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ΧΑΡΙΝ, ΕΙΡΗΝΗΝ ΚΑΙ ΕΛΕΟΣ 
ΠΑΡΑ ΤΟΥ ΔΗΜΙΟΥΡΓΟΥ ΠΑΣΗΣ ΤΗΣ ΚΤΙΣΕΩΣ ΚΥΡΙΟΥ ΗΜΩΝ 

ΚΑΙ ΘΕΟΥ ΚΑΙ ΣΩΤΗΡΟΣ ΙΗΣΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ

Ζ
Ἀδελφοί καὶ τέκνα ἐν Κυρίῳ ἀγαπητά,

Παρακολουθοῦσα ἀπό πολλῶν ἐτῶν τάς εἰς τόν περιβαλλοντικόν 
τομέα καταστροφικάς ἐν τῷ κόσμῳ ἐξελίξεις, ἡ Μήτηρ Ἁγία τοῦ Χριστοῦ 
Μεγάλη Ἐκκλησία, γρηγοροῦσα, πρωτοβούλως ὥρισε τήν ἀρχήν ἑκάστου 
ἐκκλησιαστικοῦ ἔτους ὡς ἡμέραν ἀφιερωμένην εἰς τήν Δημιουργίαν, εἰς 
τό περιβάλλον, καλοῦσα κατ᾽ αὐτήν σύμπαντα τόν Ὀρθόδοξον καί τόν 
Χριστιανικόν κόσμον, νά ἀναπέμπῃ δεήσεις καί ἱκεσίας πρός τόν Κτίστην 
τῶν ἁπάντων, εὐχαριστηρίους μέν διά τό μέγα δῶρον τῆς Δημιουργίας, 
ἱκετηρίους δέ διά τήν προστασίαν καί σωτηρίαν αὐτῆς ἀπό πάσης προσβολῆς 
ὁρατῆς ὑπό τῶν ἀνθρώπων καί ἀοράτου. Οὕτω, λοιπόν, καί ἐφέτος, κατά τήν 
εὔσημον ταύτην ἡμέραν, ἀπό τοῦ Οἰκουμενικοῦ Θρόνου, ὑπομιμνῄσκομεν 
τήν ἀναγκαιότητα εὐαισθητοποιήσεως ὅλων ἐνώπιον τῶν οἰκολογικῶν 
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προβλημάτων τά ὁποῖα ἀντιμετωπίζει σήμερον ὁ πλανήτης μας.

Ἡ σημερινή ραγδαία τεχνολογική πρόοδος καί αἱ δυνατότητες καί 
εὐκολίαι, τάς ὁποίας παρέχει αὕτη εἰς τόν σύγχρονον ἄνθρωπον, δέν πρέπει 
νά μᾶς ἀποπροσανατολίζουν, ὥστε νά μή ἀναλογιζώμεθα σοβαρῶς, πρό 
ἑκάστου τεχνολογικοῦ ἐγχειρήματος, τάς ἐπιβαρύνσεις τάς ὁποίας αὐτό 
προκαλεῖ εἰς τό φυσικόν περιβάλλον καί εἰς τόν πολιτισμόν,  καί ἐν γένει 
πάσας τάς συναφεῖς δυσμενεῖς ἐπιπτώσεις, αἱ ὁποῖαι δύνανται νά εἶναι –καί 
ἀποδεικνύεται ὅτι εἶναι– λίαν ἐπικίνδυνοι καί καταστροφικαί διά τήν κτίσιν 
καί διά τήν ζωήν τῶν ἐμβίων ἐπί τῆς γῆς ὄντων.

Τήν ἀναγκαιότητα ταύτην, ἄλλωστε, διεκηρύξαμεν καί οἱ ἀδελφοί 
Προκαθήμενοι καί Ἱεράρχαι τῶν κατά τόπους Ἁγίων Ὀρθοδόξων Ἐκκλησιῶν 
καί κατά τήν ἐν εὐλογίαις συνελθοῦσαν κατά τόν παρελθόντα Ἰούνιον ἐν 
τῇ μεγαλονήσῳ Κρήτῃ ὑπό τήν προεδρείαν τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριάρχου 
Ἁγίαν καί Μεγάλην Σύνοδον, ἐπισημάναντες ἐν τῇ Ἐγκυκλίῳ αὐτῆς ὅτι 
«διά τῆς συγχρόνου ἀναπτύξεως τῶν ἐπιστημῶν καί τῆς τεχνολογίας, 
ἡ ζωή μας ἀλλάζει ριζικῶς. Καί ὅ,τι ἐπιφέρει ἀλλαγήν εἰς τόν τρόπον ζωῆς 
τοῦ ἀνθρώπου, ἀπαιτεῖ ἀπό μέρους του διάκρισιν, ἐφ᾽ ὅσον, ἐκτός τῶν 
σημαντικῶν εὐεργεσιῶν... εἴμεθα ἐπίσης ἀντιμέτωποι καί μέ τάς ἀρνητικάς 
ἐπιπτώσεις τῆς ἐπιστημονικῆς προόδου», μεταξύ τῶν ὁποίων καί ἡ ἀπειλή ἤ 
καί ἡ καταστροφή τοῦ φυσικοῦ περιβάλλοντος.

Ἀπαιτεῖται συνεχής ἐγρήγορσις, κατάρτισις καί διδασκαλία, ὥστε νά 
γίνεται σαφής ἡ σχέσις τῆς σημερινῆς οἰκολογικῆς κρίσεως μέ τά ἀνθρώπινα 
πάθη τῆς πλεονεξίας, τῆς ἀπληστίας, τοῦ ἐγωϊσμοῦ, τῆς ἁρπακτικῆς διαθέσεως, 
τῶν ὁποίων παθῶν ἀποτέλεσμα καί καρπός εἶναι ἡ βιουμένη περιβαλλοντική 
κρίσις. Ἀποτελεῖ, ὡς ἐκ τούτου, μονόδρομον ἡ ἐπιστροφή εἰς τό ἀρχικόν 
κάλλος τῆς τάξεως καί τῆς οἰκονομίας, τῆς ἐγκρατείας καί τῆς ἀσκήσεως, τά 
ὁποῖα καί δύνανται νά ὁδηγήσουν εἰς τήν σώφρονα διαχείρισιν τοῦ φυσικοῦ 
περιβάλλοντος. Ἰδιαιτέρως, ἡ ἀπληστία διά τήν ἱκανοποίησιν τῶν ὑλικῶν 
ἀναγκῶν ὁδηγεῖ μετά βεβαιότητος εἰς τήν πνευματικήν πτώχευσιν τοῦ 
ἀνθρώπου, ἡ ὁποία συνεπάγεται τήν καταστροφήν τοῦ περιβάλ-λοντος: «Αἱ 
ρίζαι τῆς οἰκολογικῆς κρίσεως εἶναι πνευματικαί καί ἠθικαί, ἐνδιάθετοι εἰς 
τήν καρδίαν ἑκάστου ἀνθρώπου», ἐπεσήμανεν ἡ εἰρημένη Ἁγία καί Μεγάλη 
Σύνοδος τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας, ἀπευθυνομένη εἰς τόν σύγχρονον κόσμον, 
«ὁ δέ πόθος τῆς συνεχοῦς αὐξήσεως τῆς εὐημερίας καί ἡ ἄμετρος κατανάλωσις 
ἀναποφεύκτως ὁδηγοῦν εἰς τήν δυσανάλογον χρῆσιν καί τήν ἐξάντλησιν τῶν 
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φυσικῶν πόρων» (Βλ. ἀπόφασιν ἐπί τοῦ κειμένου «Ἀποστολή τῆς Ἐκκλησίας»).

Συναφῶς, τελοῦντες σήμερον, ἀδελφοί καί τέκνα ἐν Κυρίῳ ἀγαπητά, 
τήν μνήμην τοῦ Ὁσίου Συμεών τοῦ Στυλίτου, τοῦ μεγάλου τούτου στύλου 
τῆς Ἐκκλησίας μας, τό μνημεῖον τοῦ ὁποίου, ὅπως καί ἕτεροι θαυμαστοί 
ἀρχαιολογικοί χῶροι ἐν Συρίᾳ καί ἐν τῷ κόσμῳ παντί, ὡς ὁ περίφημος τῆς 
ἀρχαίας Παλμύρας, συγκαταλεγόμενοι μεταξύ τῶν κορυφαίων παγκοσμίως 
μνημείων πολιτισμικῆς κληρονομίας, ὑπέστησαν τήν βαρβαρότητα καί τά 
δεινά τοῦ πολέμου, ἐπισημαίνομεν καί ἕν ἐξ ἴσου σημαντικόν πρόβλημα: τήν 
κρίσιν πολιτισμοῦ, ἡ ὁποία κατά τά τελευταῖα ἔτη ἀποβαίνει παγκόσμιος. 
Ἄλλωστε, Περιβάλλον καί Πολιτισμός εἶναι ἔννοιαι καί ἀξίαι παράλληλοι 
καί ἀλληλοπεριχωρούμεναι. Ὁ περιβάλλων τήν ἀνθρωπότητα κόσμος 
ἐδημιουργήθη διά τοῦ μονολεκτικοῦ προστακτικοῦ λόγου τοῦ Θεοῦ 
«Γενηθήτω» (πρβλ. Γεν. α΄, 3,6,14). Ὁ πολιτισμός ἐδημιουργήθη ὑπό τοῦ 
προικισθέντος διά λογικοῦ νοός ἀνθρώπου, ὡς ἐκ τούτου δέ, καί ὁ πρός αὐτό 
σεβασμός εἶναι αὐτονόητος καί ἐπιβεβλημένος, ἐφ᾽ ὅσον μάλιστα ὁ ἄνθρωπος 
εἶναι καί τιμᾶται ὡς ἡ κορωνίς τῆς Θείας Δημιουργίας.

Διό καί ὀφειλετικῶς ἀπό τοῦ Ἱεροῦ τούτου Κέντρου τῆς Ὀρθοδοξίας, 
τοῦ θησαυρίζοντος μοναδικήν παράδοσιν καί διατηροῦντος τάς εὐρυτέρων 
παραμέτρων ἀξίας τῆς πολιτισμικῆς κληρονομίας, ἐφιστῶμεν τήν προσοχήν 
πάντων τῶν ὑπευθύνων καί παντός ἀνθρώπου εἰς τήν ἀναγκαιότητα τῆς 
προστασίας, παραλλήλως πρός τό φυσικόν περιβάλλον, καί τῆς παγκοσμίου 
πολιτισμικῆς κληρονομίας, ἡ ὁποία εὑρίσκεται ἐν κινδύνῳ, ἐξ αἰτίας τῆς 
κλιματικῆς ἀλλαγῆς, τῶν πολεμικῶν συρράξεων ἀνά τήν ὑφήλιον ἀλλά καί 
ἄλλων αἰτίων.

Οἱ πολιτισμικοί θησαυροί, οἱ ὁποῖοι ὡς μνημεῖα θρησκευτικά καί 
πνευματικά, ἀλλά καί, ὡς διαχρονική ἔκφρασις τοῦ ἀνθρωπίνου νοός, 
ἀνήκουν εἰς ἅπασαν τήν ἀνθρωπότητα καί ὄχι ἀποκλειστικῶς εἰς τά κράτη 
ἐντός τῶν συνόρων τῶν ὁποίων εὑρίσκονται, διατρέχουν τούς αὐτούς 
κινδύνους πρός τό περιβάλλον καί, ὡς ἐκ τούτου, ἡ μέριμνα διά τήν 
προστασίαν τοῦ τε περιβάλλοντος καί τῶν ἀτιμήτων ἀξιῶν τοῦ πολιτισμοῦ 
κρίνεται ἐπιβεβλημένη, διά τό εὖ ζῆν τῆς ἀνθρωπότητος ὁλοκλήρου. 

Ἡ φθορά καί καταστροφή ἑνός πολιτισμικοῦ μνημείου μιᾶς χώρας 
πληγώνει τήν οἰκουμενικήν κληρονομίαν τῆς ἀνθρωπότητος∙ ὡς ἐκ τούτου, 
εἶναι χρέος καί καθῆκον παντός ἀνθρώπου, ἰδιαιτέρως ὅμως ἑκάστου 
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πεπολιτισμένου κράτους, νά ἐνισχύσῃ τά μέτρα προστασίας καί διατηρήσεως 
εἰς τό διηνεκές τῶν μνημείων αὐτοῦ. Ὅθεν, εἶναι ἀπαραίτητον πᾶσα 
συντεταγμένη Πολιτεία δικαίου καί νομιμότητος νά ἀποφεύγῃ ἐνεργείας, αἱ 
ὁποῖαι προσβάλλουν τήν ἀκεραιότητα τῶν «παγκοσμίων μνημείων» αὐτῆς 
καί ἀλλοιώνουν τάς ἀΰλους ἀξίας τάς ὁποίας ἕκαστον τούτων ἐκπροσωπεῖ. 

Συνειδητοποιοῦντες τήν πανορθοδόξως διακηρυχθεῖσαν «μεγίστην 
εὐθύνην ἡμῶν νά παραδώσωμεν εἰς τάς ἐπερχομένας γενεάς βιώσιμον 
φυσικόν περιβάλλον καί τήν χρῆσιν αὐτοῦ κατά θείαν βούλησιν καί εὐλογίαν» 
(Ἐγκύκλιος Ἁγίας καί Μεγάλης Συνόδου) καί ὅτι «ὄχι μόνον αἱ σημεριναί, 
ἀλλά καί αἱ μελλοντικαί γενεαί ἔχουν δικαίωμα ἐπί τῶν φυσικῶν ἀγαθῶν, τά 
ὁποῖα μᾶς ἐχάρισεν ὁ Δημιουργός» (ἀπόφασις Ἁγίας καί Μεγάλης Συνόδου 
«Ἀποστολή τῆς Ἐκκλησίας»), προσκαλοῦμεν πάντας εἰς ἐπιστράτευσιν 
δυνάμεων, καί ἰδιαιτέρως τῆς προσευχῆς, εἰς τόν ἀγῶνα διά τήν προστασίαν 
τοῦ περιβάλλοντος ὑπό τήν εὐρυτέραν ἔννοιαν αὐτοῦ, ἤτοι ὡς ἁρμονικήν 
σύζευξιν φυσικοῦ καί ἀνθρωπογενοῦς πολιτιστικοῦ περιβάλλοντος, καί 
ἱκετεύομεν τόν Κύριον ἡμῶν Ἰησοῦν Χριστόν, ὥστε μέ τάς πρεσβείας τῆς 
Ὑπεραγίας Θεοτόκου τῆς Παμμακαρίστου, τήν φωνήν τοῦ βοῶντος ἐν τῇ 
ἐρήμῳ Ἰωάννου τοῦ Προδρόμου καί τήν μεσιτείαν Συμεών τοῦ Στυλίτου καί 
πάντων τῶν Ἁγίων, νά φυλάττῃ τόν κοινόν φυσικόν καί πολιτισμικόν οἶκον 
ἡμῶν ἀπό πάσης ἐπερχομένης ἀπειλῆς καί καταστροφῆς καί νά παρέχῃ 
ἀδιαλείπτως πλουσίως ἐκχεομένην τήν εὐλογίαν Αὐτοῦ εἰς αὐτόν.

Ἐν κατανύξει ψυχῆς καί ἐν προσευχῇ καρδίας, μετά πάντων τῶν πιστῶν, 
δεόμενοι τοῦ Δημιουργοῦ τῆς Κτίσεως, τῆς ὁρατῆς καί τῆς ἀοράτου, τῆς 
νοητῆς καί τῆς νοουμένης, νά χαρίζῃ «εὐκράτους καί ἐπωφελεῖς τούς ἀέρας, 
εὔμετρα δέ καί γαληνά τά ὑέτια ὕδατα, πρός δαψιλῆ καρποφορίαν τῆς γῆς» 
καί νά παρέχῃ εἰς τόν κόσμον ἅπαντα «εἰρήνην βαθεῖαν, εἰρήνην τήν πάντα 
νοῦν ὑπερέχουσαν», ἐπικαλούμεθα ἐπί πάντας ἀνθρώπους καί ἐπί τόν Οἶκον 
τῆς γῆς τήν Χάριν καί τό ἄπειρον Ἔλεος τοῦ Θεοῦ.

,βις’ Σεπτεμβρίου α’

     Ὁ Κωνσταντινουπόλεως
    διάπυρος πρός Θεόν εὐχέτης πάντων ὑμῶν



ΑΝΑΚΟΙΝΩΘΕΝ ΤΗΣ ΙΕΡΑΣ ΣΥΝΟΔΟΥ
a

Ἡ Ἱερὰ Σύνοδος τῆς Ἐκκλησίας τῆς Κύπρου συνῆλθε σήμερα, Δευτέρα, 
12 Σεπτεμβρίου 2016, στὴν τρίτη τοῦ ἔτους τακτικὴ συνεδρία, ὑπὸ 
τὴν προεδρία τῆς Α.Μ. τοῦ Ἀρχιεπισκόπου κ.κ. Χρυσοστόμου καὶ 

ἐργάσθηκε ὡς ἑξῆς:

 1) Ἀσχολήθηκε μὲ θέματα τῆς Ἱερατικῆς Σχολῆς «Ἀπόστολος Βαρνάβας», 
ἐν ὄψει τῆς ἔναρξης τῆς νέας σχολικῆς χρονιᾶς:

α) Ἐνημερώθηκε ἀπὸ τὸν Διευθυντὴ τῆς Σχολῆς, Ἀρχιμανδρίτη Βενέδικτο 
Ἰωάννου, γιὰ ἐκκρεμότητες, ἐλλείψεις καὶ διάφορα προβλήματα τῆς Σχολῆς 
καὶ ἔλαβε τὶς δέουσες ἀποφάσεις.

β) Ἐνέκρινε τὸν κατάλογο τῶν νεοεισακτέων σπουδαστῶν, γιὰ τὸ 
ἀκαδημαϊκὸ ἔτος 2016-2017.

2) Μελέτησε τὸ ἐθνικό μας θέμα σὲ σχέση μὲ τὶς φῆμες ὅτι ἐπίκειται 
σύντομα συμφωνία. Ἡ Ἱερὰ Σύνοδος ἐκφράζει τὴν εὐχὴ ὅπως ἐξευρεθεῖ 
μία βιώσιμη λύση, ἡ ὁποία θὰ ἐπιτρέψει τὴν ἐπιβίωση τοῦ ἑλληνισμοῦ στὴ 
γῆ τῶν πατέρων του καὶ τὴν ὁμαλὴ συμβίωση, σὲ συνθῆκες ἰσοπολιτείας, 
Ἑλληνοκυπρίων καὶ Τουρκοκυπρίων. Ἔχουσα ὑπόψη της, ὅμως, τὴν πάγια 
Τουρκικὴ θέση περὶ κατάργησης τῆς Κυπριακῆς Δημοκρατίας, ἐκφράζει τὴν 
ἔντονη ἀνησυχία της γιὰ ἕνα τέτοιο ἐνδεχόμενο, ποὺ θὰ εἶναι ὀλέθριο γιὰ τὸν 
λαό μας. Ἄν καταργηθεῖ ἡ Κυπριακὴ Δημοκρατία καὶ ἀντικατασταθεῖ μὲ ἕνα 
νέο κράτος, βασισμένο σὲ δύο ἴσες πολιτείες, εἶναι σίγουρο -ἡ πολιτικὴ τῆς 
Τουρκίας διαχρονικὰ δὲν μᾶς ἀφήνει περιθώρια ἀμφιβολίας- ὅτι πολὺ σύντομα 
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ἡ Τουρκία θὰ ὁδηγήσει σὲ ἀδιέξοδο τὰ πράγματα καὶ μὴ μπορώντας, χωρὶς 
τὴν Τουρκικὴ συγκατάθεση, νὰ ἀπευθυνθοῦμε σὲ Διεθνεῖς Ὀργανισμούς, θὰ 
εἴμαστε ὅμηροι στὰ χέρια της, πρᾶγμα ποὺ θὰ σημάνει τὴν ἀρχὴ τοῦ τέλους 
τοῦ Ἑλληνισμοῦ στὴν Κύπρο.

