καί 
μόνον δύνανται νά τά παραλάβουν, ὥστε ἐπάνω σέ αὐτά νά τελεῖται ἡ 
Θεία Λειτουργία. Δέν τελεῖται Θεία Λειτουργία χωρίς  Ἀντιμίνσιο καί δέν 
ἐπιτρέπεται ὁ Ἱερέας νά τελέσει τὴ Θεία Λειτουργία στόν ναό τῆς  ἐνορίας του 
σέ Ἀντιμίνσιο ἄλλου Ἀρχιερέως, ἐκτός αὐτό τοῦ ἐπιχωρίου Μητροπολίτη του 
καί Ποιμενάρχη τῆς Μητροπόλεώς του. Τό  Ἀντιμίνσιο εἶναι, πάνω ἀπό ὅλα, ἡ 
ὁρατή ἐντολή τοῦ κανονικοῦ Ἐπισκόπου πρός τούς ἱερεῖς τῆς Μητροπόλεως 
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του, γιά τήν τέλεση τῆς Θείας Λειτουργίας.

Εὐθύς ἀμέσως, ὁ ἀρχιερέας τοποθετεῖ στὶς τέσσερεις γωνίες τῆς 
πλάκας τῆς ἁγίας Τράπεζας, μέσα στὰ ἑτοιμασμένα ἐγκοιλώματα, ἀνὰ μία 
εἰκονίτσα (τυπωμένη ἐπάνω σὲ ὕφασμα ἢ πορσελάνη) τῶν τεσσάρων ἁγίων 
Εὐαγγελιστῶν, στερεώνοντας καί κολλώντας τις πάνω στό μάρμαρο τῆς 
ἁγίας Τραπέζης μέ τό περίσσευμα τῆς κηρομαστίχης, πού χρησιμοποιήθηκε 
νωρίτερα. Αὐτή ἡ τάξη συμβολίζει ὅτι οἱ 4 Εὐαγγελιστὲς ἀποτελοῦν τοὺς 
στύλους τοῦ ἐκκλησιαστικοῦ οἰκοδομήματος, ποὺ στερέωσαν μὲ τὰ Εὐαγγέλια 
ποὺ συνέγραψαν. 

Κατόπιν, ἀρχίζει ἡ ἐπένδυση τῆς ἁγίας Τράπεζας μὲ τὰ εἰδικὰ ἄμφια. 
Ἀρχικὰ ἡ ἁγία Τράπεζα καλύπτεται μέ τό πρῶτο ἔνδυμα, τό λεγόμενο 
κατασάρκιο, σύμβολο τῆς σινδόνης, μέ τήν ὁποία τυλίχθηκε τό Σῶμα τοῦ 
Χριστοῦ, ἔνδυμα τό ὁποῖο δέν ἀπομακρύνεται ποτέ ἀπό την Ἁγία Τράπεζα, 
ἀκόμη καί ἂν φθαρεῖ. Μετά τοποθετεῖται ὁ Ἐπενδύτης – Ἐνδύτιον – Ἅπλωμα, 
κατόπιν τά ἐξωτερικὰ ἄμφια τῆς ἁγίας Τραπέζης ἤ καλύμματα, ὅπως σήμερα 
συνηθίζουμε νά τά λέμε, σύμβολα τῆς οὐράνιας δόξης, ποὺ ἐπισκιάζει καὶ 
κατακαλύπτει τὸ Θυσιαστήριο, ποὺ «τάφος ἐστι καί θρόνος τοῦ Ἰησοῦ». 
Τέλος, τοποθετεῖται τό ἀντιμίνσιο. 

Ὑπάρχει ἡ ἀντίληψη ὅτι ἡ λέξη ἀντιμίνσιο προέρχεται ἀπό τήν ἑλληνική 
λέξη «ἀντί» καί τή λατινική λέξη «μένσα», πού σημαίνει τράπεζα, ὅτι δηλ. 
χρησιμοποιεῖται ἀντὶ τῆς ἁγίας Τράπεζας. Ἡ ἑρμηνεία ὅμως αὐτὴ εἶναι νεώτερη. 
Ὀρθότερη εἶναι ἡ ἑρμηνεία ποὺ τῆς δίδουν βυζαντινοὶ συγγραφεῖς: Μίνσον 
εἶναι τὸ κανοῦν=κανίσκιον, τὸ δὲ  ἀντιμίνσιον δηλώνει τὸ «λειτουργικὸ 
σκεῦος», «δι᾽ οὗ προσφέρονται ἢ ὀρθότερα τὸ δ᾽ οὗ ἀντιπροσφέρονται ὑπὸ 
τῶν ἀνθρώπων τὰ ὑπὸ τοῦ δωρεοδότου Θεοῦ προσφερόμενα εἰς αὐτοὺς δῶρα 
(ὁ ἄρτος καὶ ὁ οἶνος)» (βλ. Παρασκευᾶ Ἀγάθωνος, Οἰκονόμου, Τὸ Ἀντιμίνσιον, 
(ἐκδ.) Μουσεῖον Ἱερᾶς Μονῆς Κύκκου, Λευκωσία 2003, σ. 41). Ἂς θυμηθοῦμε 
καὶ τὴ φράση ἀπὸ τὴ λειτουργικὴ ἀναφορὰ τοῦ ἱεροῦ Χρυσοστόμου, «τὰ σὰ 
ἐκ τῶν σῶν σοὶ προσφέρομεν». 

Ὅταν γιά λόγους ποιμαντικούς χρειάζεται νά γίνει Θεία Λειτουργία σέ 
χώρους ἐκτός τῶν καθαγιασμένων ναῶν, χρησιμοποιεῖται τό ἀντιμίνσιο, ὡς 
φορητή ἁγία Τράπεζα. Οἱ φορητὲς αὐτὲς ἁγίες τράπεζες κατασκευάζονταν 
ἀπό ξύλο, μάρμαρο, ἤ, τίς περισσότερες φορές, ἀπό πανί. Ἡ χρήση τους 
μαρτυρεῖται κατὰ τὴν ἐποχὴ τῶν διωγμῶν ἀλλὰ καὶ τήν ἐποχή τῆς 
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Εἰκονομαχίας, ὁπόταν οἱ Ὀρθόδοξοι διώχθηκαν ἀπό τούς ναούς καί δέν εἶχαν 
ποῦ νά λειτουργοῦνται. Ἀναγκαστικά, οἱ  Λειτουργίες τελοῦνταν σέ σπίτια ἤ 
στήν ὕπαιθρο. Σήμερα τά ἀντιμίνσια χρησιμοποιοῦνται γιά τήν τέλεση Θείας 
Λειτουργίας σέ ἐγκαινιασμένους ναούς ἤ μή, σέ Ἐξωκκλήσια, σέ στρατόπεδα 
ἤ στήν ὕπαιθρο, ὅπου καί χρησιμοποιεῖται αὐτή ἡ «φορητή» ἐγκαινιασμένη 
ἁγία Τράπεζα. 

Στό κέντρο τοῦ ἀντιμινσίου ἀπεικονίζεται ἡ Ταφή τοῦ Κυρίου, γιατί ἡ 
ἁγία Τράπεζα συμβολίζει τόν Τάφο τοῦ Κυρίου. Σημειώνουμε ὅτι μόνον ὁ 
Ἀρχιερέας καθαγιάζει τά ἱερά ἀντιμίνσια. Ἐπάνω στό ἀντιμίνσιο τοποθετεῖται 
τό ἱερό Εὐαγγέλιο καί ἡ τελετή τελειώνει μέ τή θυμίαση ὅλου τοῦ ναοῦ καί 
τήν ἀνάγνωση τῆς εὐαγγελικῆς περικοπῆς τῶν Ἐγκαινίων.

Ὁ ἀρχιερέας, βαστάζοντας πινέλο λεπτό, ἐμπεποτισμένο μέ ἅγιο Μύρο, 
χαράττει τό μονόγραμμα τοῦ Χριστοῦ (Χριστόγραμμα) ἤ τό σημεῖο τοῦ 
Τιμίου Σταυροῦ στήν κόγχη τοῦ Ἱεροῦ, στοὺς κίονες ἢ πεσσοὺς τοῦ ναοῦ 
καὶ στὰ 4  σημεῖα τοῦ ὁρίζοντα. Κατόπιν, μυρώνει μέ ροδόσταγμα ὅλο τόν 
ἐγκαινιασθέντα  ναό καί τούς πιστούς. Στὴ συνέχεια, θέτει τή σφραγῖδα 
τῆς ἐλεύσεως τοῦ Ἁγίου Πνεύματος καί τοῦ Βασιλέως τῆς Δόξης στόν 
ναό, ἐκφωνώντας· «Δόξα τῇ ἁγία καί παντοδυνάμῳ καί ζωοποιῷ Τριάδι, 
πάντοτε νῦν καί ἀεί καί εἰς τούς αἰῶνας τῶν αἰώνων». Εἴθισται δέ, ὅπως τό 
«Εὐλογημένη ἡ Βασιλεία» στήν πρώτη  Θεία Λειτουργία νά ἐκφωνεῖται ἀπό 
τόν Ἀρχιερέα.

Οἱ τελευταῖες εὐχές πού διαβάζονται, εἶναι γεμάτες εὐχαριστία στόν Θεό 
καί παράκληση, νά γεμίζει μέ δόξα, ἁγιασμό καί Χάρη τό νέο Θυσιαστήριο, 
ἔτσι ὥστε πάνω σ’ αὐτό νά μεταβάλλεται ἡ ἀναίμακτη Θυσία σέ Σῶμα καί 
Αἷμα Χριστοῦ καί νά ἁγιάζεται ὁ λαός τοῦ Θεοῦ μέ τή συμμετοχή του σ’ αὐτό 
τό Μυστήριο. 

Κατανοοῦμε ὅτι ὁ σκοπός τῶν Ἐγκαινίων δέν εἶναι μόνο ὁ ἁγιασμός τοῦ 
Ναοῦ, ἀλλά καί ὁ δικός μας· «Οὕτως ἐγκαινίζεται ὁ ἄνθρωπος· οὕτω τιμᾶται 
ἡ τῶν Ἐγκαινίων ἡμέρα». Στὸν  ἀγῶνα αὐτὸ ἔχουμε ὁπωσδήποτε ὁδηγό τόν 
Χριστό. Ἄλλωστε, ἡ ἀκοίμητος  Κανδήλα, πού στό τέλος τῆς  Ἀκολουθίας 
ἀνάπτει ὁ ἀρχιερέας πίσω ἀπό τήν ἁγία Τράπεζα, συμβολίζει, κατά τόν ἅγιο 
Νικόλαο τόν Καβάσιλα, τό δικό Του φῶς. Αὐτό τό φῶς μπορεῖ νά ἀνακαλύψει 
καί νά φέρει στό φῶς τά πάντα, ὅπως ἀκριβῶς γέμισε τόν Ἅδη τό φῶς, ὅταν 
ἔφθασε ἐκεῖ ὁ Χριστός.
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Ἡ ὅλη τελετή τῶν ἱερῶν Ἐγκαινίων, κλείνει μέ τήν τέλεση τῆς πρώτης 
ἀρχιερατικῆς Θείας λειτουργίας, πού ἔχει στόχο τή συμμετοχή τῶν πιστῶν στή 
Θεία Εὐχαριστία. Ἐπίσης, περατώνεται μέ τήν εὐλογημένη καί αἰτιολογημένη 
ἐκδήλωση τῶν ἁγνῶν συναισθημάτων τῶν συμμετεχόντων στήν τελετή 
Χριστιανῶν, οἱ ὁποῖοι ἀναφωνοῦν διά τοῦ χοροῦ τόν πολυχρονισμό τοῦ 
Ἀρχιερέως, στό πρόσωπο τοῦ ὁποίου ἀναγνωρίζουν τήν δυνατότητα διὰ τῆς 
Χάρης τῆς ἀρχιερωσύνης νά τελεῖ τέτοια ἔργα, καθώς καί νά ἀξιώνεται ἀπό 
τόν Πανάγαθο Θεό, νά ἀνταποκρίνεται ἄριστα σέ ὅλα τά πνευματικά καί 
ποιμαντικά του καθήκοντα, γιά τά ὁποῖα ἔχει ταχθεῖ.

Παλαιά συνήθεια, ἡ ὁποία εὐτυχῶς συνεχίζεται πολλές φορές μέχρι 
καί τίς μέρες μας, εἶναι νά τελεῖται γιά μία ἑβδομάδα καθημερινά ἡ Θεία 
Λειτουργία στόν νεοεγκαινιασθέντα ἱερό ναό, ὅπως καί κατ’ ἔτος νά τελεῖται 
Θεία Λειτουργία εἰς ἀνάμνηση τῶν Ἐγκαινίων αὐτοῦ.
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Η ΟΡΘΟΔΟΞΙΑ
ΕΙΝΑΙ ΑΣΚΗΤΙΚΗ

ΝΙΚΟΥ ΟΡΦΑΝΙΔΗ,
ΠΡΩΗΝ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗ ΤΟΥ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟΥ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟΥ ΚΥΠΡΟΥ ΚΑΙ 

ΠΡΩΗΝ ΜΕΛΟΥΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

a

Ἐπειδὴ ζοῦμε ὲσχάτως στὸν τόπο τοῦ φόβου καὶ τοῦ πανικοῦ, στὴν 
κατάσταση τῆς ἀγωνίας, μὲ τὸν ἐθνικὸ κατατρεγμό, μὲ τὴν κρίση 
τῆς οἰκονομίας, μὲ τὴ ληστρικὴ ἐπέλαση στὶς ἀποταμιεύσεις τῶν 

ἀνθρώπων καὶ τὴν ἐπαπειλούμενη πτώχευσή μας, καὶ ἐπειδὴ ὅλοι βάλθηκαν 
νὰ μᾶς ὁδηγήσουν στὴν ἀπελπισία, μέσα ἀπὸ τὸν πανικὸ τῶν Μέσων Μαζικῆς 
Ἐνημέρωσης καὶ τὶς εἰδήσεις ποὺ μᾶς κατακλύζουν καταιγιστικῶς, ἔτσι ποὺ 
νὰ μᾶς τρομοκρατοῦν ἀκόμη περισσότερο, μὲ τὰ δυτικότροπα αὐτὰ νεοφανῆ 
ἤθη τῆς παντοδυναμίας τῶν εἰδήσεων, ποὺ μᾶς δίνονται ἀδιάκοπα, χωρὶς 
ἀνάσα, μὲ τοὺς νέους μηχανισμοὺς ἐλέγχου ποὺ μᾶς προέκυψαν στὴν ἱστορία, 
σκέφτομαι, ἀκόμα μιὰ φορά, νὰ καταφύγω στὸν λόγο τῶν ποιητῶν, μέσω τοῦ 
ὁποίου ὁδηγοῦμαι στήν ἀσκητική ἀλλά καί  ψυχοτρόφο Ὀρθοδοξία μας. 

Γυρίζω, ἔτσι, στὸν Ἡλιο τὸν Ἡλιάτορα μὲ τὶς Μικρὲς Κυκλάδες καὶ 
τὸ Θαλασσινὸ Τριφύλλι τοῦ Ἐλύτη, ποὺ τραγουδήσαμε ἄλλοτε. Ποίηση 
γραμμένη γιὰ μουσική, κι ὅμως, μέσα στὴν ἁπαλότητά της προβάλλει τὸ 
ἀπέραντο καὶ λυτρωτικὸ φῶς. Εἶναι στὰ ποιήματα αὐτά, ὅπως καὶ γενικότερα 
στὴν ποίηση τοῦ Ἐλύτη, ὁ διαφανὴς κόσμος τῶν Ἑλλήνων, μὲ ἐκείνη τὴν 
ἀπαστράπτουσα ἀθωότητα, τὴ γαλήνη καὶ τὴ χαρά. Νά, λοιπόν, καὶ πάλι ἡ 
ἀπάντηση στὴν ἀθλιότητα καὶ τὸν τρόμο καὶ τὸν φόβο. Ἀναλογίζομαι  αὐτά 
πού μάς προέτρεψε ὁ Ἐλύτης. 



«Πολλὰ δὲ θέλει ὁ ἄνθρωπος

νά ‘ν’ ἥμερος νά ‘ναι ἄκακος

λίγο φαῒ, λίγο κρασί

Χριστούγεννα κι Ἀνάσταση»

 Θυμᾶμαι αὐτὰ ποὺ μᾶς ὑποδεικνύουν ἐπιμόνως οἱ Γέροντες.  «Ἡ ὀρθο-
δοξία εἶναι ἀσκητική.» Κι ἀκόμα, σκέφτομαι, πόση ἀλήθεια κομίζει αὐτὸς 
ὁ λόγος, καθὼς ἀναδεικνύει τὴν ἁπαλότητα καὶ τὴν ἁπλότητα καὶ τὴν 
ταπεινότητα καὶ τὴν ὀλιγάρκεια· ποὺ ὁδηγεῖ στὰ μεγάλα. «Τῇ πτωχείᾳ τὰ 
πλούσια», μᾶς λέει ὁ ὑμνογράφος, γιὰ τὸν ἅγιο Νικόλαο, ἐπίσκοπο Μύρων 
τῆς Λυκίας, τὸν Θαυματουργό.  

Πολλὰ δὲν θέλει ὁ ἄνθρωπος, λοιπόν. Ἔτσι, μέσα στὰ ἁπλὰ βρίσκαμε 
ἄλλοτε τὸ φῶς καὶ τὴ χαρὰ καὶ τὴν ἀνάπαυση. Ὕστερα ἦλθαν τὰ ἄλλα. 
Ἡ ἀφθονία τῶν ἀγαθῶν, ὁ πλοῦτος, ἡ πλεονεξία καὶ ἡ ἀπληστία, ποὺ μᾶς 
ὁδήγησαν, ὅπου μας ὁδήγησαν. Στὴν ἐσωτερική πενία. Στὴν ἀγωνία. Στὸν 
ἐγωϊσμό. Στὴν ἐσωστρέφειά μας. Στὴν ἀπουσία τῆς ἀγάπης. 

Ὀρθόδοξος καὶ Ἑλληνικὸς ὁ ποιητικὸς λόγος τοῦ Ἐλύτη καταλάμπει μὲ 
τὴν ἁπλότητά του, ὁδηγώντας μας στὸ φῶς τῆς Ἀναστάσεως. Ἀλλὰ καὶ  διὰ 
τῆς ὑπομνήσεως τῶν Χριστουγέννων, τῆς Σαρκώσεως, δηλαδή, τοῦ Χριστοῦ, 
μέσω τῆς ὁποίας γεννήθηκε στὸν κόσμο ἡ χαρὰ καὶ εὐδοκία καὶ ἡ καλοσύνη. 
Ἐκεῖ μᾶς ὁδηγεῖ ὁ Ἐλύτης στὴν ταπεινότητα καὶ τὴν εὐλογία τῆς τοῦ Χριστοῦ 
Γεννήσεως. Καὶ πάλι, ἔτσι, ἡ ἀπέραντη ἀγάπη. 

Καὶ πάλι στὸ ποίημα «ὁ ἄρτος καὶ ὁ οἶνος»: «λίγο φαῒ λίγο κρασί». 
Ἡ λανθάνουσα μετάληψη καὶ κοινωνία τῶν ἀνθρώπων. Κι ἡ ἀσφάλεια 
μὲς στὴν ἀγκάλη τοῦ Χριστοῦ: «κι ὅπου φωλιάσει καὶ σταθεῖ /κανεὶς νὰ μὴν 
τοῦ φτάνει ἐκεῖ».

«Πολλὰ δὲ θέλει», λοιπόν, «ὁ ἄνθρωπος/ νά ‘ν’ ἥμερος νά ‘ναι ἄκακος». 
Ὅσα ἀκολουθοῦν στὸ ποίημα τοῦ Ἐλύτη λὲς καὶ γράφτηκαν γιὰ τὰ ὅσα 
εἰπράττουμε καὶ ζοῦμε καὶ βιώνουμε σήμερα. Γιὰ ὅλα τὰ ἁρπακτικὰ τῆς 
ἱστορίας, γιὰ τοὺς τοκογλύφους καὶ τοὺς ληστές. Γιὰ τοὺς Δυνατοὺς ὅλων 
τῶν αἰώνων τοῦ μάταιου τούτου κόσμου: 

201Η ΟΡΘΟΔΟΞΙΑ ΕΙΝΑΙ ΑΣΚΗΤΙΚΗ



«Μὰ ἦρθαν ἀλλιῶς τὰ πράματα

τόνε ξυπνᾶν χαράματα

τὸν πᾶν τὸν φέρνουν πίσω μπρὸς

τοῦ τρῶνε καὶ τὸ λίγο βιὸς

κι ἀπό τὸ στόμα τὴν μπουκιά

πάνω στὴν ὥρα τὴ γλυκιά

τοῦ τηνε παίρνουνε κι αὐτὴ

Χαρὰ στοὺς πού 'ναι οἱ Δυνατοί!

Χαρὰ στοὺς πού 'ναι οἱ Δυνατοὶ

γι’ αὐτοὺς δὲν ἔχει " ἐγώ " κι " ἐσύ "

Χαρὰ στοὺς πού 'ναι οἱ Δυνατοὶ

γι’ αὐτοὺς δὲν ἔχει χόρταση».

Κι ὅμως ὁ ποιητὴς μᾶς πρόλαβε. Πρόλαβε τον φόβο καὶ τὸν τρόμο  μας 
μέ τόν μεστό του λόγο «Πολλὰ δὲ θέλει ὁ ἄνθρωπος/ νά 'ν’ ἥμερος νά 'ναι 
ἄκακος / λίγο φαῒ λίγο κρασί / Χριστούγεννα κι Ἀνάσταση».

«Στῶμεν  καλῶς!» Ἀδελφοί μου. «Ἡ νὺξ προέκοψεν, ἡ δὲ ἡμέρα ἤγγικεν. 
Ἀποθώμεθα οὖν τὰ ἔργα τοῦ σκότους καὶ ἐνδυσώμεθα τὰ ὅπλα τοῦ φωτός» 
(Ρωμ.13, 12).
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Γ. ΒΕΡΙΤΗΣ:
Ο ΧΡΙΣΤΙΑΝΟΣ ΠΟΙΗΤΗΣ

ΚΑΙ Ο ΑΓΩΝΙΣΤΗΣ
ΑΛ. ΝΙΚΟΛΑΪΔΗ,

ΠΡΩΗΝ ΓΕΝΙΚΟY ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΗ Μ.Ε. ΕΛΛΑΔΟΣ

Ο Αλέξανδρος Γκιάλας που πολιτογραφήθηκε στη νεοελληνική 
γραμματεία με το λογοτεχνικό ψευδώνυμο Γ. Βερίτης στάθηκε 
ο προικισμένος εκφραστής μιας εποχής  κι ενός πνευματικού 

και χριστιανικού κόσμου που αγκάλιασε ολόκληρη την Ελλάδα συμπε-
ριλαμβανομένης και της Κύπρου.



Θεολόγος βασικά, αλλά και με βαθιά ιστορικοφιλολογική κατάρτιση, 
γνήσιο ποιητικό ταλέντο, οξεία κριτική σκέψη και κατά συνέπεια διεισδυτικός 
δοκιμιογράφος. Μια τέτοια δυναμική προσωπικότητα ήταν φυσικό να 
επιβληθεί πολύ γρήγορα παρά το νεαρό της ηλικίας, μέσα στο χώρο της 
νεοελληνικής  χριστιανικής άνθισης  που σημειώθηκε στον τόπο μας, κυρίως 
στα φριχτά χρόνια της γερμανικής  κατοχής και στα δύσκολα χρόνια μετά 
την απελευθέρωση. Έτσι ο Γ. Βερίτης αναδείχθηκε με όλη τη δράση του ως 
ένας λαμπρός  εμπνευστής και οδηγητής  της ανήσυχης ελληνικής νιότης. Η  
στέρεη πνευματική υποδομή του  μετουσιώθηκε σε μια φωτιά, τη φλόγα του 
Αγίου Πνεύματος, που λαμπάδιασε μέσα του και φώτισε και πυροδότησε τις 
νεανικές και όχι μόνο καρδιές και, όταν χρειαζόταν, έκαιγε.

Ο Αλέξανδρος Γκιάλας  γεννήθηκε το 1915  στην Ελάτη της Χίου, ένα 
από τα μαστιχοχώρια του αιγαιοπελαγίτικου νησιού μας. Γιος ευλαβικού 
παπαδάσκαλου του Γιάννη Γκιάλα και της πρεσβυτέρας Αμαλίας. Κοντά στον 
ιερέα πατέρα του, έζησε τη λειτουργική ζωή της Εκκλησίας, όπως άλλοτε ο 
Παπαδιαμάντης. Αλλά και μέσα στο πατρικό σπίτι γνώρισε βιωματικά την 
πίστη, την αγάπη, την ελπίδα, τη θυσία. Για αυτό διακήρυξε:

Χριστιανό με κάνατε,

μητέρα και πατέρα.

Στο Δημοτικό σχολείο γράφτηκε μόλις πέντε ετών και καθώς το Γυμνάσιο 
της Χίου ήταν τότε πεντατάξιο,  ο Αλέξανδρος αποφοίτησε από αυτό  το 
1930. Ωστόσο το 1926  είχε δεχτεί ένα καίριο πλήγμα στην υγεία του. Ξαφνικά 
τον βρήκε ένας υψηλός πυρετός. Η αρρώστια αποδείχτηκε ότι ήταν οξεία 
ρευματική ενδοκαρδίτιδα. Όμως η μη έγκαιρη διάγνωση και η καθυστέρηση 
της κατάλληλης θεραπευτικής αγωγής προκάλεσαν ανεπανόρθωτη βλάβη 
στην καρδιά, με αποτέλεσμα τον  περιορισμό στα όρια της ζωής του.

Μόλις ο Αλέξανδρος πήρε το απολυτήριο του Γυμνασίου με άριστα 
μετέβη στην Αθήνα, για να σπουδάσει Θεολογία. Το 1935 σε ηλικία 20 χρο- 
νών ήταν ήδη αριστούχος πτυχιούχος της Θεολογικής Σχολής. Έτσι 
εντάχθηκε στους κόλπους της Αδελφότητος Θεολόγων «Η ΖΩΗ».