Καλοῦμε τὸν Πρόεδρο τῆς Δημοκρατίας νὰ λάβει ὑπ' ὄψη του τὴν 
περιρρέουσα ρευστὴ κατάσταση στὴν ὅλη περιοχή καὶ τὰ διαμορφούμενα 
γεωπολιτικά, γεωστρατηγικὰ καὶ ἐνεργειακὰ δεδομένα, πρὶν ὁδηγηθεῖ σὲ 
ἀποδοχὴ λύσης καὶ ἐξετάσει τὴν ἀξιοπιστία καὶ εἰλικρίνεια τῆς Τουρκίας 
ὡς πρὸς τὴν ὑπογραφὴ τέτοιας λύσης. Νὰ ἐπιμείνει, ἐπίσης, στὶς δικές του 
διακηρύξεις γιὰ ἐξασφάλιση τῆς ξεκάθαρης καὶ ἀδιαμφισβήτητης συνέχειας 
τοῦ Κράτους μας, πρᾶγμα τὸ ὁποῖο θὰ εἶναι πρὸς τὸ συμφέρον ὅλων τῶν 
Κυπρίων. Τὸν καλοῦμε, ἀκόμα, νὰ προασπιστεῖ τὰ δικαιώματα, προσφύγων καὶ 
μή, ὡς πρὸς τὴν περιουσία, ἀλλὰ καὶ τὰ ὑπόλοιπα ἀνθρώπινα δικαιώματά τους, 
ἐμμένοντας στὴν κατοχύρωση ὅλων τῶν δικαιωμάτων, ποὺ ἀπολαμβάνουν οἱ 
ὑπόλοιποι Εὐρωπαῖοι, καὶ γιὰ τὸν λαό μας.

Ἱερὰ Ἀρχιεπισκοπὴ Κύπρου,

12 Σεπτεμβρίου 2016.



ΜΙΑ ΘΕΟΛΟΓΙΚΗ ΜΑΤΙΑ
ΣΤΗΝ ΕΙΡΗΝΗ

ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗ ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΟΣ ΚΑΙ ΑΛΜΥΡΟΥ κ. κ. ΙΓΝΑΤΙΟΥ

a
Έχει παρατηρηθεί από μελετητές της Ιστορίας ότι, αν και ο άνθρωπος 

από την πρώτη στιγμή της εμφάνισής του επιθυμεί και εύχεται για 
την ειρήνη, εντούτοις όλο το φάσμα των διαπροσωπικών, κοινωνικών 

και άλλων σχέσεών του διαποτίζεται από την αντιπαράθεση, την ωμή 
βία, συχνά δε και τον πόλεμο. Στην αυγή του 21ου αιώνα, και στο πλαίσιο 
της πολύπλευρης παγκοσμιοποίησης και της επιθυμίας για πολιτικές και 
πρακτικές που θα βοηθούσαν στην άμβλυνση των ποικίλων παραγόντων 
που υποβοηθούν την καλλιέργεια της βίας, η ανθρωπότητα πίστεψε ότι είχε 
αφήσει πλέον πίσω της, μια για πάντα, την βαρβαρότητα που είχε βιώσει 
κατά τον 20ο αιώνα, μεταξύ άλλων, με τους δυο Παγκόσμιους Πολέμους, 
τους δεκάδες τοπικούς ανά τον κόσμο, τις γενοκτονίες αλλά και τις τόσες 
άλλες περιπτώσεις βίας, της παραβίασης των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, και 
της οικονομικής και κοινωνικής εξαθλίωσης. Δυστυχώς, ωστόσο, οι ελπίδες 
αυτές για μια ακόμη φορά διαψεύστηκαν. Από τη μια η οικονομική κρίση, 
που πλήττει εδώ και αρκετά χρόνια πολλές χώρες της Ευρώπης και όχι μόνο, 
η αναζωπύρωση της γεωπολιτικής αντιπαράθεσης μεταξύ Ανατολής και 
Δύσης, η ανάδυση και περαιτέρω εμπέδωση του πολιτικού και θρησκευτικού 
φονταμενταλισμού στην ευρύτερη γειτονιά μας, τα φαινόμενα ακραίας 
και τυφλής βίας από ποικίλες τρομοκρατικές ομάδες, και από την άλλη, η 
τραγική προσφυγική κρίση και ο ξεριζωμός μεγάλου αριθμού ανθρώπων από 
τις πατρίδες τους λόγω των πολέμων, φαίνεται ότι ακύρωσαν στην πράξη για 
μια ακόμη φορά την αισιοδοξία και την οποιαδήποτε συνειδητή ή συγκυριακή 
προσπάθεια, που έγινε ή γίνεται, με σκοπό την αποκατάσταση της διεθνούς 
ισορροπίας, καταλλαγής και ειρήνης σε όλα τα μήκη και πλάτη της γης. 
Έχοντας υπόψη και βιώνοντας καθημερινά την ζοφερή αυτή πραγματικότητα, 

b
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σε μια εποχή η οποία διαφέρει από το παρελθόν, καθώς χαρακτηρίζεται από 
την ταχύτητα και την διαρκή κίνηση και μετάβαση σε διαφορετικά μοντέλα 
οργάνωσης του προσωπικού και κοινωνικού βίου, η ανάγκη για ειρήνη 
αποτελεί όχι πλέον πολυτέλεια αλλά κρίσιμη παράμετρο για την ίδια την 
επιβίωση και ευημερία του ανθρώπου. Στην προοπτική αυτή, κάποιος οφείλει 
να διερωτηθεί ποιος είναι ο ρόλος που η Ορθόδοξη Εκκλησία και η προφητική 
της φωνή, η Θεολογία μπορούν να διαδραματίσουν. 

Είναι αλήθεια ότι τόσο ο χώρος των Εκκλησιών όσο και ευρύτερα 
ο χώρος της Θεολογίας δεν έμειναν ανεπηρέαστοι από την δυσάρεστη 
αυτή πραγματικότητα. Οι διάφορες θρησκευτικές παραδόσεις, συμπερι-
λαμβανομένης και της ορθόδοξης χριστιανικής, δεν μπόρεσαν να αποφύγουν 
τον πειρασμό της άμεσης ή έμμεσης εμπλοκής τους σε φαινόμενα καταπίεσης, 
χειραγώγησης, σύγκρουσης και αυταρχισμού, στον αντίποδα της διδαχής 
και της ιδιοσυστασίας τους. Έτσι οι Εκκλησίες, αντί να συμβάλουν στη 
διαμόρφωση των απαραίτητων προϋποθέσεων για την καλλιέργεια και 
κατίσχυση ενός «πολιτισμού της ειρήνης», συχνά με τη στάση ή την πρακτική 
τους καλλιέργησαν βίαιες και επιθετικές συμπεριφορές, στοιχήθηκαν με 
απολυταρχικά και φασιστικά καθεστώτα και τους ισχυρούς του αιώνος 
τούτου, εντείνοντας περαιτέρω την κοινωνική αδικία και ανασφάλεια και 
οξύνοντας ακόμη περισσότερο τα ανθρώπινα πάθη και τη μισαλλοδοξία.

Οι συχνές ιστορικές αποτυχίες του εκκλησιαστικού σώματος να αρθεί στο 
ύψος της αποστολής του δεν θα πρέπει, ωστόσο, να επισκιάζουν την αλήθεια 
ότι η ειρήνη δεν αποτελεί ένα μεταξύ πολλών και δευτερεύον χαρακτηριστικό 
του κηρύγματος και της ζωής της Εκκλησίας, αλλά πρωταρχικό μέλημα της 
αποστολής Της στο σύγχρονο περιβάλλον. Ο Χριστιανισμός γενικότερα, 
και η Ορθοδοξία ειδικότερα, βρίσκεται ριζωμένος σε μια πίστη, σύμφωνα με 
την οποία ο ίδιος ο Θεός έγινε άνθρωπος εν Ιησού Χριστώ, προκειμένου να 
συμφιλιώσει μεταξύ τους και μαζί του ολάκερη την ανθρωπότητα. Βασική 
παράμετρος του έργου και της διδασκαλίας του ίδιου του Ιησού δεν είναι 
άλλη από την προώθηση της ειρήνης του Θεού επί της γης. Η ειρήνη αυτή 
σε καμιά περίπτωση δεν μοιάζει με την κυρίαρχη pax romana της εποχής 
εκείνης ούτε με κάθε χρηστική, συχνά ανελεύθερη και πρόσκαιρη, εκεχειρία 
μεταξύ αντιμαχόμενων πλευρών. Πρόκειται για το εσχατολογικό όραμα της 
ειρήνης του Θεού, το οποίο ωστόσο γίνεται αντικείμενο πρόγευσης από το 
παρόν μέσα στο Μυστήριο της Θείας Ευχαριστίας και στην ασκητική εμπειρία 
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και ζωή των πιστών. Όπως σημειώνει ο Αρχιεπίσκοπος Αλβανίας Αναστάσιος 
«το χρέος του πιστού είναι να ‘γίνεται πλησίον’ του οποιουδήποτε ανθρώπου, 
ανεξαρτήτως φυλής, θρησκείας, γλώσσας…» και προσθέτει ότι «η αυθόρμητη 
αδελφική παρουσία αγάπης προς όλους τους ‘πλησίον’ απλώς και μόνο 
διότι είναι άνθρωποι, αναγνωρίστηκε ως η πεμπτουσία του χριστιανικού 
μηνύματος». Στην προοπτική αυτή η ειρήνη που προσφέρει ο Χριστός με την 
Εκκλησία του δεν αποτελεί μια ακόμη ιδεολογική πρόταση, που καλείται να 
γίνει πρόγραμμα πολιτικό ή μοντέλο κοινωνικής οργάνωσης, αλλά αντίθετα 
συνιστά δώρο και χάρισμα, το οποίο με την αποδοχή και την ελεύθερη 
συνέργεια του ανθρώπου μπορεί να βοηθήσει στη διαμόρφωση ενός 
«πολιτισμού της ειρήνης», στην προοπτική ενός μεταμορφωμένου κόσμου.

Στην προοπτική αυτή, η Ορθόδοξη Θεολογία με αφετηρία την κοινή 
χριστιανική παράδοση είναι σε θέση να προσφέρει ορισμένες προϋποθέσεις με 
ορίζοντα την καταλλαγή και τη συμφιλίωση. Η πρόταση αυτή θα μπορούσε 
αφενός μεν να εμπνεύσει το αξιακό και ηθικό υπόβαθρο της παιδείας και του 
πολιτισμού μας, αφετέρου δε να συμβάλει στη διαμόρφωση μιας ρεαλιστικής 
και επίκαιρης ορθόδοξης θεολογικής αλλά και ευρύτερα πολιτισμικής 
προοπτικής απέναντι στον κυρίαρχο «πολιτισμό της βίας».

1. Η ενότητα της Εκκλησίας, η οποία ενότητα πηγάζει από το συστατικό 
Μυστήριό της, δηλ. την θεία Ευχαριστία, συνιστά θεμελιώδη προϋπό-
θεση για την ίδια την ύπαρξή Της. Η Εκκλησία είναι μια, διότι ο ιδρυτής 
της ο Ιησούς Χριστός είναι Ένας, γεγονός που αντικατοπτρίζεται με 
λαγαρότητα στην τοπική φανέρωσή της στο πρόσωπο του Επισκόπου. 
Η εκάστοτε ποικιλία των πολιτισμικών, κοινωνικών κι άλλων διαφορο-
ποιήσεων δεν φαίνεται ότι αποτέλεσε ποτέ πρόβλημα για την ενότητά 
της, αλλά αντίθετα η ποικιλία αυτή υπήρξε βασικός παράγοντας 
που οδηγεί στην ενότητα. Η Εκκλησία, όταν παίρνει στα σοβαρά 
και ακολουθεί τα χνάρια και το κήρυγμα του Χριστού, δεν επιδιώκει 
πρωτίστως να προσφέρει μια μετά θάνατον ανώδυνη ελπίδα στον 
άνθρωπο, αλλά επιχειρεί να διαμορφώσει ήδη από το ιστορικό παρόν 
τις συνθήκες πρόγευσης ή και κάποτε (στην περίπτωση της αγιότητας) 
πραγμάτωσης ενός άλλου τρόπου ύπαρξης, που διακρίνεται για την 
κατάφαση της ζωής, της ειρήνης, της συμφιλίωσης και της καταλλαγής. 
Δυστυχώς, πολύ συχνά, μάλιστα σε περιόδους κρίσιμες, όπως αυτές 



516 ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗ ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΟΣ ΚΑΙ ΑΛΜΥΡΟΥ κ. ΙΓΝΑΤΙΟΥ

που βιώνουμε σήμερα, όπου ο άνθρωπος κυριεύεται από απελπισία, 
θεωρείται ότι ο Τριαδικός Θεός έχει εγκαταλείψει τον άνθρωπο στην 
μοίρα του χωρίς να ενδιαφέρεται πλέον γι’ αυτόν, και επομένως χωρίς 
κάποια προοπτική ελπίδας και ενότητας. Σύμφωνα με τη θεολογία της 
Εκκλησίας μας, τα μέλη του Σώματος του Χριστού διαθέτουν ένα δεσμό 
λειτουργικό παρά χρηστικό. Η αλήθεια αυτή εκφράζεται στην περίφημη 
αρχαία ρήση solus christianus, nullus christianus, η οποία και εκφράζει 
την αγωνία της απομόνωσης των ανθρώπων. Αντίθετα, καθώς το σώμα 
της Εκκλησίας αποτελείται από πρόσωπα που αγωνίζονται και ασκούνται 
στην υπέρβαση του ατομικισμού και της εγωπάθειάς τους, η σχέση τους 
δεν μπορεί παρά να είναι εξάπαντος ειρηνική και αγαπητική.

2. Το ίδιο το παράδειγμα του Ιησού Χριστού, καταδεικνύει περίτρανα, ότι 
η Εκκλησία Του, όπως άλλωστε κι ο Ίδιος, δεν κηρύττει απλά για τον 
φτωχό, τον πεινασμένο, τον περιθωριακό, τον κάθε άνθρωπο που γίνεται 
θύμα της βίας των ισχυρών και βιώνει στην πράξη την τραγικότητα 
της Ιστορίας, αλλά οφείλει, κι όταν δεν το πράττει αναδεικνύεται 
ανακόλουθη του ονόματός Της, να σαρκώνεται, να ταυτίζεται μαζί Του, 
να αναλαμβάνει το σταυρό Του, όσο βαρύς κι αν είναι. Η αλληλεγγύη, 
η κοινωνική δικαιοσύνη, το κάλεσμα για ειρήνη και συμφιλίωση δεν 
αποτελούν για τον χριστιανό ένα μεταξύ πολλών καθήκον, το οποίο 
υποχρεούται να ακολουθεί προκειμένου να επιτύχει την εύνοια του 
Θεού κατά την ημέρα της κρίσης, αλλά συνιστά τον τρόπο ζωής που 
μας έδειξε ο ίδιος ο Χριστός, στο βαθμό που επιθυμούμε να λογιζόμαστε 
ως χριστιανοί κι όχι ως απλά κοινωνικοί επαναστάτες ή ακτιβιστές. 
Δεν χρειάζεται στην προκειμένη περίπτωση παρά να φέρουμε στο 
νου την διδαχή και την υπόσχεση του Ιησού στην επί του Όρους 
Ομιλία και θα αποκτήσουμε μια επαρκή εικόνα για το καθήκον της 
Εκκλησίας συλλογικά και του κάθε μέλους ατομικά για την κατίσχυση 
της ειρήνης και της καταλλαγής με τον εαυτό μας, τον συνάνθρωπο 
αλλά και ολάκερη την Κτίση. Ακολουθώντας και πάλι το παράδειγμα 
του Κυρίου Της, η Εκκλησία με προφητική εγρήγορση δεν μπορεί σε 
καμιά περίπτωση να ανέχεται κανενός είδους αδικία και βίας, πολύ δε 
περισσότερο να γίνεται η ίδια όργανο αδικίας ή βίας, αλλά αντίθετα να 
είναι πάντοτε έτοιμη για μαρτύριο και μαρτυρία. Άραγε συμβιβάστηκε 
ποτέ ο Χριστός με τις άδικες και απάνθρωπες κοινωνικές, οικονομικές 
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και πολιτικές δομές της εποχής Του; Έκανε πίσω στη σταυρική Του 
θυσία ή απέστρεψε το πρόσωπό Του από οποιονδήποτε βρισκόταν στο 
περιθώριο της κοινωνικής ζωής; Το ανθρωπολογικό πρότυπο που μας 
προβάλλει ο Χριστός δεν είναι εκείνο ενός γραφειοκράτη, ο οποίος 
ενδιαφέρεται να επιλύσει τεχνοκρατικά και γραφειοκρατικά ζητήματα, 
αλλά εκείνο του homo eucharisticus, του ανθρώπου που είναι έτοιμος 
να θυσιαστεί κυριολεκτικά και μεταφορικά προς όφελος του άλλου, του 
πλησίον, κάθε ξένου, φτωχού, περιθωριακού, πεινασμένου, εμπνεόμενος 
από το όραμα της παγκόσμιας ειρήνης του Θεού.

3. Ο Λόγος του Θεού δεν αρκεί να προσφέρεται. Χρειάζεται επίσης και 
να σαρκώνεται. Την ίδια στιγμή, ωστόσο, οφείλει να κηρύττεται ασταμά- 
τητα, στο βαθμό που ο νέος τρόπος ύπαρξης που το χριστιανικό 
ευαγγέλιο ευαγγελίζεται δεν μπορεί να αποτελέσει τελεσίδικη ιστορική 
πραγματικότητα. Προς την κατεύθυνση αυτή απαιτείται αλλαγή πλεύσης 
από το ατομοκεντρικό και χρησιμοθηρικό μοντέλο οργάνωσης του βίου, 
που εγκλωβίζεται ή ενδεχομένως συχνά αποθεώνει την κατανάλωση, 
την απληστία, την δύναμη, την εξουσία προς ένα κατεξοχήν θυσιαστικό 
και προσωπικό τρόπο ύπαρξης. Η μετά  νοια από την υπερέξαρση του 
εγώ στην κοινότητα με το εσύ, στον ορίζοντα της απροϋπόθετης και 
ανιδιοτελούς αγάπης, αποτελεί θεμελιώδη πτυχή του χριστιανικού 
μηνύματος όταν αυτό δεν περιορίζεται σε απλά ευχολόγια, αλλά 
φανερώνεται ως εμπειρική και ρεαλιστική αντιπρόταση στο ναρκισσισμό 
του ακραίου ατομικισμού, που αδιαφορεί για τον άλλο. Βασική επιδίωξη 
της Εκκλησίας δεν αποτελεί πρωτίστως η εξωτερική, ηθική βελτίωση 
της ανθρώπινης ζωής, αλλά η ανατροπή του ποικιλώνυμου κακού μέσα 
στην Ιστορία, η αντίσταση ενάντια στην αδικία και την κάθε λογής 
βία, η αλληλεγγύη στην ανθρώπινη ύπαρξη, η αποκατάσταση της 
πληρότητας του ανθρώπινου προσώπου, η κατίσχυση της ειρήνης και 
της συμφιλίωσης ως της μοναδικής προϋποθέσης για την μελλοντική 
επιβίωση της ανθρωπότητας. Αυτή η διαφορετική νοηματοδότηση του 
βίου και του πολιτισμού με τον εγκεντρισμό στον λόγο του Ευαγγελίου 
δεν μπορεί να πραγματωθεί παρά μόνο εάν υπάρξει στην πορεία της 
πραγματικής ιστορίας του χριστιανού και της Εκκλησίας συνάντηση με 
τα αληθινά προβλήματα και τις συγκαιρινές ανάγκες του κόσμου, μακριά 
από ευχολόγια και θεωρητικές εξιδανικεύσεις του ένδοξου παρελθόντος.
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Στην εποχή μας, η οποία μαστίζεται από κάθε μορφή βίας και 
εκμετάλλευσης, η οποία ωθεί το άτομο και τα κοινωνικά σύνολα σε ακραίες 
συμπεριφορές και μορφές αντίδρασης εξαιτίας της οικονομικής κρίσης, της 
κοινωνικής αδικίας και ανισότητας, και κατά την οποία οι πάσης φύσεως 
σχέσεις αλλάζουν μορφή, περιεχόμενο, ύφος και ήθος, το ερώτημα με το 
οποίο έρχονται αντιμέτωπες όλες οι χριστιανικές εκκλησίες και παραδόσεις, 
σε όλα τα μήκη και πλάτη της γης, είναι το πώς μπορούν να συμβάλλουν 
με την παρουσία τους, τον λόγο, τον πλούτο της παράδοσής τους και το 
ποιμαντικό τους έργο στην άμβλυνση και την εξάλειψη των φαινομένων 
βίας, πώς μπορούν να δημιουργήσουν προϋποθέσεις και συνθήκες ειρήνης, 
ελπίδας, μετάνοιας και αγάπης σε έναν κόσμο που χαρακτηρίζεται από συνεχή 
διάσπαση και διαίρεση, πως μπορούν να επιτύχουν, αξιοποιώντας τα θετικά 
επιτεύγματα της εποχής μας, την επικαιροποίηση του μηνύματός τους και 
τον κριτικό επαναπροσδιορισμό των μέσων και των μεθόδων επικοινωνίας 
που χρησιμοποιούν. Η συμβολή τους δεν επιτρέπεται να περιοριστεί σε 
απλή προσπάθεια περιγραφής και εξωτερικής ερμηνείας των φαινομένων. 
Έχουν την υποχρέωση να εκφραστούν με παρρησία, προφητικό όραμα, λόγο 
και οξύτητα, ώστε να προσφέρουν τρόπους και μέσα μεταμόρφωσης του 
αισθητού και ενατένισης και πρόγευσης του υπεραισθητού.

ΕΙΡΗΝΗΝ ΑΦΙΗΜΙ ΥΜΙΝ,
ΕΙΡΗΝΗΝ ΤΗΝ ΕΜΗΝ ΔΙΔΩΜΙ ΥΜΙΝ.

ΟΥ ΚΑΘΩΣ Ο ΚΟΣΜΟΣ ΔΙΔΩΣΙΝ,
ΕΓΩ ΔΙΔΩΜΙ ΥΜΙΝ"  (ΙΩΑΝ. 14, 27.)



Η ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΗ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ
ΤΩΝ ΟΡΘΟΔΟΞΩΝ ΣΤΟΝ ΚΟΣΜΟ

ΕΠΙΣΚΟΠΟΥ ΝΕΑΠΟΛΕΩΣ κ. ΠΟΡΦΥΡΙΟΥ

a
Στο μεγάλο Συνοδικό της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κύπρου διοργανώθηκε 

στις 8 Οκτωβρίου από την Επιτροπή Αντιπροσώπων των Ορθοδόξων 
Εκκλησιών στην Ευρωπαϊκή Ένωση (CROCEU)1 ημερίδα με θέμα: 

«Η ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΗ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΤΩΝ ΟΡΘΟΔΟΞΩΝ ΣΤΟΝ ΚΟΣΜΟ». 
H CROCEU σε ετήσια βάση διοργανώνει την ημερίδα αυτή σε μια από 
τις ορθόδοξες εκκλησίες μέλη της. Στην Κύπρο διοργανώθηκε κατόπιν 
προσκλήσεως του Μακαριωτάτου Αρχιεπισκόπου Νέας Ιουστινιανής και 
πάσης Κύπρου κ.κ. Χρυσοστόμου του Β’. Σ᾿ αυτήν συμμετείχαν ο Μητροπο-
λίτης Βελγίου κ. Αθηναγόρας, ο Αρχιμανδρίτης π. Αιμιλιανός Βογιάννου 
(Οικουμενικό Πατριαρχείο), ο Πρωτοπρεσβύτερος π. Αθηνόδωρος Παπα-
ευρυβιάδης (Πατριαρχείο Αλεξανδρείας), ο Αρχιμανδρίτης π. Μωυσής 
Alkhassi (Πατριαρχείο Αντιοχείας), ο Μητροπολίτης Βόστρων κ. Τιμόθεος 
(Πατριαρχείο Ιεροσολύμων), ο Πρωθιερέας π. Δημήτριος Sizonenko 
(Πατριαρχείο Μόσχας) ο Ιερομόναχος π. Ευσέβιος Meandzija (Πατριαρχείο 
Σερβίας), ο Μητροπολίτης Ταρκοβιστίου κ. Νήφων, ο Πρωτοπρεσβύτερος 
π. Δρ. Sorin Sellarus (Πατριαρχείο Ρουμανίας), ο Επίσκοπος Νεαπόλεως 
κ. Πορφύριος και ο Ιεροδιάκονος π. Νεκτάριος Ιωάννου (Εκκλησία της Κύπρου). 

Χαιρετισμούς απηύθυναν ο Μακαριώτατος Αρχιεπίσκοπος Κύπρου 
κ.κ. Χρυσόστομος, ο Υπουργός Εξωτερικών της Κυπριακής Δημοκρατίας 

1  Η Επιτροπή των Αντιπροσώπων των Ορθοδόξων Εκκλησιών στην Ευρωπαϊκή Ένωση 
αποτελείται απο τους Αντιπροσώπους του Οικουμενικού Πατριαρχείου, του Πατριαρχείου της 
Ρωσίας, του Πατριαρχείου της Ρουμανίας, του Πατριαρχείου της Βουλγαρίας, της Εκκλησίας 
της Κύπρου και της Εκκλησίας της Ελλάδος στις Βρυξέλλες.

o
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Δρ. Ιωάννης Κασουλίδης, ο εκπρόσωπος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην 
Κύπρο κ. Γεώργιος Μαρκοπουλιώτης και εκ μέρους του Γραφείου του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στην Κύπρο ο κ. Νεκτάριος Νικολαΐδης.

Ο Μακαριώτατος στον χαιρετισμό του έκανε εκτενή αναφορά στην 
Κύπρο και τη Μέση Ανατολή, ως περιοχές όπου η θρησκευτική ελευθερία 
παραβιάζεται κατάφορα στις μέρες μας. Υπογράμμισε την ευθύνη των δυτικών 
χωρών (Ευρωπαϊκής Ένωσης και ΝΑΤΟ) για την οικονομική και στρατιωτική 
στήριξη που παρείχαν στους αντιπάλους του Σύρου προέδρου. Από τις τάξεις 
των ανταρτών ξεπήδησαν οι τρομοκράτες που απειλούν σήμερα την ειρήνη 
όχι μόνο στην Μέση Ανατολή αλλά και σ’ όλο τον κόσμο. Οι τρομοκρατικές 
επιθέσεις που διεξάγουν έχουν σκορπίσει τα αισθήματα του φόβου και της 
ανασφάλειας. Αναφέρθηκε επίσης στις συναντήσεις των Πατριαρχών της 
Μέσης Ανατολής και της Εκκλησίας της Κύπρου που διεξάγονται στην Κύπρο 
με στόχο την υποστήριξη των προσπαθειών τερματισμού του πολέμου και 
επικράτηση της ειρήνης. 

Ο Υπουργός εξωτερικών της Κυπριακής Δημοκρατίας Δρ. Ιωάννης 
Κασουλίδης καθώς και οι εκπρόσωποι των Ευρωπαϊκών Θεσμών στην 
Κύπρο υπογράμμισαν τη σημασία της θρησκευτικής ελευθερίας, η οποία 
αποτελεί βασικό στοιχείο της ανθρώπινης προσωπικότητας και θεμέλιο για 
μια δημοκρατική κοινωνία. Περιέγραψαν το πώς τα Ευρωπαϊκά όργανα 
κατανοούν τη θρησκευτική ελευθερία και τον μόνιμο διάλογο που η 
Ευρωπαϊκή Επιτροπή διεξάγει με τις εκκλησίες και άλλους θρησκευτικούς ή 
φιλοσοφικούς οργανισμούς.  

Στις εισηγήσεις των εκπροσώπων των Ορθοδόξων Εκκλησιών που 
ακολούθησαν, παρουσιάστηκαν τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι 
κατά τόπους Εκκλησίες, ως αποτέλεσμα των πολεμικών συρράξεων και 
συγκρούσεων. Η θρησκευτική ελευθερία των Ορθοδόξων δοκιμάζεται σήμερα 
στην Τουρκία, τη Συρία, την Αίγυπτο, τη Λιβύη, την Ουκρανία, το Κόσσοβο 
και τα Μετόχια και στο κατεχόμενο από τους Τούρκους βόρειο τμήμα της 
Κύπρου. 

Τις τραγικότερες στιγμές διέρχονται σήμερα οι Ορθόδοξοι χριστιανοί 
του Πατριαρχείου Αντιοχείας στη Συρία. Διώκονται από τους φανατικούς 
μουσουλμάνους, που προσπαθούν να εξαφανίσουν όλους όσοι δεν είναι 
σουνίτες μουσουλμάνοι από την περιοχή και να εγκαθιδρύσουν τη Σαρία στις 
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περιοχές που ελέγχει το χαλιφάτο. Γίνονται απαγωγές κληρικών, μοναχών 
και λαϊκών με σκοπό την απόσπαση μεγάλων ποσών χρημάτων για την 
απελευθέρωση τους. Ο Μητροπολίτης Χαλεπίου Παύλος και ο Συροϊακωβίτης 
Μητροπολίτης Ιωάννης έχουν απαχθεί και αγνοούνται από τον Απρίλιο 
του 2013. Πολλοί από τους Ορθοδόξους εγκατέλειψαν τα σπίτια τους και 
αναζήτησαν καταφύγιο σ΄ ασφαλέστερα μέρη είτε εντός της Συρίας είτε 
στον γειτονικό Λίβανο ή σε κάποια Ευρωπαϊκή χώρα. Τόσο ο Μακαριώτατος 
Πατριάρχης Αντιοχείας κ. Ιωάννης όσο και οι υπόλοιποι κληρικοί παραμένουν 
στην χώρα και προσπαθούν μ’ όσα μέσα διαθέτουν να προστατεύσουν το 
ποίμνιό τους και να το πείσουν να μην εγκαταλείψει την γη των προγόνων 
του. 

Η CROCEU κλήθηκε από τους συμμετέχοντες να εντείνει ακόμη 
περισσότερο τις προσπάθειές της στο θέμα της παραβίασης της θρησκευτικής 
ελευθερίας και να οργανώσει περαιτέρω συναντήσεις με αξιωματούχους των 
Ευρωπαϊκών Θεσμών. Στόχος η ενημέρωσή τους για την κατάσταση των 
Ορθοδόξων χριστιανών στις περιοχές που διατρέχουν κίνδυνο και η έκκληση 
για άμεση παρέμβαση και προστασία τους. 

Ο σεβασμός της θρησκευτικής ελευθερίας του ανθρώπου είναι θέμα 
ύψιστου χρέους για όλους μας. Και οφείλουμε άπαντες να αγωνιζόμεθα προς 
την κατεύθυνση αυτή. Και ιδιαίτερα, εμείς οι Χριστιανοί, ας μη λησμονούμε 
και το μεγάλο μας όπλο: την ένθερμη προς τον Κύριο προσευχή για τα τέκνα 
του, που διώκονται σήμερα τόσο σκληρά. 



" ΜΝΗΜΗ ΔΙΚΑΙΟΥ ΜΕΤ' ΕΓΚΩΜΙΩΝ " 
(ΠΑΡ. ΣΟΛΟΜΩΝΤΟΣ κεφ. I΄ 7).

ΝΙΚΟΛΑΟΣ  Π. ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΗΣ
ΘΕΟΛΟΓΟΣ - ΣΥΓΓΡΑΦΕΑΣ

ΕΚΟΙΜΗΘΗ ΕΝ ΚΥΡΙΩι ΤΗΝ ΚΥΡΙΑΚΗ
4 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2016. 

 Η ΚΗΔΕΙΑ ΤΟΥ ΕΓΙΝΕ ΤΗΝ ΤΡΙΤΗ 
6 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ ΣΤΟΝ ΑΓΙΟ ΝΙΚΟΛΑΟ 

ΠΕΥΚΑΚΙΩΝ ΑΘΗΝΩΝ
ΤΗΣ ΣΥΝΤΑΞΕΩΣ ΤΟΥ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟΥ ΜΑΣ

Ζ
Ο οτρηρός και μελιστάλακτος τής θεολογίας θεράπων Νικόλαος Π. 

Βασιλειάδης ανήκει πια στην ιστορία και στην αιωνιότητα. Με 
αισθήματα βαθύτατου σεβασμού και συγκίνησης ο χριστιανικός 

κόσμος τού καθόλου Ελληνισμού και ιδιαιτέρως τής Κύπρου αποχαιρέτισαν 
τον μελίρρυτο θεολόγο και συγγραφέα, ο οποίος εκοιμήθη, πλήρης 
ημερών, την Κυριακή, 4 Σεπτεμβρίου 2016, η δε κηδεία Του έγινε την Τρίτη, 
6 Σεπτεμβρίου στον Άγιο Νικόλαο Πευκακίων Αθηνών.

Η καταγωγή τού εκλιπόντος είναι το Τριμίθι. Το χωριό του βρί-
σκεται νοτιοδυτικά τής Κερύνειας, στις υπώρειες τού Αγίου Ιλαρίωνα, 
λίγο πριν από το Κάρμι. Στο καταπράσινο εκείνο χωριό, με θέα τη γαλα- 
ζιοπράσινη θάλασσα τής Κερύνειας, ο μικρός Νικόλαος διέπλασε τη 
χριστιανική του προσωπικότητα. Οι ευσεβείς γονείς του, Παναγιώτης και 
Αγάθη, με την όλη βιοτή τους,  ενεφύσησαν στην αγνή και εύπλαστη ψυχή 
του τα  ζωογόνα και ουράνια μηνύματα τής πίστεως προς τον Ιησού Χριστό, 
της αγάπης προς την πατρίδα, τον ελληνισμό και την ελευθερία. Ιδανικά, τα 
οποία η αγάπη τού Κυρίου τον κάλεσε να υπηρετήσει δια βίου. 
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Και πράγματι∙ ο Νικόλαος Βασιλειάδης σπούδασε Θεολογία και στη 
συνέχεια  αφιέρωσε τη ζωή του στη διακονία τού λόγου τού Θεού,  τον 
οποίο  υπηρέτησε με  ένθεο ζήλο και πρωτοφανή αφοσίωση, μέσα από 
τις επάλξεις τής Αδελφότητας Θεολόγων «Ο ΣΩΤΗΡ». Υπήρξε ένας 
από τους πιο στενούς συνεργάτες τού «προμάχου τής Ορθοδοξίας», 
τού αοιδίμου Παναγιώτη Τρεμπέλα, από τον οποίο μυήθηκε στη μεθο- 
δολογία τού επιστημονικώς σκέπτεσθαι, δραν και συγγράφειν. Γι’ αυτό «...ὡς 
οἰκονόμος πιστός τῆς χάριτος... ἀναλόγως πολυπλασίασε τὰ τῆς χάριτος  
δοθέντα αὐτῷ τάλαντα». Με  την ακαταπόνητη αγωνιστική και χριστιανική  
του δράση, κηρυγματική και συγγραφική αναδείχτηκε, όντως, «ὁ ῥητήρ τῶν 
λόγων καὶ ὁ πρηκτήρ τῶν ἔργων». Ιδιαίτερα, με το τρίτομο έργο του "ΟΡΘΟ-
ΔΟΞΙΑ Η ΕΛΠΙΣ ΤΟΥ ΚΟΣΜΟΥ" αναδείχτηκε ο "ἀετιδεύς" τής Ορθοδοξίας!

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ ΛΗΦΘΕΙΣΑ ΣΤΟ ΜΕΓΑ ΣΥΝΟΔΙΚΟ ΤΗΣ ΙΕΡΑΣ ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΗΣ 
ΚΥΠΡΟΥ, ΣΤΙΣ 24 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2009, ΟΤΕ Ο ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΟΣ ΚΥΠΡΟΥ κ. κ. ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΣ 
ΑΠΕΝΕΙΜΕ ΣΤΟΝ ΝΙΚΟΛΑΟ ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΗ «ΤΟ ΧΡΥΣΟΥΝ ΠΑΡΑΣΗΜΟΝ ΤΟΥ 
ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΠΑΥΛΟΥ, ΑΝΩΤΑΤΗΝ ΤΙΜΗΤΙΚΗΝ ΔΙΑΚΡΙΣΙΝ ΤΗΣ ΙΕΡΑΣ ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΗΣ 
ΚΥΠΡΟΥ ΔΙΑ ΤΕ ΤΟ ΗΘΟΣ ΑΥΤΟΥ, ΟΥ ΜΗΝ ΑΛΛΑ ΚΑΙ ΔΙΑ ΤΑΣ ΠΟΛΥΤΙΜΟΤΑΤΑΣ 
ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ, ΑΣΤΙΝΑΣ ΜΕΤ’ ΕΝΘΕΟΥ ΖΗΛΟΥ ΠΡΟΣΕΦΕΡΕ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΠΑΙΔΕΙΑΝ, 
ΤΗΝ ΠΑΤΡΙΔΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΚΚΛΗΣΙΑΝ»

ΑΡΙΣΤΕΡΑ ΤΟΥ ΜΑΚΑΡΙΩΤΑΤΟΥ ΕΙΝΑΙ Ο ΕΠΙΣΗΣ ΤΙΜΗΘΕΙΣ κ. ΜΙΧΑΛΑΚΗΣ 
ΜΑΡΑΘΕΥΤΗΣ, ΠΡΩΗΝ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΤΗΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ ΚΥΠΡΟΥ.
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Χιλιάδες ήταν τα κηρύγματα και οι διαλέξεις, που εκφώνησε ο χαλκέ-
ντερος θεολόγος. Ο λόγος του ήταν πάντοτε βιωματικός, γλαφυρός, 
συναρπαστικός, βαθυστόχαστος και δομημένος άριστα. Ήταν το απάνθισμα 
τής ψυχής του. Αυτός ήταν και ο βασικός λόγος που συγκινούσε τους 
ακροατές του και τους παρωθούσε με έναν ελκυστικό και μυσταγωγικό τρόπο 
να αγαπήσουν τον Χριστό και να βιώσουν τα ελπιδοφόρα και λυτρωτικά του 
μηνύματα.

 Ο δε γραπτός του λόγος, εφάμιλλος τού προφορικού του, διακρίνεται 
επίσης για τη θεολογική και επιστημονική του εμβρίθεια∙ ταυτόχρονα δε, 
χαρακτηρίζεται και από μία θελκτική βιωματική γλαφυρότητα, η οποία 
ανάγει τον αναγνώστη στις αιθέριες πνευματικές σφαίρες τής τρυφής και του 
χρέους. Είναι εντελώς αδύνατο λ.χ. να διαβάσει κανείς το  βιβλίο του «Εθνο- 
μάρτυρες τού Κυπριακού έπους 1955 59», το οποίο και βραβεύτηκε από την 
Ακαδημία Αθηνών, χωρίς να βιώσει το μεγαλείο τού απελευθερωτικού μας 
αγώνα, το χριστιανικό πνεύμα τής αυτοθυσίας των αγωνιστών μας και το 
αγωνιστικό φρόνημα τού κυπριακού ελληνισμού για την ελευθερία του.  

Ο Νικόλαος Βασιλειάδης, προκειμένου να τεκμηριώνει επιστημονικά 
τις θεολογικές του απόψεις, παραθέτει εκατοντάδες αποσπάσματα, τα οποία 
είναι ειλημμένα από τους Πατέρες τής Εκκλησίας ή και από διακεκρι- 
μένους Θεολόγους, δικούς μας και ξένους, τα οποία γεμίζουν την ψυχή 
τού αναγνώστη με δέος.  Ένας πηγαίος θαυμασμός γεμίζει επίσης την ψυχή 
σου αν διαβάσεις τα βιβλία του «ΟΡΘΟΔΟΞΙΑ Η ΕΛΠΙΣ ΤΟΥ ΚΟΣΜΟΥ». 
«ΤΟ ΛΥΚΟΦΩΣ ΤΟΥ ΜΑΡΞΙΣΜΟΥ», «ΤΟ ΜΥΣΤΗΡΙΟΝ ΤΟΥ ΘΑΝΑ-
ΤΟΥ», «ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΑΓΙΑ ΓΡΑΦΗ», «Ο ΔΑΡΒΙΝΟΣ ΚΑΙ Η 
ΘΕΩΡΙΑ ΤΗΣ ΕΞΕΛΙΞΕΩΣ» «ΟΡΘΟΔΟΞΙΑ, ΙΣΛΑΜ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ» 
«Η ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΗ ΠΙΣΤΙΣ ΕΙΣ ΤΟΝ ΑΙΩΝΑ ΤΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ» 
«ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΣΜΟΣ» «Η ΠΑΛΑΙΑ ΔΙΑΘΗΚΗ ΣΤΗΝ 
ΟΡΘΟΔΟΞΟΝ ΕΚΚΛΗΣΙΑΝ» «Η ΑΠΟΚΑΛΥΨΙΣ ΤΟΥ ΙΩΑΝΝΟΥ» 
ή και οποιοδήποτε άλλο.