Το ποιητικό ταλέντο του Αλέξανδρου Γκιάλα εκδηλώθηκε πολύ νωρίς. 
Από μαθητής ακόμα έγραψε στίχους που δημοσιεύονταν σε τοπικά φύλλα 
της Χίου, με το ψευδώνυμο «Αλέκος Πέτασσος». Το δημιουργικό του όμως 
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έργο άρχισε με την έκδοση του περιοδικού «Ακτίνες». Τότε ξεδιπλώθηκε 
δυναμικά το πολύπλευρο λογοτεχνικό ταλέντο του νεαρού θεολόγου και έτσι 
ο Αλέξανδρος Γκιάλας  καθιερώθηκε ανά το πανελλήνιο ως Γ. Βερίτης. Στο 
γεγονός αυτό τον ενίσχυσε  ο π. Σεραφείμ  Παπακώστας, προϊστάμενος  της 
Αδελφότητας και ο εκλεκτός στοχαστής Αλέξανδρος Τσιριντάνης, καθηγητής 
της Νομικής Σχολής στην Αθήνα. Το πιο εντυπωσιακό είναι ότι το πολυεδρικό 
απαράμιλλο έργο του Γ. Βερίτη ολοκληρώθηκε στο βραχύτατο διάστημα 
οκτώ μόνο χρόνων, από το 1938 έως το 1946, σε ηλικία νεαρότατη, από τα 23 
ως τα 31 χρόνια του. Πού θα έφτανε ο προικισμένος και φωτισμένος αυτός 
λογοτέχνης, αν ζούσε  μια φυσιολογική ζωή;

Τον Φεβρουάριο του 1946 ένα οξύ εμβολικό εγκεφαλικό επεισόδιο 
διέκοψε απότομα το εμπνευσμένο του έργο, αχρηστεύοντας οριστικά τη 
δημιουργική πνοή του λογοτέχνη και στις 5 Μαΐου του 1948 ο  «αγαθός και 
πιστός δούλος» με τα δέκα τάλαντα παρέδωσε ήρεμα το πνεύμα στην αγάπη 
του Χριστού.

Το πρώτο κριτικό κείμενο για τον ποιητή δημοσιεύτηκε στις «Ακτίνες»  
τον Ιούνιο του 1948 από τον Σ. Καλησπέρη. Διαβάζουμε μεταξύ άλλων  «Πριν  
απ΄ όλα οι «Ακτίνες» αισθάνθηκαν ωσάν αγωνιστή τον Βερίτη. Από την 
πρώτη στιγμή εγνώρισαν τον πιστό, που μόλις άρχισε ο αγώνας «ἀναλαβών 
τὸν θυρεόν τῆς πίστεως καὶ περιζωσάμενος ἐν ἀληθείᾳ τὴν ὀσφύν»  μπήκε 
στον στίβο «ἔμπλεως ζήλου και παρρησίας». Και διακόνησε και  «ἠγωνίσθη 
τὸν καλὸν ἀγῶνα»  μέχρι της τελευταίας ημέρας  του με πλήρη  συναίσθηση 
της ευθύνης. Πολέμησε με όλη τη δύναμή του, με την πίστη του, τον στοχασμό 
του, τη θεολογική και φιλολογική του κατάρτιση, με όλη του την ψυχή».  

Αγωνιστής λοιπόν ο Βερίτης, μαχητής της πρώτης γραμμής μέσα στα 
πλαίσια της  Ορθόδοξης στρατευόμενης Εκκλησίας με τη σκέψη του και την 
καρδιά του, ωστόσο, προσανατολισμένη αταλάντευτα  προς την αιωνιότητα, 
τη μακαριότητα της θριαμβεύουσας Εκκλησίας.                             

Το αγωνιστικό χριστιανικό φρόνημα του Γ. Βερίτη φανερώθηκε 
προπαντός στον θελκτικό χώρο της ποίησης. Είναι ενδιαφέρον να γνωρίσει 
κανείς το ξεκίνημα και το τέρμα του ποιητικού αυτού κατορθώματος. Το 
πρώτο  ποίημά του δημοσιεύτηκε στις «Ακτίνες»  το Πάσχα του 1938 και έχει 
τον τίτλο «Πασχαλινό». Πρόκειται για ένα λυρικό νεανικό τραγούδι, το οποίο 
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καταλήγει  μ’ ένα  θριαμβευτικό κρετσέντο που δηλώνει σαφώς την υπέρβαση 
και της φθοράς και του θανάτου:

Νύχτα-νύχτα το μήνυμα

το τρανό θα κηρύξω,

του Χριστού την ανάσταση

στους νεκρούς που θα σμίξω.

Αναστάσιμος λοιπόν ο ποιητής μας. Επαληθεύει  με λόγο  και με πράξη 
τη ρήση του Αποστόλου Παύλου. «Εἰ Χριστός οὐκ ἐγήγερται, ματαία ἡ πίστις 
ἡμῶν».

Το τελευταίο ποίημά του (Μάρτιος 1946) έχει τον τίτλο «Μαζί θα 
περπατήσουμε». Πρόκειται για την πνευματική παρακαταθήκη του ποιητή.  
Ένα το αίτημα: η ενότητα των αγωνιστών του καλού αγώνα. Κάτι που τόσο 
συχνά ξεχνάμε και αυτοτραυματιζόμαστε.

Μαζί θα περπατήσουμε χέρι με χέρι, 

στο δρόμο τούτο που στη θέωση θα μας φέρει. 

Μαζί θα περπατήσουμε χειμώνες, καλοκαίρια, 

και στης γαλήνης τις στιγμές και στ’ αγριοκαίρια.

Ανάμεσα στα δυο οριακά αυτά ποιήματα ξετυλίγεται η λογοτεχνική 
παραγωγή του Γ. Βερίτη.  Σε μια εποχή, όπου στην ποίηση μας κυριαρχούσε 
ένα πνεύμα παρακμής, τα ποιήματα του Βερίτη άνοιγαν καινούριους ορί- 
ζοντες.  

Γι’ αυτό και στάθηκε ο ποιητής μας για δεκαετίες ολόκληρες ακόμη 
και μετά τον θάνατό του, η καθαρή φωνή - παλμός και τραγούδι-
της χρυσής ελληνικής νιότης. Ο Γ. Βερίτης είχε το σπάνιο χάρισμα 
του βάρδου. Κάποια ποιήματά του έγιναν  θούρια και ενέπνευσαν 
γενιές και γενιές. Κανένας νεοέλληνας ποιητής δεν είχε το προνόμιο 
να αγαπηθεί και να τραγουδηθεί με τόσο ενθουσιασμό από τα νιάτα:  
«Ο Χριστός αρχηγός μας και στρατιώτες εμείς» ή  «Με το τραγούδι και το 
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γέλιο με τη λαχτάρα της ψυχής …»  και πολλά άλλα.

Μόνο ο Ρήγας ο Βελεστινλής γνώρισε μια ανάλογη δόξα με τον θούριό 
του «ως πότε παλικάρια θα ζούμε στη σκλαβιά» ή κατά την αρχαιό- 
τητα ο Αθηναίος ποιητής Τυρταίος που εμψύχωσε  τους Σπαρτιάτες με τα 
εμβατήριά του και νίκησαν τους Μεσσηνίους. Οι ανθολόγοι και οι 
γραμματολόγοι μας μένουν ανυποψίαστοι και μας φορτώνουν με ονό- 
ματα μετριοτήτων. Ελπίζω ότι ο χρόνος θ’ αποκαθάρει τον νεοελληνικό 
Παρνασσό από τη σαβούρα που του στοιβάζουν και θα προβάλει κάποιους 
δημιουργούς που μένουν τώρα στη σκιά, μεταξύ αυτών και τον Βερίτη.

Ο Βερίτης  ζει και δημιουργεί με όλη τη φλόγα της ψυχής του. Και 
μετά τον πρωτοπόρο αυτόν, αρχίζει μέσα στον 20ο αιώνα και φτάνει ως τις 
μέρες μας ένα επιβλητικό ρεύμα  «χριστιανικού ποιητικού λόγου», κατά την 
έκφραση του Νίκου Τυπάλδου, που διακρίνεται και για την ποιότητα και για 
την ποσότητά του, κι ας μένει στο περιθώριο.

Στο ποιητικό έργο του Βερίτη θα μπορούσε να ξεχωρίσει κανείς δυο 
κατηγορίες ποιημάτων. Εκείνα που εκφράζουν τα συναισθήματα του 
χριστιανικού πληρώματος της Εκκλησίας  και τα άλλα, τα πολύ προσωπικά, 
με την έντονη υποκειμενική συγκίνηση. Όπως είναι φυσικό, στα ποιήματα 
της πρώτης κατηγορίας υπάρχουν και στοιχεία ρητορικά, καθώς πλεονάζει η 
διθυραμβική διάθεση. Πρόκειται λοιπόν για ποίηση αγωνιστική, με χαρακτήρα 
μαχητικό, που βέβαια δεν κρατιέται πάντοτε στο ίδιο ύψος.  Ένα παράδειγμα:

Είμαστε χαλαστάδες, άκου, κι είμαστε

Χτίστες εμείς. Ξεριζωτές και φυτευτές

Πόνος και πόθος και παλμός κι αγώνας μας

Τ’ αύριο να πλάσουμε καλύτερο απ’ το χτές.

Στα ποιήματα της δεύτερης κατηγορίας, τα προσωπικά, ο ποιητής 
γίνεται πιο λυρικός, πιο χαμηλόφωνος, πιο εσωτερικός. Η φωνή του με τον 
καλοδουλεμένο στίχο είναι καθαρή μουσική:

Τ’ ορνίθι λάλησε, μα εγώ δεν κλείνω μάτι.

Είν’ η ψυχή μου προσευχή γεμάτη.
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Ή

πάρτε με κόρες της Σιών στον  ορθρινό σας  δρόμο,

Όλη τη νύχτα εσβήστηκα στη λύπη και στον πόνο.

Τον λατρευτό μου ας ξαναδώ κι ας είναι και στον τάφο∙

          κάποιαν ελπίδα ανάστασης μέσα μου πάντα θα ’ χω.

Πάρτε με, Μυροφόρες μου, στον ορθρινό σας δρόμο.

Κι ακόμα 

Ικέτης στου βωμού σου τις βαθμίδες

που βάψανε οι πανάχραντες ρανίδες,

τα πόδια τα ματόβρεχτα φιλώ

και δέομαι και παρακαλώ

να μου αναστήσεις τις νεκρές ελπίδες.

Προσέξετε πώς  εναρμονίζονται οι έννοιες της ζωής, του θανάτου και της 
βεβαιότητας για την Ανάσταση. 

Ο γνήσιος ποιητής δεν εξωραΐζει την εσωτερική διαπάλη στα μύχια του 
ανθρώπου. Την ζει και την εκφράζει. Γι’ αυτό αγωνίζεται, αγωνιά,  ικετεύει,  
πιστεύει ότι και «ἡ ἐλπίς οὐ καταισχύνει». Οι προσωπικές λοιπόν ελπίδες του 
ποιητή, που γνωρίζει βέβαια την κατάσταση της εύθραυστης υγείας του κι 
ένα σύντομο ίσως επικείμενο τέλος, μετουσιώνονται στην καθημερινότητά 
του, στον χώρο δηλαδή της στρατευόμενης Εκκλησίας, σε έμπνευση για 
ανανεωμένη κάθε φορά δράση αλλά και σε συγκεκριμένη μορφή τέχνης. 
Γι’  αυτό ακολουθεί η βεβαιότητα, που εκφράζεται με τους εξαίσιους στίχους 
που δεν είναι πρόχειρα λόγια, παρά εμπειρία, άμεσο βίωμα:

Θα’ ρθεις πάλι τώρα,  πολυαγαπημένε,

να με συναντήσεις κάτω στα χωράφια.

Δρόμο μες στα στάχυα

ανοίγω και περνώ

δρόμο μες στα στάχυα.

208 ΑΛ. ΝΙΚΟΛΑΪΔΗ



Τέτοια ποιήματα δεν πεθαίνουν, έχουν κάτι απ’ κείνο το άπιαστο της 
ποίησης που δεν προσδιορίζεται με λόγια, κι όταν υπάρχει εξασφαλίζει τη 
γνησιότητα και την ποιότητα. Ο Γ. Βερίτης ανήκει σε κείνους τους λίγους 
ποιητές που καθώς έγραψε ο Ε. Ν. Μόσχος, διευθυντής για μια δεκαετία της 
«Νέας Εστίας»,   «έφεραν έναν καινούριο ρίγος στην ποίησή μας». Αλλά το 
ρίγος αυτό δεν το ’νιωσαν  πολλοί δήθεν επαΐοντες.

Γνωρίζω πολύ καλά ότι η τρέχουσα κριτική, κινημένη περισσότερο από 
ιδεολογικές προκαταλήψεις, αμφισβήτησε το ταλέντο του Βερίτη.  Ήταν 
επόμενο: η μαχητική του παρουσία στα νεοελληνικά γράμματα ενόχλησε τη 
στρατευόμενη κουλτούρα του καιρού του. Και η αντίδρασή της ήταν να τον 
αγνοήσουν.  Η σιωπή ή μάλλον η αποσιώπηση είναι το πιο δραστικό όπλο. 
Και την εκμεταλλεύονται δεόντως οι καλοθελητές στον τόπο μας.  

Υπάρχει ποίηση πατριωτική, πολιτική, ερωτική, φυσιολατρική και ασφα-
λώς χριστιανική. Από πού προκύπτει η αμφισβήτηση της τελευταίας; 

Ο Βερίτης  προσαρμόζοντας στο θέμα του τον επαναστατικό λόγο του 
Κυρίου, «οὐχ ὁ ἄνθρωπος   ἐγένετο διά τό Σάββατον, ἀλλά τό Σάββατον 
διά τόν ἄνθρωπον»  αποφαίνεται:  «Η τέχνη για τον άνθρωπο έγινε και όχι 
ο άνθρωπος για την τέχνη». Η τόσο ξεκάθαρη αυτή διατύπωση αποτελεί 
θεμελιακή αλήθεια, μια αλήθεια που κατοχυρώνει βέβαια την ελευθερία 
της τέχνης, αλλά συγχρόνως και την ελευθερία του ανθρώπου, ο οποίος 
επιτέλους αποτελεί την πρώτη  αξία πάνω στη γη. 

Θα μνημονεύσω ακόμη το θαυμάσιο αντιρρητικό κείμενο 
«Αλεξικέραυνο» καθώς και τη μελέτη, που δημοσιεύτηκε μετά τον θάνατό 
του  «Λογοτεχνία και Ιδανικά», όπου μέσα από το έργο τεσσάρων κορυφαίων 
λογοτεχνών, του Σολωμού, του Παπαδιαμάντη και των Γάλλων Πωλ Κλωντέλ 
και Φρανσουά Μωριάκ  δείχνει ποια είναι η θέση και το χρέος του λογοτέχνη 
μέσα στο Έθνος του και την κοινωνία. Μια θέση ευθύνης που δένεται σφιχτά 
με την ελευθερία.

Αλλά το έργο του Βερίτη, αν και οκτάχρονο μόνο, δεν εξαντλείται στο 
σημείο αυτό. Ο μεγάλος αγωνιστής δεν μπορεί να ησυχάσει όσο διαπιστώνει 
πόση παραπληροφόρηση υπάρχει  στον τόπο μας. Παλεύει λοιπόν να ρίξει  
ΦΩΣ  εκεί όπου ο υλισμός και η άρνηση σκόπιμα συσκότισαν λαμπρές 
περιόδους  της ιστορίας του έθνους. Έτσι τα ενδιαφέροντά του στρέφονται 
προς το κατασυκοφαντημένο Βυζάντιο. Ως υπεύθυνος ερευνητής εκφράζεται 
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επιστημονικά, δεν συνθηματολογεί,  δεν αυτοσχεδιάζει. Όπλα  του οι 
νεότερες έρευνες, τα τελευταία πορίσματα της ιστορικής επιστήμης. Μ’ αυτά 
αποδεικνύει την πνευματικότητα του ελληνικού μεσαίωνα και τον υψηλό 
ανθρωπιστικό πολιτισμό της χιλιόχρονης αυτοκρατορίας, παρά τον βασικά 
θεοκρατικό χαρακτήρα της. Κάτι ανάλογο επιχειρεί και για τον αδικημένο 
δυτικό μεσαίωνα. Οι μελέτες του έχουν σαφήνεια, αντικειμενικότητα, 
πειστική επιχειρηματολογία.

Σε ειδικές μονογραφίες ο ιστορικός Αλέξανδρος Γκιάλας ερευνά τη 
θέση της γυναίκας στο Βυζάντιο, τις μεγάλες μορφές του Μ. Βασιλείου 
και του Ιωάννου Χρυσοστόμου με το τεράστιο κοινωνικό τους έργο, τον 
ιερό Αυγουστίνο, τους Νεομάρτυρες, την προσφορά των μοναχών τού 
Άθω στο Γένος, καθώς και των χριστιανών λογίων της Βενετίας. Αληθινά 
ακαταπόνητος!

Επιπλέον ο Γ. Βερίτης ασχολείται με το έργο του Άγγελου Βλάχου «που 
αγωνίστηκε να ανακόψει το κατρακύλισμα», κατά την έκφρασή του, στον 
κατήφορο του ρασιοναλισμού και της άρνησης που εκπροσώπησε τότε ο 
Ροΐδης.  Ο Άγγελος Βλάχος είναι ο στιχουργός  του γλυκύτατου ύμνου «Εις το 
βουνό ψηλά εκεί». 

Μελέτησε επίσης τον Σπυρίδωνα Ζαμπέλιο, ο οποίος είδε τον Ελληνισμό 
μέσα στη ιστορική του πορεία  σαν μια ενότητα και αποτίμησε απροκατάληπτα 
την κάθε περίοδο της ζωής του Έθνους,  όπως έκανε λίγο αργότερα και ο 
μέγας εθνικός μας ιστορικός, ο Κωνσταντίνος Παπαρρηγόπουλος.

Επιθυμώ να τονίσω εμφαντικά ότι ο λογοτέχνης Βερίτης εκεί που 
αληθινά αναπαύεται είναι στο έργο του μεγάλου Σκιαθίτη διηγηματογράφου, 
του Αλέξανδρου Παπαδιαμάντη, που κι αυτός γνώρισε την αρνητική 
κριτική μικρών, αν και μεγαλόσχημων ανθρώπων των γραμμάτων μας. Ο 
Βερίτης ζούσε εσώψυχα τον εξαίρετο δημιουργό σαν πνευματικό πατέρα 
και του αφιέρωσε κι ένα ποίημα. Ο χαρακτηρισμός του είναι οριστικός. Ο 
Παπαδιαμάντης δεν είναι ηθογράφος, όπως τον έλεγαν, είναι  ψυχογράφος. 
Εισηγητής του χριστιανικού ψυχογραφήματος στην Ελλάδα. Σήμερα, ύστερα 
από τόσα χρόνια, τον αποδέχονται όλοι πια. Ας ακούσουμε ένα απόσπασμα 
από το ωραίο εκείνο ποίημα.
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Κοιμήσου, κυρ’ Αλέξανδρε, γλυκά και αθώα κοιμήσου.

Αγαπημένη μέσα μας ζει πάντα η θύμησή σου.

Κι ευλαβικές Σκιαθίτισσες  - τα σπίτια τους γιαλό – γιαλό -

το Μελαχρώ, το Διόμικο, το Μαθηνιώ και το Λαλιώ

στ’ αποσπερνό θυμιάτισμα θυμούνται την ψυχή σου.

Ένα ποίημα γνήσιο αιγαιοπελαγίτικο. Σημειωτέον ότι ο Βερίτης για να 
πετύχει βαθύτερη διείσδυση στο έργο του Παπαδιαμάντη (αλλά και από 
γενικότερο εκκλησιαστικό ενδιαφέρον) προχώρησε και στη μελέτη του 
αναμορφωτικού κινήματος των Κολλυβάδων, που αποτελούν την πνευματική 
ρίζα των δυο Αλεξάνδρων της Σκιάθου.

 

Ενώ ο Γ. Βερίτης συνέχιζε, ακαταπόνητος φαινομενικά, το πολύπλευρο 
έργο του και παράλληλα τη γόνιμη πνευματική διακονία του στον νεανικό 
τομέα, κυρίως στον φοιτητόκοσμο που διψούσε την αλήθεια, εντελώς 
αναπάντεχα σήμανε η καμπάνα του τέλους. Άραγε η λαβωμένη μνήμη του 
μπορούσε να ανακαλέσει τους υπέροχους στίχους του:

Γυρίζω μες στη νύχτα, στο σκοτάδι,

του νου μου ο λύχνος με το λίγο λάδι

τρεμόσβηστη μια φλόγα συγκρατεί

και ψηλαφώντας το άγνωστο στρατί

του θείου Φωτός Σου λαχταρώ το χάδι.

Όπως και αν έχει, ο Θεός της αγάπης τον κάλεσε νωρίς-νωρίς στη 
Βασιλεία του, κρίνοντας ότι αρκετά  είχε επιτελέσει ο αγαθός δούλος του. Το 
σκληρό πλήγμα, από το οξύ εμβολικό εγκεφαλικό επεισόδιο δεν είχε γίνει 
ευρύτερα γνωστό∙ άλλωστε η ελπίδα για μια βελτίωση της υγείας  του δεν 
είχε εκλείψει. Έτσι η είδηση τού τόσο πρόωρου θανάτου τού ποιητή έπεσε 
σαν κεραυνός στο πανελλήνιο χριστιανικό πλήρωμα. Τέτοιος συγκλονισμός 
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για τον θάνατο ενός λογοτέχνη, δεν ξανάγινε στον τόπο μας. Μόνο με 
τον θάνατο του Κωστή Παλαμά, τηρουμένων των αναλογιών, μπορεί να 
συγκριθεί. Ολόκληρη η Ελλάδα από τον Έβρο ως την Κύπρο  έκλαψε τον 
χριστιανό ποιητή, τον μεγάλο αγωνιστή, τον εξαίρετο άνθρωπο, τον αγνό 
ιδεολόγο και εκφραστή των χριστιανικών μας ιδανικών.

Δια τούτο και αισθάνομαι  το  εσωτερικό  χρέος  να ολοκληρώσω τη 
σημερινή μου αναφορά στον λαμπρό μας Ποιητή, Γ. Βερίτη,  με μια δική του 
διαπίστωση:

«Πρέπει να είμαστε αποφασισμένοι να αγωνιζόμαστε μέσα στην 
ατμόσφαιρα της Εκκλησίας που διετέλεσε υπό Νέρωνες και Δέκιους και 
Διοκλητιανούς. Αν δεν αναστήσουμε  μέσα στην ψυχή μας, το πνεύμα των 
κατακομβών  και του μαρτυρίου, είμαστε άχρηστοι στη σημερινή εποχή». 

Εύχομαι ολοψύχως, όπως η αγάπη του Θεού αναπαύσει «ἐν σκηναῖς 
δικαίων» την αγνή και αγία ψυχή του και όπως το αγωνιστικό του παράδειγμα 
καθοδηγεί και τη δική μας ζωή, προς δόξα τού Αγίου Θεού.
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ΕΘΝΟΣ
ΚΑΙ ΟΙΚΟΥΜΕΝΗ
a

ΤΟΥ  ΣΤΑΥΡΟΥ ΦΩΤΙΟΥ, ΚΑΘΗΓΗΤΗ ΣΤΟ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ 

ΤΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΚΥΠΡΟΥ

 

Ένα ψευτοδίλημμα που ταλαιπώρησε και ταλαιπωρεί τον τόπο 
είναι η πολωτική σχέση έθνους και οικουμένης. Και όμως, καμία 
αντιπαλότητα δεν πρέπει να υπάρχει μεταξύ των δύο, αφού εθνικό και 

οικουμενικό μπορούν να περιχωρούνται στην αλήθεια. Διότι πατρίδα είναι ο 
τόπος και ο τρόπος βίωσης της αλήθειας, η φανέρωση αυθεντικής συλλογικής 
ιδιοπροσωπίας. Ως εκ τούτου πατριωτισμός είναι η αυθυπέρβαση και η 
αυτοπροσφορά, που θα πει ότι δίνεις περισσότερα από όσα υποχρεούσαι. Όχι 
μόνο σε περίοδο πολέμου αλλά και σε περίοδο ειρήνης. Έτσι πατριώτης είναι ο 
ακέραιος λειτουργός, ο συμπαθών ιατρός, ο αληθεύων πολιτικός. Πατριώτης 
είναι ο οδηγός που σέβεται τον πεζό, ο δάσκαλος που προσφέρεται στους 
μαθητές. Πατριώτης είναι όποιος οξύνει την ευαισθησία και την κριτική μας 
σκέψη, όποιος εκφέρει λόγο ελευθεροποιό, ήθος ρήξης και σύγκρουσης με 
οτιδήποτε ποδηγετεί την κοινωνία και εξαθλιώνει τη ζωή. Και είναι η βίωση 
του ήθους αυτού που καταφάσκει τη λειτουργικότητα των θεσμών, την 
αληθινή αυτοδιοίκηση, την ποιοτική πρόσβαση της ζωής. Εντέλει πατριώτης 
είναι όποιος συνεισφέρει στην εύρυθμη λειτουργία της πόλης, της πολιτικής, 
του πολιτισμού.

Συνεπώς πατρίδα δεν σημαίνει επαρχιωτισμός και οικουμένη δεν σημαίνει 
ισοπέδωση. Kάθε έθνος μπορεί να ζει με τον δικό του τρόπο την αλήθεια, 
χωρίς να χαρακώνεται στο οικείο και να εκλαμβάνει το διαφορετικό ως εξ 
ορισμού αλλότριο και εχθρικό. Kάθε έθνος καλείται να συμμετέχει ισότιμα 



στο παγκόσμιο γίγνεσθαι, να προσλαμβάνει και να αξιοποιεί οτιδήποτε 
αυθεντικό. H υπέρβαση κάθε ξενοφοβίας και μισαλλοδοξίας, η επίδειξη 
αλληλεγγύης και αλληλοσεβασμού, είναι θεμελιώδη γνωρίσματα μιας 
διαπροσωπικής κοινωνίας.

H κατάφαση της αληθινής ετερότητας εκφράζεται με την ισοτιμία, 
που σημαίνει σεβασμό της διαφοράς. Εδώ η διαφορά δεν αποτελεί αφορμή 
εχθρότητας και χωρισμού αλλά έναυσμα κοινωνίας και επικοινωνίας. Aυτό 
σημαίνει ότι δεν υπάρχει κλείσιμο στο εγώ και εσωστρέφεια αλλά άνοιγμα 
προς όλους, ένας παγκόσμιος διάλογος συμφιλίωσης και καταλλαγής. Mέσα 
σε αυτόν συνυπάρχουν η ετερότητα και η ενότητα, η κοινότητα και η διαφορά. 
H ενότητα δεν σημαίνει ισοπέδωση και η διαφορά δεν εξυπακούει απομόνωση. 
Ούτε ατομικισμός ούτε μαζοποίηση•   ούτε αναρχία ούτε ολοκληρωτισμός.

Έτσι, έθνος και οικουμένη εκφράζουν τον πλούτο της ανθρωπότητας, 
προφυλάσσοντάς την από την οποιαδήποτε απολυτοποίηση του σχετικού. 
Tο έθνος θυμίζει στην οικουμένη την ανάγκη απαλλαγής από ιδεολογικές 
αφαιρέσεις και αφηρημένα σχήματα. η οικουμένη θυμίζει στο έθνος την 
ανάγκη απαλλαγής από φυλετικές ειδωλοποιήσεις και συλλογικούς 
ναρκισσισμούς. Tο έθνος προσφέρει στην οικουμένη την αξία της διαφοράς· 
η οικουμένη προσφέρει στο έθνος την αξία της ενότητας.

Mακράν της οικουμένης το έθνος εκπίπτει στο σύνδρομο του «περιούσιου 
λαού», που οδηγεί στον εθνικισμό και την απομόνωση. Ο φυλετισμός και 
ο φανατισμός προάγουν την κλειστότητα και τον τοπικισμό. Αντίστοιχα, 
μακράν του έθνους η οικουμένη εκπίπτει στο σύνδρομο του «παγκόσμιου 
μαζανθρώπου», που οδηγεί στον διεθνικισμό και την απροσωπία. 
O ισοπεδωτισμός και η πολτοποίηση προάγουν την οικονομική αποικιοκρατία 
και την πολιτισμική υποκουλτούρα. Συνεπώς ο διάλογος εθνικού και 
οικουμενικού, διαφοράς και ενότητας, είναι η μόνη οδός για αρμονική 
συνύπαρξη ανθρώπων και λαών. Μας το έδειξε άλλωστε η λογοτεχνία. 
Όσο πιο αυθεντικός είναι ένας συγγραφέας τόσο πιο εθνικός και συνάμα 
οικουμενικός είναι. Κορυφαία κλασικά παραδείγματα ο Όμηρος, ο Δάντης, ο 
Σαίξπηρ, ο Θερβάντες, ο Nτοστογιέφσκι.

Εθνικός και οικουμενικός άνθρωπος σημαίνει, έξοδο από την αυτάρκεια 
και την ιδιωτεία, αντίδραση στον αποχαυνωμένο ατομικιστή και τον 
ανεύθυνο μαζάνθρωπο, φανέρωση ήθους καθολικής ευθύνης. O άνθρωπος 
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με την καθολική συνείδηση, που αγωνίζεται για την πανανθρώπινη ενότητα, 
είναι ο αληθινός πατριώτης. Kαι παγκόσμιος πολίτης είναι ο άνθρωπος με τις 
οικουμενικές ευαισθησίες, που γνωρίζει καλά αυτό που η οικολογία σήμερα 
βεβαιεί: κόσμος ένας ή κανένας. Η σμίκρυνση του χωρόχρονου που επέφερε 
σήμερα η τεχνολογία στο παγκόσμιο, πιστοποιεί πλέον ότι χρειαζόμαστε 
πανανθρώπινες προτάσεις ζωής. εναλλακτικές λύσεις, που να καταθέτουν 
όραμα ζωής για όλους τους ανθρώπους, για όλη την ανθρωπότητα.

Ζητούμενο σήμερα, όσο ποτέ άλλοτε, είναι η οικουμένη των εθνών, έθνη 
της οικουμένης.

"ΣΚEΦΤΟΜΑΙ ΤΗΝ ΠΡΟΒΟΛHΝ

ΜΙΑΣ AΛΛΟΥ ΤYΠΟΥ ΕΞΟΥΣIΑΣ, OΠΩΣ

ΓIΝΕΤΑΙ ΜEΣΑ ΑΠΌ ΤΟ ΠΡOΣΩΠΟ ΤΟY ΧΡΙΣΤΟY:

OΧΙ ΕΞΟΥΣIΑ ΠΟΥ ΚΑΤΑΔΥΝΑΣΤΕYΕΙ,
ΑΛΛA ΜΙΑ ΕΞΟΥΣIΑ ΠΟΥ ΔΙΑΚΟΝΕI... ΠΟΥ ΣΥΓΧΩΡΕI

ΚΑΙ ΚΑΤΑΝΟΕI. ΤΟ ΠΑΙΔIΟΝ ΙΗΣΟYΣ, ΜΕ ΤΟ

ΠΡΩΤΟΑΝΤIΚΡΥΣΜΑ, ΦEΡΝΕΙ ΑΥΤH ΤΗΝ ΑΝΤIΛΗΨΗ:

ΤΗΝ ΕΞΟΥΣIΑ ΤHΣ ΑΓAΠΗΣ,
OΧΙ ΤΗΣ ΑΓAΠΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΟΥΣIΑ" 

              Αρχιεπίσκοπος Αλβανίας Αναστάσιος 
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EΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΑ ΧΡΟΝΙΚΑ
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΣΤΑΣΕΙΣ
ΤΟΥ ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΟΥ ΚΥΠΡΟΥ

ΚΑΙ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΗΣ ΙΕΡΑΣ ΣΥΝΟΔΟΥ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ
ΚΑΤΑ ΤΟΥΣ ΜΗΝΕΣ MAΡΤΙΟ - ΑΠΡΙΛΙΟ

ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΟΥ ΚΥΠΡΟΥ ΚΥΡΙΟΥ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΥ Β΄
ΧΡΟΝΙΚΑ ΜΑΡΤΙΟΥ 2016

Ζ Ζ Ζ
ΤΕΤΑΡΤΗ

2 ΜΑΡΤΙΟΥ 2016
Ο Μακαριώτατος Αρχιεπίσκοπος Κύπρου κ.κ. Χρυσόστομος προήδρευσε 
συνεδρίας της Θεολογικής Σχολής της Εκκλησίας Κύπρου.

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
4 ΜΑΡΤΙΟΥ 2016 Δέχθηκε τον νέο Πρέσβη της Γαλλίας στην Κύπρο κ.  Ρενέ Τροκάζ.

ΣΑΒΒΑΤΟ 
5 ΜΑΡΤΙΟΥ 2016

Τέλεσε το μυστήριο της βάπτισης της μικρής Νικόλ,  θυγατέρας του κ. 
Στέλιου Γεωργίου, Πολιτικού Μηχανικού της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κύπρου.

ΚΥΡΙΑΚΗ 
6 ΜΑΡΤΙΟΥ 2016

Προέστη της Θείας Λειτουργίας στον ιερό Ναό της του Χριστού 
Γεννήσεως στην Τάλα. 
Ακολούθως, προέστη του εθνικού μνημοσύνου των ηρώων Χρίστου 
Κκέλη, Μιλτιάδη Στυλιανού, Γεωργίου Μιχαήλ και Χαράλαμπου 
Καραγιάννη το οποίο  τελούν από κοινού οι κοινότητες Τάλας - 
Κισσόνεργας και οι οικογένειες των ηρώων.

ΔΕΥΤΕΡΑ 
7 ΜΑΡΤΙΟΥ 2016

Προήδρευσε έκτακτης Συνεδρίας της Ιεράς Συνόδου της Εκκλησίας της 
Κύπρου



ΜΑΚΑΡΙΩΤΑΤΟΥ ΧΡΟΝΙΚΑ MAΡTΙΟΥ

ΤΡΙΤΗ  
8 ΜΑΡΤΙΟΥ 2016

Είχε συνάντηση με τους Θρησκευτικούς Ηγέτες της Κύπρου  στην οικία 
του Σουηδού Πρέσβη. 

ΤΕΤΑΡΤΗ
 9 ΜΑΡΤΙΟΥ 2016 Δέχθηκε τον Αντιπρόσωπο της Κύπρου στον ΟΗΕ κ. Ανδρέα Ιγνατίου.

ΚΥΡΙΑΚΗ 
13 ΜΑΡΤΙΟΥ 2016

Προέστη της Θείας Λειτουργίας και κήρυξε τον θείο λόγο στον ιερό Ναό 
Αγίου Πολυδώρου στο Καϊμακλί. Κατά τη διάρκεια αυτής χειροτόνησε 
σε διάκονο τον κ. Ιωάννη Τεβετζιή, απόφοιτο της Ιερατικής Σχολής 
«Απόστολος Βαρνάβας». 

ΤΡΙΤΗ  
15 ΜΑΡΤΙΟΥ 2016

Παρέστη στο επίσημο δείπνο, που παρέθεσε ο Πρόεδρος της Κυπριακής 
Δημοκρατίας προς τιμή του Προέδρου της Αρμενίας.

ΤΕΤΑΡΤΗ
 16 ΜΑΡΤΙΟΥ 2016

Δέχθηκε τον Πρόεδρο της Αρμενίας κ. Serzh Sargsyan, στο πλαίσιο της 
επίσημης επίσκεψης, που πραγματοποίησε στην Κύπρο. Δέχθηκε, επίσης,   
μαθητές του 4ου Γενικού Λυκείου Τριπόλεως Ελλάδος. 

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 
18 ΜΑΡΤΙΟΥ 2016

Επέδωσε τα βραβεία  στους διακριθέντες μαθητές και μαθήτριες Μέσης 
Εκπαίδευσης του Μαθητικού Διαγωνισμού, τον οποίον συνδιοργάνωσε 
η Ιερά Αρχιεπισκοπή Κύπρου με το Υπουργείο Παιδείας. Η τελετή έγινε 
στην Αίθουσα του Ιδρύματος Αρχιεπισκόπου Μακαρίου του Γ΄. 
Το απόγευμα χοροστάτησε κατά την Α΄ Στάση των Χαιρετισμών προς την 
Υπεραγία Θεοτόκο στον Καθεδρικό ιερό Ναό Αγίου Ιωάννου Λευκωσίας.

ΚΥΡΙΑΚΗ
20 ΜΑΡΤΙΟΥ 2016

Προέστη της Θείας Λειτουργίας στον ιερό Ναό Αποστόλου Ανδρέα στο 
Πλατύ Αγλαντζιάς. 
Ακολούθως, τέλεσε το μνημόσυνο του αειμνήστου Θεόφιλου Γεωργιάδη.

ΤΡΙΤΗ 
22 ΜΑΡΤΙΟΥ 2016

Δέχθηκε τον Πρέσβη του Βελγίου Luc Liebaut και τον Πρέσβη του 
Λουξεμβούργου Christian Biever. 
Το βράδυ παρέθεσε δείπνο σε καθηγητές και φοιτητές του Πανεπιστημίου 
Αθηνών.

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 
25 ΜΑΡΤΙΟΥ 2016

Προέστη της Θείας Λειτουργίας στον ιερό Ναό Παναγίας Φανερωμένης 
Λευκωσίας.
Ακολούθως, προέστη της πανηγυρικής Δοξολογίας για την επέτειο της 
Εθνικής Παλιγγενεσίας. Τον Πανηγυρικό της ημέρας εκφώνησε η πρώην 
Υπουργός Εξωτερικών Δρ. Ερατώ Κοζάκου-Μαρκουλλή.
Το απόγευμα χοροστάτησε κατά τη Β΄ Στάση των Χαιρετισμών προς την 
Υπεραγία Θεοτόκο στον ιερό Ναό Αγίου Γεωργίου στον Άγιο Δομέτιο.
Μετά το πέρας της ακολουθίας τίμησε τον Πρωτοψάλτη του ναού 
κ. Κωστάκη Σαββίδη για τα 65 έτη προσφοράς του στο αναλόγιο του ως 
άνω ναού.

ΚΥΡΙΑΚΗ
 27 ΜΑΡΤΙΟΥ 2016

Προέστη της Θείας Λειτουργίας και κήρυξε τον θείο λόγο στον ιερό Ναό 
Τιμίου Προδρόμου στη Λευκωσία.
Ακολούθως, τέλεσε το μνημόσυνο  των αοιδίμων κτιτόρων, ευεργετών και 
δωρητών του ως άνω ιερού Ναού.
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ΔΕΥΤΕΡΑ
28 ΜΑΡΤΙΟΥ 2016

Δέχθηκε την Α.Μ. τον Πατριάρχη Ιεροσολύμων κ.κ. Θεόφιλο, τον 
Εκπρόσωπο της Α.Μ. του Πατριάρχη Αντιοχείας Θεοφιλέστατο 
Επίσκοπο Πύργου κ. Ηλία και τον Εκπρόσωπο της Α.Μ. του Πατριάρχη 
Αλεξανδρείας Πρωτοπρεσβύτερο Αθηνόδωρο Παπαευρυβιάδη. Στη 
συνέχεια παρακάθισαν  σε σύσκεψη  με σκοπό την περαιτέρω ενίσχυση 
των δεσμών μεταξύ των Πρεσβυγενών Πατριαρχείων και της Εκκλησίας 
της Κύπρου, την καλύτερη συνεργασία μεταξύ τους, καθώς και τη σύσφιξη 
των σχέσεων με όλους τους Χριστιανούς της Μέσης Ανατολής.
Δέχθηκε την Ομοσπονδία Συνδέσμων Γονέων Μέσης Εκπαίδευσης 
Λευκωσίας και την Ένωση Γονέων Χανίων Κρήτης με την ευκαιρία της 
αδελφοποίησής τους.

ΠΕΜΠΤΗ
31 ΜΑΡΤΙΟΥ 2016

Παρέλαβε, δωρεάν, δέκα χιλιάδες βιβλία, από εκπροσώπους της 
Τράπεζας Κύπρου, τα οποία αποτελούν μέρος των αξιόλογων εκδόσεων 
του Πολιτιστικού Ιδρύματος της Τράπεζας Κύπρου, προκειμένου 
να μοιρασθούν σε όλες τις Μητροπόλεις και να τοποθετηθούν στις 
βιβλιοθήκες όλων των ενοριών και των πνευματικών κέντρων των 
Μητροπόλεων. 
Τέλεσε αγιασμό στον Ίδρυμα Αρχιεπισκόπου Μακαρίου του Γ΄ κατά την 
τελετή υποδοχής των εικόνων του Χριστού και της Παναγίας, οι οποίες 
κλάπηκαν, μετά την τουρκική εισβολή, από το εικονοστάσι του ιερού ναού 
του Αγίου Ιακώβου (14ος αι.), του κατεχόμενου Τρικώμου.

ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΟΥ ΚΥΠΡΟΥ ΚΥΡΙΟΥ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΥ Β΄
ΧΡΟΝΙΚΑ ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2016

Ζ Ζ Ζ 

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
1 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2016

Ο Μακαριώτατος Αρχιεπίσκοπος Κύπρου κ.κ. Χρυσόστομος τέλεσε την 
καθιερωμένη ακολουθία της πανηγυρικής Δοξολογίας για την επέτειο 
της 1ης Απριλίου 1955 στον Καθεδρικό ιερό Ναό Αγίου Ιωάννου. Τον 
πανηγυρικό  της ημέρας εκφώνησε ο Πρόεδρος του ΔΗΚΟ κ. Νικόλας 
Παπαδόπουλος.
Μετά το πέρας της δοξολογίας μετέβη στα Φυλακισμένα Μνήματα, όπου 
τέλεσε τρισάγιο και κατέθεσε στέφανο.   Το απόγευμα χοροστάτησε κατά 
την Γ΄ Στάση των Χαιρετισμών προς την Υπεραγία Θεοτόκο στον ιερό Ναό 
Αγίας Παρασκευής Λακατάμειας.

ΚΥΡΙΑΚΗ
3 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2016

Προέστη της Θείας Λειτουργίας στον ιερό Ναό Παναγίας Φανερωμένης. 
Μετά το πέρας αυτής τέλεσε τα εγκαίνια της φιλανθρωπικής αγοράς  στον 
εν λόγω ιερό ναό.

ΤΡΙΤΗ 
5 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2016

Προήδρευσε της έκτακτης Συνεδρίας της Ιεράς Συνόδου της Εκκλησίας 
της Κύπρου
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ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 
8 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2016

Απένειμε το χρυσό παράσημο του Αποστόλου Παύλου, ανώτατη τιμητική 
διάκριση της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κύπρου, στο ζεύγος Νικολάου και 
Γεωργίας Λάσκαρη, στον Επίτιμο Πρόξενο της Κυπριακής Δημοκρατίας 
στη Ζυρίχη κύριο Γεώργιο Παπαντωνίου και στον κύριο Adrian Bürgi 
Δικηγόρο για τη σημαντική συμβολή τους στον επαναπατρισμό των 
εικόνων του Ιερού Ναού Αγίου Ιακώβου Τρικώμου.
Το απόγευμα χοροστάτησε κατά την Δ΄ Στάση των Χαιρετισμών προς την 
Υπεραγία Θεοτόκο στον ιερό Ναό Αγίας Βαρβάρας στο Πλατύ Αγλαντζιάς.

ΣΑΒΒΑΤΟ
9 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2016

Το απόγευμα χοροστάτησε κατά την ακολουθία του εσπερινού στον Ιερό 
Ναό Αγίας Μαρίνας Μέσα Χωρίου Πάφου και τέλεσε αγιασμό επ’ ευκαιρία 
της ανακαινίσεως του Ιερού Ναού.  

 ΚΥΡΙΑΚΗ 
10 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2016

Προέστη της Θείας Λειτουργίας στον Ιερό Ναό Αποστόλων Παύλου και 
Βαρνάβα στην Πάφο. 
Ακολούθως, τέλεσε το μνημόσυνο του αειμνήστου πρώην Υπουργού 
Παιδείας και Πολιτισμού Άκη Κλεάνθους.

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
15 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2016

Το απόγευμα χοροστάτησε κατά την Ακολουθία του Ακάθιστου Ύμνου 
στον ιερό Ναό Τιμίου Σταυρού στον Στρόβολο.

ΚΥΡΙΑΚΗ
17 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2016

 Τέλεσε  την πρώτη Θεία Λειτουργία, μετά την εκ βάθρων ανακαίνιση του 
Καθολικού, στην ιερά Μονή Αρχαγγέλου Μιχαήλ στον Αναλυόντα. 
Μετά το πέρας αυτής τέλεσε και τον καθιερωμένο αγιασμό.  

ΠΕΜΠΤΗ
21 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2016

Τέλεσε τρισάγιο  για τους  πεσόντες μας στον Τύμβο της Μακεδονίτισσας.  
Δέχθηκε τον Υφυπουργό Εξωτερικών της Ελλάδος κ. Ιωάννη Αμανατίδη, 
τον οποίο συνόδευσε ο Επίτροπος Προεδρίας κ. Φώτης Φωτίου 
και ο Πρέσβης της Ελλάδος κ. Ηλίας Φωτόπουλος. Στη συνάντηση 
παρακάθησαν, επίσης, ο Διευθυντής του Διπλωματικού Γραφείου του 
Υφυπουργού κ. Κωνταντίνος Σούλιος, Σύμβουλος Πρεσβείας Α’ και η 
Λειτουργός Γραφείου Επιτρόπου Προεδρίας κα Ντίνα Αντωνιάδη. 
Μετά την ολοκλήρωση της συνάντησής τους ο Μακαριώτατος τους  
παρέθεσε γεύμα.

ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΩΝ ΒΑÏΩΝ
24 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2016

Προέστη της Θείας Λειτουργίας  στον ιερό Ναό Αποστόλου Φιλίππου στα 
Λατσιά.
Το εσπέρας χοροστάτησε κατά την ακολουθία του Νυμφίου στον 
Καθεδρικό Ιερό Ναό Αγίου Ιωάννου.

ΜΕΓΑΛΗ ΔΕΥΤΕΡΑ
25 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2016

Το εσπέρας χοροστάτησε κατά την ακολουθία του Νυμφίου στον 
Καθεδρικό Ιερό Ναό Αγίου Ιωάννου.

ΜΕΓΑΛΗ ΤΡΙΤΗ
26 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2016

Το εσπέρας χοροστάτησε κατά την ακολουθία του Νυμφίου στον 
Καθεδρικό Ιερό Ναό Αγίου Ιωάννου.
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ΜΕΓΑΛΗ ΤΕΤΑΡΤΗ
27 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2016

Στις 10.30 ο Μακαριώτατος παρέστη  στο ιερό Μυστήριο του Αγίου 
Ευχελαίου, που τελέστηκε στο παρεκκλήσι του Απ. Βαρνάβα εντός τής 
Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κύπρου.

ΜΕΓΑΛΗ ΠΕΜΠΤΗ
28 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2016

Προέστη της Θείας Λειτουργίας στον ιερό Ναό Αρχαγγέλου Μιχαήλ 
Τρυπιώτου.
Το εσπέρας χοροστάτησε κατά την ακολουθία των Παθών στον Καθεδρικό 
Ιερό Ναό Αγίου Ιωάννου.

ΜΕΓΑΛΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
29 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2016

Χοροστάτησε της ακολουθίας της Αποκαθηλώσεως στον ιερό Ναό 
Παναγίας Φανερωμένης Λευκωσίας.
Το εσπέρας χοροστάτησε κατά την ακολουθία του Επιταφίου Θρήνου στον 
ιερό Ναό Παναγιάς Ευαγγελίστριας-Παλουριώτισσας.

ΜΕΓΑΛΟ ΣΑΒΒΑΤΟ
30 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2016

Προέστη του εσπερινού και της Θείας Λειτουργίας του Μεγάλου 
Βασιλείου στον ιερό Ναό Αγίας Βαρβάρας στο Καϊμακλί.
Το βράδυ χοροστάτησε κατά την ακολουθία του Όρθρου της Αναστάσεως 
και ακολούθως τέλεσε τη Θεία Λειτουργία του Αγίου Ιωάννου του 
Χρυσοστόμου στον Καθεδρικό ιερό Ναό Αγίου Ιωάννου.

ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗ ΠΑΦΟΥ ΚΥΡΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ 
 ΧΡΟΝΙΚΑ ΜΑΡΤΙΟΥ 2016

Ζ Ζ Ζ
ΚΥΡΙΑΚΗ

6 ΜΑΡΤΙΟΥ 2016

Ο Πανιερώτατος Μητροπολίτης Πάφου κύριος Γεώργιος  λειτούργησε και 
κήρυξε τον θείο λόγο στον ιερό ναό Αγίου Κόνωνος Κισσόνεργας.
Το μεσημέρι τέλεσε τον αγιασμό στο Ιεροκήπιο Πάρκο στα εγκαίνια των 
εγκαταστάσεων του Θεατρικού Εργαστηρίου Γεροσκήπου.

ΤΕΤΑΡΤΗ
9  ΜΑΡΤΙΟΥ  2016

Λειτούργησε και κήρυξε τον θείο λόγο στον  πανηγυρίζοντα ιερό ναό των 
Αγίων Τεσσαράκοντα Μαρτύρων Φασούλας.
Το απόγευμα μίλησε στο ξενοδοχείο «Ανέμη» με θέμα «Εκκλησία και 
εθνικό θέμα».

ΣΑΒΒΑΤΟ
12 ΜΑΡΤΙΟΥ 2016

Παρέστη στο φιλολογικό μνημόσυνο για τον Ευαγόρα Παλληκαρίδη που 
έγινε στο Α΄ Λύκειο Πάφου.

ΚΥΡΙΑΚΗ
13 ΜΑΡΤΙΟΥ 2016

Συλλειτούργησε με τον Επίσκοπο Μεσαορίας Γρηγόριο, κήρυξε τον θείο 
λόγο και προέστη του μνημοσύνου για τον ήρωα Ευαγόρα Παλληκαρίδη 
στον Καθεδρικό ναό Αγίου Θεοδώρου Πάφου.

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
18 ΜΑΡΤΙΟΥ 2016

Χοροστάτησε, ανέγνωσε την Α΄ Στάση των Χαιρετισμών και κήρυξε τον 
θείο λόγο στον Καθεδρικό ναό Αγίου Θεοδώρου Πάφου.

ΣΑΒΒΑΤΟ
19 ΜΑΡΤΙΟΥ 2016 

Λειτούργησε και κήρυξε τον θείο λόγο στην ιερά μονή Παναγίας 
Σαλαμιωτίσσης.
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ΚΥΡΙΑΚΗ 
20 ΜΑΡΤΙΟΥ  2016

Λειτούργησε, κήρυξε τον θείο λόγο και προέστη του μνημόσυνου των 
ηρώων της κοινότητας στον ιερό ναό Παναγίας Ελεούσης Τσάδας.

ΠΕΜΠΤΗ
  24 ΜΑΡΤΙΟΥ  2016

Παρέστη στην ομιλία για τις εθνικές επετείους του βουλευτή της 
Ελληνικής Βουλής κ. Κώστα Ζουράρι.

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
25 ΜΑΡΤΙΟΥ 2016

Λειτούργησε και κήρυξε τον θείο λόγο στον πανηγυρίζοντα ιερό ναό 
Παναγίας Θεοσκέπαστης Κάτω Πάφου.
Προέστη της δοξολογίας, με την ευκαιρία της Εθνικής Επετείου της 25ης 
Μαρτίου 1821, στον Καθεδρικό ναό Αγίου Θεοδώρου Πάφου και στη 
συνέχεια δέχτηκε τον χαιρετισμό της παρέλασης, μαζί με τις αρχές της 
πόλης. 
Το βράδυ χοροστάτησε, ανέγνωσε την Β΄Στάση των Χαιρετισμών και 
κήρυξε τον θείο λόγο στον ιερό ναό Παναγίας Παντανάσσης Πάφου.

  ΚΥΡΙΑΚΗ
     27 ΜΑΡΤΙΟΥ 2016

Λειτούργησε, κήρυξε τον θείο λόγο και προέστη του μνημοσύνου των 
αοιδίμων Μητροπολιτών Πάφου στον Καθεδρικό ναό Αγίου Θεοδώρου 
Πάφου.

ΠΕΜΠΤΗ
31 ΜΑΡΤΙΟΥ 2016

Τέλεσε τρισάγιο κατά τα αποκαλυπτήρια μνημείου για τον πεσόντα, κατά 
την Μικρασιατική εκστρατεία, Χρίστο Κωνσταντινίδη στη Γεροσκήπου. Τα 
αποκαλυπτήρια τέλεσε ο πρέσβης της Ελλάδος. 

ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗ ΠΑΦΟΥ ΚΥΡΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ 
 ΧΡΟΝΙΚΑ ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2016

Ζ Ζ Ζ
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ

1 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2016

Ο Πανιερώτατος Μητροπολίτης Πάφου κύριος Γεώργιος προέστη της 
Δοξολογίας, με την ευκαιρία της επετείου της 1ης Απριλίου 1955, στον 
Καθεδρικό ναό Αγίου Θεοδώρου Πάφου.
Το βράδυ χοροστάτησε και κήρυξε τον θείο λόγο, κατά την ακολουθία των 
Χαιρετισμών, στον ιερό ναό Αποστόλων Παύλου και Βαρνάβα Πάφου.

ΚΥΡΙΑΚΗ
2  ΑΠΡΙΛΙΟΥ  2016

Λειτούργησε και κήρυξε τον θείο λόγο στον ιερό ναό Αποστόλου Ανδρέου 
Έμπας.
Το μεσημέρι τέλεσε το τρισάγιο στα αποκαλυπτήρια της προτομής του 
ήρωα Στέφανου Κυριάκου στην Πέγεια.

ΔΕΥΤΕΡΑ
3 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2016

Απηύθυνε χαιρετισμό σε Έκθεση Βιβλίου των Δημοτικών σχολείων και 
Νηπιαγωγείων Γεροσκήπου.