Μελετώντας τα βιβλία του, σίγουρα, θα βιώσεις το θεολογικό του βάθος, 
την κριτική διεισδυτική του ικανότητα και την επιστημονική ευρύτητα τού 
Συγγραφέως. Παράλληλα, βέβαια, θα νιώσεις έντονα και κάποιες άλλες 
Αρετές: τη βαθιά του θεοσέβεια καθώς και τη βιωματική του ταπεινοφροσύνη. 
Ο ίδιος γράφει χαρακτηριστικά:  «...Προσπαθήσαμε μὲ προσευχὴ καὶ μὲ τὴ 
στοργικὴ χειραγωγία τῶν Θεοσόφων Πατέρων νὰ ὑπογραμμίσουμε τὰ σωτήρια 
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θεολογικὰ νοήματα τῆς Ἀποκαλύψεως... Ὡστόσο, βασικὴ προϋπόθεση 
κατανοήσεως τῆς Ἀποκαλύψεως εἶναι ἡ ἁγία ζωή, ὁ καθαρὸς νοῦς, τὸ ταπεινὸ 
φρόνημα, ἡ προσευχητικὴ προσέγγιση καὶ ἐκζήτηση τῶν πρεσβειῶν τῶν 
Ὀρθοδόξων ἑρμηνευτῶν – Πατέρων καὶ ἰδιαίτερα Ἐκείνου ποὺ συνέγραψε τὴν 
Ἀποκάλυψη. Καὶ πέραν αὐτῶν ἡ ἐκζήτηση τοῦ φωτισμοῦ τοῦ Τριαδικοῦ Θεοῦ».

Ο μακαριστός Βασιλειάδης αφιέρωσε το μεγαλύτερο μέρος τής ζωής του 
στη μελέτη και την έκδοση τής Παλαιάς Διαθήκης. Συνολικά έχει ερμηνεύσει, 
σχολιάσει και υπομνηματίσει τα 33 από τα 49 βιβλία τής Παλαιάς Διαθήκης, 
την οποία η Αδελφότης Θεολόγων «Ο ΣΩΤΗΡ»  έχει  εκδώσει σε 20 συνολικά 
τόμους. Ένα έργο το οποίο βραβεύτηκε από την Ακαδημία Αθηνών.

Πέραν του γεγονότος ότι εμπλούτισε δυναμικά τη Θεολογία με δεκάδες 
τόμους, με ακαταπόνητο ζήλο διηύθυνε και εξέδιδε επί μισό και πλέον αιώνα το 
μαθητικό περιοδικό «ΠΡΟΣ ΤΗ ΝΙΚΗ», το επιστημονικό «Η ΔΡΑΣΗ ΜΑΣ» 
και το θεολογικό «Ο ΣΩΤΗΡ». Μέσα από τα περιοδικά αυτά κατηχούσε 
ψυχές στον χριστιανικό δρόμο, δίδασκε τα λυτρωτικά μηνύματα τού Χριστού, 
υπερασπιζόταν την ορθοδοξία και τον ελληνισμό από κακοδοξίες και 
ανυπόστατες κατηγορίες, εμφυσούσε στις ψυχές των αναγνωστών του την 
αγάπη προς τις διαχρονικές αξίες τού ελληνοχριστιανικού μας πολιτισμού και  
καλλιεργούσε την πίστη προς την αιωνιότητα. 

Για όλους αυτούς τους λόγους, το ανώτατο πνευματικό ίδρυμα τού 
Ελληνισμού, η Ακαδημία Αθηνών, βράβευσε, τον ακάματο και πολυταλαντούχο 
εργάτη τού «ἀμπελῶνος τοῦ Κυρίου». Η Εκκλησία τής Κύπρου τον βράβευσε 
επίσης με το «ΧΡΥΣΟΥΝ ΠΑΡΑΣΗΜΟΝ» τού Αποστόλου Παύλου «διὰ τε τὸ 
ἦθος αὐτοῦ, οὐ μὴν ἀλλὰ καὶ διὰ τὰς πολυτιμοτάτας ὑπηρεσίας ἅστινας μετ’ 
ἐνθέου ζήλου προσέφερε πρὸς τὴν Παιδείαν, τὴν Πατρίδα καὶ τὴν Ἐκκλησίαν». 

Το ίδιο, άλλωστε, έπραξε και η Εκκλησία τής Ελλάδος, η οποία τού 
απένειμε τον «ΧΡΥΣΟΥΝ ΣΤΑΥΡΟΝ» τού Αποστόλου Παύλου, διότι 
«φιλευσεβῶς, χρήσιμος εἰς διακονίαν τῆς πίστεως γενόμενος, πολυτίμους 
ὑπηρεσίας τῇ Ἐκκλησίᾳ προσέφερε».

Ο μακαριστός Νικόλαος Βασιλειάδης υπήρξε και ένας ένθερμος 
συνεργάτης τού περιοδικού μας «ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΒΑΡΝΑΒΑΣ». Μας έστελλε 
δοκίμιά του, τα οποία μετ’ εσωτερικής εγκαυχήσεως και  ασμενέστατα 
δημοσιεύαμε. Γι’ αυτό, ως χοϊκοί άνθρωποι, πονέσαμε για την εκδημία 
του. Μέσα μας νιώσαμε  ότι χάσαμε τον πνευματικό μας ταγό και πατέρα. 
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Η πίστη μας, όμως, για την Αιωνιότητα και την Ανάσταση μάς αναψύχει 
και μας επιβάλλει την εν Κυρίῳ τρυφή, όπως άλλωστε μάς συμβουλεύει και 
ο ίδιος  στο βιβλίο του «Η ΘΕΟΤΟΚΟΣ». 

«Ἐὰν μὲ τὴν Ἀνάσταση τοῦ Κύριου ὁ θάνατος ἐξαφανίστηκε ὁλότελα καὶ 
κατανικήθηκε, ὥστε νὰ μὴ φαίνεται πλέον πουθενὰ  (Α΄ Κορ. ιε΄ 54), ἡ ἀλήθεια 
αὐτὴ εἶναι φυσικὸ νὰ ἰσχύει ἰδιαίτερα γιὰ τὰ σώματα τῶν ἁγίων. Γι’ αὐτοὺς ὁ 
θάνατος εἶναι «ἡ καλλίστη ἐκδημία» ἀπὸ τὸν κόσμο τῆς προσωρινότητας καὶ 
τῆς φθορᾶς∙ ἡ ἐκδημία δὲ αὐτὴ τοὺς χαρίζει «τὴν πρὸς τὸν Θεὸν ἐνδημίαν» 
(βλ. Β΄ Κόρ. ε΄ 8).

Επίσης, προς το τέλος τού εμβριθέστατου συγγράμματος του «ΤΟ 
ΜΥΣΤΗΡΙΟΝ ΤΟΥ ΘΑΝΑΤΟΥ» έγραψε: «Ὦ, ἡ αἰώνιος βασιλεία! Πρὸς 
αὐτὴν στρέφονται αἱ ἅγιαι ἐλπίδες καὶ ἀναβάσεις τῆς καρδίας μας∙ πρὸς 
αὐτὴν κατατείνουν ὅλοι οἱ ἱεροί μας πόθοι. Αὐτὴ εἶναι τὸ ὕψιστον τέλος τῶν 
καλῶν ἀγώνων μας. Αὐτὴν νοσταλγοῦμεν ἀπὸ τότε ποὺ ἐξωρίσθημεν ἀπὸ τὸν 
ἐπίγειον Παράδεισον∙ πρὸς αὐτὴν σπεύδομεν ἀπὸ τότε ποὺ ὁ Κύριος εἰσῆλθε 
θριαμβευτὴς εἰς τὸν οὐρανόν...».

Όσοι είχαμε τη μεγάλη ευτυχία να τον γνωρίσουμε εκ του πλησίον, 
βιώναμε στο πολυσέβαστο πρόσωπό του όλα τα ουράνια και λυτρωτικά 
μηνύματα τού θείου λόγου και με την όλη δράση του αισθανόμασταν 
ότι μάς ανήγε στις χριστοκεντρικές σφαίρες τής ιδικής του λαμπρής 
προσωπικότητας. Στη γαλήνια και αγωνιστική προσωπικότητά του νιώθαμε 
να εφαρμόζεται πέρα για πέρα η προτροπή τού Κυρίου «...οὕτω λαμψάτω 
τὸ φῶς ὑμῶν ἔμπροσθεν τῶν ἀνθρώπων, ὅπως ἴδωσιν ὑμῶν τὰ καλὰ ἔργα 
καὶ δοξάσωσι τὸν πατέρα ὑμῶν τὸν ἐν τοῖς οὐρανοῖς» (Ματθ. ε΄ 16).  
Και τούτο γιατί ο ίδιος στη ζωή του «προωρᾶτο  τὸν Κύριον ἐνώπιόν του διὰ 
παντός» (Πράξ. Β΄25) και εφάρμοζε τις παύλειες ρήσεις «... φιλοτιμούμεθα, 
εἴτε ἐνδημοῦντες εἴτε ἐκδημοῦντες, εὐάρεστοι αὐτῷ εἶναι» (Β΄ Κορ. ε΄ 9) και 
«... οὐ γὰρ ἔχομεν ὧδε μένουσαν πόλιν, ἀλλὰ τὴν μέλλουσαν ἐπιζητοῦμεν» 
( Ἑβρ. ιγ΄14).

Εμείς όλοι, που γευτήκαμε τους ηδύγευστους χριστιανικούς καρπούς τής 
αγάπης του, ολοψύχως προσευχόμαστε, όπως η αγάπη τού πανοικτίρμονος 
Θεού, τον οποίο υπηρέτησε «πάσῃ ψυχῇ καὶ πάσῃ δυνάμει» κατατάξει 
την αγνή, χριστιανική και αγωνιστική του ψυχή  «ἐν τόποις φωτεινοῖς, ἐν 
τόποις  χλοεροῖς, ἐν τόποις ἀναψύξεως, ἔνθα ἀπέδρα πᾶσα ὀδύνη, λύπη, καὶ 
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στεναγμός καὶ ὅπου ἡ ἐπισκοπή τοῦ προσώπου Του εὐφραίνει πάντας τοὺς 
ἀπ’ αἰῶνος εὐαρεστήσαντας Ἁγίους Αὐτοῦ».

Πιο κάτω δημοσιεύουμε τον επικήδειο λόγο τού εκπροσώπου τής 
Εκκλησίας τής Κύπρου, Θεοφιλεστάτου Επισκόπου Καρπασίας κ. Χριστο- 
φόρου καθώς  και το άρθρο τού ιδίου «ΝΤΡΟΠΕΣ ΚΑΙ ΔΟΞΕΣ», το οποίο 
αποτελεί και το κύκνειο άσμα του∙ σ’ αυτό αναλύει, με ιστορική αλήθεια, 
την αισχρή στάση των ισχυρών τής Γης έναντι τού αγωνισθέντος για την 
περιπόθητη Ελευθερία Ελληνισμού, κατά τον 2ο Παγκόσμιο Πόλεμο, και  
εκφράζει τα αισθήματα τού θαυμασμού του για την αγωνιστική πορεία τής 
Ελλάδος. Παράλληλα δε, διατυπώνει και την τελευταία του υποθήκη προς 
τους νέους τής Πατρίδας μας.  

 Σημειώνουμε, με αισθήματα θαυμασμού, ότι έγραψε το εν λόγω άρθρο, 
ενώ βρισκόταν σε μια επιθανάτια πορεία… Ο συγγραφέας τού περίφημου και 
περισπούδαστου βιβλίου «ΤΟ ΜΥΣΤΗΡΙΟΝ ΤΟΥ ΘΑΝΑΤΟΥ» απέδειξε, όχι 
μόνο με την όλη του βιοτή, αλλά κυρίως και με την όλη πνευματική και δυναμική 
του δράση, κατά την τελευταία περίοδο τής ζωής του,  ότι ο θάνατος αποτελεί 
για τους πιστούς χριστιανούς «τὴν καλλίστην ἐκδημίαν» από τη ματαιότητα 
τού κόσμου τούτου, αφού τους εξασφαλίζει  «τὴν πρὸς τὸν Θεὸν ἐνδημίαν».  

ΕΠΙΣΚΟΠΟΥ ΚΑΡΠΑΣΙΑΣ  κ. ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΥ:
ΕΠΙΚΗΔΕΙΟΣ ΛΟΓΟΣ ΣΤΟΝ ΜΑΚΑΡΙΣΤΟ ΘΕΟΛΟΓΟ 

ΝΙΚΟΛΑΟ  Π.  ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΗ

Η Θεολογία δεν είναι μια εγκεφαλική – λογική κατανόηση τής 
αποκάλυψης, εν Χριστώ Ιησού, του Θεού στη ζωή μας. Είναι βιωματική 
μετοχή στο μέγα μυστήριο τής ευσεβείας. «Θεός ἐφανερώθη ἐν σαρκί» 
(Α΄ Τιμ. γ́  16).

Το Ευαγγελικό Μυστήριο τής εν σαρκί παρουσίας τού Θεού το 
παραλαμβάνουμε από τους Προφήτες, τους Πατέρες, τους Αγίους τής 
Εκκλησίας μας, το βιώνουμε βαθιά μέσα στην καρδιά μας, ως ένα υπαρξιακό 
γεγονός και στη συνέχεια το μεταδίδουμε στους πιστούς προς οικοδομή στο 
Σώμα τού Χριστού, για να φθάσουν στον αγιασμό, «οὗ χωρίς οὐδείς ὄψεται 
τὸν Κύριον» (Θεσ. ιβ΄ 14).

Συνεπώς, Θεολόγος είναι εκείνος που δέχεται την εμπειρία των 
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θεουμένων φίλων τού Χριστού, μετέχοντας στην ίδια εμπειρία με αυτούς. 
Καθίσταται και ο ίδιος γνήσιος φίλος τού Κυρίου και γίνεται συνεργός στο 
ένα και μοναδικό θέλημά Του, «τὸν ἁγιασμόν ἡμῶν».

Ένας τέτοιος Θεολόγος, γνήσιος φίλος τού Χριστού, ήταν και ο 
μακαριστός Νικόλαος Βασιλειάδης, γόνος τής μαρτυρικής και ελληνικής 
Κύπρου μας, την οποία αγάπησε βαθειά μέσα από την καρδιά του.

Ο συγγραφικός, κηρυκτικός, κατηχητικός, απολογητικός, δογματικός, 
ερμηνευτικός λόγος του απέδιδε προς τα έξω δύο μηνύματα. 

Πρώτον, ότι ήταν μελετητής και βαθύς γνώστης τής πατερικής και 
βιβλικής θεολογίας. Προικισμένος από τον Θεό με το χάρισμα τού λόγου 
(προφορικού και γραπτού) μετέφερε γνήσια το ευαγγελικό μυστήριο με 
γλαφυρότητα, σαφήνεια και χωρίς επιτηδεύματα. Ποτέ δεν προσπαθούσε 
να εντυπωσιάσει αλλά να προβληματίσει, να φωτίσει, να καθοδηγήσει, να 
αποκαλύψει το βαθύτερο νόημα των λόγων τού Θεού. Πάντοτε ο στόχος 
του ήταν η πνευματική ολοκλήρωση και η εν Χριστώ σωτηρία μέσα στη Μία, 
Αγία, Καθολική και Αποστολική Εκκλησία.

Θα τολμούσα να πω ότι η Θεολογία τού μακαριστού Νικολάου 
Βασιλειάδη, όπως αυτή διασώζεται μέσα στα αναρίθμητα συγγράμματά 
του, δίδει μια απάντηση σε όσους αμφισβητούν τη γνησιότητα τού χώρου, 
μέσα στον οποίο έζησε και τελειώθηκε πνευματικά. Εννοώ την Αδελφότητα 
Ορθοδόξων Θεολόγων «Ο ΣΩΤΗΡ».

Δεύτερον, ο Νικόλαος Βασιλειάδης ήταν βιωματικός Θεολόγος. Έζησε 
μέσα από το ασκητικό φρόνημα, τη μελέτη, τη μυστηριακή ζωή, εκείνα που ο 
ίδιος παρέλαβε από τους Πατέρες και στη συνέχεια δίδασκε όλα αυτά τα χρόνια. 
Όσοι υπήρξαμε μαθητές του  - και είχα την ευλογία να μαθητεύσω κατά τα 
φοιτητικά μου χρόνια  και στις συνάξεις τις φοιτητικές, καθώς και σε προσωπικό 
επίπεδο – μπορούμε να βεβαιώσουμε ότι ο Νικόλαος Βασιλειάδης υπήρξε 
άνδρας πνευματικός, ενάρετος, άγιος. Εμφορείτο από το Πανάγιο Πνεύμα. 
Ο λόγος του μετέδιδε πάντοτε ελπίδα και  πίστη∙ παρηγορούσε, ενίσχυε, άνοιγε 
τον δρόμο προς τη μετάνοια∙ ήταν ο δρόμος που ο ίδιος βίωνε συνειδητά και 
ο οποίος  είχε ως τέρμα τη Χάρι τού Χριστού. Ο Νικόλαος Βασιλειάδης έκανε 
πράξη τον λόγο τού Αποστόλου Πέτρου τον οποίο είπε στον χωλό έξω από το 
ιερό. «’Αργύριον καὶ χρυσίον οὐχ ὑπάρχει μοι· ὃ δὲ ἔχω τοῦτό σοι δίδωμι» 
(Πράξ. γ΄ 6). Είχε τον Χριστό εν τη καρδία αυτού και αυτόν μετέδιδε και έδιδε 
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συνεχώς. Γι’ αυτό και τα τέλη του ήταν χριστιανικά. Μέχρι την τελευταία του 
στιγμή εκζητούσε και ζούσε το έλεος, τη Χάριν και την αγάπη τού Χριστού, που 
τόσο πολύ αγάπησε και στον οποίο εξ ολοκλήρου αφιερώθηκε. 

Τελειώνοντας θα ήθελα να μεταφέρω τα εξής λόγια, όπως μου τα 
υπαγόρευσε ο Μακαριώτατος Αρχιεπίσκοπος Κύπρου κ. κ. Χρυσόστομος. 
«Ο αείμνηστος Νικόλαος Βασιλειάδης ήταν ο πρώτος κατηχητής μου στην 
Πάφο. Επειδή ο λόγος του ήταν εκκλησιαστικός και απλός σημάδεψε τη ζωή 
μου και με ακολουθεί μέχρι σήμερα. Τόσο για μένα όσο και για την Εκκλησία 
τής Κύπρου ο  θάνατός του είναι μεγάλη απώλεια. Τον επισκέφτηκα προ 
ολίγων μηνών, όταν ασθενούσε, στην Αδελφότητα και θαύμασα την υπομονή 
του. Χάρηκα το φωτεινό του πρόσωπο και τον καθαρό του λόγο. Με 
συγκίνησε η αγάπη και το ενδιαφέρον του για τη μαρτυρική μας Πατρίδα.  
Η αγωνία του και η προσδοκία του για τη σύντομη απελευθέρωσή της. Είμαι 
σίγουρος ότι βρήκε παρρησία ενώπιον τού Θεού τής αγάπης και από κει θα 
προσεύχεται και για μας προσωπικά και για τη δοκιμαζόμενη Πατρίδα μας. 

Εμείς δεν θα τον ξεχάσουμε ποτέ. Θα προσευχόμαστε στο ιερό 
Θυσιαστήριο  υπέρ αναπαύσεως τής ψυχής Του και υπέρ της Αδελφότητος 
που τον ανέθρεψε πνευματικά.  Τέτοιου είδους άνδρες Θεολόγους – 
Πνευματοφόρους σπάνια έχουμε στις μέρες μας. Εύχομαι να βρεθούν και 
άλλοι που θ’ ακολουθήσουν το λαμπρό παράδειγμά Του». 

Αιωνία Σου η μνήμη αξιάγαστε Δάσκαλέ μου και ο Θεός τής Χάριτος ας 
κατατάξει την ψυχή Σου εν σκηναίς δικαίων. Αμήν.

ΝΤΡΟΠΕΣ ΚΑΙ ΔΟΞΕΣ
† ΝΙΚΟΛΑΟΥ Π. ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΗ 

ΘΕΟΛΟΓΟΥ – ΣΥΓΓΡΑΦΕΑ

Ἐλᾶτε, κυρίως σεῖς οἱ ἔφηβοι καί οἱ νέοι, μαζί μου στήν ὁδό ἁγίου 
Δημητρίου τῆς Θεσσαλονίκης, κάπου κοντά στήν εἴσοδο τοῦ ἱστορικοῦ 
καί μεγαλοπρεποῦς ναοῦ τοῦ ἁγίου Δημητρίου. Σταθεῖτε μαζί μου νά 
παρακολουθήσουμε τούς ξένους ἐπισήμους, καθώς θά κατευθύνονται στόν 
ἱστορικό ναό γιά τή δοξολογία τῆς 28ης ᾽Οκτωβρίου. Εἶναι πρεσβευτές, 
πρόξενοι, ἀκόλουθοι πρεσβειῶν ἤ διπλωματικοί ἀντιπρόσωποι κρατῶν.



530 ΤΗΣ ΣΥΝΤΑΞΕΩΣ ΤΟΥ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟΥ ΜΑΣ

Δέν ξέρω τί σκέπτονται ὅλοι αὐτοί, καθώς διαβαίνουν μέσα ἀπό τό 
πλῆθος γιά νά παραστοῦν στήν ἐπίσημη δοξολογία. Οὔτε ἄν αἰσθάνονται 
ὅλοι τους ἄνετα τούτη τήν ἡμέρα. Ξέρω ὅμως τί ἀναμνήσεις φέρνουν σέ 
μᾶς τούς ῞Ελληνες ἀρκετοί ἀπ᾽ αὐτούς. ᾽Ελᾶτε, λοιπόν, σταθεῖτε δίπλα μου. 
Καθώς περνοῦν θά σᾶς λέω τίς ἀναμνήσεις τοῦ λαοῦ μας γιά τό δικό τους 
ἔθνος. Πρέπει νά τίς ξέρετε τοῦτες τίς ἀναμνήσεις. Εἶναι βασικές γιά τή ζωή 
σας ὡς πολιτῶν τῆς ῾Ελλάδος. Πρέπει νά τίς μάθετε, γιατί ἐσεῖς δέν ζήσατε 
τίς μεγάλες ἐκεῖνες μέρες. Γι᾽ αὐτό δέν μπορεῖτε νά ἐκτιμήσετε τήν 28η 
᾽Οκτωβρίου ὅσο πρέπει, νά χαρεῖτε τή δόξα της καί νά νιώσετε περήφανοι 
γιά τό ἀνεπανάληπτο ἔπος τοῦ 1940-1941.

Βλέποντας τό Γερμανὀ πρέσβη θυμᾶμαι τά λόγια τοῦ Χίτλερ ὕστερα 
ἀπό τήν ἐπίθεσή του στήν Ἑλλάδα καί τήν «πύρρειο» νίκη του. Εἶπε: 
«Χάριν τῆς ἱστορικῆς δικαιοσύνης ὑποχρεοῦμαι νά διαπιστώσω ὅτι ἐκ τῶν 
ἀντιπάλων, ὅσοι μᾶς ἀντιμετώπισαν, μόνον ὁ ῞Ελλην στρατιώτης ἐπολέμησε 
μέ παράτολμον θάρρος καί ὑψίστην περιφρόνησιν πρός τόν θάνατον». 
Ὁ Χίτλερ δέν μποροῦσε νά ἐκφράσει λακωνικότερα τήν οὐσία τοῦ ἀγωνιστικοῦ 
μας φρονήματος τό 1940-1941 καί τήν ἀλήθεια γιά τή γενναία ἀντίσταση τοῦ 
στρατοῦ μας στά ὀχυρά τοῦ Ροῦπελ καί στή λεβεντομάνα Κρήτη.

῾Η τρίχρωμη σημαία τοῦ ᾽Ιταλοῦ καθώς περνᾶ, μοῦ θυμίζει τούς 
γελοίους κομπασμούς τοῦ Μουσολίνι, πού τό ᾽χε δεμένο ὅτι σέ μιά βδομάδα 
θά τήν ὕψωνε στήν ᾽Ακρόπολη. ῎Ελεγε ὑπεροπτικά στό τελεσίγραφο 
πού παρέδωσε ὁ Γκράτσι στόν ῞Ελληνα πρωθυπουργό τά ξημερώματα 
τῆς 28ης ᾽Οκτωβρίου: «Κάθε τυχόν ἀντίστασις θά συντριβῆ ὑπό τῶν 
δυνάμεών μας».  Σέ λίγες ὅμως ὧρες τά πράγματα ἔδειξαν πώς ἡ ἐπίθεση 
τοῦ Μουσολίνι κατά τῆς ῾Ελλάδος ἦταν μιά ἀνοησία, πού δέν εἶχε ὅρια. 
 «῎Αχ αὐτή ἡ ἀνόητη ἐκστρατεία τοῦ Ντοῦτσε κατά τῆς ῾Ελλάδος», ἔγραφε 
χαρακτηριστικά ὁ Χίτλερ στή διαθήκη του, ὅταν πιά ὁ Φύρερ ἔχασε τόν 
καλύτερο στρατό του στήν ῾Ελλάδα καί 6.000 νεκρούς καί ἀγνοουμένους 
στήν Κρήτη καί περίπου 400 ἀεροπλάνα. Καί ὁ Φύρερ ἤξερε τί ἔλεγε...

῾Ο Ἱσπανός πρεσβευτής μοῦ φέρνει στή μνήμη τή δήλωση τοῦ Φράγκο 
πέντε μέρες πρίν μᾶς ἐπιτεθεῖ ὁ Ντοῦτσε: «῾Η ῾Ισπανία εὐχαρίστως θά 
πολεμήσει στό πλευρό τῆς Γερμανίας»!... Δέν πρόφθασε ὅμως νά ἱκανοποιήσει 
τήν ἐπιθυμία του.

Κοιτάξτε τόν Τοῦρκο πού περνάει ξαπλωμένος ἀναπαυτικά στή λιμουζίνα 
του. ῎Ετσι ἄνετα αἰσθανόταν καί στίς τραγικές γιά μᾶς μέρες τοῦ 1940-1941, 
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ὅταν ἡ χώρα του στεκόταν οὐδέτερη καί ἀπαθής στό δράμα τοῦ ἄνισου ἀγώνα 
μας, γιά νά γίνει κατόπιν ἡ Τουρκία μέτοχος στή νίκη πού κερδίσαμε ἐμεῖς! 

Ὁ Σέρβος πρέσβης μοῦ θυμίζει ὅτι ὁ στρατός του, τῆς τότε Γιουγκοσλαβίας 
προτίμησε νά γίνει ρίψασπις καί ν᾽ ἀφήσει στήν κρίσιμη ὥρα τίς γερμανικές 
φάλαγγες νά κατέβουν ἀνενόχλητες καί νά μᾶς κτυπήσουν πισώπλατα. 

Τά ἴδια μοῦ φέρνει στή μνήμη καί τό πέρασμα τοῦ Βούλγαρου. Καί ἀκόμη 
κάτι ἄλλο, πιό φοβερό. Μόλις γονάτισε ἡ ῾Ελλάδα, χύθηκαν οἱ συμπατριῶτες 
του σάν τά κοράκια καί ἐπί τρία χρόνια κατέτρωγαν μέ βουλιμία τίς σάρκες 
τοῦ λαοῦ μας, πού τόν ἔριξαν κατά γῆς πληγωμένο κι αἱμόφυρτο οἱ Ναζί. 
Βάρβαρο ἔργο καί ἀπαίσιο, ἀπόλυτα ταιριαστό στούς Βουλγάρους...

Καλά αὐτοί, θά μοῦ πεῖτε. Γιά τούς φίλους ἤ τούς συμμάχους μας, πού 
πολέμησαν τόν ἄξονα τό 1940-1941 καί περνοῦν τώρα γιά τή δοξολογία, 
τί θυμᾶται τό ἔθνος; ᾽Εδῶ εἶναι πού ἡ λογική δέν μπορεῖ νά καταλάβει πῶς 
μᾶς βλέπουν ἀπό τότε. Πῶς ἄντεξε ἡ καρδιά μας στήν ἀχαριστία πού μᾶς 
ἔδειξαν ὕστερα ἀπό τόν πόλεμο, εἶναι ἄλλη ἱστορία. Εἶμαι βέβαιος πώς ἡ 28η 
᾽Οκτωβρίου τούς θυμίζει — κι αὐτό ἔτσι σάν τό κεντρί πού τούς κεντρίζει — 
τή δική τους στάση σ᾽ ἐκεῖνα τά χρόνια. Πρέπει νά αἰσθάνονται τήν ἐνοχή 
τους καί τή μοναξιά τους καί νά χαμηλώνουν τό βλέμμα ἀπό ντροπή. Κι ὅσοι 
ἔχουν ἀκόμη κάποιον ἀνθρωπισμό, δέν μπορεῖ παρά νά αἰσθάνονται τύψεις.

Δέν ὑπερβάλλω. Τί νά σκεφθεῖ π.χ. ὁ Γάλλος καί πῶς νά αἰσθανθεῖ ἄνετα 
τούτη τή μεγάλη μέρα; Μπορεῖ μήπως νά λησμονήσει ὅτι τό ἑξαπλάσιο ἀπό τήν 
῾Ελλάδα κράτος του δέν ἄντεξε στήν ἐπίθεση τοῦ Χίτλερ καί προβάλλοντας 
ἕνα «πουρκουά» (pourquoi=γιατί;) παραδόθηκε σύσσωμο, ἐνῶ ἡ χώρα μας 
βροντοφώναξε στό Μουσολίνι καί στό Χίτλερ τό μεγάλο «ΟΧΙ»;

Μποροῦν τάχα νά αἰσθάνονται περήφανοι οἱ Δανοί, οἱ ῾Oλλανδοί, 
οἱ Βέλγοι καί διάφοροι Σκανδιναυοί μέ τόν ἐλάχιστα τιμητικό ἤ καί τόν 
προδοτικό τους ἀκόμη ρόλο τό 1940-1941; Οἱ πρῶτοι παραδόθηκαν ἀμαχητί. 
Οἱ δεύτεροι καί οἱ τρίτοι πρόσφεραν «γῆν καί ὕδωρ» στόν Χίτλερ ὕστερα 
ἀπό ψευδοαντίσταση λίγων ἡμερῶν. ᾽Ενῶ οἱ Σουηδοί, χωρίς κανένα ἴχνος 
ντροπῆς, ἄφηναν τούς Γερμανούς νά περνοῦν ἀνενόχλητοι ἀπό τό ἔδαφός 
τους γιά νά κτυποῦν τούς συμμάχους στά νῶτα.

Καί ἡ Ρωσία τί τάχα σκέπτεται σήμερα; Πώς νίκησε τόν Χίτλερ; 
Ἀλλά μέχρι τόν ᾽Ιούνιο τοῦ 1941 ἦταν σύμμαχος τοῦ Χίτλερ. Κι ὅταν ὁ Χίτλερ 
στράφηκε ἐναντίον της, ἄς μήν ἦταν ἡ Ἑλλάδα καί πρό παντός ἡ Κρήτη νά 
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τόν καθυστερήσει ἕνα μήνα, καί θά βλέπαμε ποιά θά ἦταν ἡ τύχη τῆς Ρωσίας. 
Ἄν ὑπάρχει μιά χώρα πού ἡ Ρωσία πρέπει νά εὐγνωμονεῖ ἐπί αἰῶνες γιά τή 
σωτηρία της ἀπό τούς Ναζί, αὐτή εἶναι ἡ Ἑλλάδα... καὶ αὐτὸ δὲν τὸ λέμε 
ἐμεῖς ἀπό ὑπερβάλλουσαν άγάπη πρὸς τὴν Ἑλλάδα. Ἀκοῦστε τὶ εἶπε ὁ ἴδιος 
ὁ Στάλιν: «Ὅταν νικήσουμε θὰ μποῦμε στὴ Βουλγαρία σὰν τιμωροί, στη 
Γιουγκοσλαβία σὰν ἐλευθερωτές καὶ στὴν Ἑλλάδα σὰν ἐλευθερωτές».

Ντροπές καί Δόξες. Γιὰ τὶς πρῶτες ἄς  ντρέπονται όσοι τὶς διέπραξαν.  
᾽Εμεῖς ἔχουμε κάθε λόγο νά χαιρόμαστε τή δόξα τοῦ 1940-1941. Τήν 
κερδίσαμε μέ τήν πίστη μας στό Θεό, τήν ἀνδρεία μας, τήν ἀγάπη μας στήν 
πατρίδα, τήν αὐτοθυσία μας, τήν ἑλληνική μας λεβεντιά.

Χαρεῖτε σεῖς, οἱ ἔφηβοι καί οἱ νέοι τοῦ σήμερα, τή δόξα τοῦ 1940-1941. 
Μέ τήν ἀλκή, τό ἀδούλωτο φρόνημά σας, τή ζωντανή σας πίστη στό Θεό, 
τούς τίμιους ἀγῶνες σας∙ δῶστε στήν ῾Ελλάδα μας εὐκαιρίες νά δοξάζεται ὄχι 
μόνο στίς ὧρες τοῦ πολέμου, ἀλλά καί στίς ὧρες τῆς εἰρήνης.

῾Η γενιά τοῦ 1940-1941 σᾶς παρέδωσε μιά ῾Ελλάδα δοξασμένη. Σεῖς 
παραδῶστε την στούς μεταγενέστερους «πλείω καί ἀρείω»*.

*μεγαλυτέρα και ενδοξοτέρα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑΚΗ "ΜΕΧΡΙΣ ΕΣΧΑΤΩΝ"



«ΜΝΗΜΗ - ΘΥΜΗΣΗ ΓΙΑ ΤΟΝ ΘΕΟΛΟΓΟ - 
ΙΕΡΟΚΗΡΥΚΑ - ΓΥΜΝΑΣΙΑΡΧΗ - ΣΥΓΓΡΑΦΕΑ

ΤΑΚΗ Σ. ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΥ»

a
Ο Παγκύπριος Πολιτιστικός Σύλλογος, τιμώντας την ιερή μνήμη 

τού μελίρρυτου και σεμνού Θεολόγου αειμνήστου Τάκη Χριστοφόρου, 
χρεωστικώς οργάνωσε μία εσπερίδα, με την ευκαιρία είκοσι χρόνων από 
την κοίμησή του,  αφ’ ενός μεν για να τιμήσει τη μνήμη του αφ’ ετέρου 
δε για να αντλήσουν διδάγματα οι σύνεδροι από τη χριστιανική και 
αγωνιστική του ζωή. 

 Πιο κάτω παραθέτουμε τον χαιρετισμό τού Αρχιεπισκόπου Κύπρου 
κ. Χρυσοστόμου και την ομιλία που εκφώνησε ο Επίσκοπος Μεσαορίας 
κ. Γρηγόριος.

ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΣ ΤΗΣ Α.Μ. ΤΟΥ ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΟΥ ΚΥΠΡΟΥ

κ.κ. ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΥ

Με ιδιαίτερη ευχαρίστηση χαιρετίζουμε την αποψινή εκδήλωση με 
τίτλο «ΜΝΗΜΗ - ΘΥΜΗΣΗ ΓΙΑ ΤΟΝ ΘΕΟΛΟΓΟ - ΙΕΡΟΚΗΡΥΚΑ 
- ΓΥΜΝΑΣΙΑΡΧΗ - ΣΥΓΓΡΑΦΕΑ ΤΑΚΗ Σ. ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΥ».

Οφείλουμε εξ αρχής να ομολογήσουμε ότι δεν είχαμε την ευκαιρία να 
γνωρίσουμε προσωπικά τον μακαριστό Τάκη Χριστοφόρου. Όσα, όμως, εξ 
ακοής γνωρίζουμε και πληροφορηθήκαμε από αξιόπιστους ανθρώπους, μας 
δημιουργούν την εικόνα ενός ανθρώπου γεμάτου από πίστη στον αληθινό 
Θεό, φιλομάθεια, εργατικότητα, ταπείνωση και ένθεο ζήλο για ευαγγελισμό 
των ανθρώπων. Εντύπωση μας προξενεί το γεγονός ότι αυτός ο ζήλος του 
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δεν τον άφησε να επαναπαυθεί σε μια σίγουρη επαγγελματική προοπτική 
στην οικογενειακή του επιχείρηση, αλλά τον οδήγησε στην περίπυστο Ιερά 
Θεολογική Σχολή της Χάλκης.

Επισημαίνουμε, ακόμη, το γεγονός ότι ήταν ξεχωριστός Εκπαιδευτικός 
διότι ακριβώς δεν μετέδιδε στεγνές γνώσεις στους μαθητές του, αλλά με 
πολλή αγάπη το δικό του πνευματικό βίωμα. Είμαστε σίγουροι, πως όλοι 
οι μαθητές του θα τον θυμούνται με απέραντο σεβασμό. Η συγγραφική 
του δραστηριότητα καταδεικνύει έναν ακάματο ερευνητή και εργάτη του 
πνεύματος, με στόχο όμως τη διάδοση του λόγου Θεού. Εκεί, όμως, που ο 
Τάκης Χριστοφόρου μεγαλούργησε ήταν ο ιερός άμβωνας. 

Γράφει χαρακτηριστικά ο Απόστολος Παύλος «ὡς ὡραῖοι οἱ πόδες τῶν 
εὐαγγελιζομένων εἰρήνην, τῶν εὐαγγελιζομένων τὰ ἀγαθά» (Ρωμ. 10, 15). 
Τα γλαφυρά του κηρύγματα έμοιαζαν με ζωγραφικούς πίνακες που εξεικόνιζαν 
την ομορφιά της παρουσίας του αναστάντος Χριστού στη ζωή των πιστών. 
Τα λόγια του, διανθισμένα με άπειρα πρακτικά παραδείγματα, έπεφταν σαν 
απαλή βροχή στις ψυχές των πονεμένων ανθρώπων, παρηγορώντας και 
γεμίζοντας ελπίδα τις ψυχές τους.

Είμαστε σίγουροι πως ο μακαριστός Τάκης Χριστοφόρου αφήνοντας 
τη ματαιότητα του παρόντος αιώνος, άκουσε από τον Κύριο το «εὖ, δοῦλε 
ἀγαθὲ καὶ πιστέ!…εἴσελθε εἰς τὴν χαρὰν τοῦ κυρίου σου». Και τούτο διότι στο 
πρόσωπό του εκπληρώθηκε ο λόγος του Χριστού, πως «…ὃς δ’ ἂν ποιήσῃ καὶ 
διδάξῃ, οὗτος μέγας κληθήσεται ἐν τῇ βασιλείᾳ τῶν οὐρανῶν» (Ματθ. 5,19).

Με τις σύντομες αυτές σκέψεις συγχαίρουμε τόσο την οικογένεια 
του εκλιπόντος Θεολόγου-Ιεροκήρυκα-Γυμνασιάρχη και Συγγραφέα Τάκη 
Χριστοφόρου, όσο και τον Παγκύπριο Πολιτιστικό Σύλλογο για την ωραία και 
ωφέλιμη αυτή πρωτοβουλία τους να διοργανώσουν την αποψινή εκδήλωση. 
Ευχόμαστε, τέλος όπως ο Κύριος αναδείξει μιμητές του Τάκη Σ. Χριστοφόρου 
και κατατάξει την ψυχήν αυτού «ἐν σκηναῖς ἁγίων καὶ δικαίων».