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
8 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2016

Χοροστάτησε και κήρυξε τον θείο λόγο, κατά την ακολουθία των 
Χαιρετισμών, στον ιερό ναό Αγίας Παρασκευής Γεροσκήπου.

ΣΑΒΒΑΤΟ
9 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2016

Λειτούργησε και κήρυξε τον θείο λόγο στον Καθεδρικό ναό Αγίου 
Θεοδώρου Πάφου.
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ΚΥΡΙΑΚΗ
10 ΑΠΡΙΛΙΟΥ  2016 

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

ΤΕΤΑΡΤΗ 
13 ΑΠΡΙΛΙΟΥ  2016

Τέλεσε τον αγιασμό κατά τα εγκαίνια των γραφείων του Τμήματος 
Ευημερίας Πάφου.

ΠΕΜΠΤΗ
   14 ΑΠΡΙΛΙΟΥ  2016

Αναχώρησε για τη Χαλκίδα προκειμένου να παραστεί σε εκδηλώσεις για 
τον ήρωα Ευαγόρα Παλληκαρίδη.

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
15 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2016

Μίλησε στο Λύκειο Δροσιάς Χαλκίδας για τον ήρωα Ευαγόρα 
Παλληκαρίδη. 
Το βράδυ συγχοροστάτησε με τον Μητροπολίτη Χαλκίδας Χρυσόστομο 
και κήρυξε τον θείο λόγο, κατά την ακολουθία του Ακαθίστου Ύμνου, στο 
ιερό προσκύνημα Αγίου Ιωάννου του Ρώσου στο Νέο Προκόπι Ευβοίας.

   ΣΑΒΒΑΤΟ
    16 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2016

Συλλειτούργησε με τους Μητροπολίτες Χαλκίδας Χρυσόστομο και Νέας 
Κρήνης Ιουστίνο στην Ιερά Μονή Οσίου Δαβίδ Ευβοίας.

ΚΥΡΙΑΚΗ
17 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2016

Λειτούργησε και κήρυξε τον θείο λόγο στον ιερό ναό Τιμίου Σταυρού 
Φοινίου.

ΔΕΥΤΕΡΑ
18 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2016 Συνάντησε τη νέα ηγεσία της ΠΟΒΕΚ Πάφου.

ΤΡΙΤΗ
19  ΑΠΡΙΛΙΟΥ  2016

Συνάντησε τον πρόεδρο της Συμμαχίας Πολιτών κ. Γεώργιο Λιλλήκα.
Το απόγευμα μίλησε στο ΣΚΕ Γεροσκήπου με θέμα «Πάθος και 
Ανάσταση».

ΤΕΤΑΡΤΗ
20 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2016

Παρουσίασε το βιβλίο του Μιχαλάκη Παπαντωνίου «Αδάμαστες Ψυχές-
Υψιπετείς Αετοί».

ΣΑΒΒΑΤΟ
23 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2016

Απηύθυνε χαιρετισμό στην παρουσίαση του βιβλίου του Ανδρέα Μορφίτη 
«Με πόνο ψυχής».

ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΩΝ ΒΑΪΩΝ
24 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2016

Λειτούργησε και κήρυξε τον θείο λόγο στον ιερό ναό Παναγίας 
Θεοσκέπαστης Κάτω Πάφου, όπου και χειροτόνησε σε διάκονο τον κ. 
Σοφοκλή Σοφοκλέους.
Το μεσημέρι παρέθεσε γεύμα στα μέλη της ΕΛΔΥΚ που επισκέπτονταν την 
Πάφο.
Το βράδυ χοροστάτησε και κήρυξε τον θείο λόγο, κατά την ακολουθία του 
Νυμφίου, στον ιερό ναό Αγίου Κενδέα Πάφου. 

M.ΔΕΥΤΕΡΑ
25 ΑΠΡΙΛΙΟΥ  2016 

Το βράδυ χοροστάτησε και κήρυξε τον θείο λόγο, κατά την ακολουθία του 
Νυμφίου, στον ιερό ναό Αγίου Δημητρίου Πάφου.

Μ.ΤΡΙΤΗ 
26 ΑΠΡΙΛΙΟΥ  2016

Το βράδυ χοροστάτησε και κήρυξε τον θείο λόγο, κατά την ακολουθία του 
Νυμφίου, στον Καθεδρικό ναό Αγίου Θεοδώρου Πάφου.

Μ.ΤΕΤΑΡΤΗ
   27 ΑΠΡΙΛΙΟΥ  2016

Το βράδυ χοροστάτησε και κήρυξε τον θείο λόγο, κατά την ακολουθία του 
Ιερού Νιπτήρος, στον ιερό ναό Αγίων Αναργύρων Κάτω Πάφου.
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Μ.ΠΕΜΠΤΗ
28 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2016

Το πρωί λειτούργησε και κήρυξε τον θείο λόγο στον ιερό ναό Αποστόλων 
Παύλου και Βαρνάβα Πάφου.
Το βράδυ χοροστάτησε και κήρυξε τον θείο λόγο, κατά την ακολουθία των 
Παθών, στον Καθεδρικό ναό Αγίου Θεοδώρου Πάφου.

   Μ.ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
    29 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2016

Το πρωί χοροστάτησε και κήρυξε τον θείο λόγο, κατά την ακολουθία 
των Ωρών και του εσπερινού, στον ιερό ναό του Αγίου Σπυρίδωνος 
Γεροσκήπου.
Το βράδυ χοροστάτησε και κήρυξε τον θείο λόγο, κατά την ακολουθία του 
Επιταφίου, στον Καθεδρικό ναό του Αγίου Θεοδώρου Πάφου. 

Μ.ΣΑΒΒΑΤΟ
30 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2016

Το πρωί λειτούργησε και κήρυξε τον θείο λόγο στον Καθεδρικό ναό του 
Αγίου Θεοδώρου Πάφου.
Το βράδυ χοροστάτησε κατά την ακολουθία του Όρθρου της Αναστάσεως 
και τέλεσε τη Θεία Λειτουργία στον Καθεδρικό ναό του Αγίου Θεοδώρου 
Πάφου.

ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗ ΚΥΡΗΝΕΙΑΣ ΚΥΡΙΟΥ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΥ 
ΧΡΟΝΙΚΑ  ΜΑΡΤΙΟΥ 2016

Ζ Ζ Ζ 
ΤΡΙΤΗ

1 ΜΑΡΤΙΟΥ 2016 Ἐδέχθη εἰς τὸ γραφεῖον του τὸν Ὕπατον Ἀρμοστὴν τῆς Αὐστραλίας.

ΠΕΜΠΤΗ
3 ΜΑΡΤΙΟΥ 2016

Ἐδέχθη εἰς τὸ γραφεῖον του τὸν Πανοσιολογιώτατον Ἀρχιμανδρίτην π. 
Βενέδικτον Ἰωάννου, Κοσμήτορα τῆς Θεολογικῆς Σχολῆς τῆς Ἐκκλησίας 
Κύπρου. 

ΣΑΒΒΑΤΟΝ 
5 ΜΑΡΤΙΟΥ 2016

Προέστη τῆς Θείας Λειτουργίας εἰς τὸν Ἱερὸν Μητροπολιτικὸν Ναὸν 
Ἀποστόλου Βαρνάβα εἰς Κοκκινοτριμιθιάν. Τὴν μεσημβρίαν παρέστη 
είς συνεδρίαν τῆς Ε.Σ.Ε.Η. Λεμεσοῦ, εἰς Λεμεσόν. Ἀκολούθως παρέστη 
εἰς σύναξιν κατοίκων τῆς κοινότητος Ὄρκας Κυρηνείας καὶ τὸ ἑσπέρας 
παρέστη συμπροσευχόμενος εἰς τὴν ἀκολουθίαν τοῦ Ἑσπερινοῦ εἰς τὸν 
Ἱερὸν Μητροπολιτικὸν Ναὸν Ἀποστόλου Βαρνάβα εἰς Κοκκινοτριμιθιάν.

ΚΥΡΙΑΚΗ
6 ΜΑΡΤΙΟΥ 2016

Ἐχοροστάτησε κατὰ τὴν ἀκολουθίαν τοῦ Ὄρθρου, ἐτέλεσεν τὴν Θείαν 
Λειτουργίαν καὶ ἐκήρυξε τὸν θεῖον λόγον εἰς τὸν Ἱερὸν Ναὸν Τιμίου 
Σταυροῦ Λευκάρων καὶ ἐτέλεσεν τὸ ἐτήσιον μνημόσυνον τοῦ Μιχαήλ 
Φτωχοῦ. 

ΔΕΥΤΕΡΑ 
7 ΜΑΡΤΙΟΥ 2016

Μετεῖχε τῶν ἐργασιῶν τῆς Ἱερᾶς Συνόδου στὴν Ἱερὰν Ἀρχιεπισκοπὴν 
Κύπρου.  
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ΤΡΙΤΗ
8 ΜΑΡΤΙΟΥ 2016

Ἐδέχθη εἰς τὸ γραφεῖον του ἀντιπροσωπείαν τοῦ Κοινοτικοῦ Συμβουλίου 
Συσκλήπου καὶ ἀκολούθως ἀντιπροσωπείαν τοῦ Κοινοτικοῦ Συμβουλίου 
Κάτω Δικώμου. Τὸ ἑσπέρας παρέστη εἰς συνεδρίαν τῆς Π.Ο.Σ.Ε.Η. εἰς 
Λεμεσόν. 

ΤΕΤΑΡΤΗ 
9 ΜΑΡΤΙΟΥ 2016

Παρέστη καὶ ὡμίλησε εἰς Ἱερατικὴν Σύναξιν τῶν κληρικῶν τῆς Ἱερᾶς 
Μητροπόλεως Κυρηνείας. Τὸ ἑσπέρας παρέστη εἰς ἐκδήλωσιν τοῦ 
Σωματείου «Ἀδούλωτη Κερύνεια» καὶ τὸ βράδυ παρέστη εἰς ἐκδήλωσιν 
τοῦ Σ.Ι.Μ.Α.Ε. καὶ τοῦ ΙΔ.Α.Α.Ε. πρὸς τιμὴν τοῦ Γρηγόρη Αὐξεντίου. 

ΠΕΜΠΤΗ 
10 ΜΑΡΤΙΟΥ 2016

Παρέστη καὶ ὡμίλησε εἰς κύκλον μελέτης Ἁγίας Γραφῆς. Τὸ ἑσπέρας  
ἐδέχθη εἰς τὸ γραφεῖον του τὸν κ. Θεοφάνην Ματθαίου, κοινοτάρχην 
Λιβερῶν.  

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 
11 ΜΑΡΤΙΟΥ 2016 Ἐδέχθη εἰς τὸ γραφεῖον του τὸν κ. Ἄθωνα Κοιρανίδην.

ΣΑΒΒΑΤΟΝ  
12 ΜΑΡΤΙΟΥ 2016

Τὸ ἑσπέρας παρέστη συμπροσευχόμενος εἰς τὴν ἀκολουθίαν τοῦ 
Ἑσπερινοῦ εἰς τὸν Ἱερὸν Μητροπολιτικὸν Ναὸν Ἀποστόλου Βαρνάβα εἰς 
Κοκκινοτριμιθιάν.

ΚΥΡΙΑΚΗ  
13 ΜΑΡΤΙΟΥ 2016

Ἐχοροστάτησε κατὰ τὴν ἀκολουθίαν τοῦ Ὄρθρου, ἐτέλεσε τὴν Θείαν 
Λειτουργίαν καὶ ἐκήρυξεν τὸν θεῖον λόγον εἰς τὸν Ἱερὸν Ναὸν Ἁγίου 
Κυριακοῦ εἰς Κίτιν. Τὸ ἑσπέρας ἐχοροστάτησε κατὰ τὴν ἀκολουθίαν 
τοῦ Ἑσπερινοῦ τῆς Συγχωρήσεως εἰς τὸν Ἱερὸν Μητροπολιτικὸν Ναὸν 
Ἀποστόλου Βαρνάβα εἰς Κοκκινοτριμιθιάν μεθ’ ἁπάντων τῶν κληρικῶν 
τῆς ἀρχιερατικῆς περιφερείας Μάμμαρι - Κοκκινοτριμιθιᾶς.

ΔΕΥΤΕΡΑ 
14 ΜΑΡΤΙΟΥ 2016 Παρέστη εἰς έκδήλωσιν τοῦ Ὁμίλου Κυριῶν Κυρηνείας.

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
18 ΜΑΡΤΙΟΥ 2016

Ἐχοροστάτησε καὶ ἀνέγνωσε τὴν Α΄ Στάσιν τῶν Χαιρετισμῶν εἰς τὸν Ἱερὸν 
Μητροπολιτικὸν Ναὸν Ἀποστόλου Βαρνάβα εἰς Κοκκινοτριμιθιάν.

ΚΥΡΙΑΚΗ
20 ΜΑΡΤΙΟΥ 2016

Ἐχοροστάτησε κατὰ τὴν ἀκολουθίαν τοῦ Ὄρθρου, ἐτέλεσεν τὴν Θείαν 
Λειτουργίαν καὶ ἐκήρυξε τὸν θεῖον λόγον εἰς τὸν Ἱερὸν Ναὸν Ἁγίου 
Νεοφύτου εἰς Ἀνθούπολιν. Ἀκολούθως ἐτέλεσε τὴν λιτανείαν τῆς 
Κυριακῆς τῆς Ὀρθοδοξίας καὶ ἀνέγνωσε τὸ Συνοδικὸν τῆς Ὀρθοδοξίας. 

ΤΡΙΤΗ
22 ΜΑΡΤΙΟΥ 2016 Παρέστη εἰς τὴν παρουσίασιν τοῦ βιβλίου «Κυπρίων Ἰατρῶν Ἔργα». 

ΤΕΤΑΡΤΗ
23 ΜΑΡΤΙΟΥ 2016

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

ΠΕΜΠΤΗ
24  ΜΑΡΤΙΟΥ 2016

Ἐχοροστάτησε κατὰ τὴν ἀκολουθίαν τοῦ Ἑσπερινοῦ εἰς τὸν Ἱερὸν 
Μητροπολιτικὸν Ναὸν Ἀποστόλου Βαρνάβα εἰς Κοκκινοτριμιθιάν καὶ 
ἐτέλεσε δέησιν γιὰ τοὺς κατοίκους τοῦ Καραβᾶ.

224



ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗ  ΚΥΡΗΝΕΙΑΣ  ΧΡΟΝΙΚΑ ΑΠΡΙΛΙΟΥ

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
25 ΜΑΡΤΙΟΥ 2016

Ἐχοροστάτησε κατὰ τὴν ἀκολουθίαν τοῦ Ὄρθρου, ἐτέλεσεν τὴν Θείαν 
Λειτουργίαν καὶ ἐκήρυξε τὸν θεῖον λόγον εἰς τὸν Ἱερὸν Μητροπολιτικὸν 
Ναὸν Ἀποστόλου Βαρνάβα εἰς Κοκκινοτριμιθιάν καὶ ἀκολούθως 
ἐχοροστάτησε κατὰ τὴν δοξολογίαν ἐπὶ τῇ ἐθνικῇ ἐπετείῳ τῆς 25ης 
Μαρτίου καὶ ἐξεφώνησε τὸν πανηγυρικόν. Τὸ ἑσπέρας ἐχοροστάτησε 
κατὰ τὸν Ἑσπερινὸν τῆς Ἀποδόσεως καὶ ἀνέγνωσε τὴν Β΄ Στάσιν 
τῶν Χαιρετισμῶν εἰς τὸν Ἱερὸν Ναὸν Ἁγίου Μάμαντος Συνοικισμοῦ 
Κοκκινοτριμιθιᾶς. 

ΣΑΒΒΑΤΟ
26 ΜΑΡΤΙΟΥ 2016

Τὸ ἑσπέρας παρέστη συμπροσευχόμενος εἰς τὴν ἀκολουθίαν τοῦ 
Ἑσπερινοῦ εἰς τὸν Ἱερὸν Μητροπολιτικὸν Ναὸν Ἀποστόλου Βαρνάβα εἰς 
Κοκκινοτριμιθιάν.

ΚΥΡΙΑΚΗ 
27 ΜΑΡΤΙΟΥ 2016

Ἐχοροστάτησε κατὰ τὴν ἀκολουθίαν τοῦ Ὄρθρου, ἐτέλεσε τὴν Θείαν 
Λειτουργίαν καὶ ἐκήρυξε τὸν θεῖον λόγον εἰς τὸν Ἱερὸν Ναὸν Ἁγίου 
Γεωργίου Μάμμαρι. 

ΤΕΤΑΡΤΗ 
30 ΜΑΡΤΙΟΥ 2016

Ἐδέχθη εἰς τὸ γραφεῖον του μέλη τῶν ὀργανωμένων συνόλων τῆς 
κοινότητας Καζαφανίου. 

ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗ ΚΥΡΗΝΕΙΑΣ ΚΥΡΙΟΥ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΥ 
 ΧΡΟΝΙΚΑ ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2016

      Ζ Ζ Ζ
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ

1 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2016

Παρέστη συμπροσευχόμενος κατὰ τὴν τελεσθεῖσα Θείαν Λειτουργίαν τῶν 
Προηγιασμένων Δώρων εἰς τὸν Ἱερὸν Ναὸν Ἁγίου Γεωργίου Μάμμαρι. 
Ἀκολούθως ἐχοροστάτησε κατὰ τὴν δοξολογίαν επὶ τῇ ἐνάρξει τοῦ 
Ἀγῶνος τοῦ 1955-59 εἰς τὸν ἴδιον Ἱερὸν Ναὸν. Τὸ ἑσπέρας ἐχοροστάτησε 
καὶ ἀνέγνωσε τὴν Γ΄ Στάσιν τῶν Χαιρετισμῶν εἰς τὸν Ἱερὸν Ναὸν Εἰσοδίων 
τῆς Θεοτόκου Κοκκινοτριμιθιᾶς.

ΚΥΡΙΑΚΗ
3 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2016

Ἐχοροστάτησε κατὰ τὴν ἀκολουθίαν τοῦ Ὄρθρου, ἐτέλεσε τὴν Θείαν 
Λειτουργίαν καὶ ἐκήρυξεν τὸν θεῖον λόγον εἰς τὸν Ἱερὸν Μητροπολιτικὸν 
Ναὸν Ἀποστόλου Βαρνάβα εἰς Κοκκινοτριμιθιάν. Τὸ ἑσπέρας 
ἐχοροστάτησεν εἰς τὸν ἴδιον Ἱερὸν Ναὸν κατὰ τὸν Κατανυκτικὸν 
Ἑσπερινόν. 

ΤΡΙΤΗ
5 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2016

Μετεῖχε τῶν ἐργασιῶν τῆς Ἱερᾶς Συνόδου εἰς τὴν Ἱερὰν Ἀρχιεπισκοπὴν 
Κύπρου.  

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
8 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2016

Τὸ ἑσπέρας ἐχοροστάτησε καὶ ἀνέγνωσε τὴν Δ΄ Στάσιν τῶν Χαιρετισμῶν 
εἰς τὸν Ἱερὸν Ναὸν Ἁγίου Γεωργίου Μάμμαρι καὶ έχειροθέτησεν εἰς 
ἀναγνώστην τὸν κ. Στυλιανὸν Νικολάου.
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ΣΑΒΒΑΤΟΝ 
9 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2016

Προέστη τῆς ἐξοδίου ἀκολουθίας τῶν λειψάνων τοῦ ἀγνοουμένου 
πεσόντος κατὰ τὴν τουρκικὴν εἰσβολὴν Πέτρου Πέτρου εἰς τὸν Ἱερὸν 
Ναὸν Ἁγίου Παντελεήμονος Μακεδονιτίσσης. Τὸ ἑσπέρας παρέστη 
συμπροσευχόμενος κατὰ τὴν Ἀκολουθίαν τοῦ Ἑσπερινοῦ εἰς τὸν Ἱερὸν 
Μητροπολιτικὸν Ναὸν Ἀποστόλου Βαρνάβα εἰς Κοκκινοτριμιθιάν. 

ΚΥΡΙΑΚΗ
10 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2016

Ἐχοροστάτησε κατὰ τὴν ἀκολουθίαν τοῦ Ὄρθρου, ἐτέλεσε τὴν Θείαν 
Λειτουργίαν καὶ ἐκήρυξεν τὸν θεῖον λόγον εἰς τὸν Ἱερὸν Ναὸν Εἰσοδίων 
τῆς Θεοτόκου Κοκκινοτριμιθιᾶς.

ΠΕΜΠΤΗ 
14 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2016

Παρέστη καὶ ὡμίλησεν εἰς ἐκδήλωσιν τοῦ Ε΄ Δημοτικοῦ Σχολείου 
Λακατάμειας - Ἅγιος Ἰωάννης ὁ Χρυσόστομος. Ἐδέχθη εἰς τὸ γραφεῖον 
του τοὺς Δημάρχους καὶ τὰ Δημοτικὰ Συμβούλια τῶν Δήμων Κυρηνείας, 
Λαπήθου καὶ Καραβᾶ. Ἀκολούθως ἐδέχθη εἰς τὸ γραφεῖο του 
ἀντιπροσωπεῖες Ὀργανωμένων Συνόλων τοῦ Καραβᾶ.   

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 
15 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2016

Προέστη τῆς ἐξοδίου ἀκολουθίας τῆς Ἐλπίδας Βασιλείου εἰς τὸν Ἱερὸν 
Ναὸν Ἁγίων Κωνσταντίνου καὶ Ἐλένης Λευκωσίας. Ἐδέχθη εἰς τὸ γραφεῖο 
του τὸν κ. Δημήτριον (Τάκη) Νεοφύτου, Διευθυντὴ τοῦ Ἐρυθροῦ Σταυροῦ. 
Τὸ βράδυ προέστη ἀγρυπνίας ἐπὶ τῇ ἑορτῇ τοῦ Ἀκαθίστου Ὕμνου εἰς τὸν 
Ἱερὸν Μητροπολιτικὸν Ναὸν Ἀποστόλου Βαρνάβα εἰς Κοκκινοτριμιθιάν.  

ΣΑΒΒΑΤΟΝ 
16 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2016

Τὸ ἑσπέρας παρέστη συμπροσευχόμενος κατὰ τὴν Ἀκολουθίαν τοῦ 
Ἑσπερινοῦ εἰς τὸν Ἱερὸν Μητροπολιτικὸν Ναὸν Ἀποστόλου Βαρνάβα εἰς 
Κοκκινοτριμιθιάν.

ΚΥΡΙΑΚΗ  
17 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2016

Ἐχοροστάτησε κατὰ τὴν ἀκολουθίαν τοῦ Ὄρθρου, ἐτέλεσε τὴν Θείαν 
Λειτουργίαν καὶ ἐκήρυξε τὸν θεῖον λόγον εἰς τὸν Ἱερὸν Ναὸν Ἀποστόλου 
Βαρνάβα Δασουπόλεως καὶ προέστη τοῦ ἐτησίου μνημοσύνου τοῦ π. 
Ἡλιοῦ Παύλου ἐκ Λάρνακος Λαπήθου. Ἀκολούθως ἐτέλεσε τρισάγιον 
καὶ κατέθεσε στεφάνιν εἰς τὸ παρὰ τὸ Λήδρα Πάλας μνημεῖον τῆς 
Εὐφροσύνης Προεστοῦ ἐκ Λαπήθου. Κατὰ τὸ ἐσπέρας ἐδέχθη εἰς τὰ 
προσωρινὰ γραφεῖα τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως φίλους τοῦ κινήματος τῶν 
Φοκολάρε.

ΔΕΥΤΕΡΑ 
18 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2016

Ἐτέλεσεν ἁγιασμὸν εἰς τὸ ὑποκατάστημα τῆς Τραπέζης Κύπρου εἰς 
Λακατάμειαν. 

ΤΡΙΤΗ
19 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2016

Παρέστη εἰς πολιτιστικὴν καὶ φιλανθρωπικὴν ἐκδήλωσιν τοῦ Συνδέσμου 
Γυναικῶν Μηλικουρίου. Ἐδέχθη εἰς τὸ γραφεῖον του ἀντιπροσωπεία τῶν 
ὀργανωμένων συνόλων τῆς κοινότητος Καζαφανίου Κυρηνείας.
Ἐδέχθη εἰς τὸ γραφεῖον του τὸν π. Ἀνδρέα Γαβριήλ. Προέστη τῆς ἐξοδίου 
ἀκολουθίας τοῦ Ἰωάννου Δημητρίου εἰς τὸν Ἱερὸν Ναὸν Ἀναστάσεως τοῦ 
Κυρίου κοινότητος Ἀλάμπρας.  
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ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗ  ΚΥΡΗΝΕΙΑΣ  ΧΡΟΝΙΚΑ ΑΠΡΙΛΙΟΥ

ΣΑΒΒΑΤΟΝ ΤΟΥ 
ΛΑΖΑΡΟΥ

23 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2016

Ἐχοροστάτησε κατὰ τὴν ἀκολουθίαν τοῦ Ὄρθρου, ἐτέλεσε τὴν Θείαν 
Λειτουργίαν καὶ ἐκήρυξε τὸν θεῖον λόγον εἰς τὸν Ἱερὸν κοιμητηριακὸν 
Ναὸν Ἁγίου Λαζάρου Ἀγλαντζιᾶς. 

ΚΥΡΙΑΚΗ  ΤΩΝ ΒΑΪΩΝ
24 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2016

Ἐχοροστάτησεν κατὰ τὴν ἀκολουθίαν τοῦ Ὄρθρου, ἐτέλεσε τὴν Θείαν 
Λειτουργίαν καὶ ἐκήρυξεν τὸ θεῖον λόγον εἰς τὸν Ἱερὸν Μητροπολιτικὸν 
Ναὸν Ἀποστόλου Βαρνάβα εἰς Κοκκινοτριμιθιάν. Τὸ ἑσπέρας 
ἐχοροστάτησε κατὰ τὴν Ἀκολουθίαν τοῦ Ὄρθρου τῆς Μ. Δευτέρας εἰς τὸν 
ἴδιον Ἱερὸν Ναὸν. 

ΜΕΓΑΛΗ ΔΕΥΤΕΡΑ
25 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2016

Παρέστη συμπροσευχόμενος κατὰ τὴν τελεσθεῖσα Θείαν Λειτουργίαν 
τῶν Προηγιασμένων Δώρων εἰς τὸν Ἱερὸν Μητροπολιτικὸν Ναὸν 
Ἀποστόλου Βαρνάβα εἰς Κοκκινοτριμιθιάν. Τὸ ἑσπέρας ἐχοροστάτησε 
κατὰ τὴν Ἀκολουθίαν τοῦ Ὄρθρου τῆς Μ. Τρίτης εἰς τὸν Ἱερὸν Ναὸν Ἁγίου 
Μάμαντος Συνοικισμοῦ Κοκκινοτριμιθιᾶς. 