      Μετ’ ευχών πατρικών

     † Ο ΚΥΠΡΟΥ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΣ

Ιερά Αρχιεπισκοπή Κύπρου,
      19 Οκτωβρίου 2016
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ΕΙΣ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟN ΑΙΩΝΙΟΝ
ΤΟΥ ΧΑΛΚΙΤΗ ΘΕΟΛΟΓΟΥ ΤΑΚΗ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΥ

Τετάρτη, 19 Οκτωβρίου 2016

ΕΠΙΣΚΟΠΟΥ ΜΕΣΑΟΡΙΑΣ κ. ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ

«Εἰ θεολόγος εἶ, προσεύξῃ ἀληθῶς·
καί, εἰ ἀληθῶς προσεύξῃ, θεολόγος εἶ»1

Η αποψινή εσπερίδα2 είναι αφιερωμένη εις μνημόσυνο αιώνιον του 
Χαλκίτη θεολόγου Τάκη Χριστοφόρου, και ταυτόχρονα είναι μια έξοχη 
ευκαιρία να αναβαπτιστούμε όλοι μας, ο καθένας από τη δική του επιλογή 
και πορεία προσφοράς, δημιουργίας και διακονίας των ανθρώπων προς 
δόξα Θεού. Άλλωστε, ό,τι επιτελεί ο άνθρωπος, εφόσον κριτήριό του είναι η 
εκτέλεση ή μη του θελήματος του Θεού, τότε είναι ή δεν είναι προς δόξα Θεού.

1  Ὁσίου καὶ θεοφόρου πατρὸς ἡμῶν Νείλου τοῦ Ἀσκητοῦ, Φιλοκαλία Α΄, σελ. 182, ξα΄.
2  Την Τετάρτη, 19 Οκτωβρίου 2016, τα παιδιά, οι μαθητές και οι φίλοι του μακαριστού 
Θεολόγου, Ιεροκήρυκα και Γυμνασιάρχη Τάκη Χριστοφόρου πραγματοποίησαν Φιλολογικό 
Μνημόσυνο με την ευκαιρία των 20 ετών από την κοίμησή του. 
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Όταν ο άνθρωπος είναι προσευχόμενος, τότε αισθάνεται μια πνευματική 
πληρότητα. Βρίσκει νόημα στο κάθε τι που του επιφυλάσσει η πρόνοια 
του Θεού. Ο άνθρωπος Τάκης Χριστοφόρου, κατά τη γνώμη μου, ήταν 
προσευχόμενος άνθρωπος. Στην προκειμένη περίπτωση ο Θεολόγος Τάκης 
Χριστοφόρου, ως Ιεροκήρυκας, δεν κηρύσσει τον λόγο τον δικό του αλλά τον 
λόγο του Θεού.

Είναι πολύ καλά γνωστό όταν ένας Θεολόγος – Ιεροκήρυκας κηρύσσει 
τον λόγο τον δικό του, πιθανόν να ευαισθητοποιεί και να συγκινεί προς 
στιγμή τα αυτιά των ακροατών. Παραμένει όμως ένα καλοφτιαγμένο κήρυγμα, 
εξωραϊσμένος λόγος και συνάμα περιέχει μηνύματα και νοήματα άπιαστα 
ακόμη και από τον ίδιο που τα διατυπώνει και τα εκφωνεί. Τότε πέφτει στην 
παγίδα να ενδιαφέρεται και να ανησυχεί «εάν τα είπε καλά».

Ακόμη, μπορούμε να δούμε τον Θεολόγο Τάκη Χριστοφόρου ως δάσκαλο 
στην αίθουσα διδασκαλίας και υπεύθυνο ως γυμνασιάρχη της σχολικής 
μονάδας. Επιπλέον, στις σχέσεις και στην επικοινωνία με το μαθητή, τον 
γονέα και το συνάδελφο δάσκαλο. Επιμένω στο «δάσκαλος» και όχι στο 
«εκπαιδευτικός». Αισθάνομαι ότι το διδάσκειν, είτε εντός της Εκκλησίας είτε 
εντός της διδακτικής αίθουσας του σχολείου, αναδεικνύεται σε ιεροτελεστία. 
Όσοι άνθρωποι έζησαν αυτό το ευλογημένο βίωμα και χάρισμα του Θεού, έστω 
και για μια στιγμή είτε ως δάσκαλοι ιερουργοί των Μυστηρίων της Εκκλησίας, 
είτε ως δάσκαλοι  ιερουργοί της σχολικής μονάδας και της ενστάλαξης στις 
ψυχές των μαθητών γνώσης, ήθους, αξιών, τρόπων σκέψεως και κρίσεως 
αντιλαμβάνονται πλήρως τι θέλω να περιγράψω.

Τρισευτυχισμένοι εκείνοι που συνδυάζουν και τα δύο. Ως κληρικοί να 
ηγούνται, χάριτι Θεού, του πληρώματος της Εκκλησίας των πιστών στη 
Μυσταγωγία της ζωής της Αγίας μας Ορθοδόξου Εκκλησίας, και παράλληλα, 
είτε ως ιεροκήρυκες είτε ως δάσκαλοι στο σχολείο να εμπνέουν πολύπλευρα 
τους μαθητές τους. 

Ταυτόχρονα όμως, και οι ίδιοι, περισσότερο να αυξάνουν πνευματικά, 
περισσότερο να αφαιρούν από την εικόνα του Θεού που φέρουν στην 
ανθρώπινή τους υπόσταση, τα περιττά της αδαμιαίας ιδιοτροπίας και 
αδυναμίας.

Πιστεύω θα συμφωνούμε, ότι κριτήριο όλων των Χριστιανών και 
κατεξοχήν όλων εμάς, που η ευλογία του Θεού μας δώρισε θέσεις και αξιώματα 
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κληρικούς και λαϊκούς, δεν είναι μόνο το πώς εισήλθαμε στην Εκκλησία, αλλά 
και το πώς εξερχόμαστε από αυτή, έως της τελευταίας μας αναπνοής. 

Ο Θεός, ως Πατέρας αγάπης, οικτίρμων και φιλάνθρωπος  μάς προσφέρει 
και τη χάρη και τα χαρίσματα και τα αξιώματα. Όπως για παράδειγμα ένας 
γονέας έχει τη χάρη του Θεού και έχει ταυτόχρονα και τα ανάλογα χαρίσματα: 
την αγάπη να διαφυλάξει τη συζυγική εστία και τη δημιουργία οικογένειας 
έχει και το αξίωμα του συζύγου, του πατέρα και ενδεχομένως του παππού. 
Ο σώφρων άνθρωπος αγωνίζεται και να τα διακρίνει αλλά και να τα ερμηνεύσει 
πνευματικά και όχι κοσμικά-υλικά, δηλ. κτητικά. Πιστεύω ότι αυτή η διάκριση 
είναι απαραίτητη για όλους μας, με πνεύμα ταπείνωσης και  μεταμέλειας.

Η σύγχυση μεταξύ της χάρης και ευλογίας του Θεού με τα χαρίσματα που 
μας προικίζει ο Θεός και μάλιστα με τα αξιώματα της κάθε μορφής εξουσίας 
ενδέχεται να διοχετεύσει το δυναμισμό τού ανθρώπου σε λανθασμένη πορεία 
από την οποία δεν υπάρχει ανθρωπίνως επιστροφή. Όμως υπάρχει η δύναμη 
του Θεού. «Καὶ ἀναστὰς ἦλθε πρὸς τὸν πατέρα αὐτοῦ»3 (παραβολή του 
Ασώτου). Υπάρχουν όλα τα παραδείγματα των φίλων του Χριστού, των Αγίων 
μας. Υπάρχουν άνθρωποι, όπως τον Τάκη Χριστοφόρου. Το πρόσεξα στο 
πρόσωπό του μικρός, όταν τον παρακολουθούσα ιδιαίτερα στον άμβωνα του 
Τιμίου Προδρόμου στη Λευκωσία, τη διετία 1975-77 έως και το 1980, που ενώ 
μετακομίσαμε, συνέχισα να βοηθώ στον ίδιο Ναό, στη Λευκωσία. Το πρόσεξα 
στη συνομιλία του με τον μακαριστό Μητροπολίτη Κυρηνείας Γρηγόριο, τον 
οποίο διακονούσα ως μαθητής, ιδιαίτερα την τριετία 1981-84. Πρόσφατα, το 
πρόσεξα στο πρόσωπο των παιδιών του, που ήρθαν να μου μιλήσουν και να 
μου συστηθούν ως παιδιά του Χαλκίτη Θεολόγου Τάκη Χριστοφόρου. Τονίζω 
το «Χαλκίτης», διότι από εκεί στο τέμενος της Αγίας Τριάδος, στο λόφο της 
Ελπίδος, στη Σχολή της Χάλκης, οι σπουδαστές δεν λαμβάνουν μόνο γνώση, 
αλλά και ήθος Εκκλησιαστικό, το οποίο μεταλαμπαδεύουν και στην έγγαμη 
βιοτή  τους. 

Με αυτό το όραμα και μέσα σε αυτό το πλαίσιο η Εκκλησία της Κύπρου 
ίδρυσε την Θεολογική Σχολή στις αυλές της Ιεράς Αρχιεπισκοπής, για να 
προσφέρει γνώση, ήθος και σπουδή και ταυτόχρονα επιστημονική έρευνα 
καλλιεργώντας σιγά σιγά θεολογική παράδοση αναγκαία στην αποστολική 
και αγιοτόκο νήσο μας. Ένα όραμα των παλαιοτέρων Προκαθημένων του 20ου 

3  Λουκ. 15, 20.
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αιώνα, το οποίο πρέπει όλοι να στηρίξουμε πλαισιώνοντας τον Μακαριώτατο 
Προκαθήμενο και την περί Αυτόν Ιεραρχία μας. 

Ιδού γιατί η αποψινή εσπερίδα είναι μια έξοχη ευκαιρία αναβαπτισμού. 
Σε μια εποχή φαινομενικά δύσκολη. Και πότε οι εποχές είναι εύκολες; Η κάθε 
εποχή θέλει τους δικούς της αγώνες και θυσίες. Ο Χριστιανός γνωρίζει με 
ρεαλισμό αυτή την πραγματικότητα και παλεύει εντός και εκτός να παραμείνει 
ακέραιος, τίμιος, αυθεντικός προσηλωμένος στο θέλημα του Θεού. Να ζει επί 
γης τον ουράνιο παράδεισο στην καθημερινή του ζωή.

Ας παραμένει αιωνία στη δόξα του Χριστού μας η μνήμη του δασκάλου 
της Θεολογίας Τάκη Χριστοφόρου, και ας διατηρείται επίσης  αγαθή η 
ανάμνηση του ανδρός και μέσα από τη δική μας πορεία προσφοράς.

Σας ευχαριστώ για την προσοχή σας.



ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΚΕΝΤΡΟΥ
ΕΙΚΟΝΟΛΟΓΙΑΣ 

ΙΕΡΑΣ ΜΟΝΗΣ ΧΡΥΣΟΡΡΟΓΙΑΤΙΣΣΗΣ
ΣΑΒΒΑΤΟ 1 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ ΚΑΙ  ΚΥΡΙΑΚΗ 2 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ

 Ζ
ΤΗΣ ΣΥΝΤΑΞΕΩΣ ΤΟΥ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟΥ ΜΑΣ

Το Κέντρο Εικονολογίας Ιεράς Μονής Χρυσορρογιατίσσης, σε 
συνεργασία με το Ίδρυμα «Αναστάσιος Γ. Λεβέντης», διοργάνωσε το Δεύτερο 
Επιστημονικό του Συνέδριο με θέμα:

«ΙΕΡΑ ΘΕΟΛΟΓΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΧΑΛΚΗΣ.
ΘΕΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΣΥΓΧΡΟΝΟΣ ΚΟΣΜΟΣ»

Το Συνέδριο πραγματοποιήθηκε το Σάββατο και την Κυριακή, 
1 και 2 Οκτωβρίου 2016, στο Συνεδριακό Κέντρο της Ιεράς Μονής Χρυσορ- 
ρογιατίσσης.

Με αναφορά στη λειτουργία και το έργο της Ιεράς Θεολογικής Σχολής 
Χάλκης προβλήθηκε ο σκοπός και η μαρτυρία της ορθόδοξης θεολογίας 
στον σύγχρονο κόσμο. Έτσι, στα θέματα του συνεδρίου περιλαμβάνονταν, 
μεταξύ άλλων, η σχέση θεολογίας και τέχνης, η ωραιότητα ως ενσάρκωση 
του αγαθού, οι ερμηνευτικές διαστάσεις της εικονολογίας, η πρόταση της 
θεολογίας την εποχή της παγκοσμιοποίησης, τα ηθικά διλήμματα που θέτει η 
βιοηθική, τα κοινωνικά προβλήματα στον σύγχρονο κόσμο.

Οι εργασίες του Συνεδρίου άρχισαν με ανάγνωση επιστολής την οποία 
απέστειλε προς το Συνέδριο ο Οικουμενικός Πατριάρχης κ.κ. Βαρθολομαίος. 
Ακολούθησαν χαιρετισμοί από τον Πρόεδρο του Κέντρου Εικονολογίας 
Ηγούμενο Χρυσορρογιατίσσης κ. Διονύσιο και τον Διευθυντή του Ιδρύματος 
«Αναστάσιος Γ. Λεβέντης» κ. Χαράλαμπο Μπακιρτζή. Στη συνέχεια 
χαιρέτισε και κήρυξε τις εργασίες του Συνεδρίου ο Μητροπολίτης Πάφου 
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κ.κ. Γεώργιος. Εισηγήσεις έκαναν ο Καθηγητής της Θεολογικής Σχολής 
Χάλκης Μητροπολίτης Γέρων Χαλκηδόνος κ.κ. Αθανάσιος, ο Αν. Καθηγητής 
του Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης Μητροπολίτης Προύσης κ.κ. Ελπιδο- 
φόρος, ο Μητροπολίτης Πάφου κ.κ. Γεώργιος, ο Διευθυντής του 
Ιδρύματος «Αναστάσιος Γ. Λεβέντης» κ. Χαράλαμπος Μπακιρτζής, 
ο Λυκειάρχης επι τιμή κ. Κωνσταντίνος Δάλκος, ο Ερευνητής του 
Κέντρου Μελετών Ιεράς Μονής Κύκκου κ. Κωστής Κοκκινόφτας, 
ο ομότιμος καθηγητής του Πανεπιστημίου Αθηνών κ. Νικόλαος 
Ξεξάκης και ο ομότιμος καθηγητής του Πανεπιστημίου Αθηνών 
κ. Κωνσταντίνος Δεληκωσταντής.

Οι εισηγήσεις στο Συνέδριο δημοσιεύονται στο 7ο τεύχος του 
περιοδικού «Εικονοστάσιον», το οποίο αποτελεί το εκφραστικό όργανο του 
Κέντρου Εικονολογίας. Στο ίδιο τεύχος δημοσιεύονται και άλλα άρθρα και 
βιβλιοπαρουσιάσεις. 

Οι εργασίες του Συνεδρίου άρχισαν με ανάγνωση Επιστολής του 
Οικουμενικού Πατριάρχου κ.κ. Βαρθολομαίου, την οποία ανέγνωσε ο 
εκπρόσωπος αυτού Επίσκοπος Προύσσης κ. Ελπιδοφόρος, η οποία έχει ως 
ακολούθως.

«Τῷ Ὁσιολογιωτάτῳ Ἀρχιμανδρίτῃ κυρίῳ Διονυσίῳ, Ἡγουμένῳ τῆς 
Ἱερᾶς Μονῆς Χρυσορρογιατίσσης, τέκνῳ τῆς ἡμῶν Μετριότητος ἐν Κυρίῳ 
ἀγαπητῷ, χάριν καὶ εἰρήνην παρὰ Θεοῦ.

Ἐν χαρᾷ ἐκομισάμεθα τὴν ἀποσταλεῖσαν τιμίαν ἡμῶν ἐπιστολήν, ἐξ 
ἧς ἀσμένως ἐπληροφορήθημεν τὰ περὶ τὴν διοργάνωσιν κατὰ τὸν ἐπιόντα 
Ὀκτώβριον Ἐπιστημονικοῦ Συνεδρίου περὶ τῆς Γεραρᾶς καὶ Τροφοῦ ὑμῶν 
τε καὶ ἡμῶν Ἱερᾶς Θεολογικῆς Σχολῆς Χάλκης, καρποῦ πνευματικοῦ τοῦ 
Κέντρου Εἰκονολογίας τῆς παλαιφάτου καθ’ ἡμᾶς Ἱερᾶς Μονῆς Παναγίας 
Χρυσορρογιατίσσης.

Ὡς φιλομήτορα γνήσια τέκνα τῆς ἱστορικῆς καὶ περιωνύμου ἡμῶν 
Σχολῆς, ὡς ὀρθῶς σημειοῦτε, ἅπαντες οἱ ἀπόφοιτοι αὐτῆς σεμνυνόμεθα 
διὰ τὴν λιπαρὰν γνῶσιν καὶ πολυμερῆ παιδείαν, τὰς ὁποίας ἐπεδαψίλευσεν 
ἡμῖν ἡ τοιαύτη τοῦ εὐσεβοῦς ἡμῶν Γένους φρυκτωρός. Σεμνυνόμεθα διὰ τὴν 
ἐπὶ πᾶσιν ἀγωγήν, ἣν πλουσίαν ἐλάβομεν ὑπὸ τῶν μακαριστῶν αἰδεσίμων 
Σχολαρχῶν καὶ Διδασκάλων ἡμῶν, ἀμφιλαφῶς εὐεργετησάντων ἕνα ἕκαστον 
ἐξ ἡμῶν. Σεμνυνόμεθα διὰ τὴν ἐκεῖσε κοινοβιακὴν ζωήν, τὰς καρποφόρους 
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μελέτας, τὰς ἐπὶ τὰ μαθήματα ἐπιδόσεις καὶ τὴν ἐπὶ πᾶσι πολιτείαν εἰς τὴν  

Η ΙΕΡΑ ΘΕΟΛΟΓΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΗΣ ΧΑΛΚΗΣ.

Η ΠΕΡΙΩΝΥΜΗ ΘΕΟΛΟΓΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΗΣ ΧΑΛΚΗΣ ΙΔΡΥΘΗΚΕ ΤΟ 1844
 ΑΠΟ ΤΟΝ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟ ΠΑΤΡΙΑΡΧΗ ΓΕΡΜΑΝΟ Δ΄.

ΚΑΤΑ ΤΟ ΔΙΑΣΤΗΜΑ ΤΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ ΑΝΑΔΕΙΧΤΗΚΕ  Σ’ ΕΝΑ ΠΕΡΙΛΑΜΠΡΟ 
ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΟ ΚΑΙ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ  ΙΔΡΥΜΑ, ΣΤΟ ΟΠΟΙΟ  ΣΠΟΥΔΑΣΑΝ 

ΤΗΝ ΙΕΡΑ ΤΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΘΕΟΛΟΓΙΑ ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΦΟΙΤΗΤΕΣ. 
 Η ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ ΠΟΛΥΕΙΔΩΣ ΚΑΙ ΠΟΛΥΤΡΟΠΩΣ ΕΥΕΡΓΕΤΗΘΗΚΕ

 ΑΠΟ ΤΗ ΓΕΡΑΡΑ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΤΙ ΔΕΚΑΔΕΣ  ΠΤΩΧΟΙ ΝΕΟΙ ΜΑΣ ΦΟΙΤΗΣΑΝ ΕΚΕΙ  
ΚΑΙ ΣΤΗ ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΥΠΗΡΕΤΗΣΑΝ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ ΜΕ ΕΝΘΕΟ ΖΗΛΟ

ΕΙΤΕ ΩΣ ΚΛΗΡΙΚΟΙ ΕΙΤΕ ΩΣ ΘΕΟΛΟΓΟΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΙ.

ΑΛΛΑ « ΟΙ ΤΑ ΦΑΥΛΑ ΠΡΑΣΣΟΝΤΕΣ ΟΥΚ ΕΡΧΟΝΤΑΙ ΠΡΟΣ ΤΟ ΦΩΣ».

Η ΤΟΥΡΚΙΚΗ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΕΚΛΕΙΣΕ ΤΗΝ ΠΕΡΙΠΥΣΤΗ ΣΧΟΛΗ 
ΕΔΩ  ΚΑΙ ΣΑΡΑΝΤΑ ΠΕΝΤΕ ΧΡΟΝΙΑ... 