ΜΕΓΑΛΗ ΤΡΙΤΗ
26 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2016

Παρέστη συμπροσευχόμενος κατὰ τὴν τελεσθεῖσα Θείαν Λειτουργίαν τῶν 
Προηγιασμένων Δώρων εἰς τὸν Ἱερὸν Μητροπολιτικὸν Ναὸν Ἀποστόλου 
Βαρνάβα εἰς Κοκκινοτριμιθιάν. Τὸ ἑσπέρας ἐχοροστάτησε κατὰ τὴν 
Ἀκολουθίαν τοῦ Ὄρθρου τῆς Μ. Τετάρτης εἰς τὸν Ἱερὸν Ναὸν Ἁγίου 
Γεωργίου Μάμμαρι.

ΜΕΓΑΛΗ ΤΕΤΑΡΤΗ 
27 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2016

Παρέστη συμπροσευχόμενος κατὰ τὴν τελεσθεῖσα Θείαν Λειτουργίαν τῶν 
Προηγιασμένων Δώρων εἰς τὸν Ἱερὸν Μητροπολιτικὸν Ναὸν Ἀποστόλου 
Βαρνάβα εἰς Κοκκινοτριμιθιάν. Τὸ ἑσπέρας παρέστη συμπροσευχόμενος, 
ἐντὸς τοῦ Ἱεροῦ Βήματος, κατὰ τὴν τὲλεσιν τῆς Ἀκολουθίας τοῦ Ἱεροῦ 
Εὐχελαίου καὶ ἀκολούθως ἐχοροστάτησε κατὰ τὴν Ἀκολουθίαν τοῦ 
Ὄρθρου τῆς Μεγάλης Πέμπτης εἰς τὸν ἴδιον Ἱερὸν Ναόν.

ΜΕΓΑΛΗ ΠΕΜΠΤΗ
28 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2016

Τὴν πρωΐαν ἐχοροστάτησε κατὰ τὴν Ἀκολουθίαν τοῦ Ἑσπερινοῦ 
καὶ τῆς Θείας Λειτουργίας τοῦ Μεγάλου Βασιλείου εἰς τὸν Ἱερὸν 
Μητροπολιτικὸν Ναὸν Ἀποστόλου Βαρνάβα εἰς Κοκκινοτριμιθιάν. 
Τὸ ἑσπέρας ἐχοροστάτησε κατὰ τὴν Ἀκολουθίαν τῶν Ἁγίων Παθῶν εἰς τὸν 
Ἱερὸν Ναὸν Ἁγίου Γεωργίου Μάμμαρι.

ΜΕΓΑΛΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
29 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2016

Ἐχοροστάτησε κατὰ τὴν Ἀκολουθίαν τῶν Μεγάλων Ὡρῶν καὶ τοῦ 
Ἑσπερινοῦ τῆς Ἀποκαθηλώσεως εἰς τὸν Ἱερὸν Ναὸν Εἰσοδίων τῆς 
Θεοτόκου εἰς Κοκκινοτριμιθιάν. Τὸ ἑσπέρας ἐχοροστάτησε κατὰ 
τὴν Ἀκολουθίαν τοῦ Ἐπιταφίου εἰς τὸν Ἱερὸν Μητροπολιτικὸν Ναὸν 
Ἀποστόλου Βαρνάβα εἰς Κοκκινοτριμιθιάν.

ΜΕΓΑ ΣΑΒΒΑΤΟΝ
30 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2016

Τὸ πρωί ἐχοροστάτησε κατὰ τὴν Ἀκολουθίαν τοῦ Ἑσπερινοῦ καὶ ἐτέλεσε 
τὴ Θεία Λειτουργία τοῦ Μεγάλου Βασιλείου εἰς τὸν Ἱερὸν Ναὸν Ἁγίου 
Γεωργίου Μάμμαρι. Τὸ βράδυ τοῦ Μεγάλου Σαββάτου προεξῆρχε τῆς 
Θείας Λειτουργίας τῆς Ἀναστάσεως εἰς τὸν Ἱερὸν Μητροπολιτικὸν Ναὸν 
Ἀποστόλου Βαρνάβα εἰς Κοκκινοτριμιθιάν.
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ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗ  ΛΕΜΕΣΟΥ  ΧΡΟΝΙΚΑ ΜΑΡΤΙΟΥ

ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗ ΛΕΜΕΣΟΥ ΚΥΡΙΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ
 ΧΡΟΝΙΚΑ ΜΑΡΤΙΟΥ 2016

Ζ Ζ Ζ
ΚΥΡΙΑΚΗ

6 ΜΑΡΤΙΟΥ 2016
Ὁ Πανιερώτατος Μητροπολίτης Λεμεσοῦ κύριος Ἀθανάσιος τέλεσε τή 
Θεία Λειτουργία στόν ἱερό ναό Ἁγίου Γεωργίου Φραγκούδη.

ΚΥΡΙΑΚΗ
13 ΜΑΡΤΙΟΥ 2016

Τέλεσε τή Θεία Λειτουργία στόν ἱερό ναό Ἁγίου Γεωργίου Ἀκρούντας κατά 
τή διάρκεια τῆς ὁποίας χειροθέτησε σέ Πρωτοπρεσβύτερο καί Πνευματικό 
τόν Αιδεσιμολογιώτατο Πρεσβ. Μιχαήλ Τζιολπάν.
Χοροστάτησε κατά τήν ἀκολουθία τοῦ ἑσπερινοῦ τῆς Συγχωρήσεως στόν 
μητροπολιτικό ναό Παναγίας Παντανάσσης (Καθολικῆς).

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
18 ΜΑΡΤΙΟΥ 2016

Χοροστάτησε  καί ἀνέγνωσε τήν Α’ Στάση τῶν Χαιρετισμῶν πρός τήν 
Ὑπεραγία Θεοτόκο στόν ἱερό ναό Παναγίας Τριχερούσας.

ΚΥΡΙΑΚΗ
20 ΜΑΡΤΙΟΥ 2016

Προεξῆρχε Ἀρχιερατικοῦ Συλλείτουργου μετά τοῦ Πανιερωτάτου 
Μητροπολίτου Κωνσταντίας καί Ἀμμοχώστου κ.Βασιλείου στόν ἱερό ναό 
Ἁγίου Γεωργίου Ἐξορινοῦ στήν Κ. Ἀμμόχωστο.
Χοροστάτησε κατά τήν ἀκολουθία τοῦ κατανυκτικοῦ ἑσπερινοῦ στόν 
μητροπολιτικό ναό Παναγίας Παντανάσσης (Καθολικῆς).

ΠΕΜΠΤΗ
24 ΜΑΡΤΙΟΥ 2016

Χοροστάτησε κατά τήν ἀκολουθία τοῦ ἑσπερινοῦ στόν πανηγυρίζοντα 
ἱερό ναό Παναγίας Εὐαγγελίστριας Κ. Πολεμιδιῶν.

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
25 ΜΑΡΤΙΟΥ 2016

Τέλεσε τή Θεία Λειτουργία στόν πανηγυρίζοντα καθεδρικό ναό Ἁγίας 
Νάπας Λεμεσοῦ καί ἀκολούθως προεξῆρχε Δοξολογίας μέ τήν εὐκαιρία 
τῆς ἐπετείου τὴς Ἐθνικῆς Παλιγγενεσίας τῆς 25ης Μαρτίου 1821 στόν ἴδιο 
ναό.
Χοροστάτησε καί ἀνέγνωσε τή Β’ Στάση τῶν Χαιρετισμῶν πρός τήν 
Ὑπεραγία Θεοτόκο στόν ἱερό ναό Ἁγίου Μάμαντος Τραχωνίου.

ΚΥΡΙΑΚΗ
27 ΜΑΡΤΙΟΥ 2016

Τέλεσε τή Θεία Λειτουργία στόν ἱερό ναό Ἁγίου Γεωργίου Χανδριῶν.
Χοροστάτησε κατά τήν ἀκολουθία τοῦ κατανυκτικοῦ ἑσπερινοῦ στόν 
μητροπολιτικό ναό Παναγίας Παντανάσσης (Καθολικῆς).

   
ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗ ΛΕΜΕΣΟΥ ΚΥΡΙΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ

 ΧΡΟΝΙΚΑ ΑΠΡΙΛΙΟΥ  2016

Ζ Ζ Ζ
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ

1 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2016

Ὁ Πανιερώτατος Μητροπολίτης Λεμεσοῦ κύριος Ἀθανάσιος χοροστάτησε 
και ἀνέγνωσε τή Γ’ Στάση τῶν Χαιρετισμῶν πρός τήν Ὑπεραγία Θεοτόκο 
στόν ἱερό ναό Παναγίας Γλυκιώτισσας.

ΚΥΡΙΑΚΗ
3 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2016 Τέλεσε τή Θεία Λειτουργία στόν ἱερό ναό Τιμίου Σταυροῦ Ἀκρωτηρίου.
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ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗ  ΛΕΜΕΣΟΥ  ΧΡΟΝΙΚΑ ΑΠΡΙΛΙΟΥ

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
8 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2016

Χοροστάτησε καί ἀνέγνωσε τήν Δ’ Στάση τῶν Χαιρετισμῶν πρός τήν 
Ὑπεραγία Θεοτόκο στόν ἱερό ναό Ἀρχαγγέλου Μιχαήλ Μονοβόλικου.

ΣΑΒΒΑΤΟ
9 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2016

Τέλεσε τή Θεία Λειτουργία στόν ἱερό ναό Ἁγίου Νικολάου Λεμεσοῦ 
κατά τή διάρκεια τῆς ὁποίας χειροτόνησε σέ διάκονο τόν κ.Χριστόδουλο 
Αναξαγόρου.

ΚΥΡΙΑΚΗ
10 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2016 Τέλεσε τή Θεία Λειτουργία στόν ἱερό ναό Ἁγίας Παρασκευῆς Ἐπισκοπῆς.

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
15 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2016

Χοροστάτησε κατά τήν ἀκολουθία τοῦ Ἀκαθίστου Ὕμνου στόν ἱερό ναό 
Παναγίας Λάνιας.

ΣΑΒΒΑΤΟ
16 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2016

Τέλεσε τή Θεία Λειτουργία στόν μητροπολιτικό ναό Παναγίας 
Παντανάσσης (Καθολικῆς), εἰδικά γιά τούς τελειόφοιτους μαθητές τῶν 
Λυκείων καί τῶν Τεχνικῶν Σχολῶν τῆς Λεμεσοῦ.

ΚΥΡΙΑΚΗ
17 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2016 Τέλεσε τή Θεία Λειτουργία στόν ἱερό ναό Ἁγίου Σάββα Ὕψωνα. 

ΣΑΒΒΑΤΟ
23 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2016 Τέλεσε τή Θεία Λειτουργία στόν ἱερό ναό Ἁγίου Γεωργίου Χαβούζας.

ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΩΝ ΒΑΪΩΝ
24 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2016

Τέλεσε τή Θεία Λειτουργία στόν ἱερό ναό Ἁγίας Ζώνης Λεμεσοῦ.
Χοροστάτησε κατά τήν ἀκολουθία τοῦ Νυμφίου στόν ἱερό ναό Ἁγίων 
Παϊσίου τοῦ Ἁγιορείτου καί Ἀρσενίου τοῦ Καππαδόκου.

ΜΕΓΑΛΗ ΔΕΥΤΕΡΑ
25 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2016

Χοροστάτησε κατά τήν ἀκολουθία τοῦ Νυμφίου στόν ἱερό ναό Ἁγίας 
Παρασκευῆς Γερμασόγειας.

ΜΕΓΑΛΗ ΤΡΙΤΗ
26 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2016

Χοροστάτησε κατά τήν ἀκολουθία τοῦ Νυμφίου στόν ἱερό ναό Ἁγίας 
Τριάδος.

ΜΕΓΑΛΗ ΤΕΤΑΡΤΗ
27 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2016

Χοροστάτησε κατά τήν ἀκολουθία τοῦ ἱεροῦ Νιπτῆρος στόν ἱερό ναό 
Ἁγίου Νεκταρίου.

ΜΕΓΑΛΗ ΠΕΜΠΤΗ
28 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2016

Τέλεσε τή Θεία Λειτουργία στόν ἱερό ναό Ἁγίου Ἰωάννου τοῦ Ἐλεήμονος 
Λεμεσοῦ.
Χοροστάτησε κατά τήν ἀκολουθία τῶν Ἁγίων Παθῶν στόν ἱερό ναό 
Ἀποστόλου Ἀνδρέα Χαράκη.

ΜΕΓΑΛΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
29 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2016

Τό πρωί χοροστάτησε κατά τήν ἀκολουθία τῶν Μεγάλων Ὡρῶν, τοῦ 
ἑσπερινοῦ καί τῆς Ἀποκαθηλώσεως στόν ἱερό ναό Ἀποστόλων Πέτρου καί 
Παύλου Λεμεσοῦ.
Τό ἀπόγευμα χοροστάτησε κατά τήν ἀκολουθία τοῦ Ἐπιταφίου στόν 
Καθεδρικό ναό Ἁγίας Νάπας Λεμεσοῦ.

ΜΕΓΑ ΣΑΒΒΑΤΟ
30 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2016 Τέλεσε τή Θεία Λειτουργία στόν ἱερό ναό Ἁγίας Βαρβάρας Ζακακίου. 
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ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗ  ΜΟΡΦΟΥ  ΧΡΟΝΙΚΑ ΜΑΡΤΙΟΥ

 ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗ ΜΟΡΦΟΥ ΚΥΡΙΟΥ ΝΕΟΦΥΤΟΥ
 ΧΡΟΝΙΚΑ ΜΑΡΤΙΟΥ 2016

Ζ Ζ Ζ
TETAΡTH

2 ΜΑΡΤΙΟΥ 2016
Ὁ Πανιερώτατος Μητροπολίτης Μόρφου κ. Νεόφυτος μίλησε στοὺς 
μαθητὲς τοῦ Δημοτικοῦ Σχολείου Μενίκου.

ΠΕΜΠΤΗ
3 ΜΑΡΤΙΟΥ 2016 Μίλησε στὸ Γηροκομεῖο Περιστερώνας (Μόρφου).

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
4 ΜΑΡΤΙΟΥ 2016

Μίλησε στοὺς μαθητὲς τοῦ Δημοτικοῦ Σχολείου Ἁγίας Μαρίνας 
(Ξυλιάτου).

ΚΥΡΙΑΚΗ
6 ΜΑΡΤΙΟΥ 2016

Τέλεσε τὴ Θεία Λειτουργία καὶ κήρυξε τὸν θεῖο λόγο στὸν ἱερὸ ναὸ Ἁγίου 
Γεωργίου στὴν κοινότητα Ἁγίου Γεωργίου (Καυκάλλου).

ΤΡΙΤΗ
8 ΜΑΡΤΙΟΥ 2016 Μίλησε στοὺς μαθητὲς τοῦ Δημοτικοῦ Σχολείου Ἀκακίου.

ΤΡΙΤΗ
8 ΜΑΡΤΙΟΥ 201

Προέστη τῆς Ἀκολουθίας τοῦ πανηγυρικοῦ Ἑσπερινοῦ καὶ κήρυξε τὸν 
θεῖο λόγο στὸ πανηγυρίζον ἱερὸ Ἐξωκκλήσιο τῶν Ἁγίων Σαράντα στὴν 
κοινότητα Λινοῦ. 

ΠΕΜΠΤΗ
10 ΜΑΡΤΙΟΥ 2016 Μίλησε στοὺς μαθητὲς τοῦ Δημοτικοῦ Σχολείου Ἀστρομερίτη.

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
11 ΜΑΡΤΙΟΥ 2016

Προέστη τῆς Ἀκολουθίας τῆς ἀγρυπνίας «Πάντων τῶν ἐν τῇ ἱερᾷ 
Μητροπόλει Μόρφου διαλαμψάντων ἁγίων» στὸν ἱερὸ ναὸ Ὁσίων 
Βαρνάβα καὶ Ἱλαρίωνος στὴν κοινότητα Περιστερώνας (Μόρφου).

ΚΥΡΙΑΚΗ
13 ΜΑΡΤΙΟΥ 2016

Τέλεσε τὴ Θεία Λειτουργία καὶ κήρυξε τὸν θεῖο λόγο στὸν ἱερὸ ναὸ Ἁγίας 
Μαρίνας στὴν κοινότητα Ἁγίας Μαρίνας (Ξυλιάτου).

ΤΕΤΑΡΤΗ
16 ΜΑΡΤΙΟΥ 2016

Τέλεσε τὴν Προηγιασμένη Θεία Λειτουργία στὴν ἱερὰ μονὴ Ἁγίου 
Νικολάου παρὰ τὴν Ὀρούντα.

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
18 ΜΑΡΤΙΟΥ 2016 Μίλησε στοὺς μαθητὲς τοῦ Δημοτικοῦ Σχολείου Δένειας.

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
18 ΜΑΡΤΙΟΥ 2016

Προέστη τῆς Ἀκολουθίας τῶν Χαιρετισμῶν τῆς Θεοτόκου καὶ ἀνέγνωσε 
τὴν Α΄ στάση αὐτῶν στὴν ἱερὰ μονὴ Παναγίας  Χρυσοκουρδαλιωτίσσης 
στὸ Κούρδαλι.

ΚΥΡΙΑΚΗ
20 ΜΑΡΤΙΟΥ 2016

Τέλεσε τὴ Θεία Λειτουργία καὶ κήρυξε τὸν θεῖο λόγο στὸν ἱερὸ ναὸ 
Παναγίας στὴν κοινότητα  Γαλάτας.

ΤΕΤΑΡΤΗ
23 ΜΑΡΤΙΟΥ 2016

Μίλησε στὴ «Δεξαμενὴ σκέψεως» στὴ Λεμεσό, μὲ θέμα: «Πόλεμος καὶ 
εἰρήνη».
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ΠΕΜΠΤΗ
24 ΜΑΡΤΙΟΥ 2016

Προέστη τῆς Ἀκολουθίας τοῦ πανηγυρικοῦ Ἑσπερινοῦ καὶ κήρυξε τὸν 
θεῖο λόγο στὸν πανηγυρίζοντα ἱερὸ ναὸ τῆς Παναγίας στὴν κοινότητα 
Ἀκακίου.

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
25 ΜΑΡΤΙΟΥ 2016

Τέλεσε τὴ Θεία Λειτουργία, κήρυξε τὸν θεῖο λόγο καὶ προέστη τῆς 
πανηγυρικῆς Δοξολογίας γιὰ τὴν ἐπέτειο τῆς 25ης Μαρτίου 1821 στὸν 
ἱερὸ ναὸ τοῦ Ἁγίου Γεωργίου στὴν κοινότητα Εὐρύχου. Τὸν πανηγυρικὸ 
τῆς ἡμέρας ἐκφώνησε ἡ Δρ Χριστίνα Γιαννάκη, Γενικὴ Διευθύντρια τοῦ 
Ὑπουργείου Ὑγείας.  

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
25 ΜΑΡΤΙΟΥ 2016

Προέστη τῆς Ἀκολουθίας τοῦ Ἑσπερινοῦ τῆς ἀπόδοσης τῆς ἑορτῆς τοῦ 
Εὐαγγελισμοῦ τῆς Θεοτόκου καὶ ἀνέγνωσε τὴν Β΄ στάση τῶν Χαιρετισμῶν 
τῆς Θεοτόκου στὸν ἱερὸ ναὸ τῶν Ἁγίων Θεοπατόρων Ἰωακεὶμ καὶ Ἄννης 
στὴν κοινότητα Καλλιάνων.

ΚΥΡΙΑΚΗ
27 ΜΑΡΤΙΟΥ 2016

Τέλεσε τὴ Θεία Λειτουργία, κήρυξε τὸν θεῖο λόγο καὶ προέστη τοῦ ἐθνικοῦ 
μνημοσύνου τῶν ἡρώων τῆς κοινότητας Νικηταρίου στὸν ἐκεῖ ἱερὸ ναὸ 
Ἀποστόλου Ἀνδρέου.

ΤΡΙΤΗ
29 ΜΑΡΤΙΟΥ 2016 Μίλησε στοὺς μαθητὲς τοῦ Δημοτικοῦ Σχολείου Κοράκου.

ΤΡΙΤΗ
29 ΜΑΡΤΙΟΥ 2016

Συμμετέσχε στὴν 7η Συνάντηση (γιὰ τὸ ἀκαδημαϊκὸ ἔτος 2015-2016) τοῦ 
Ἐπιμορφωτικοῦ Σεμιναρίου Κλήρου τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Μόρφου, μὲ 
θέμα, «Ἡ τάξις καί ἡ ἀκολουθία τῶν ἐγκαινίων καὶ  ἡ Θεολογία τους», μὲ 
εἰσηγητὴ τὸν Αἰδεσιμώτατο Οἰκονόμο π. Κυριακὸ Ἀ. Παπαγιάννη.

ΠΕΜΠΤΗ
 31 ΜΑΡΤΙΟΥ 2016 Μίλησε στοὺς μαθητὲς τῆς Γ΄ τάξης τοῦ Λυκείου Σολέας.

ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗ ΜΟΡΦΟΥ ΚΥΡΙΟΥ ΝΕΟΦΥΤΟΥ
 ΧΡΟΝΙΚΑ ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2016

Ζ Ζ Ζ
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ

1 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2016

Ὁ Πανιερώτατος Μητροπολίτης Μόρφου κ. Νεόφυτος προέστη τῆς 
πανηγυρικῆς Δοξολογίας τῆς 1ης Ἀπριλίου 1955-59 στὸν ἱερὸ ναὸ τοῦ 
Ἁγίου Γεωργίου στὴν κοινότητα Εὐρύχου.

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
1 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2016

Προέστη τῆς Ἀκολουθίας τῶν Χαιρετισμῶν τῆς Θεοτόκου καὶ ἀνέγνωσε 
τὴν Γ΄ στάση αὐτῶν στὸν ἱερὸ ναὸ Ἀρχαγγέλου Μιχαὴλ στὴν κοινότητα 
Πλατανιστάσας.

ΚΥΡΙΑΚΗ
3 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2016

Τέλεσε τὴ Θεία Λειτουργία καὶ κήρυξε τὸν θεῖο λόγο στὸν ἱερὸ ναὸ Τιμίου 
Σταυροῦ στὴν κοινότητα Πεδουλᾶ.

ΚΥΡΙΑΚΗ
3 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2016

Μίλησε σὲ συγκέντρωση τῶν κατοίκων τῆς κοινότητας Περιστερώνας 
(Μόρφου).
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ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗ  ΜΟΡΦΟΥ  ΧΡΟΝΙΚΑ ΑΠΡΙΛΙΟΥ

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
8 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2016 Μίλησε στοὺς μαθητὲς καὶ μαθήτριες τῆς Β´ τάξης τοῦ Λυκείου Σολέας.

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
8 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2016

Προέστη τῆς Ἀκολουθίας τῶν Χαιρετισμῶν τῆς Θεοτόκου καὶ ἀνέγνωσε 
τὴν Δ´ στάση αὐτῶν στὴν ἱερὰ μονὴ Παναγίας τοῦ Ἄρακος παρὰ τὰ 
Λαγουδερά.

ΣΑΒΒΑΤΟ
9 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2016

Μίλησε μὲ θέμα «Πόλεμος καὶ Εἰρήνη» σὲ συγκέντρωση τῆς ἐνορίας 
Δασούπολης στὴ Λευκωσία.

ΣΑΒΒΑΤΟ
23 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2016

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

ΣΑΒΒΑΤΟ
23 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2016

Προέστη τῆς Ἀκολουθίας τοῦ Πανηγυρικοῦ Ἑσπερινοῦ τῆς Κυριακῆς τῶν 
Βαΐων καὶ κήρυξε τὸν θεῖο λόγο στὸν ἱερὸ ναὸ τῶν Ὁσίων Βαρνάβα καὶ 
Ἱλαρίωνος στὴν κοινότητα Περιστερώνας (Μόρφου).

ΚΥΡΙΑΚΗ
24 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2016

Τέλεσε τὴ Θεία Λειτουργία τῆς Κυριακῆς τῶν Βαΐων καὶ κήρυξε τὸν θεῖο 
λόγο στὸν πανηγυρίζοντα καθεδρικὸ ναὸ τοῦ Ἁγίου Μάμαντος στὴν 
κατεχόμενη κωμόπολη τῆς Μόρφου.

ΚΥΡΙΑΚΗ
24 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2016

Προέστη τῆς Ἀκολουθίας τοῦ Νυμφίου στὸν ἱερὸ ναὸ Ἁγίου Γεωργίου 
στὴν κοινότητα Εὐρύχου.

ΜΕΓΑΛΗ ΔΕΥΤΕΡΑ
25 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2016

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

ΜΕΓΑΛΗ ΤΡΙΤΗ
26 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2016

Προέστη τῆς Ἀκολουθίας τοῦ Νυμφίου στὴν ἱερὰ μονὴ Παναγίας 
Χρυσοκουρδαλιωτίσσης στὸ Κούρδαλι.

ΜΕΓΑΛΗ ΤΕΤΑΡΤΗ
27 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2016

Προέστη τῆς Ἀκολουθίας τοῦ Νιπτῆρος καὶ τοῦ ἱεροῦ Μυστηρίου τοῦ 
Εὐχελαίου στὸν ἱερὸ ναὸ Παναγίας στὴν κοινότητα  Ἀκακίου.

ΜΕΓΑΛΗ ΠΕΜΠΤΗ
28 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2016

Προέστη τῆς Ἀκολουθίας τῶν Θείων Παθῶν στὴν ἱερὰ μονὴ Ἁγίου 
Ἰωάννου τοῦ Λαμπαδιστοῦ στὸν Καλοπαναγιώτη.

ΜΕΓΑΛΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
29 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2016

Προέστη τῆς Ἀκολουθίας τοῦ Ὄρθρου, τῶν Μεγάλων Ὡρῶν, τοῦ 
Ἑσπερινοῦ καὶ τῆς Ἀποκαθηλώσεως στὴν ἱερὰ μονὴ Ἁγίου Ἰωάννου τοῦ 
Λαμπαδιστοῦ στὸν Καλοπαναγιώτη.

ΜΕΓΑΛΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
29 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2016

Προέστη τῆς Ἀκολουθίας τοῦ Ἐπιταφίου καὶ τῶν Ἐγκωμίων στὸν ἱερὸ ναὸ 
Ἁγίας Μαρίνης στὴν κοινότητα Εὐρύχου.