ΑΡΑΓΕ Η ΤΟΥΡΚΙΑ ΤΩΝ 80 ΕΚΑΤΟΜΜΥΡΙΩΝ,
ΤΗΣ ΟΠΟΙΑΣ Ο ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ ΑΥΞΑΝΕΤΑΙ, ΕΤΗΣΙΩΣ,  ΚΑΤΑ ΕΝΑ ΕΚΑΤΟΜΜΥΡΙΟ, 

 ΚΙΝΔΥΝΕΥΕΙ ΑΠΟ ΜΕΡΙΚΟΥΣ ΦΟΙΤΗΤΕΣ, ΟΙ ΟΠΟΙΟΙ, ΜΕΣΩ ΤΗΣ ΘΕΟΛΟΓΙΑΣ, 
ΜΥΟΥΝΤΑΙ ΣΤΗΝ ΙΔΕΑΤΗ ΕΝΝΟΙΑ ΤΗΣ ΑΓΑΠΗΣ ΚΑΙ ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΑΙ 

ΤΗΝ ΠΡΟΤΡΟΠΗ ΤΟΥ ΚΥΡΙΟΥ ΜΑΣ 

« ΕΓΩ ΔΕ ΛΕΓΩ ΥΜΙΝ, ΑΓΑΠΑΤΕ ΤΟΥΣ ΕΧΘΡΟΥΣ ΥΜΩΝ»;
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ἐρατεινὴν νῆσον τῆς Χάλκης καὶ δὴ εἰς τὴν ἐπὶ τοῦ Λόφου τῆς Ἐλπίδος 
κειμένην ἀλησμόνητον ἡμῶν Σχολήν. «Ἐπιλείψει ἡμᾶς διηγουμένους ὁ 
χρόνος», ὡς καὶ οἱονδήντινα Χαλκίτην, τὰς ἀνεξιτήλους ἀναμνήσεις ἐκ τῆς 
ἐκεῖσε ἐπὶ μακρὸν βιοτῆς ἡμῶν, αἱ ὁποῖαι ἀποτελοῦσι τῆς καρδίας ἡμῶν 
θησαύρισμα πολύτιμον καὶ ἀνεκτίμητον.

Ἡ περὶ τῆς συστάσεως τῆς Σχολῆς σοφὴ ἐπιλογὴ τοῦ ἀλήστου μνήμης 
ἱδρυτοῦ αὐτῆς καὶ προκατόχου ἡμῶν Οἰκουμενικοῦ Πατριάρχου Γερμανοῦ 
τοῦ Δ΄, ἀφεώρα εἰς τὴν ἐγκατάστασιν καὶ ἀνάπτυξιν αὐτῆς ἐκτὸς τῆς 
πολυανθρώπου τύρβης τῆς Βασιλευούσης. Ἔχων ὁ ἀοίδιμος Γερμανὸς Δ΄ ἐν 
ἑαυτῷ τὴν ἵδρυσιν σχολῆς κατὰ τὰ πρότυπα τῶν παλαιοτέρων ἐν τῇ καθ’ ἡμᾶς 
Ἀνατολῇ, συνεδύασε, μετὰ τῶν συνεργῶν αὐτοῦ ἐν Κυρίῳ, τὴν ἀκαδημαϊκὴν 
πρὸς τὴν ἐκκλησιαστικὴν ζωήν, ἀφορῶν πρωτίστως εἰς τὸν «καταρτισμὸν 
τῶν ἁγίων», ἥτοι τῶν ἀποστόλων -τρόπον τινά- τῆς Μητρὸς Ἐκκλησίας 
πρὸς τὸ εὐσεβὲς ἡμῶν Γένος καὶ τὸν κόσμον ἅπαντα. Θεολογικὴ ἐπιστήμη, 
ἐκκλησιαστικὴ τάξις καὶ εὐαγγελικὸν ἦθος θὰ ἐμορφοῦντο ἐν ταῖς διανοίαις 
καὶ ταῖς καρδίαις τῶν φοιτητῶν τῆς Χάλκης, ὥστε νὰ καθίστανται πρότυπα 
καὶ σεμνώματα ὁπουδήποτε καὶ ἐὰν ἀπεστέλλοντο. Ὄντως, καθ’ ἅπαν τὸ 
διάστημα τῆς ἐν δυσχερείαις μὲν ἀλλὰ ἀπροσκόπτου λειτουργίας τῆς Σχολῆς, 
ἐγένετο ἐκπλήρωσις τῆς ἐπαγγελίας, εἰς τρόπον ὥστε ἡ ἀκτινοβολία αὐτῆς 
νὰ ἐκτείνηται εἰς τὸν ἅπαντα κόσμον, καθότι οἱ Χαλκῖται, κατὰ τὸ πλεῖστον 
ἱερωθέντες ἢ καὶ οὐ, πεπληρωμένοι ζήλου ἐνθέου «ἐκήρυξαν πανταχοῦ, τοῦ 
Κυρίου συνεργοῦντος καὶ τὸν λόγον βεβαιοῦντος», ἵνα οἱ ἑκασταχοῦ εὐσεβεῖς 
χριστιανοὶ θεοτερπῶς πολιτεύωνται καὶ δοξάζηται τὸ τοῦ Κυρίου ὄνομα ἐν 
πᾶσι τοῖς ἔθνεσι. Τοιοῦτος τυγχάνει ὁ προορισμὸς τῆς Μεγάλης τοῦ Χριστοῦ 
Ἐκκλησίας καὶ τοῦ Φαναρίου, ὃν ἡ γεραρὰ ἡμῶν Σχολὴ διηκόνει θεαρέστως.

Κρίμασιν ὅμως οἷς Κύριος οἶδεν, ἐπῆλθεν ἡ ἀναστολὴ λειτουργίας αὐτῆς 
πρὸ τεσσαρακονταπενταετίας, ἡ δὲ ἀνάγκη ἐπαναλειτουργίας καθίσταται 
ὁσημέραι μεγαλυτέρα, καθότι εἰς οὐδὲν ἀντικαθίσταται ὁ ἐν Χάλκῃ βίος 
καὶ πολιτεία. Πρὸς τοῦτο καὶ ἐθέσαμεν τὴν προτεραιότητα ταύτην ὡς 
κυρίαν κατὰ τὴν ταπεινὴν ἡμῶν Πατριαρχίαν, διακηρύξαντες πανταχοῦ 
τὸ δίκαιον τῆς ἐπαναλειτουργίας καὶ λαβόντες πλεῖστα μηνύματα καὶ 
δείγματα ἀναγνωρίσεως τοῦ δικαίου ἡμῶν, ἀλλ’ ὡς μὴ ὤφειλε καὶ πλείστας 
ἀπογοητεύσεις, ἐξ ὑποσχέσεων μὴ ἐκπληρωθεισῶν ἄχρι τοῦδε.

Ἐν σταυραναστασίμῳ χαρμολύπῃ ἑορτάζομεν τὰς οἱανδήντινας ἐπετείους 
καὶ ἐπιτελοῦμεν συνάξεις, ἀνανεοῦντες τὰς ἀναμνήσεις καὶ ἐλπίζοντες εἰς 
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τὴν ἀναστάσιμον δικαίωσιν. Ὅμως διὰ τὴν Χάλκην δικαίωσιν ἀποτελεῖ ἡ 
λαμπρὰ ἱστορία καὶ ὁ πνευματικὸς ἀμητὸς τῶν χρόνων τῆς λειτουργίας 
αὐτῆς, καθότι ἐκ τῶν ἱεροσπουδαστῶν ἀνεδείχθησαν Πατριάρχαι καὶ 
Ἀρχιεπίσκοποι, Ἐπίσκοποι, λοιποὶ κληρικοὶ καὶ μοναχοὶ καὶ λαϊκοὶ θεολόγοι 
οἱ ὁποῖοι διηκόνησαν θεαρέστως τὴν Ἐκκλησίαν καὶ τὸ Γένος. Ἅπαντες οὗτοι 
ἀναμένουν τὴν «ἐκπλήρωσιν τῆς προθεσμίας» καὶ τὸν πνευματικὸν μισθὸν 
τῶν κόπων αὐτῶν διὰ τὸ Εὐαγγέλιον. Ἀναμένουν ἐναγωνίως, ὡς καὶ ἡμεῖς, 
ἡ μετέωρος σήμερον σκυτάλη τῆς Ἱερᾶς κατὰ Χάλκης Θεολογικῆς Σχολῆς 
νὰ μεταδοθῇ εἰς τὰς γενεὰς τῶν ἐπιγινομένων, ὥστε ἡ ἱερὰ φρυκτωρία νὰ 
συνεχισθῇ πρὸς δόξαν Θεοῦ καὶ εὔκλειαν τοῦ Γένους τῶν Ὀρθοδόξων.

Ὅθεν, συγχαίροντες ἐπὶ τῇ ἐπαινετῇ ὑμῶν πρωτοβουλίᾳ διοργανώσεως 
τοῦ Συνεδρίου τούτου, ἥτις τυγχάνει υἱικὴ ἀντιπελάργησις πρὸς τὴν 
φιλότεκνον ὑμῶν καὶ ἡμῶν Τροφὸν Σχολήν, ἐπευλογοῦμεν πατρικῶς αὐτὸ 
καὶ προσεπευχόμεθα ὅπως ἡ Χάρις καὶ τὸ ἄπειρον τοῦ Θεοῦ ἔλεος εὐλογῇ 
ἅπαντα τὰ θεοφιλῆ ὑμῶν ἔργα».

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΕΙΚΟΝΟΛΟΓΙΑΣ
ΗΓΟΥΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΙΕΡΑΣ ΜΟΝΗΣ ΧΡΥΣΟΡΡΟΪΑΤΙΣΣΗΣ  κ. ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ. 

ΗΤΑΝ Ο ΕΜΠΝΕΥΣΤΗΣ ΤΟΥ ΙΣΤΟΡΙΚΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ
«ΙΕΡΑ ΘΕΟΛΟΓΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΧΑΛΚΗΣ. ΘΕΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΣΥΓΧΡΟΝΟΣ ΚΟΣΜΟΣ»
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Στη συνέχεια ο Πρόεδρος του Κέντρου Εικονολογίας, Ηγούμενος  
Χρυσορρογιατίσσης κ. Διονύσιος ανέγνωσε τον κάτωθι, ιδικό του χαιρετισμό.

«Καθόλου τυχαία το Διοικητικό Συμβούλιο του Κέντρου Εικονολογίας 
Ιεράς Μονής Χρυσορρογιατίσσης επέλεξε ως θέμα τού Β´ Επιστημονικού 
του Συνεδρίου το θέμα «Ιερά Θεολογική Σχολή Χάλκης, Θεολογία και 
Σύγχρονος Κόσμος». Πρώτο, επειδή θέλει να αποτίσει, με τον δικό του 
τρόπο, τιμή και έπαινο στην Ιερά Θεολογική Σχολή Χάλκης, της οποίας και 
ο ομιλών γεύτηκε την πλούσια καρποφορία της. Η συγκεκριμένη Σχολή, 
με την όλη λειτουργία της, δίδασκε ότι η θεολογία καλλιεργείται στο 
θυσιαστήριο, μελετάται στο σπουδαστήριο και μαρτυρείται στο δημόσιο. 
Αυτή η αλληλοπεριχώρηση λατρευτικής εμπειρίας, επιστημονικής έρευνας 
και κοινωνικής μαρτυρίας, ήταν ό,τι πιο σημαντικό η Σεβασμία Σχολή Χάλκης 
παρέδιδε σε κάθε σπουδαστή της. Με τον τρόπο αυτό η Σχολή έδειχνε 
ότι θεολογία είναι η όλη ζωή στην αυθεντικότητά της, είναι η βίωση της 
πατρότητας του Θεού και της αδελφότητας των ανθρώπων.

Το δεύτερο σημείο του θέματος του Συνεδρίου, αποτελεί συνέχεια του 
πρώτου. Η θεολογία δεν μπορεί να είναι αποκομμένη από τον κόσμο, από 
το εκάστοτε σύγχρονό της περιβάλλον. Απεναντίας, καθήκον της είναι να 
διαλέγεται με την εποχή της, να αναδεικνύει τα διαχρονικά της μηνύματα, 
να προφυλάσσει τον κόσμο από την επικράτηση του εφήμερου και της 
μερικής αλήθειας. Τούτο σημαίνει ότι η θεολογία δεν είναι ποτέ κλειστή στον 
εαυτό της, δεν φοβάται να διαλεχθεί, δεν περιχαρακώνεται αμυντικά. Κατά 
συνέπεια, μακριά από κάθε φονταμενταλισμό και μισαλλοδοξία, η θεολογία 
υπάρχει για να καταθέτει την ευαγγελική αλήθεια, να προσλαμβάνει και 
να μεταμορφώνει τον κόσμο. Άλλωστε αυτή είναι η πιστότητά της στους 
μεγάλους πατέρες της Εκκλησίας: ο διάλογος και η φανέρωση οτιδήποτε 
αληθινού. Στοιχώντας, λοιπόν, στο παράδειγμα των μεγάλων θεολόγων, η 
Εκκλησία καλείται να εκφέρει λόγο και πράξη για τα μεγάλα προβλήματα του 
σύγχρονου κόσμου, να καταδείξει εκείνη την άλλη οδό που διασώζει τους 
ανθρώπους και τις κοινωνίες από την αποξένωση και την αλλοτρίωση.

Γι᾽ αυτό είναι μεγάλη η χαρά και ιδιαίτερη σήμερα η τιμή μας που φιλο-
ξενούμε στο Συνέδριό μας επιφανείς αποφοίτους της Ιεράς Θεολογικής 
Σχολής Χάλκης και άλλους διακεκριμένους επιστήμονες, οι οποίοι θα 
αναδείξουν διάφορες πτυχές του θέματος του Συνεδρίου. Ευχαριστώ θερμά 
όλους τους εισηγητές που δέχθησαν την πρόσκλησή μας και μας τιμούν 
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με την παρουσία τους. Επιτρέψτε μου να κάνω ιδιαίτερη μνεία στους δύο 
Σεβασμιότατους Μητροπολίτες του Σεπτού Κέντρου της Ορθοδοξίας, τον 
Μητροπολίτη Χαλκηδόνος κ.κ. Αθανάσιο και τον Μητροπολίτη Προύσης 
κ.κ. Ελπιδοφόρο.

Ακόμη, περαίνοντας αυτόν τον σύντομο χαιρετισμό, εκφράζω 
ολόψυχες ευχαριστίες προς τον Παναγιότατο Οικουμενικό Πατριάρχη 
κ.κ. Βαρθολομαίο για την εξαιρετική τιμή που μας περιποιεί η επιστολή που 
απέστειλε. Περαιτέρω, ευχαριστώ εγκάρδια τον Σεβασμιότατο Μητροπολίτη 
Πάφου κ.κ. Γεώργιο, που θα κηρύξει την έναρξη του Συνεδρίου, καθώς και 
τους συντονιστές των συνεδριών του. Τέλος, ευχαριστώ, επίσης θερμά, το 
Ίδρυμα «Αναστάσιος Γ. Λεβέντης» που ανέλαβε την κάλυψη της οικονομικής 
δαπάνης του Συνεδρίου.

Εύχομαι ο Κύριός μας Ιησούς Χριστός, πρεσβείαις της Χρυσορρογιατίσσης 
Μητρός του, να χαρίζει σε όλους πλούσια τα αγαθά του».

Ο Χαιρετισμός του Διευθυντή του Ιδρύματος «Αναστάσιος Γ. Λεβέντης» 
κ. Χαράλαμπου Μπακιρτζή είχε ως εξής:  

Μὲ χαρὰ καὶ συγκίνηση χαιρετῶ τὸ διήμερο συμπόσιο στὴν Ἱερὰ Μονὴ 
Χρυσορρογιατίσσης μὲ θέμα «Ἱερὰ Θεολογικὴ Σχολὴ Χάλκης. Θεολογία 
καὶ σύγχρονος κόσμος». Μὲ συγκίνηση διότι ἀνακαλῶ ἀφηγήσεις καὶ 
περιγραφὲς περὶ Χάλκης, ποὺ ἄκουσα ὡς φοιτητὴς ἀπὸ τὸν δάσκαλό μου, 
ἀπόφοιτο τῆς Χάλκης, Ἔφορο Βυζαντινῶν Ἀρχαιοτήτων καὶ Καθηγητὴ 
Βυζαντινῆς Ἀρχαιολογίας στὸ Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, ἀείμνηστο 
Στυλιανὸ Πελεκανίδη: οἱ αἴθουσες διδασκαλίας, οἱ κοιτῶνες, ἡ βιβλιοθήκη, ἡ 
τραπεζαρία, οἱ Καθηγητές, ὁ Σχολάρχης…

Μὲ χαρὰ διότι σήμερα μοῦ δίνεται ἡ εὐκαιρία νὰ μετέχω σὲ ἐκλεκτὴ 
συντροφιὰ Καθηγητῶν, ἀποφοίτων τῆς Χάλκης, καὶ ἄλλων ἐκλεκτῶν 
ὁμιλητῶν, στὶς συζητήσεις τῶν ὁποίων περὶ θεολογίας καὶ συγχρόνου 
κόσμου κυριαρχεῖ ἡ εὐθυκρισία, ἡ γνώση καὶ τὰ καλὰ ἑλληνικά. Αὐτὰ τὰ 
χαρακτηριστικὰ ἑλληνικῆς παιδείας διέπουν τὰ κείμενα ποὺ δημοσιεύονται 
στὸ τελευταῖο τεῦχος τοῦ «Εἰκονοστασίου», τὴν προφορικὴ ἀνάπτυξη τῶν 
ὁποίων ἀναμένουμε νὰ ἀπολαύσουμε.

Τὸ Ἵδρυμα «Ἀναστάσιος Γ. Λεβέντης» μὲ ἰδιαίτερη ἱκανοποίηση 
ἐνισχύει καὶ ὑποστηρίζει πνευματικὲς ἐκδηλώσεις, ὅπως εἶναι ἡ σημερινή, 
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συγχαίρει καὶ εὐχαριστεῖ τὸν Ἡγούμενο Χρυσορρογιατίσσης π. Διονύσιο 
γιὰ τὴ διοργάνωση καὶ τὴ φιλοξενία, τοὺς ἐκλεκτοὺς συνέδρους ποὺ ἦλθαν 
στὸ δάσος τῆς Πάφου, ὅλους ἐσᾶς, καὶ μεταφέρω τὶς εὐχὲς τοῦ Προέδρου 
τοῦ  Ἱδρύματος κ. Ἀναστασίου Π. Λεβέντη καὶ τῶν Ἐπιτρόπων του γιὰ καλὴ 
ἐπιτυχία καὶ καλὴ διαμονή.

Ο Χαιρετισμός του Μητροπολίτη Πάφου κ.κ. Γεωργίου προς το Συνέδριο 
διελάμβανε τα επόμενα:

ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΣ
στο συνέδριο «Ιερά Θεολογική Σχολή Χάλκης.

Θεολογία και σύγχρονος κόσμος».
ΤΟΥ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗ ΠΑΦΟΥ κ. ΓΕΩΡΓΙΟΥ 

Δυο οι μεγάλες δυσκολίες που συναντώ αυτή τη στιγμή. Η πρώτη 
προέρχεται από το ότι όλα τα σχετικά με το συνέδριο αναφέρθηκαν από όσους 
προηγουμένως έκαναν χαιρετισμούς και δεν θα ήθελα να επαναλάβω ξανά τα 
ίδια πράγματα. Η δεύτερη όμως είναι ασύγκριτα μεγαλύτερη δυσκολία.

Κάθε αναφορά στην Κωνσταντινούπολη, στη Χαλκηδόνα, στη Χάλκη, 
στα ιερά και τα όσια της φυλής μας που βρίσκονται  στη Μικρά Ασία, στον 
Πόντο και στην Ανατολική Θράκη, συνιστά μιαν οδυνηρή κατάδυση στο 
ελληνικό και χριστιανικό μας παρελθόν που βιώνεται εξίσου οδυνηρά σε 
πολλά επίπεδα. Είναι και μια ανάβαση στο σύγχρονο Γολγοθά της Ορθοδοξίας 
και της Ρωμιοσύνης που μένουν συρρικνωμένες μεν, αλλά αμετακίνητες εκεί· 
είναι μια συσταύρωση μαζί τους. Έστω και αν είναι έμμεση η αναφορά μας, 
λόγω του περιεχομένου του συνεδρίου μας, στις πιο πάνω έννοιες, ωστόσο δεν 
αποφεύγουμε το μάτωμα της ψυχής. Νιώθουμε ν’ ανοίγουν μέσα μας πληγές˙ 
να μας τυλίγει ένα πέπλο απελπισίας για τα, κατά άνθρωπον, αδιέξοδα που 
είναι ορατά και ψηλαφητά.