ΜΕΓΑ ΣΑΒΒΑΤΟΝ
 30 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2015

Προέστη τῆς Ἀκολουθίας τοῦ Μεγάλου Ἑσπερινοῦ, τέλεσε τὴ Θεία 
Λειτουργία τῆς Πρώτης Ἀναστάσεως καὶ κήρυξε τὸν θεῖο λόγο στὸν ἱερὸ 
ναὸ Ἁγίου Παντελεήμονος στὴν κοινότητα Κακοπετριᾶς.
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ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗ  ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΑΣ ΚΑΙ ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΥ  ΧΡΟΝΙΚΑ  ΜΑΡΤΙΟΥ

ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΑΣ ΚΑΙ ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΥ ΚΥΡΙΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ
ΧΡΟΝΙΚΑ ΜΑΡΤΙΟΥ  2016

      Ζ Ζ Ζ
ΚΥΡΙΑΚΗ

06 ΜΑΡΤΙΟΥ 2016

Ο Πανιερώτατος Μητροπολίτης Κωνσταντίας κ. Βασίλειος προέστη 
της Θείας Λειτουργίας στον  Μητροπολιτικό  Ναό  Αγίου   Γεωργίου 
Παραλιμνίου.

ΔΕΥΤΕΡΑ
07 ΜΑΡΤΙΟΥ 2016 Έλαβε μέρος στις εργασίες της Ιεράς Συνόδου της Εκκλησίας της Κύπρου.

ΚΥΡΙΑΚΗ
13 ΜΑΡΤΙΟΥ 2016

Προέστη της Θείας Λειτουργίας στον Ι.Ν. Αγίας Βαρβάρας Παραλιμνίου. 
Μετά το τέλος της Θειας Λειτουργίας τέλεσε το τεσσαρακονθήμερο 
μνημόσυνο του μακαριστού Οικονόμου Λεωνίδα .

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
18 ΜΑΡΤΙΟΥ 2016

Προέστη της Ακολουθίας της Α΄ Στάσης των Χαιρετισμών στην Ιερά 
Μονή Παναγίας Αγίας Νάπας.

ΚΥΡΙΑΚΗ
20 ΜΑΡΤΙΟΥ 2016

Τελέστηκε Αρχιερατικό  Συλλείτουργο στον Ι. Ναό Αγίου Γεωργίου 
Εξορινού Αμμοχώστου, για την Κυριακή της Ορθοδοξίας, προϊσταμένου 
του Πανιερωτάτου Μητροπολίτου Λεμεσού κ. Αθανασίου και 
συλλειτουργούντος του Πανιερωτάτου Μητροπολίτου Κωνσταντίας 
κ. Βασιλείου.

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
25 ΜΑΡΤΙΟΥ 2016

Προέστη της Θείας Λειτουργίας και της Δοξολογίας για την Εθνική 
Επέτειο στον Μητροπολιτικό Ναό Αγίου Γεωργίου Παραλιμνίου. Την 
Κυβέρνηση εκπροσώπησε ο Υπουργός Άμυνας κ. Χριστόφορος Φωκαΐδης 
και τον πανηγυρικό της ημέρας εκφώνησε ο Ναπολέων Μαραβέγιας, 
Καθηγητής της Σχολής Οικονομικών και Πολιτικών Επιστημών του 
Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, Αναπληρωτής 
Πρύτανης.
Το απόγευμα προέστη της Ακολουθίας της Β΄ Στάσης των Χαιρετισμών 
στον Ι.Ν Παναγίας Ελεούσης στο Λιοπέτρι. 

ΔΕΥΤΕΡΑ
- ΠΕΜΠΤΗ

28 – 31 ΜΑΡΤΙΟΥ 2016

Μετάβαση στη Γενεύη της Ελβετίας, όπου συμμετείχε σε συνεδρία για την 
οργάνωση της Γραμματείας της Αγίας και Μεγάλης Συνόδου.  

ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΑΣ ΚΑΙ ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΥ ΚΥΡΙΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ
ΧΡΟΝΙΚΑ  ΑΠΡΙΛΙΟΥ  2016

      Ζ Ζ Ζ
Κυριακή

03 Απριλίου 2016

Ο Πανιερώτατος Μητροπολίτης Κωνσταντίας κ. Βασίλειος προέστη 
της Θείας Λειτουργίας στον  Μητροπολιτικό  Ναό  Αγίου   Γεωργίου 
Παραλιμνίου και προέστη του μνημοσύνου των αειμνήστων Ιερέων, 
Νεωκόρων και Επιτρόπων του Ναού.
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Τρίτη
05 Απριλίου 2016 Έλαβε μέρος στις εργασίες της Ιεράς Συνόδου της Εκκλησίας της Κύπρου.

Τετάρτη
06 Απριλίου 2016

Τέλεσε επιμνημόσυνη δέηση στην προτομή  του ήρωα της ΕΟΚΑ 
Μόδεστου Παντελή στο χωριό Λιοπέτρι ίτη Κωνσταντίας-Αμμοχώστου 
κ. Βασιλείου

Παρασκευή
08 Απριλίου 2016

Προέστη της Ακολουθίας της Δ΄ Στάσης των Χαιρετισμών στην Ιερά 
Μονή Αγίου Κενδέα στο χωριό Αυγόρου  

Κυριακή
10 Απριλίου 2016

Τέλεσε τη Θεία Λειτουργία στον  Ιερό ναό  Αρχαγγέλου Μιχαήλ στο 
Φρέναρος και προέστη του μνημοσύνου του αειμνήστου π. Σάββα.

Παρασκευή
15 Απριλίου 2016

Προέστη της Ακολουθίας του Ακαθίστου Ύμνου στον Μητροπολιτικό Ναό 
Αγίου Γεώργιου Παραλίμνι.

Κυριακή
17 Απριλίου 2016

Τέλεσε τη Θεία Λειτουργία στον ιερό ναό της Αγίας Μαρίνας στο Δασάκι 
Άχνας.

Παρασκευή
22 Απριλίου 2016

Δέχτηκε επίσκεψη μελών του Συνδέσμου καθολικών ιερέων, που 
βρίσκονται στην Κύπρο στα πλαίσια θρησκευτικού τουρισμού.

Κυριακή
24 Απριλίου 2016

Τέλεσε τη Θεία Λειτουργία στον ιερό ναό   Μεταμορφώσεως του Σωτήρος 
στη Σωτήρα.
Απόγευμα: Προέστη της Ακολουθίας του Νυμφίου στον Μητροπολιτικό 
Ναό Αγίου Γεωργίου Παραλιμνίου.

Μεγάλη  Δευτέρα
25 Απριλίου 2016

Απόγευμα: Προέστη της Ακολουθίας του Νυμφίου στον Ιερό Ναό Αγίου 
Γεώργιου Αβίων στο Αυγόρου.

Μεγάλη Τρίτη
26 Απριλίου 2016

Απόγευμα: Προέστη της Θείας Λειτουργίας στον Ιερό Ναό Αγίων Πάντων 
Δερύνειας.

Μεγάλη Τετάρτη
27 Απριλίου 2016

Απόγευμα: Προέστη της Ακολουθίας του Μυστικού Δείπνου και του Ιερού 
Νιπτήρα στον
Μητροπολιτικό Ναό Αγίου Γεωργίου Παραλιμνίου.

Μεγάλη Πέμπτη
28 Απριλίου 2016

Πρωί: : Προέστη της Θείας Λειτουργίας στον Ιερό Ναό Αποστόλων 
Πέτρου και Παύλου Αυγόρου
Απόγευμα:  Προέστη της Ακολουθίας των Παθών στον Ιερό Ναό  Αγίας 
Βαρβάρας Παραλιμνίου.

Μεγάλη Παρασκευή
29 Απριλίου 2016

Πρωί: Προέστη της Ακολουθίας της Αποκαθήλωσης στον Ιερό Ναό  
Παναγίας Αγίας Νάπας.
Απόγευμα:  Προέστη της Ακολουθίας του Επιταφίου στον Μητροπολιτικό 
Ναό Αγίου Γεωργίου Παραλιμνίου.

234



ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗ  ΚΥΚΚΟΥ ΚΑΙ ΤΗΛΛΥΡΙΑΣ ΧΡΟΝΙΚΑ ΜΑΡΤΙΟΥ

Μέγα Σάββατο
30 Απριλίου 2016

Πρωί: Προέστη της Θείας Λειτουργίας στον Ιερό Ναό  Αγίου Δημητρίου 
Παραλιμνίου.
Βράδυ: Προέστη της Ακολουθίας της Αναστάσεως και της  Θείας 
Λειτουργίας στον Μητροπολιτικό Ναό Αγίου Γεωργίου Παραλιμνίου.

ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗ ΚΥΚΚΟΥ ΚΑΙ ΤΗΛΛΥΡΙΑΣ ΚΥΡΙΟΥ ΝΙΚΗΦΟΡΟΥ
ΧΡΟΝΙΚΑ MAΡΤΙΟΥ 2016

 Ζ Ζ Ζ
ΤΕΤΑΡΤΗ

2 ΜΑΡΤΙΟΥ 2016

Ὁ Πανιερώτατος Μητροπολίτης Κύκκου δέχθηκε τον πρώην Κυβερνητικό 
Ἐκπρόσωπο κ. Στέφανο Στεφάνου καί στή συνέχεια παρέθεσε γεῦμα σ’ 
αὐτόν.

ΣΑΒΒΑΤΟ
5 ΜΑΡΤΙΟΥ 2016

Δέχθηκε τόν Ἐκπρόσωπο τῆς Ἑλληνοκυπριακῆς Κοινότητας στή 
Διερευνητική Ἐπιτροπή γιά τούς Ἀγνοουμένους κ. Νέστορα Νέστορος. Στή 
συνέχεια παρέθεσε γεῦμα σ’ αὐτόν.

ΚΥΡΙΑΚΗ
6 ΜΑΡΤΙΟΥ 2016

Παρέστη στήν τελετή ἐνθρονίσεως τῆς ἐψηφισμένης Ἡγουμένης 
Ὁσιωτάτης Παναρέτης, Μοναχῆς στήν ἱερά Μονή Ἁγίου Ἰωάννου τοῦ 
Θεολόγου στό Φικάρδου.

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
18 ΜΑΡΤΙΟΥ 2016 Δέχθηκε τόν Δήμαρχο Πόλεως Χρυσοχοῦς κ. Ἄγγελο Γεωργίου.

ΠΕΜΠΤΗ
24 ΜΑΡΤΙΟΥ 2016 Δέχθηκε τόν Πρέσβη τῆς Αὐστραλίας κ. Alan Sweetmam.

ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗ ΚΥΚΚΟΥ ΚΑΙ ΤΗΛΛΥΡΙΑΣ ΚΥΡΙΟΥ ΝΙΚΗΦΟΡΟΥ
ΧΡΟΝΙΚΑ ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2016

Ζ Ζ Ζ
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ

1 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2016
Ὁ Πανιερώτατος Μητροπολίτης Κύκκου δέχθηκε τον Ὑπουργό Ἄμυνας τῆς 
Ἑλλάδος κ. Πάνο Καμμένο.

ΚΥΡΙΑΚΗ
3 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2016

Τέλεσε τή Θεία Λειτουργία στόν ἱερό ναό ἁγίου Προκοπίου στό Μετόχιο 
τῆς Παναγίας τοῦ Κύκκου στή Λευκωσία. Ἀργότερα προέστη δοξολογίας 
στόν ἱερό ναό ἁγίου Ἐπιφανίου στίς Κεντρικές Φυλακές καί τέλεσε 
Τρισάγιο στά Φυλακισμένα Μνήματα.

ΤΕΤΑΡΤΗ
6 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2016

 Δέχθηκε τόν Πρόεδρο τῆς Ρυθμιστικῆς Ἀρχῆς Ἐνέργειας Κύπρου κ. 
Ἀνδρέα Πουλλικά. Τήν ἴδια ἡμέρα παρέστη στήν παρουσίαση τοῦ βιβλίου 
τοῦ Δρος Σόλωνα Κασίνη «Περί πετρελαίου καί φυσικοῦ ἀερίου», στήν 
αἴθουσα Τελετῶν τοῦ Πολιτιστικοῦ Ἱδρύματος Ἱερᾶς Μονῆς Κύκκου στόν 
Ἀρχάγγελο.
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ΚΥΡΙΑΚΗ
10 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2016

Τέλεσε τή Θεία Λειτουργία στήν ἱερά Μονή τῆς Παναγίας τοῦ Κύκκου, 
χειροτόνησε σέ Πρεσβύτερο τόν Ἱεροδιάκονο Βασίλειο καί προχείρισε σέ 
Οἰκονόμο τόν Ἱερομόναχο Μελέτιο.

ΤΕΤΑΡΤΗ  
 20 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2016

Παρέστη στήν ἐκδήλωση τοῦ Συνδέσμου Μικρασιατῶν Κύπρου στό Μέγα 
Συνοδικό τοῦ Μετοχίου Κύκκου τῆς ἱερᾶς Μονῆς τῆς Παναγίας τοῦ 
Κύκκου στή Λευκωσία.

ΣΑΒΒΑΤΟ
23 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2016

Τέλεσε τή Θεία Λειτουργία στόν ἱερό ναό ἁγίου Προκοπίου στό Μετόχιο 
τῆς Παναγίας τοῦ Κύκκου στή Λευκωσία. 

ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΩΝ ΒΑΪΩΝ
 24 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2016

Τέλεσε τή Θεία Λειτουργία στόν ἱερό ναό ἁγίου Προκοπίου στό Μετόχιο 
τῆς Παναγίας τοῦ Κύκκου στή Λευκωσία καί κήρυξε τόν θεῖο λόγο. 
Χοροστάτησε κατά τήν ἀκολουθία τοῦ Νυμφίου στόν ἱερό ναό ἁγίου 
Προκοπίου στό Μετόχιο τῆς Παναγίας τοῦ Κύκκου στή Λευκωσία.

 ΜΕΓΑΛΗ ΔΕΥΤΕΡΑ
25 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2016

Χοροστάτησε κατά τήν ἀκολουθία τοῦ Νυμφίου στόν ἱερό ναό ἁγίου 
Προκοπίου στό Μετόχιο τῆς Παναγίας τοῦ Κύκκου στή Λευκωσία.

ΜΕΓΑΛΗ ΤΡΙΤΗ
26 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2016

Χοροστάτησε κατά τήν ἀκολουθία τοῦ Νυμφίου στόν ἱερό ναό ἁγίου 
Προκοπίου στό Μετόχιο τῆς Παναγίας τοῦ Κύκκου στή Λευκωσία.

ΜΕΓΑΛΗ ΤΕΤΑΡΤΗ
27 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2016

Χοροστάτησε κατά τήν ἀκολουθία τοῦ Ἁγίου Εὐχελαίου καί τοῦ Νιπτῆρος 
στόν ἱερό ναό ἁγίου Προκοπίου στό Μετόχιο τῆς Παναγίας τοῦ Κύκκου 
στή Λευκωσία.

ΜΕΓΑΛΗ ΠΕΜΠΤΗ
28 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2016

Τέλεσε τή Θεία Λειτουργία καί χοροστάτησε κατά τήν ἀκολουθία τῶν 
Παθῶν στόν ἱερό ναό ἁγίου Προκοπίου στό Μετόχιο τῆς Παναγίας τοῦ 
Κύκκου στή Λευκωσία.

ΜΕΓΑΛΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
29 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2016

Χοροστάτησε κατά τήν ἀκολουθία τῶν Μεγάλων Ὡρῶν καί τοῦ Ἑσπερινοῦ 
τῆς Ἀποκαθηλώσεως στόν ἱερό ναό ἁγίου Προκοπίου στό Μετόχιο 
τῆς Παναγίας τοῦ Κύκκου στή Λευκωσία καί χοροστάτησε κατά τήν 
ἀκολουθία τοῦ Ἐπιταφίου στήν ἱερά Μονή τῆς Παναγίας τοῦ Κύκκου.

ΜΕΓΑΛΟ ΣΑΒΒΑΤΟ
30 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2016 Τέλεσε τή Θεία Λειτουργία στήν ἱερά Μονή τῆς Παναγίας τοῦ Κύκκου.

ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΟΥ ΠΑΣΧΑ
1 ΜΑΪΟΥ 2016

Χοροστάτησε κατά τήν ἀκολουθία τοῦ Ὄρθρου τῆς Ἀναστάσεως καί 
ἀκολούθως τέλεσε τή Θεία Λειτουργία στήν ἱερά Μονή τῆς Παναγίας τοῦ 
Κύκκου. Χοροστάτησε κατά τήν ἀκολουθία του Ἑσπερινοῦ τῆς Ἀγάπης 
στόν ἴδιο ναό.
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ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗ ΤΑΜΑΣΟΥ ΚΑΙ ΟΡΕΙΝΗΣ ΚΥΡΙΟΥ ΗΣΑΪΟΥ
ΧΡΟΝΙΚΑ  ΜΑΡΤΙΟΥ 2016

       Ζ Ζ Ζ
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ

4 ΜΑΡΤΙΟΥ 2016

Ο Πανιερώτατος Μητροπολίτης Ταμασού και Ορεινής κ. Ησαΐας παρέστη 
στα εγκαίνια του Υποκαταστήματος της ΣΠΕ Λακατάμειας -Δευτεράς 
στην περιοχή Ανθούπολης και τέλεσε τον Αγιασμό. 

ΚΥΡΙΑΚΗ
6 ΜΑΡΤΙΟΥ 2016

Λειτούργησε στον ιερό ναό της Αγίας Ειρήνης στον Φαρμακά, κήρυξε τον 
θείο λόγο και τέλεσε το Εθνικό Μνημόσυνο του Υπαρχηγού της Ε.Ο.Κ.Α. 
1955-59 Γρηγόρη Αυξεντίου.
Τα εσπέρας χοροστάτησε κατά την ακολουθία του Εσπερινού στην Ιερά 
Μονή του Αγίου Ιωάννου του Θεολόγου παρά το Φικάρδου και ενθρόνισε 
την πρώτη Ηγουμένη της Μονής, Παναρέτη Μοναχή.

ΤΕΤΑΡΤΗ
9 ΜΑΡΤΙΟΥ 2016

Παρέστη και χαιρέτησε την Εκδήλωση, που διοργάνωσε το Τμήμα 
Περιβάλλοντος  της Ιεράς Μητροπόλεως Ταμασού και Ορεινής στο 
Συνοδικό της Ιεράς Μητροπόλεως με θέμα: «Η πραγματική συμπεριφορά 
ενός χριστιανού απέναντι στα ζώα». 

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
11 ΜΑΡΤΙΟΥ 2016

Μίλησε στους Ιερείς της Μητροπολιτικής Περιφέρειας Ταμασού και 
Ορεινής σε Ιερατική Σύναξη στο Συνοδικό της Μητροπόλεως.

ΚΥΡΙΑΚΗ
13 ΜΑΡΤΙΟΥ 2016

Λειτούργησε στον ιερό ναό του Προφήτου Ηλιού στους Αγίους Τριμιθιάς, 
κήρυξε τον θείο λόγο και τέλεσε το Εθνικό Μνημόσυνο του ήρωα του 
Απελευθερωτικού Αγώνα της Ε.Ο.Κ.Α. 1955-59 Ευαγόρα Παλληκαρίδη.
Το εσπέρας χοροστάτησε κατά την ακολουθία του Κατανυκτικού 
Εσπερινού της Συγχωρήσεως στον ιερό ναό του Αγίου Γεωργίου στην 
Πάνω Δευτερά και μίλησε με θέμα: «Το Στάδιο των αρετών».

ΤΕΤΑΡΤΗ
16 ΜΑΡΤΙΟΥ 2016

Επισκέφθηκε το Λύκειο Παλαιομετόχου και μίλησε απαντώντας σε 
διάφορες ερωτήσεις των μαθητών.  

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
18 ΜΑΡΤΙΟΥ 2016

Χοροστάτησε κατά την Ακολουθία των Χαιρετισμών, ανέγνωσε την 
Α΄ Στάση και κήρυξε τον θείο λόγο στον Καθεδρικό Ναό του Αγίου 
Νικολάου στο Επισκοπειό.   

ΚΥΡΙΑΚΗ
20 ΜΑΡΤΙΟΥ 2016

Λειτούργησε στον ιερό ναό του Αγίου Γεωργίου στους Καπέδες και κήρυξε 
τον θείο λόγο.
Το απόγευμα παρέστη και μίλησε στη Φιλανθρωπική Εκδήλωση, που 
διοργάνωσε ο Χριστιανικός Σύνδεσμος Γυναικών Καμπιών.

ΤΡΙΤΗ
22 ΜΑΡΤΙΟΥ 2016

Παρέστη σε εκδήλωση που διοργάνωσε το Κ.Υ.Κ.Α.Τ σε συνεργασία με 
τους Συνδέσμους Γονέων των Δημοτικών Σχολείων Δευτεράς, Ανάγειας 
και Ψιμολόφου με θέμα: «Η σεξουαλική κακοποίηση των παιδιών» και 
ανέγνωσε χαιρετισμό. 
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ΠΕΜΠΤΗ
24 ΜΑΡΤΙΟΥ 2016

Παρέστη στο ενδοσχολικό εορτασμό για τις Εθνικές Επετείους της 25ης 
Μαρτίου 1821 και της 1ης Απριλίου 1955, που έγινε στο Δημοτικό Σχολείο 
Καλού Χωρίου Ορεινής.
Το εσπέρας χοροστάτησε κατά την ακολουθία του Εσπερινού της εορτής 
του Ευαγγελισμού της Θεοτόκου στον ιερό ναό Παναγίας της Οδηγήτριας 
στο Παλαιομέτοχο και κήρυξε τον θείο λόγο.

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
25 ΜΑΡΤΙΟΥ 2016

Λειτούργησε στον πανηγυρίζοντα ιερό ναό της Παναγίας της 
Ευαγγελίστριας στην Κλήρου, κήρυξε τον θείο λόγο και προέστη 
της Δοξολογίας για την Εθνική Επέτειο της 25ης Μαρτίου 1821. Τον 
Πανηγυρικό της ημέρας εκφώνησε ο Έντιμος Έπαρχος Λευκωσίας κ. 
Μάριος Παναγίδης. Μετά τη Δοξολογία δέχτηκε τον χαιρετισμό της 
παρέλασης, στην οποία έλαβαν μέρος μαθητές και άλλα οργανωμένα 
σύνολα της περιοχής Ταμασού.
Το εσπέρας χοροστάτησε κατά την Ακολουθία των Χαιρετισμών, 
ανέγνωσε τη Β΄ Στάση και κήρυξε τον θείο λόγο στον ιερό ναό του Αγίου 
Γεωργίου στο Αρεδιού.   

ΚΥΡΙΑΚΗ
27 ΜΑΡΤΙΟΥ 2016

Λειτούργησε στον ιερό ναό του Αγίου Θεράποντος στον Λυθροδόντα και 
κήρυξε τον θείο λόγο. 
Το βράδυ παρέστη σε Εκδήλωση για τις Εθνικές Επετείους της 25ης 
Μαρτίου 1821 και της 1ης Απριλίου 1955, που διοργάνωσε το Σωματείο 
«Εθνικός» Δευτεράς.

ΤΕΤΑΡΤΗ
30 ΜΑΡΤΙΟΥ 2016

Προήδρευσε συνεδρίας της Επιτροπής Εκπροσώπων των Ιερών 
Μητροπόλεων και της Αστυνομικής Δύναμης Κύπρου με συζήτηση σε 
θέματα που αφορούν τους δύο φορείς. 
Το βράδυ παρέστη σε εκδήλωση που διοργάνωσε το Δημοτικό Σχολείο 
Δευτεράς για τις Εθνικές Επετείους της 25ης Μαρτίου 1821 και της 1ης 
Απριλίου 1955.

ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗ ΤΑΜΑΣΟΥ ΚΑΙ ΟΡΕΙΝΗΣ ΚΥΡΙΟΥ ΗΣΑΪΟΥ
ΧΡΟΝΙΚΑ ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2016

       Ζ Ζ Ζ

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
1 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2016

Ο Πανιερώτατος Μητροπολίτης Ταμασού και Ορεινής κ. Ησαΐας προέστη 
της πανηγυρικής Δοξολογίας για την Εθνική Επέτειο της 1ης Απριλίου 
1955 στον ιερό ναό του Αγίου Γεωργίου στην Πάνω Δευτερά. Τον 
πανηγυρικό της ημέρας εκφώνησε η Γενική  Διευθύντρια του Υπουργείου 
Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος κα Ολυμπία 
Στυλιανού. Στη συνέχεια ο Πανιερώτατος, συμπαραστατούμενος από 
τον ιερό κλήρο και τους τοπικούς άρχοντες, δέχθηκε τον χαιρετισμό 
παρέλασης στην οποία έλαβαν μέρος Σχολεία και άλλα Οργανωμένα 
Σύνολα της Μητροπολιτικής Περιφέρειας Ταμασού και Ορεινής.
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ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
1 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2016

Το εσπέρας χοροστάτησε κατά την Ακολουθία των Χαιρετισμών, 
ανέγνωσε την Γ΄ Στάση στον ιερό ναό του Αγίου Γεωργίου στη Βαβατσινιά 
και κήρυξε τον θείο λόγο.

ΚΥΡΙΑΚΗ
3 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2016

Λειτούργησε στον ιερό ναό της Αγίας Παρασκευής στους Εργάτες και 
κήρυξε τον θείο λόγο. 

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
8 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2016

Μίλησε στους Ιερείς της Μητροπολιτικής Περιφέρειας Ταμασού και 
Ορεινής σε Ιερατική Σύναξη στο Συνοδικό της Μητροπόλεως.
Το εσπέρας χοροστάτησε κατά την Ακολουθία των Χαιρετισμών, 
ανέγνωσε την Δ΄ Στάση στον ιερό ναό της Παναγίας στο Παλαιχώρι και 
κήρυξε τον θείο λόγο.

ΣΑΒΒΑΤΟ
9 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2016

Λειτούργησε στον ιερό ναό του Αγίου Νικολάου στη Λακατάμεια, κήρυξε 
τον θείο λόγο και τέλεσε το μνημόσυνο του αειμνήστου Υπουργού 
Παιδείας και Πολιτισμού Άκη Κλεάνθους.

ΚΥΡΙΑΚΗ
10 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2016

Λειτούργησε στον ιερό ναό του Αγίου Ιωάννου του Χρυσοστόμου στη 
Λακατάμεια και κήρυξε τον θείο λόγο.
Παρέστη σε συνάντηση των εκτοπισθέντων κατοίκων της κοινότητας 
Παλαικύθρου και μίλησε με θέμα: «Το νόημα της Μεγάλης 
Τεσσαρακοστής». 

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
15 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2016

Χοροστάτησε κατά την Ακολουθία του Ακαθίστου Ύμνου, ανέγνωσε 
Στάσεις του στον ιερό ναό του Αγίου Νεοφύτου στην Ανθούπολη και 
κήρυξε τον θείο λόγο.   

ΣΑΒΒΑΤΟ
16 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2016

Παρέστη στην τελετή λήξης των Παγκύπριων Αγώνων Ποδηλασίας που 
έγιναν στην Αγροκηπιά.
Παρέστη στην εορταστική εκδήλωση που οργάνωσε το Κ.Υ.Κ.Α.Τ με 
σκοπό τη συλλογή τροφίμων, που έγινε σε μεγάλο εμπορικό κέντρο στη 
Λευκωσία.

ΚΥΡΙΑΚΗ
17 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2016

Λειτούργησε στον Καθεδρικό Ναό του Αγίου Νικολάου στο Επισκοπειό 
και κήρυξε τον θείο λόγο.
Παρέστη στην τελετή λήξης του πρωταθλήματος ποδοσφαίρου, που 
διοργάνωσαν οι Κατχηχητικές Συνάξεις Νέων της Μητροπολιτικής 
Περιφέρειας Ταμασού και Ορεινής.
Το απόγευμα παρέστη και μίλησε στη Φιλανθρωπική Εκδήλωση, που 
διοργάνωσε ο Χριστιανικός Σύνδεσμος Γυναικών Παλαιομετόχου και 
μίλησε με θέμα: «Ο Χριστιανός ενώπιον των εκτρώσεων».

ΤΕΤΑΡΤΗ
20 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2016

Παρέστη στην τελετή των Αποκαλυπτηρίων της προτομής του Υπαρχηγού 
της Ε.Ο.Κ.Α. 1955 – 59 Γρηγόρη Αυξεντίου στην Κλήρου και τέλεσε το 
Τρισάγιο.
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ΣΑΒΑΤΟ ΤΟΥ ΛΑΖΑΡΟΥ
23 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2016

Λειτούργησε στην Ιερά Μονή του Αγίου Ιωάννου του Θεολόγου παρά το 
Φικάρδου και κήρυξε τον θείο λόγο. 
Το βράδυ παρέστη σε Εκδήλωση παρουσίασης Εκκλησιαστικών Ύμνων της 
Μεγάλης Εβδομάδος που έγινε στον ιερό ναό των Αγίων Κωνσταντίνου 
και Ελένης στο Τσέρι και απηύθυνε χαιρετισμό. 

ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΩΝ ΒΑΪΩΝ
24 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2016

Λειτούργησε στον ιερό ναό της Αγίας Μαρίνης στον Αναλυόντα και 
κήρυξε τον θείο λόγο.
Το εσπέρας χοροστάτησε κατά την Ακολουθία του Νυμφίου στον ιερό ναό 
των Αγίων Νόμωνος και Βηχιανού στην Ανάγυια και κήρυξε τον θείο λόγο.   

ΜΕΓΑΛΗ ΔΕΥΤΕΡΑ
25 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2016

Το εσπέρας χοροστάτησε κατά την Ακολουθία του Νυμφίου στον ιερό ναό 
Παναγίας Οδηγήτριας στα Πέρα Ορεινής και κήρυξε τον θείο λόγο.   

ΜΕΓΑΛΗ  ΤΡΙΤΗ
26 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2016

Το εσπέρας χοροστάτησε κατά την Ακολουθία του Νυμφίου στον ιερό ναό 
των Αγίων Κωνσταντίνου και Ελένης στο Τσέρι και κήρυξε τον θείο λόγο.   

ΜΕΓΑΛΗ  ΤΕΤΑΡΤΗ
27 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2016

Τέλεσε την Προηγιασμένη Θεία Λειτουργία στην Ιερά Μονή του Αγίου 
Ηρακλειδίου στο Πολιτικό.
Το εσπέρας τέλεσε το Μυστήριο του Αγίου Ευχελαίου και χοροστάτησε 
κατά την ακολουθία του Νιπτήρος στον ιερό ναό Μεταμορφώσεως του 
Σωτήρος στην Ανθούπολη και κήρυξε τον θείο λόγο.

ΜΕΓΑΛΗ  ΠΕΜΠΤΗ
28 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2016

Τέλεσε τη Θεία Λειτουργία στην Ιερά Μονή του Αγίου Παντελεήμονος 
Αχερά και κήρυξε τον θείο λόγο.
Το εσπέρας χοροστάτησε κατά την ακολουθία των Αγίων Παθών στον ιερό 
ναό της Αγίας Βαρβάρας στην Αγία Βαρβάρα.

ΜΕΓΑΛΗ  ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
29 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2016

 

Χοροστάτησε κατά την ακολουθία των Μεγάλων Ωρών και του 
Εσπερινού της Αποκαθηλώσεως στον ιερό ναό Παναγίας Οδηγήτριας στο 
Παλαιομέτοχο.
Το εσπέρας προέστη της Ακολουθίας του Επιταφίου στον ιερό ναό του 
Αγίου Νικολάου στην Κάτω Δευτερά.

ΜΕΓΑ ΣΑΒΒΑΤΟ
30 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2016

Λειτούργησε στον ιερό ναό του Αγίου Γεωργίου στο Καμπί Φαρμακά και 
κήρυξε τον θείο λόγο.
Το Μεσονύκτιο προέστη της Ακολουθίας του Όρθρου και της Θείας 
Λειτουργίας της Αναστάσεως στον Καθεδρικό Ναό του Αγίου Νικολάου 
στο Επισκοπειό.
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ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤH ΤΡΙΜΥΘΟΥΝΤΟΣ  ΚΥΡΙΟΥ  ΒΑΡΝΑΒΑ
ΧΡΟΝΙΚΑ ΜΑΡΤΙΟΥ 2016 

     Ζ Ζ Ζ
ΚΥΡΙΑΚΗ

6 ΜΑΡΤΙΟΥ 2016

Ὁ Πανιερώτατος Μητροπολίτης Τριμυθοῦντος κύριος Βαρνάβας 
λειτούργησε στόν Ἱερό Ναό Παναγίας Κάτω Λευκάρων καί κήρυξε τόν 
θεῖο λόγο.

ΚΥΡΙΑΚΗ
13 ΜΑΡΤΙΟΥ 2016

Λειτούργησε στόν Μητροπολιτκό Ναό Παναγίας Εὐαγγελιστρίας Ἰδαλίου 
καί κήρυξε τόν θεῖο λόγο.
Χοροστάτησε κατά τήν ἀκολουθία τοῦ Κατανυκτικοῦ Ἑσπερινοῦ στό 
παρεκκλήσιο τῆς Ἁγίας Παρασκευῆς στή Μοσφιλωτή.

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
18 ΜΑΡΤΙΟΥ 2016

Χοροστάτησε κατά τήν ἀκολουθία τῆς Α΄ Στάσης τῶν Χαιρετισμῶν τῆς 
Θεοτόκου στόν Ἱερό Ναό Μεταμορφώσεως Πέρα Χωρίου.

ΣΑΒΒΑΤΟ
19 ΜΑΡΤΙΟΥ 2016

Λειτούργησε στόν Ἱερό Ναό Τιμίου Προδρόμου Κόρνου καί κήρυξε τόν 
θεῖο λόγο. Κατά τή διάρκεια τῆς Θείας Λειτουργίας χειροτόνησε σέ 
διάκονο τόν θεολόγο κ. Ἀναστάση Παναγῆ.

ΚΥΡΙΑΚΗ
 20 ΜΑΡΤΙΟΥ 2016 Λειτούργησε στόν Ἱερό Ναό Παναγίας Ἀθηαίνου καί κήρυξε τόν θεῖο λόγο.

ΠΕΜΠΤΗ
24 ΜΑΡΤΙΟΥ 2016

Χοροστάτησε κατά τήν ἀκολουθία τοῦ Ἑσπερινοῦ στόν πανηγυρίζοντα 
Ἱερό Ναό Παναγίας Καλαβασοῦ.

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
25 ΜΑΡΤΙΟΥ 2016

Λειτούργησε στόν πανηγυρίζοντα Μητροπολιτικό Ναό Παναγίας 
Εὐαγγελιστρίας Ἰδαλίου καί κήρυξε τόν θεῖο λόγο. 
Ἀκολούθως, προέστη τῆς Δοξολογίας ἐπί τῇ ἑορτῇ τῆς ἐθνικῆς ἐπετείου 
τῆς 25ης Μαρτίου 1821 στόν ἴδιο Μητροπολιτικό Ναό. Τόν πανηγυρικό 
τῆς ἡμέρας ἐκφώνησε ὁ κ. Ἀνδρέας Ἰωάννου, Βοηθός Διευθυντής τοῦ 
Λυκείου Ἰδαλίου.
Χοροστάτησε κατά τήν ἀκολουθία τῆς Β΄ Στάσης τῶν Χαιρετισμῶν τῆς 
Θεοτόκου στόν Ἱερό Ναό Ἁγίου Ἐπιφανίου Ἀλεθρικοῦ.

ΣΑΒΒΑΤΟ
26 ΜΑΡΤΙΟΥ 2016

Λειτούργησε στόν Ἱερό Ναό Ἀποστόλου Φιλίππου στόν Συνοικισμό Ἁγίου 
Ἀνδρέου Λατσιῶν καί κήρυξε τόν θεῖο λόγο.

ΚΥΡΙΑΚΗ
27 ΜΑΡΤΙΟΥ 2016

Λειτούργησε στόν Ἱερό Ναό Ἁγίου Ἰωάννου τοῦ Θεολόγου Ψευδᾶ καί 
κήρυξε τόν θεῖο λόγο.
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ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤH ΤΡΙΜΥΘΟΥΝΤΟΣ  ΚΥΡΙΟΥ  ΒΑΡΝΑΒΑ
ΧΡΟΝΙΚΑ ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2016 

     Ζ Ζ Ζ
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ

1 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2016

Ὁ Πανιερώτατος Μητροπολίτης Τριμυθοῦντος  κύριος Βαρνάβας προέστη 
τῆς Δοξολογίας ἐπί τῇ ἑορτῇ τῆς ἐθνικῆς ἐπετείου τῆς 1ης Ἀπριλίου 1955 
στόν Ἱερό Ναό Παναγίας Ἀθηαίνου. Τόν πανηγυρικό τῆς ἡμέρας ἐκφώνησε 
ἡ κ. Ἀνδρούλα Σιημητρᾶ, Ἐπιθεωρήτρια Δημοτικῆς Ἐκπαίδευσης.
Χοροστάτησε κατά τήν ἀκολουθία τῆς Γ΄ Στάσης τῶν Χαιρετισμῶν τῆς 
Θεοτόκου στόν Ἱερό Ναό Ἁγίας Μαρίνης Ψεματισμένου.

ΣΑΒΒΑΤΟ-ΚΥΡΙΑΚΗ
2-3 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2016

Προέστη ἀγρυπνίας, μέ τήν εὐκαιρία τῆς ἑορτῆς τῆς Σταυροπροσκυ-
νήσεως, στήν πανηγυρίζουσα Ἱερά Μονή Σταυροβουνίου. 

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
8 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2016

Χοροστάτησε κατά τήν ἀκολουθία τῆς Δ΄ Στάσης τῶν Χαιρετισμῶν τῆς 
Θεοτόκου στήν Ἱερά Μονή Ἁγίας Θέκλης Μοσφιλωτῆς.

ΚΥΡΙΑΚΗ
10 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2016

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

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ-ΣΑΒΒΑΤΟ  
15-16 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2016

Προέστη ἀγρυπνίας, μέ τήν εὐκαιρία τῆς ἑορτῆς τοῦ Ἀκαθίστου 
Ὕμνου πρός τήν Ὑπεραγία Θεοτόκο, στό παρεκκλήσιο τῆς Παναγίας 
Ἐλευθερώτριας καί Ἁγίας Παρασκευῆς στή Μοσφιλωτή.

ΚΥΡΙΑΚΗ
17 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2016

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

ΤΡΙΤΗ
19 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2016

Χοροστάτησε κατά τήν ἀκολουθία τοῦ Ἐπιταφίου τοῦ Ἁγίου Λαζάρου στόν 
Ἱερό Ναό Ἁγίου Λαζάρου Λάρνακος.

ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΩΝ ΒΑΪΩΝ
24 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2016

Λειτούργησε στόν Ἱερό Ναό Ἁγίων Κωνσταντίνου καί Ἑλένης Ἰδαλίου.
Χοροστάτησε κατά τήν ἀκολουθία τοῦ Νυμφίου στόν Ἱερό Ναό 
Μεταμορφώσεως Πέρα Χωρίου.

Μ. ΔΕΥΤΕΡΑ
25 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2016

Τέλεσε τή Θεία Λειτουργία τῶν προηγιασμένων Τιμίων Δώρων στό 
παρεκκλήσιο τῆς Ἁγίας Παρασκευῆς στή Μοσφιλωτή.
Χοροστάτησε κατά τήν ἀκολουθία τοῦ Νυμφίου στόν Ἱερό Ναό Παναγίας 
Σιᾶς.

Μ. ΤΡΙΤΗ
26 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2016

Τέλεσε τή Θεία Λειτουργία τῶν προηγιασμένων Τιμίων Δώρων στό 
παρεκκλήσιο τῆς Ἁγίας Παρασκευῆς στή Μοσφιλωτή.
Χοροστάτησε κατά τήν ἀκολουθία τοῦ Νυμφίου στόν Ἱερό Ναό Ἁγίας 
Μαρίνης Πυργῶν.

Μ. ΤΕΤΑΡΤΗ
27 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2016

Τέλεσε τή Θεία Λειτουργία τῶν προηγιασμένων Τιμίων Δώρων στήν Ἱερά 
Μονή Ἁγίου Μηνᾶ Βάβλας.
Τέλεσε τό Μυστήριο τοῦ Ἁγίου Εὐχελαίου στήν ἴδια Ἱερά Μονή.
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Μ. ΠΕΜΠΤΗ
28 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2016

Λειτούργησε στό παρεκκλήσιο τῆς Ἁγίας Παρασκευῆς στή Μοσφιλωτή.
Χοροστάτησε κατά τήν ἀκολουθία τῶν Ἁγίων Παθῶν στόν Ἱερό Ναό 
Τιμίου Προδρόμου Κόρνου.

Μ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
29 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2016

Χοροστάτησε κατά τήν ἀκολουθία τῶν Μεγάλων Ὡρῶν καί τοῦ Ἑσπερινοῦ 
τῆς Ἀποκαθηλώσεως στόν Ἱερό Ναό Ἁγίου Μοδέστου Κοφίνου. 
Χοροστάτησε κατά τήν ἀκολουθία τοῦ Ἐπιταφίου στόν Ἱερό Ναό Παναγίας 
Ἀθηαίνου.

Μ. ΣΑΒΒΑΤΟ-ΚΥΡΙΑΚΗ 
ΤΟΥ ΠΑΣΧΑ

30 ΑΠΡΙΛΙΟΥ - 1 ΜΑΪΟΥ 
2016

Λειτούργησε στόν Μητροπολιτικό Ναό Παναγίας Εὐαγγελιστρίας Ἰδαλίου.
Χοροστάτησε κατά τήν ἀκολουθία τοῦ Ὄρθρου τῆς Ἀναστάσεως καί 
ἀκολούθως τέλεσε τή Θεία Λειτουργία στόν Ἱερό Ναό Ἁγίου Ἐπιφανίου 
Ὀλυμπίων.

ΕΠΙΣΚΟΠΟΥ ΚΑΡΠΑΣΙΑΣ ΚΥΡΙΟΥ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΥ 
ΧΡΟΝΙΚΑ ΜΑΡΤΙΟΥ  2016

     Ζ Ζ Ζ
ΚΥΡΙΑΚΗ

6 ΜΑΡΤΙΟΥ 2016
Ὁ Θεοφιλέστατος Ἐπίσκοπος Καρπασίας κ. Χριστοφόρος λειτούργησε 
στόν  ἱερό ναό Ἁγίας Παρασκευῆς Λευκωσίας καί κήρυξε τόν θεῖο λόγο. 

ΠΕΜΠΤΗ
 24 ΜΑΡΤΙΟΥ 2016

Χοροστάτησε τό ἑσπέρας στόν πανηγυρίζοντα ἱερό ναό Παναγίας 
Φανερωμένης καί κήρυξε τόν θεῖο λόγο.

 ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
25 ΜΑΡΤΙΟΥ 2016

Λειτούργησε στόν πανηγυρίζοντα ἱερό ναό Παναγίας Παλουριωτίσσης. Τό 
ἑσπέρας κατά τήν Β΄ Στάση τῶν Χαιρετισμῶν χοροστάτησε στόν ἱερό ναό 
Ἁγίου Μάμαντος στή Λακατάμεια καί κήρυξε τόν θεῖο λόγο.

ΕΠΙΣΚΟΠΟΥ ΚΑΡΠΑΣΙΑΣ ΚΥΡΙΟΥ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΥ 
ΧΡΟΝΙΚΑ AΠΡΙΛΙΟΥ  2016

     Ζ Ζ Ζ
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ

1 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2016

Ὁ Θεοφιλέστατος Ἐπίσκοπος Καρπασίας κ. Χριστοφόρος χοροστάτησε 
κατά τήν Γ΄ Στάση τῶν Χαιρετισμῶν στόν  ἱερό ναό Ἀρχαγγέλου Μιχαήλ 
(Τρυπιώτη) καί κήρυξε τόν θεῖο λόγο. 

ΚΥΡΙΑΚΗ
 3 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2016 

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

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
      8 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2016

Χοροστάτησε κατά τή Δ΄ Στάση τῶν Χαιρετισμῶν στόν ἱερό ναό Ἁγίου 
Δημητρίου Λευκωσίας καί κήρυξε τόν θεῖο λόγο. 

ΚΥΡΙΑΚΗ
10 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2016

Λειτούργησε στόν  ἱερό ναό Ἁγίου Ἐλευθερίου Λατσιῶν καί κήρυξε τόν 
θεῖο λόγο.
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ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 
15 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2016

Χοροστάτησε κατά τήν ἀκολουθία τοῦ Ἀκαθίστου Ὕμνου στόν ἱερό ναό 
Ἁγίου Σπυρίδωνα (παλαιό κοιμητήριο) Λευκωσίας καί κήρυξε τόν θεῖο 
λόγο. 

ΚΥΡΙΑΚΗ
    17 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2016

Λειτούργησε στόν  ἱερό ναό Ἁγίου Γεωργίου Ἁγίου Δομετίου καί κήρυξε 
τόν θεῖο λόγο.

ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΩΝ ΒΑΪΩΝ
24 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2016

Λειτούργησε στήν ἱερά μονή Παναγίας Τροοδιτίσσης καί κήρυξε τόν θεῖο 
λόγο. Τό ἑσπέρας χοροστάτησε καί κήρυξε στόν ἱερό ναό Ἁγίου Γεωργίου 
Λατσιῶν καί κήρυξε τόν θεῖο λόγο.

Μ. ΔΕΥΤΕΡΑ
25 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2016

Χοροστάτησε τό ἑσπέρας στόν ἱερό ναό Ἁγίου Παντελεήμονος 
Μακεδονίτισσης καί κήρυξε τόν θεῖο λόγο. 

 Μ. ΤΡΙΤΗ
26 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2016

Χοροστάτησε τό ἑσπέρας στόν ἱερό ναό Ἁγίας Βαρβάρας στήν Ἀγλαντζιά 
καί κήρυξε τόν θεῖο λόγο.

Μ. ΤΕΤΑΡΤΗ
27 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2016

Χοροστάτησε τό ἑσπέρας στόν ἱερό ναό Ἁγίου Γεωργίου στήν Ἀγλαντζιά 
καί κήρυξε τόν θεῖο λόγο.

Μ. ΠΕΜΠΤΗ
28 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2016

Λειτούργησε στόν ἱερό ναό Ἀποστόλου Φιλίππου Λατσιῶν καί κήρυξε 
τόν θεῖο λόγο. Τό ἑσπέρας χοροστάτησε στόν ἱερό ναό Ἁγίας Παρασκευῆς 
Λακατάμειας.

Μ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
     29 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2016

Χοροστάτησε στόν ἱερό ναό Ἁγίου Νεκταρίου Ἀγλαντζιᾶς καί κήρυξε 
τόν θεῖο λόγο. Τό ἑσπέρας χοροστάτησε στόν ἱερό ναό Ἁγίου Συνεσίου 
Ριζοκαρπάσου καί κήρυξε τόν θεῖο λόγο.   

 Μ. ΣΑΒΒΑΤΟ
    30 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2016

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

ΕΠΙΣΚΟΠΟΥ ΑΡΣΙΝΟΗΣ ΚΥΡΙΟΥ ΝΕΚΤΑΡΙΟΥ
ΧΡΟΝΙΚΑ  ΜΑΡΤΙΟΥ 2016

     Ζ Ζ Ζ
ΚΥΡΙΑΚΗ

6 ΜΑΡΤΙΟΥ 2016

Ο Θεοφιλέστατος Επίσκοπος Αρσινόης κ. Νεκτάριος λειτούργησε 
στον ιερό Ναό των Αποστόλων Πέτρου και Παύλου στην Αργάκα και 
προέστη του εθνικού μνημοσύνου του ήρωα της Κοινότητας Δημητράκη 
Παπαμιλτιάδου.

ΚΥΡΙΑΚΗ
13 ΜΑΡΤΙΟΥ 2016

Λειτούργησε στον ιερό Ναό της Μεταμορφώσεως του Σωτήρος στην 
Αυδήμου και κήρυξε τον θείο λόγο.
Το εσπέρας χοροστάτησε κατά την ακολουθία του κατανυκτικού 
Εσπερινού στον ιερό Ναό του Αποστόλου Ανδρέου Πόλεως Χρυσοχούς.
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ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
18 ΜΑΡΤΙΟΥ 2016

Χοροστάτησε και ανέγνωσε την Α΄ Στάση των Χαιρετισμών της Θεοτόκου 
στον ιερό Ναό του Αποστόλου Ανδρέου Πόλεως Χρυσοχούς. και κήρυξε 
τον θείο λόγο.

ΚΥΡΙΑΚΗ
20 ΜΑΡΤΙΟΥ 2016

Λειτούργησε στον ιερό Ναό του Αγίου Ιωάννου του Θεολόγου στη 
Λάρνακα και προέστη του εθνικού μνημοσύνου του ήρωα Πετράκη 
Κυπριανού.

πέμπτη
24 Μαρτιου 2016

Χοροστάτησε κατά την ακολουθία του εσπερινού στον πανηγυρίζοντα 
ιερό Ναό της Παναγίας Χρυσελεούσης στην Ίννια και κήρυξε τον θείο 
λόγο.

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
25 ΜΑΡΤΙΟΥ 2016

Λειτούργησε στον πανηγυρίζοντα ιερό Ναό της Παναγίας Φανερωμένης 
στη Λάρνακα και προέστη της Δοξολογίας για την Εθνική Επέτειο.
Το εσπέρας χοροστάτησε κατά την ακολουθία του εσπερινού και 
ανέγνωσε τη Β΄ Στάση των Χαιρετισμών της Θεοτόκου στον ιερό Ναό του 
Αγίου Μάμαντος στην Περιστερώνα.

ΚΥΡΙΑΚΗ
27 ΜΑΡΤΙΟΥ 2016

Λειτούργησε στον ιερό Ναό της Παναγίας Χρυσοαιματούσης στη 
Χλώρακα και προέστη του εθνικού μνημοσύνου του ήρωα Γεωργίου Αζίνα.

ΕΠΙΣΚΟΠΟΥ ΑΡΣΙΝΟΗΣ ΚΥΡΙΟΥ ΝΕΚΤΑΡΙΟΥ
ΧΡΟΝΙΚΑ  ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2016

     Ζ Ζ Ζ
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ

1 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2016

Ο Θεοφιλέστατος Επίσκοπος Αρσινόης κ. Νεκτάριος προέστη της 
Δοξολογίας για την Εθνική Επέτειο στον ιερό Ναό του Αγίου Λαζάρου στη 
Λάρνακα.
Το εσπέρας χοροστάτησε και ανέγνωσε την Γ΄ Στάση των Χαιρετισμών 
της Θεοτόκου στον ιερό Ναό των Αποστόλων Πέτρου και Παύλου στην 
Αργάκα.

ΚΥΡΙΑΚΗ
3 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2016

Λειτούργησε στην ιερά Μονή του Τιμίου Σταυρού στο Όμοδος και κήρυξε 
τον θείο λόγο.

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
8 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2016

Χοροστάτησε και ανέγνωσε την Δ΄ Στάση των Χαιρετισμών της Θεοτόκου 
στον ιερό Ναό του Αποστόλου Ανδρέου στην Πόλη Χρυσοχούς και κήρυξε 
τον θείο λόγο.

ΚΥΡΙΑΚΗ
10 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2016

Λειτούργησε στον ιερό Ναό της Αγίας Μαρίνας στην Ποταμιού και κήρυξε 
τον θείο λόγο.

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
15 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2016

Χοροστάτησε κατά την ακολουθία του Ακαθίστου Ύμνου στον ιερό Ναό 
της Παναγίας Χρυσελεούσης στην Ακουρδάλια.

245ΕΠΙΣΚΟΠΟΥ ΑΡΣΙΝΟΗΣ  ΧΡΟΝΙΚΑ ΜΑΡΤΙΟΥ



ΚΥΡΙΑΚΗ
17 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2016

Λειτούργησε στον ιερό Ναό του Αγίου Μάμαντος στην Περιστερώνα και 
κήρυξε τον θείο λόγο.

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
22 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2016

Χοροστάτησε κατά την ακολουθία του εσπερινού στον πανηγυρίζοντα 
ιερό Ναό του Αγίου Λαζάρου στη Λάρνακα.

ΣΑΒΒΑΤΟ
23 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2016

Συλλειτούργησε με τον μητροπολίτη Κιτίου κ. Χρυσόστομο στον 
πανηγυρίζοντα ιερό Ναό του Αγίου Λαζάρου στη Λάρνακα.
Το εσπέρας χοροστάτησε κατά την ακολουθία των εσπερινού στον ίδιο 
ιερό Ναό και προέστη της καθιερωμένης λιτανείας.

ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΩΝ ΒΑΙΩΝ
24 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2016

Λειτούργησε στον ιερό ναό του Αγίου Λαζάρου στη Λάρνακα.
Το εσπέρας χοροστάτησε κατά την ακολουθία του όρθρου της Μεγάλης 
Δευτέρας στον ιερό ναό του Αγίου Παντελεήμονος στο Μενεού.

ΜΕΓΑΛΗ ΔΕΥΤΕΡΑ
25 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2016

Το εσπέρας χοροστάτησε κατά την ακολουθία του όρθρου της Μεγάλης 
Τρίτης στον ιερό ναό του Αγίου Μάμαντος στην Περιστερώνα και κήρυξε 
τον θείο λόγο.

ΜΕΓΑΛΗ ΤΡΙΤΗ
26 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2016

Τέλεσε τη Θεία Λειτουργία των Προηγιασμένων Δώρων στον ιερό Ναό 
του Αποστόλου Ανδρέου στην Πόλη Χρυσοχούς.
Το εσπέρας χοροστάτησε κατά την ακολουθία του όρθρου της Μεγάλης 
Τετάρτης στον ιερό ναό του Αποστόλου Ανδρέου στην Πόλη Χρυσοχούς 
και κήρυξε τον θείο λόγο.

ΜΕΓΑΛΗ ΤΕΤΑΡΤΗ
27 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2016

Το εσπέρας χοροστάτησε κατά την ακολουθία του όρθρου της Μεγάλης 
Πέμπτης στον ιερό ναό του Αγίου Μάμαντος στην Περιστερώνα.

ΜΕΓΑΛΗ ΠΕΜΠΤΗ
28 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2016

Λειτούργησε στον ιερό ναό του Αποστόλου Ανδρέου στην Πόλη 
Χρυσοχούς.
Το εσπέρας χοροστάτησε κατά την ακολουθία των Παθών στον ιερό ναό 
του Αποστόλου Ανδρέου στην Πόλη Χρυσοχούς.

ΜΕΓΑΛΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
29 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2016

Χοροστάτησε κατά την ακολουθία του εσπερινού της Αποκαθηλώσεως 
στον ιερό ναό του Αποστόλου Ανδρέου στην Πόλη Χρυσοχούς.
Το εσπέρας χοροστάτησε κατά την ακολουθία του Επιταφίου στον ιερό 
ναό του Αγίου Λαζάρου στη Λάρνακα.

ΜΕΓΑΛΟ ΣΑΒΒΑΤΟ
30 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2016

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

ΑΓΙΟΝ ΠΑΣΧΑ
Χοροστάτησε κατά την ακολουθία του όρθρου της Αναστάσεως και 
ακολούθως λειτούργησε στον ιερό Ναό του Αποστόλου Ανδρέου στην 
Πόλη Χρυσοχούς.

246 ΕΠΙΣΚΟΠΟΥ ΑΡΣΙΝΟΗΣ  ΧΡΟΝΙΚΑ ΑΠΡΙΛΙΟΥ



ΕΠΙΣΚΟΠΟΥ ΑΜΑΘΟΥΝΤΟΣ  ΚΥΡΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ 
ΧΡΟΝΙΚΑ  ΜΑΡΤΙΟΥ 2016

     Ζ Ζ Ζ
ΚΥΡΙΑΚΗ

6 ΜΑΡΤΙΟΥ 2016
Ὁ Θεοφιλέστατος Ἐπίσκοπος Ἀμαθοῦντος κύριος Νικόλαος τέλεσε τή 
Θεία Λειτουργία στόν ἱερό ναό Τιμίου Σταυροῦ Π. Πολεμιδιῶν.

ΚΥΡΙΑΚΗ
13 ΜΑΡΤΙΟΥ 2016 Τέλεσε τή Θεία Λειτουργία στόν ἱερό ναό Παναγίας Γλυκιώτισσας.

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
18 ΜΑΡΤΙΟΥ 2016

Χοροστάτησε καί ἀνέγνωσε τήν Α’ Στάση τῶν Χαιρετισμῶν πρός τήν 
Ὑπεραγία Θεοτόκο στόν ἱερό ναό Παναγίας Χρυσοπολίτισσας Ὕψωνα.

ΚΥΡΙΑΚΗ
20 ΜΑΡΤΙΟΥ 2016

Τέλεσε τή Θεία Λειτουργία στόν ἱερό ναό Παναγίας Χρυσαϊφυλιώτισσας 
στήν Ἁγία Φύλα. 

ΠΕΜΠΤΗ
24 ΜΑΡΤΙΟΥ 2016

Χοροστάτησε κατά τήν ἀκολουθία τοῦ ἑσπερινοῦ στόν πανηγυρίζοντα 
ἱερό ναό Εὐαγγελισμοῦ Λόφου.

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
25 ΜΑΡΤΙΟΥ 2016

Τέλεσε τή Θεία Λειτουργία στόν πανηγυρίζοντα ἱερό ναό Παναγίας 
Εὐαγγελίστριας Κ. Πολεμιδιῶν.
Χοροστάτησε καί ἀνέγνωσε τή Β’ Στάση τῶν Χαιρετισμῶν πρός τήν 
Ὑπεραγία Θεοτόκο στόν ἱερό ναό Παναγίας Ἰαματικῆς Ἀρακαπᾶ.

ΚΥΡΙΑΚΗ
27 ΜΑΡΤΙΟΥ 2016 Τέλεσε τή Θεία Λειτουργία στόν ἱερό ναό Ἁγίου Νικολάου Ἄλασσας.

ΕΠΙΣΚΟΠΟΥ ΑΜΑΘΟΥΝΤΟΣ  ΚΥΡΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ 
ΧΡΟΝΙΚΑ  ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2016

     Ζ Ζ Ζ
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ

1 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2016

Ὁ Θεοφιλέστατος Ἐπίσκοπος Ἀμαθοῦντος κύριος Νικόλαος τέλεσε τή 
Θεία Λειτουργία στόν ἱερό ναό Ἁγίου Νικολάου Λεμεσοῦ καί ἀκολούθως 
προεξῆρχε  Δοξολογίας γιά τήν ἐπέτειο τοῦ ἐθνικοαπελευθερωτικοῦ 
ἀγώνα τῆς Ε.Ο.Κ.Α 1955-59.
Χοροστάτησε καί ἀνέγνωσε τή Γ’ Στάση τῶν Χαιρετισμῶν πρός τήν 
Ὑπεραγία Θεοτόκο στόν ἱερό ναό Παναγίας Πυργώτισσας Πύργου.

ΚΥΡΙΑΚΗ
3 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2016

Τέλεσε τή Θέια Λειτουργία στόν πανηγυρίζοντα ἱερό ναό Τιμίου Σταυροῦ 
Πάνω Πολεμιδιῶν.
Χοροστάτησε κατά τήν ἀκολουθία τοῦ κατανυκτικοῦ ἑσπερινοῦ στόν 
μητροπολιτικό ναό Παναγίας Παντανάσσης Καθολικῆς.

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
8 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2016

Χοροστάτησε καί ἀνέγνωσε τήν Δ’ Στάση τῶν Χαιρετισμῶν πρός τήν 
Ὑπεραγία Θεοτόκο στόν ἱερό ναό Ἁγίας Εἰρήνης Χρυσοβαλάντου στό 
Γενικό Νοσοκομεῖο Λεμεσοῦ.

247ΕΠΙΣΚΟΠΟΥ ΑΜΑΘΟΥΝΤΟΣ ΧΡΟΝΙΚΑ ΜΑΡΤΙΟΥ



ΚΥΡΙΑΚΗ
10 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2016

Τέλεσε τή Θεία Λειτουργία στόν ἱερό ναό Ἁγίου Τύχωνα στήν ὁμώνυμη 
κοινότητα.
Χοροστάτησε κατά τήν ἀκολουθία τοῦ κατανυκτικοῦ ἑσπερινοῦ στόν 
μητροπολιτικό ναό Παναγίας Παντανάσσης Καθολικῆς.

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
15 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2016

Χοροστάτησε κατά τήν ἀκολουθία τοῦ Ἀκαθίστου Ὕμνου στόν ἱερό ναό 
Ἁγίου Ἀρσενίου τοῦ Καππαδόκου στήν Κυπερούντα.

ΣΑΒΒΑΤΟ
16 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2016

Τέλεσε τή Θεία Λειτουργία στόν ἱερό ναό Ἁγίας Βαρβάρας Ζακακίου κατά 
τή διάρκεια τῆς ὁποίας χειροτόνησε σέ Διάκονο τον κ. Μᾶρκο Μάρκου.

ΚΥΡΙΑΚΗ
17 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2016

Τέλεσε τή Θεία Λειτουργία στόν ἱερό ναό Ἁγίου Ἰωσήφ τοῦ Μνήστορος.
Χοροστάτησε κατά τήν ἀκολουθία τοῦ κατανυκτικοῦ ἑσπερινοῦ στόν 
μητροπολιτικό ναό Παναγίας Παντανάσσης Καθολικῆς.

ΣΑΒΒΑΤΟ
23 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2016

Τέλεσε τή Θεία Λειτουργία στόν ἱερό ναό Ἁγίου Κοσμᾶ τοῦ Αἰτωλοῦ κατά 
τή διάρκεια τῆς ὁποίας χειροτόνησε σέ Πρεσβύτερο τόν Εὐλαβέστατο 
Διάκονο π.Δημοσθένη Καλαϊτζή.

ΚΥΡΙΑΚΗ
24 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2016

Τέλεσε τή Θεία Λειτουργία στόν ἱερό ναό Ἁγίου Ἀντωνίου.
Χοροστάτησε κατά τήν ἀκολουθία τοῦ Νυμφίου στόν ἱερό ναό Προφήτη 
Ἠλία Ποταμοῦ Γερμασόγειας.

ΜΕΓΑΛΗ ΔΕΥΤΕΡΑ
25 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2016

Χοροστάτησε κατά τήν ἀκολουθία τοῦ Νυμφίου στόν ἱερό ναό  Ἁγίου 
Στυλιανοῦ Συνοικισμοῦ Λινόπετρας.

ΜΕΓΑΛΗ ΤΡΙΤΗ
26 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2016

Χοροστάτησε κατά τήν ἀκολουθία τοῦ Νυμφίου στόν ἱερό ναό Ἀποστόλου 
Ἀνδρέα καί Ὁσίας Φωτεινῆς Συνοικισμοῦ Κολοσσίου.

ΜΕΓΑΛΗ ΤΕΤΑΡΤΗ
27 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2016

Χοροστάτησε κατά τήν ἀκολουθία τοῦ  ἱεροῦ Νιπτῆρος στόν ἱερό ναό 
Ἁγίου Σπυρίδωνα.

ΜΕΓΑΛΗ ΠΕΜΤΠΗ
28 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2016

Τέλεσε τή Θεία Λειτουργία στόν ἱερό ναό Ἀποστόλου Βαρνάβα 
Συνοικισμοῦ Ἁγίου Ἰωάννη.
Χοροστάτησε κατά τήν ἀκολουθία τῶν Ἁγίων Παθῶν στόν ἱερό ναό 
Ἀποστόλου Ἀνδρέα Μέσα Γειτονιᾶς.

ΜΕΓΑΛΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
29 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2016

Χοροστάτησε κατά τήν ἀκολουθία τῶν Μεγάλων Ὡρῶν, τοῦ ἑσπερινοῦ καί 
τῆς Ἀποκαθηλώσεως στόν ἱερό ναό Ἁγίας Μαρίνας Συνοικισμοῦ Καψάλου.
Χοροστάτησε κατά τήν ἀκολουθία τοῦ Ἐπιταφίου στόν ἱερό ναό Ἁγίου 
Νεοφύτου Συνοικισμοῦ Μακαρίου Γ’. 

ΜΕΓΑ ΣΑΒΒΑΤΟ
30 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2016

Τέλεσε τή Θεία Λειτουργία στόν ἱερό ναό Ἁγίου Μηνᾶ στόν Ἅγιο 
Ἀθανάσιο.
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ΕΠΙΣΚΟΠΟΥ ΛΗΔΡΑΣ ΚΑΙ ΗΓΟΥΜΕΝΟΥ ΤΗΣ ΙΕΡΑΣ ΜΟΝΗΣ
ΠΑΝΑΓΙΑΣ ΜΑΧΑΙΡΑ ΚΥΡΙΟΥ ΕΠΙΦΑΝΙΟΥ

ΧΡΟΝΙΚΑ ΜΑΡΤΙΟΥ – ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2016

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

ΕΠΙΣΚΟΠΟΥ ΧΥΤΡΩΝ  ΚΑΙ ΗΓΟΥΜΕΝΟΥ ΤΗΣ ΙΕΡΑΣ ΜΟΝΗΣ
ΑΓΙΟΥ ΝΕΟΦΥΤΟΥ ΚΥΡΙΟΥ ΛΕΟΝΤΙΟΥ
ΧΡΟΝΙΚΑ ΜΑΡΤΙΟΥ – ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2016

         Ζ Ζ Ζ
ΚΥΡΙΑΚΗ

6 ΜΑΡΤΙΟΥ 2016

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

ΤΕΤΑΡΤΗ  
9 ΜΑΡΤΙΟΥ 2016

Τέλεσε Αγιασμό στο Ανακουφιστικό Κέντρο «Αρχάγγελος Μιχαήλ» στο 
Μέσα Χωριό.

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
18 ΜΑΡΤΙΟΥ 2016

Χοροστάτησε κατά την ακολουθία των χαιρετισμών της Υπεραγίας 
Δεσποίνης ημών Θεοτόκου και ανέγνωσε την Α΄ στάση. 

ΔΕΥΤΕΡΑ  
18 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2016

Παρέστη σε συνεδρία του Συμβουλίου Επισκέψεων και Ευημερίας των 
Ασθενών του Νοσοκομείου Πάφου.

         Καθ’ όλες τις λοιπές Κυριακές και τις μεγάλες εορτές των μηνών Μαρτίου και Απριλίου,        
          καθώς και τη Μεγάλη Εβδομάδα χοροστάτησε ή και λειτούργησε στην Ιερά Μονή Αγίου  
            Νεοφύτου.

ΕΠΙΣΚΟΠΟΥ ΝΕΑΠΟΛΕΩΣ ΚΥΡΙΟΥ ΠΟΡΦΥΡΙΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗ ΤΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟΥ 
ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ ΣΤΟΥΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥΣ ΘΕΣΜΟΥΣ 

ΧΡΟΝΙΚΑ ΜΑΡΤΙΟΥ 2016

       Ζ Ζ Ζ
ΤΡΙΤΗ

01  ΜΑΡΤΙΟΥ 2016

Ο Θεοφιλέστατος Επίσκοπος Νεαπόλεως δέχθηκε σε γεύμα στην 
Αντιπροσωπεία της Εκκλησίας της Κύπρου στους Ευρωπαϊκούς Θεσμούς, 
τον επίσκοπο κ. Alain Paul Lebeaupin, πρέσβη του Βατικανού στους 
Ευρωπαϊκούς Θεσμούς.
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ΚΥΡΙΑΚΗ
06 ΜΑΡΤΙΟΥ 2016

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

ΤΕΤΑΡΤΗ
09 ΜΑΡΤΙΟΥ 2016

Ο Θεοφιλέστατος συνόδευσε τον απεσταλμένο των Η.Π.Α. για την 
Θρησκευτική Ελευθερία  κ. Shaun Casey στους ιερούς ναούς Παναγίας 
Περγαμιώτισσας, Αγίου Συνεσίου Ριζοκαρπάσου και στην ιερά Μονή 
Αποστόλου Βαρνάβα στα κατεχόμενα. 

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
11 ΜΑΡΤΙΟΥ 2016

Ο Θεοφιλέστατος εκπροσωπώντας τον Μακαριώτατο Αρχιεπίσκοπο 
Κύπρου κ.κ. Χρυσόστομο συμμετέσχε σε εκδήλωση κατά την  31η 
Συνέλευση των Ηνωμένων Εθνών στη Γενεύη για τα Ανθρώπινα 
Δικαιώματα με θέμα: ‘‘Διαθρησκευτική Επικοινωνία, Θρησκευτική 
Ελευθερία και Οικοδόμηση της Ειρήνης στην Κύπρο’’.

ΚΥΡΙΑΚΗ
13 ΜΑΡΤΙΟΥ 2016

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

ΚΥΡΙΑΚΗ
20 ΜΑΡΤΙΟΥ 2016

Ο Θεοφιλέστατος Επίσκοπος Νεαπόλεως συλλειτούργησε με τον 
Σεβασμιώτατο Μητροπολίτη Αυστρίας, Υπέρτιμο και Έξαρχο Ουγγαρίας 
και Μεσευρώπης κ. Αρσένιο και κήρυξε τον θείο λόγο στον ιερό ναό 
Αγίας Τριάδος στην Βιέννη. Ακολούθως, συγχοροστάτησε μετά του 
Σεβασμιωτάτου κατά  την επίσημο Δοξολογία για την Εθνική Επέτειο 
της 25ης Μαρτίου 1821 και στο Εθνικό Μνημόσυνο του Ρήγα Φεραίου-
Βελεστινλή. Το απόγευμα της ιδίας παρέστη στον Β΄ Κατανυκτικό 
Εσπερινό που τελέστηκε στον ιερό ναό Αγίου Γεωργίου του Πατριαρχείου 
Αντιοχείας στην Βιέννη. 

ΚΥΡΙΑΚΗ
27 ΜΑΡΤΙΟΥ 2016

Ο Θεοφιλέστατος τέλεσε τη Θεία Λειτουργία και κήρυξε τον θείο λόγο 
στον ιερό ναό Αγίου Νεκταρίου στην Mons στο Βέλγιο.

ΕΠΙΣΚΟΠΟΥ ΝΕΑΠΟΛΕΩΣ ΚΥΡΙΟΥ ΠΟΡΦΥΡΙΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗ ΤΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟΥ 
ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ ΣΤΟΥΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥΣ ΘΕΣΜΟΥΣ 

ΧΡΟΝΙΚΑ ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2016

                Ζ Ζ Ζ
ΚΥΡΙΑΚΗ

03 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2016

Ο Θεοφιλέστατος Επίσκοπος Νεαπόλεως κ. Πορφύριος τέλεσε τη Θεία 
Λειτουργία στον ιερό ναό Αρχαγγέλου Μιχαήλ στα Λατσιά και κήρυξε τον 
θείο λόγο.

ΔΕΥΤΕΡΑ
04 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2016

Ο Θεοφιλέστατος συμμετείχε στη συνεδρία της Εθνικής Επιτροπής 
πάταξης της Αρχαιοκαπηλίας στο Τμήμα Αρχαιοτήτων στη Λευκωσία. 

ΚΥΡΙΑΚΗ
10 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2016

Ο Θεοφιλέστατος τέλεσε τη Θεία Λειτουργία στον μητροπολιτικό ιερό 
ναό Παμμεγίστων Ταξιαρχών στις Βρυξέλλες και κήρυξε τον θείο λόγο.
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ΤΕΤΑΡΤΗ
13 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2016

Ο Θεοφιλέστατος συμμετείχε στην συνεδρία της Επιτροπής 
Αντιπροσώπων Ορθοδόξων Εκκλησιών στην Ευρωπαϊκή Ένωση στις 
Βρυξέλλες.  

ΚΥΡΙΑΚΗ
17 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2016

Ο Θεοφιλέστατος τέλεσε τη Θεία Λειτουργία στον ιερό ναό Αγίων 
Αναργύρων στις Peronnes-les-Binche στο Βέλγιο και κήρυξε τον θείο λόγο.

ΤΡΙΤΗ
19 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2016

Ο Θεοφιλέστατος δέχθηκε σε γεύμα εργασίας στην Αντιπροσωπεία 
της Εκκλησίας της Κύπρου στους Ευρωπαϊκούς Θεσμούς τον πρέσβη 
της Κυπριακής Δημοκρατίας στους Ευρωπαϊκούς Θεσμούς κ. Κορνήλιο 
Κορνηλίου και τον κ. Ανδρέα Φωτίου.
Το απόγευμα της ιδίας δέχθηκε σε συνάντηση στην Αντιπροσωπεία 
τον Πανιερώτατο Μητροπολίτη Αχαΐας κ. Αθανάσιο εκπρόσωπο της 
Εκκλησίας της Ελλάδας στους Ευρωπαϊκούς Θεσμούς.

ΣΑΒΒΑΤΟ
23 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2016

(ΣΑΒΒΑΤΟ ΤΟΥ 
ΛΑΖΑΡΟΥ)

Ο Θεοφιλέστατος Επίσκοπος Νεαπόλεως κ. Πορφύριος τέλεσε τη Θεία 
Λειτουργία στον ιερό ναό Αγίου Στυλιανού στη Λακατάμεια και κήρυξε 
τον θείο λόγο.

ΚΥΡΙΑΚΗ
24 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2016

(ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΩΝ ΒΑΪΩΝ-
ΠΡΩΙ-

ΑΚΟΛΟΥΘΙΑ ΤΟΥ 
ΝΥΜΦΙΟΥ-ΒΡΑΔΥ)

Ο Θεοφιλέστατος τέλεσε τη Θεία Λειτουργία στον ιερό ναό Αγίου 
Δημητρίου Παραλιμνίου και κήρυξε τον θείο λόγο.
Το εσπέρας της ιδίας χοροστάτησε και κατά  την Ακολουθία του Νυμφίου 
στον ιερό ναό Αποστόλου Ανδρέου στο Πλατύ Αγλαντζιάς και κήρυξε τον 
θείο λόγο.

ΔΕΥΤΕΡΑ
25 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2015

(ΜΕΓΑΛΗ ΔΕΥΤΕΡΑ)

Ο Θεοφιλέστατος χοροστάτησε κατά την ακολουθία του  Όρθρου της 
Μεγάλης Τρίτης στον ιερό ναό Αγίου Νεκταρίου στη Λεμεσό και κήρυξε 
τον θείο λόγο.

ΤΡΙΤΗ
26 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2015
(ΜΕΓΑΛΗ ΤΡΙΤΗ)

Ο Θεοφιλέστατος Επίσκοπος Νεαπόλεως κ. Πορφύριος χοροστάτησε 
κατά την ακολουθία του Όρθρου της Μεγάλης Τετάρτης στον ιερό ναό 
Αποστόλων Πέτρου και Παύλου στη Λεμεσό και κήρυξε τον θείο λόγο.

 ΤΕΤΑΡΤΗ
27 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2015

(ΜΕΓΑΛΗ ΤΕΤΑΡΤΗ)

Ο Θεοφιλέστατος χοροστάτησε κατά την ακολουθία του Όρθρου της 
Μεγάλης Πέμπτης στον ιερό ναό Αγίου Φανουρίου στην Αραδίππου και 
κήρυξε τον θείο λόγο.

ΠΕΜΠΤΗ
28 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2015

(ΜΕΓΑΛΗ ΠΕΜΠΤΗ - 
ΠΡΩΙ- 

ΜΕΓΑΛΗ ΠΕΜΠΤΗ - 
ΒΡΑΔΥ)

Ο Θεοφιλέστατος τέλεσε τη Θεία Λειτουργία στον ιερό ναό Αγίου 
Ελευθερίου Λατσιών και κήρυξε τον θείο λόγο. 
Το εσπέρας της ιδίας χοροστάτησε κατά την Ακολουθία των Αγίων Παθών 
στον ιερό ναό Αγίου Νικολάου Έγκωμης.
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ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 
29 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2016

(ΜΕΓΑΛΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 
- ΠΡΩΙ- 

ΜΕΓΑΛΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ- 
ΒΡΑΔΥ)

Ο Θεοφιλέστατος χοροστάτησε στην ακολουθία των Ωρών και του 
Εσπερινού της Αποκαθήλωσης στον ιερό ναό Αγίου Σάββα Λευκωσίας.
Το εσπέρας της ιδίας  χοροστάτησε κατά την ακολουθία του Όρθρου του 
Μεγάλου Σαββάτου στον ιερό ναό Αγίων Ομολογητών Λευκωσίας.

ΣΑΒΒΑΤΟ
30 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2016

(ΜΕΓΑΛΟ ΣΑΒΒΑΤΟ-
ΠΡΩΙ-

 ΜΕΓΑΛΟ ΣΑΒΒΑΤΟ-
ΒΡΑΔΥ)

Ο Θεοφιλέστατος Επίσκοπος Νεαπόλεως κ. Πορφύριος προέστη του 
εσπερινού της Αναστάσεως και της Θείας Λειτουργίας στον ιερό ναό 
Αγίου Γεωργίου στον Άγιο Δομέτιο.
Το βράδυ της ιδίας προέστη της ακολουθίας του όρθρου και της 
Θείας Λειτουργίας της Αναστάσεως στον ιερό ναό Αγίου Δημητρίου 
Ακροπόλεως στην Λευκωσία. 

ΕΠΙΣΚΟΠΟΥ ΜΕΣΑΟΡΙΑΣ ΚΥΡΙΟΥ ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ
               ΧΡΟΝΙΚΑ ΜΑΡΤΙΟΥ ΚΑΙ ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2016

           Ζ Ζ Ζ
Ὁ Θεοφιλέστατος Ἐπίσκοπος Μεσαορίας κ. Γρηγόριος κατά τοὺς μῆνες Μάρτιο καὶ Ἀπρίλιο 2016 
εἴτε χοροστάτησε εἴτε λειτούργησε καὶ κήρυξε σὲ ναούς τῆς Ἀρχιεπισκοπῆς καὶ ἀλλαχοῦ.

Δέχθηκε στὸ Γραφεῖο του ἐπισκέπτες, κληρικούς καὶ λαϊκούς, μὲ τοὺς ὁποίους συνεργάστηκε. 
Ὡς Ἐπίσκοπος τῆς Ἱεράς Ἀρχιεπισκοπῆς, ἐκπροσώπησε την Α.Μ. τὸν Ἀρχιεπίσκοπο Κύπρου σὲ 
διάφορες ἐκδηλώσεις, ἐκκλησιαστικές, ἐκπαιδευτικές και πολιτιστικές, ὅπου ἀναλόγως, μίλησε 
ἤ ἀνέγνωσε Χαιρετισμό τοῦ Μακαριωτάτου Ἀρχιεπισκόπου. Ἐπιπλέον, πρὸ τῶν ἑορτῶν τοῦ 
Πάσχα, πραγματοποίησε ἐπισκέψεις σὲ εἴκοσι εὐαγή ἱδρύματα, ἤτοι Στέγες παιδιῶν καὶ ἐφήβων, 
Γηροκομεῖα καὶ Πολυδύναμα κέντρα.

Ἀπό τὶς 15 ἕως 17 Ἀπριλίου 2016, τὸ Συνοδικό Γραφεῖον Προσκυνηματικῶν Περιηγήσεων 
συμμετέσχε, ὑπό τὴν εὐθύνην τοῦ Ἐπισκόπου Μεσαορίας, στὴ 19η Ἔκθεση τῶν Ταξιδιωτικῶν 
Πρακτόρων «Ταξίδι 2016». Τὸ Περίπτερο εἶχε ὡς θέμα: «Πάσχα στὴν Κύπρο».

Τὴ Δευτέρα, 18 Ἀπριλίου 2016, συνδιοργανώθηκε ἀπό τὸ Ὑπουργεῖο Παιδείας καὶ Πολιτισμοῦ 
καὶ τὸ Συνοδικὸ Γραφεῖο Προσκυνηματικῶν Περιηγήσεων Μαθητικό Συνέδριο στὴν Αἴθουσα 
τελετῶν τοῦ Ἱδρύματος Ἀρχιεπισκόπου Μακαρίου Γ΄, στὴν Ἱερά Ἀρχιεπισκοπή, θέμα: 
«Θρησκευτικές Περιηγήσεις. Συνοδοιπόροι στὰ Ἱερὰ Προσκυνήματα τοῦ τόπου μας». Κατὰ τὴ 
διάρκεια τοῦ Συνεδρίου μαθητές τῆς Μέσης Ἐκπαίδευσης παρουσίασαν τὶς μελέτες τους.
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