Φανάρι, Χάλκη, Αγιά Σοφιά, Αγία Ευφημία, δεν είναι λέξεις που μπορείς 
να τις προσπεράσεις χωρίς να νιώσεις μέσα σου ισχυρούς κραδασμούς. Για 
να αντέξεις τις εσωτερικές δονήσεις πρέπει να θωρακιστείς κατάλληλα. Να 
αφεθείς με απόλυτη εμπιστοσύνη στην Πρόνοια του Θεού, που μέσα από τις 
περιπέτειες της Ιστορίας, τις δηώσεις και τις καταστροφές, τις ταλαιπωρίες 
του λαού του Θεού και τους εξευτελισμούς των αντιπροσώπων του, οδηγεί, 
μέσα από ατραπούς άγνωστους σ’ εμάς, εκεί που Εκείνος θέλει.
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Γράφει χαρακτηριστικά ένας ιεράρχης του Οικουμενικού Θρόνου: 
«Δόθηκε σε κάποιους η ευλογία της δοκιμασίας. Ένα είδος πάθους και ένα 
είδος στοχασμού της αειζωότητας, μέσα σ’ έναν τρόπο ετέρας βιοτής, που η 
μελέτη του ευκολύνει στο ξεπέρασμα της κρίσης».

Είναι γι’ αυτό τον λόγο που νιώθω έντονη τη συναισθηματική φόρτιση, 
τόσο από την παρουσία των διακεκριμένων ιεραρχών του Οικουμενικού 
Πατριαρχείου ανάμεσά μας, του Μητροπολίτη Γέροντος Χαλκηδόνος 
κ. Αθανασίου, του Μητροπολίτη Προύσης και Σχολάρχου της Θεολογικής 
Σχολής Χάλκης κ. Ελπιδοφόρου και του Επισκόπου Αμορίου κ. Νικηφόρου, 
όσο και από το θέμα του συνεδρίου μας «Ιερά Θεολογική Σχολή Χάλκης. 
Θεολογία και σύγχρονος κόσμος». Είναι, όμως, ανάγκη, παραμερίζοντας 
τη φόρτιση αυτή, να αναφερθώ, πολύ σύντομα, στην αναγκαιότητα και τη 
σημασία του συνεδρίου.
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Αν για όλες τις Ορθόδοξες Εκκλησίες η Θεολογική Σχολή της Χάλκης 
απετέλεσε μια βασική πηγή συντήρησης αλλά και διεύρυνσης των θεολογικών 
οριζόντων τους, έναν πόλο ευρύτερης μελέτης εκκλησιαστικών προβλημάτων,  
ένα σημαντικό παράγοντα στην ευρύτερη επαφή με τις παγκόσμιες εξελίξεις 
γύρω από θέματα φιλοσοφίας, κοινωνιολογίας και θρησκευτικών φαινομένων, 
για μας στην Κύπρο, για την Κυπριακή Εκκλησία, υπήρξε, σε ένα 
σημαντικότατο βαθμό, υπόβαθρο στερέωσης των δεσμών με τις εθνικές μας 
ρίζες και γέφυρα αμφίδρομης επικοινωνίας με την Πόλη των ονείρων μας, 
τρόπος διατήρησης και συντήρησης του εκκλησιαστικού ήθους μας.

Παραφράζοντας το χωρίο των Πράξεων που αναφέρεται στους επτά 
Διακόνους μπορούμε να πούμε ότι από τη Σχολή της Χάλκης προήλθαν 
«ἄνδρες μαρτυρούμενοι πλήρεις Πνεύματος Ἁγίου καὶ σοφίας, οἵτινες 
κατεστάθησαν ἐπί τῆς παντοίας χρείας τῆς Κυπριακῆς Ἐκκλησίας». Τόσο 
στις μέρες μας, όσο και διαχρονικά, η Εκκλησία δεν έχει ανάγκη απλώς 
μορφωμένων κληρικών, οι οποίοι να είναι κατηρτισμένοι θεωρητικώς και 
πρακτικώς για να ανταποκρίνονται στα καθήκοντά τους∙ έχει, ασφαλώς, 
ανάγκη και μορφωμένων, αλλά προ πάντων έχει ανάγκη ευσεβών ιερέων, 
πνευματικών ανθρώπων που να διάγουν βίον προαγόμενον συνεχώς στην 
αγιότητα. Και είναι αυτά που προσέφερε ιδιαίτερα η Θεολογική Σχολή της 
Χάλκης. Η προσωπική μου συναναστροφή με θεολόγους, κληρικούς και 
λαϊκούς αποφοίτους της Χάλκης, με έπεισε ότι στη Σχολή τους αποκτούσαν 
εκκλησιαστικό φρόνημα, ζώντας στο κατάλληλο μοναστηριακό περιβάλλον, 
αγιαζόμενοι με τις καθημερινές ακολουθίες αλλά και παρακολουθώντας και 
μιμούμενοι το ήθος των διδασκάλων τους. Γι’ αυτό και θλιβόμαστε για το άδικο 
και αναίτιο κλείσιμο της Σχολής, εδώ και 45 χρόνια. Και είναι με ιδιαίτερο 
ενδιαφέρον που αναμένουμε να ακούσουμε τους εκλεκτούς ομιλητές να μας 
μιλούν για διάφορες πτυχές της ζωής και των δραστηριοτήτων της. Έδρασε, 
πράγματι, η Σχολή σαν καταλύτης στη θρησκευτική ζωή των Ορθοδόξων 
Εκκλησιών που χαρακτηριζόταν από στασιμότητα και αδράνεια σε πολλούς 
τομείς. Εκτός από την προαγωγή της Θεολογικής επιστήμης διατήρησε 
ανόθευτη και τη γλώσσα μας και  έσωσε την θρησκευτική μας συνείδηση από 
ποικίλες φανερές αλλά και λανθάνουσες βλαβερές επιδράσεις.

Το συνέδριο θα ασχοληθεί και με προβλήματα του σύγχρονου κόσμου. 
Είναι γεγονός πως με τα σύγχρονα μέσα επικοινωνίας, είτε το θέλουμε, είτε όχι, 
συμμεριζόμαστε τόσο τα καλά όσο και τα κακά ολόκληρου του πλανήτη. Εκείνο 
που διαφοροποιεί τον καθένα μας είναι η προσωπική θέαση, η οπτική γωνία 
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και το κριτικό πνεύμα κάτω από τα οποία δέχεται, ή εξετάζει, τα προβλήματα 
αυτά. Και έχουμε ανάγκη, οι πνευματικοί άνθρωποι, σωστής αντίκρυσης 
αυτών των προβλημάτων, προκειμένου να δώσουμε σωστή καθοδήγηση και 
ελπίδα στον σύγχρονο άνθρωπο που βρίσκεται αντιμέτωπος με ποικίλα και 
πρωτόγνωρα προβλήματα. Ποτέ δεν υπήρξε ανάγκη μεγαλύτερης ελπίδας από 
τώρα, που άτομα και λαοί εσαλεύθησαν όσον ποτέ άλλοτε. Ιδέες και μόνιμοι 
κανόνες ζωής δεν είναι σήμερα ορατοί από τον μέσο άνθρωπο μέσα στον 
κονιορτό, τον οποίο ανασηκώνουν τα παράφορα  ποδοπατήματα και οι άνεμοι 
των ποικίλων ιδεολογιών, συμφερόντων και επιδιώξεων μεμονωμένων ατόμων, 
αλλά και κυβερνήσεων και εθνών. Ποτέ η λησμοσύνη  του πλέον πρόσφατου 
παρελθόντος, συνδεδεμένη με την άγνοια του πλέον προσεχούς μέλλοντος, 
σ’ έναν κόσμο που εξαντλείται στην επιφάνεια της καθημερινότητας του 
σήμερα, δεν κατέστησαν τον βίο τόσο αβέβαιο.

Και από την άλλη, υπάρχουν σήμερα επιστήμονες οι οποίοι  αδυνατούν 
να καταπιαστούν με προβλήματα, τα οποία προϋποθέτουν κάτι περισσότερο 
από την ικανότητα να χρησιμοποιούν τον ηλεκτρονικό υπολογιστή, να 
εμπιστεύονται τις μετρήσεις της στατιστικής, τους αριθμούς. Πάσχουν 
από τον λεγόμενο «επιστημονισμό», ο οποίος εφαρμόζει στη μελέτη των 
ανθρωπίνων πραγμάτων ελλιπή κριτήρια.

Δεν έχουμε δικαίωμα να αγνοήσουμε αυτές τις προκλήσεις. Και είναι 
αδύνατο να τις αντιμετωπίσουμε χωρίς αναφορά στον Θεό και στην ελευθερία 
του ανθρώπου. Γι’ αυτό και συγχαίρω ιδιαίτερα τους διοργανωτές του συνεδρίου 
αυτού. Ιδιαίτερα συγχαίρω τον Ηγούμενο της Ιεράς Μονής Χρυσορρογιατίσσης 
κ. Διονύσιο, τον εκλεκτό φίλο και συνεργάτη στις υποθέσεις της Μητροπόλεως 
Πάφου, που είναι η ψυχή του συνεδρίου. Ευχαριστώ θερμά και τους 
διακεκριμένους ομιλητές για τις εισηγήσεις που θα παρουσιάσουν. Καλωσορίζω 
στην Επαρχία μας όλους, κυρίως τους εκ του εξωτερικού αφιχθέντες: τους 
Σεβασμιωτάτους Μητροπολίτες Γέροντα Χαλκηδόνος κ. Αθανάσιο και 
Προύσης κ. Ελπιδοφόρο καθώς και τον Θεοφιλέστατο Επίσκοπο Αμορίου κ. 
Νικηφόρο, τον κ. Νικόλαο Ξεξάκη και τον κ. Κωνσταντίνο Δεληκωνσταντή. 
Αναμένουμε με ιδιαίτερο ενδιαφέρον τις εισηγήσεις τους.

Με αυτές τις σκέψεις, επικαλούμενος τον φωτισμό και τη βοήθεια του 
Θεού σ’ όλους τους συνέδρους, κηρύσσω την έναρξη των εργασιών του 
συνεδρίου και εύχομαι κάθε επιτυχία σ’ αυτό.
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ΣΥΝΟΨΗ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΤΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ

Τις εργασίες του Συνεδρίου συνόψισε ο Επίσκοπος Χύτρων κ.κ. Λεόντιος, 
με την πιο κάτω παρουσίασή του: 

Είναι με ιδιαίτερη χαρά που δέχθηκα να συνοψίσω τις εργασίες του 
παρόντος Συνεδρίου. Και τούτο γιατί, όπως ήταν αναμενόμενο, οι εισηγήσεις 
που έγιναν ήσαν υψηλού επιπέδου και άκρως ενδιαφέρουσες. Επιτρέψτε μου, 
λοιπόν, να τις σκιαγραφήσω αδρομερώς:

Στην εισήγησή του με θέμα «Θεολογία και τέχνη» ο Καθηγητής 
Μητροπολίτης Γέρων Χαλκηδόνος Αθανάσιος ανέδειξε τη διαλογική σχέση 
θεολογίας και τέχνης, προτάσσοντας το καθήκον της τέχνης να εκφράζει 
με εικαστικό τρόπο τη θεολογική αλήθεια. H θεολογία βοηθεί την τέχνη 
να υπερβαίνει δύο διαχρονικούς πειρασμούς: αφενός, τον εγκλωβισμό της 
στην απλή αναπαράσταση της φύσης και, αφετέρου, την υποταγή της στην 
εικονοκλασία του μηδενισμού. Έτσι, θεολογία και τέχνη παραπέμπουν σε μια 
άλλη θέαση του ανθρώπου και της ιστορίας, στην οποία ολόκληρη η κτίση 
εξαγιάζεται από τη ζωηφόρο πνοή του Αγίου Πνεύματος. Η θεολογία που 
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τεχνουργεί και η τέχνη που θεολογεί εκφράζουν την αρμονική συνύπαρξη 
όλων των πτυχών της ανθρώπινης ζωής.

Τη χριστιανική αυτή κοσμοθεωρία έδειξε στον χώρο της αρχιτεκτονικής 
ο επόμενος εισηγητής Καθηγητής κ. Χαράλαμπος Μπακιρτζής. Στην 
εισήγησή του, με τίτλο «Αγία Σοφία Κωνσταντινουπόλεως», έδειξε ότι ο 
αρχιτεκτονικός σχεδιασμός του συγκεκριμένου ναού υπηρέτησε την ανάγκη 
φανέρωσης της θεανθρώπινης κοινωνίας στο πρόσωπο του Χριστού. Οι 
αρχιτέκτονες του έργου κατάφεραν, μεταξύ άλλων, τα εξής δύο σημαντικά: 
με τον μεγάλο τρούλο να απεικονίσουν τον ουρανό που επιστέφει τη γη και 
με τα πολλά παράθυρά του να φανερώσουν τη θεία φωτοχυσία που φωτίζει 
τα ανθρώπινα. Με τον τρόπο αυτό κατέδειξαν τη χριστολογική αλήθεια: τη 
συνάντηση της κατερχόμενης αγάπης του Θεού με την ανερχόμενη αγάπη του 
ανθρώπου. Με αριστουργηματικό αρχιτεκτονικά τρόπο η Αγία Σοφία αποτελεί 
ανακεφαλαίωση χριστιανικού ναού, στον οποίο ο Θεός ενανθρωπίζεται και ο 
άνθρωπος κατά χάρη θεούται.  

Στη συνέχεια ο Αναπληρωτής Καθηγητής Μητροπολίτης Προύσης 
κ. Ελπιδοφόρος παρουσίασε το θέμα «Ιερά Θεολογική Σχολή Χάλκης».  
Η συγκεκριμένη Σχολή υπηρέτησε καρποφόρα τη θεολογία, αναδεικνύοντας 
τη σημασία της για τη ζωή των ανθρώπων. Η όλη λειτουργία της περιέλαβε 
κάθε έκφανση του ανθρώπινου βίου, τονίζοντας έτσι τον αρραγή σύνδεσμο 
θεωρίας και πράξης, πνευματικού αγώνα και κοινωνικής δράσης. 
Η θεολογία νοηματοδοτεί την όλη ζωή. Συνεπώς η λατρευτική ζωή στον ναό, η 
δημιουργική μάθηση στην αίθουσα διδασκαλίας, η δημιουργική παρουσία στα 
κοινωνικά δρώμενα, αποτελούν διάφορες όψεις της μίας και μόνης αλήθειας: 
της πίστης στον Χριστό που μεταμορφώνει τον άνθρωπο και ανακαινίζει 
την κοινωνία. Η Ιερά Θεολογική Σχολή Χάλκης καλλιέργησε τη θεολογική 
αυτοσυνειδησία μέσω της προσευχής, της μελέτης, της φιλαδελφίας.

Την ιδιαίτερη σχέση της Κύπρου με τη Σχολή παρουσίασε ο Ερευνητής 
του Κέντρου Μελετών Κύκκου Κωστής Κοκκινόφτας, στη δική του 
εισήγηση, με θέμα «Ιερά Θεολογική Σχολή Χάλκης και Κύπρος». Κύπριοι 
που διετέλεσαν τρόφιμοι της Σχολής μεταλαμπάδευσαν στον τόπο μας την 
πνευματικότητα της Σχολής. Από διάφορες επίζηλες θέσεις και με τον δικό 
του ο καθένας τρόπο, οι Κύπριοι Χαλκίτες συνέβαλαν στη μαρτυρία της 
Εκκλησίας στο νησί και στην καλλιέργεια των ελληνικών γραμμάτων. Το 
κλείσιμο της Θεολογικής Χάλκης στέρησε την Κύπρο από τη θεολογική 
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παράδοση της συγκεκριμένης Σχολής και τη νόμιμη συνύπαρξη θεολογικών 
ρευμάτων εντός της Εκκλησίας. Η Εκκλησία Κύπρου οφείλει ευγνωμοσύνη 
στην Ιερά Θεολογική Σχολή Χάλκης για τη συμμετοχή της στην πνευματική 
πανδαισία που για δεκαετίες η Σχολή αυτή παρέθεσε.

Τον κ. Κοκκινόφτα διαδέχθηκε στο βήμα ο Λυκειάρχης επί τιμή Κωνστα- 
ντίνος Δάλκος, ο οποίος ανέπτυξε το θέμα «Η αριστοτελική κατηγορία των 
“προς τι” και η θεολογία των εικόνων». Οι πατέρες τής Εκκλησίας δεν 
δίστασαν να χρησιμοποιήσουν τη συγκεκριμένη αριστοτελική κατηγορία 
για να φανερώσουν τη σχέση πρωτοτύπου και εικόνας. Ο Χριστός είναι το 
πρωτότυπο της εικόνας του και η εικόνα του είναι εικόνα του πρωτοτύπου. 
Με τον τρόπο αυτό κατελύθη η ειδωλοποίηση των εικόνων και καθιερώθηκε 
η τιμητική τους προσκύνηση. Απορρίπτοντας κάθε πεφυσιωμένη σοφιστική 
ή αυτονομημένο ορθολογισμό, οι μεγάλοι θεολόγοι καταξίωσαν τον 
ανθρώπινο λόγο στη διαπροσωπική κοινωνία, στην εμπειρική δηλαδή βίωση 
της πίστης. Ως εκ τούτου καμία απρόσωπη επικοινωνία δεν υφίσταται μέσα 
στην Εκκλησία, καίριο μάθημα στους σημερινούς καιρούς, όπου η άυλη 
εμπορευματική αγορά προσπαθεί να επιβληθεί παντού.

Στη δική του εισήγηση με τίτλο «Μια ορθόδοξη προσέγγιση σε 
θέματα Βιοηθικής», ο Μητροπολίτης Πάφου Γεώργιος παρουσίασε τον 
ηθικό προβληματισμό που επιφέρει η σύγχρονη ανάπτυξη της τεχνολογίας. 
Η σύγχρονη Βιοηθική θέτει καυτά ηθικά διλήμματα, τα οποία πρέπει να 
απαντηθούν προς όφελος των ανθρώπων. Κατά συνέπεια, η θεολογία καλείται 
να διατυπώσει τα δικά της κριτήρια για πώς αντιλαμβάνεται τον άνθρωπο και 
τη θέση του στον κόσμο. Πρόκειται για έργο δύσκολο, που απαιτεί, από τη μια, 
συνεχή μελέτη και κατανόηση των ταχυτάτων εξελίξεων που επιτυγχάνονται 
στις λεγόμενες θετικές επιστήμες και, από την άλλη, την κατάθεση ζωής 
της Εκκλησίας, ώστε να περιφρουρείται η ιερότητα του ανθρώπου και η μη 
υπαγωγή του ως μέσου για οποιοδήποτε σκοπό. Χρέος της θεολογίας είναι 
να καθοδηγεί την επιστημονική κοινότητα να μην λησμονεί ποτέ ότι πριν και 
πάνω από όλα βρίσκεται η μοναδικότητα εκάστου ανθρωπίνου προσώπου.

Ακολούθησε στο βήμα ο Ομότιμος Καθηγητής Νικόλαος Ξεξάκης, με 
τίτλο θέματός του «Ορθόδοξη θεολογία και η βίωσή της». Η θεολογία είναι 
πρωτίστως βίωμα κοινωνίας του ανθρώπου με τον Θεό, το οποίο, με τη σειρά 
του, εκβάλλει σε αντίστοιχη κοινωνία τού ανθρώπου με τον συνάνθρωπό του. 
Συνεπώς η ορθόδοξη θεολογία, υπερβαίνοντας κάθε αφηρημένη ιδεολογία ή 
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πρακτικό κώδικα συμπεριφοράς, άγει τον άνθρωπο στην αυθεντική ζωή. Ως 
εκ τούτου αληθινός θεολόγος είναι ο άγιος, ο οποίος με την όλη βιωτή του 
αποτελεί ένσαρκο υπόδειγμα της εν Χριστώ ζωής. Στη συνάντησή του με τον 
Θεό ο πιστός καθαίρεται έσωθεν και ανανεώνεται έξωθεν. Θεολογία  είναι 
ο τρόπος εκείνος ζωής που καταξιώνει την ανθρώπινη ύπαρξη, γι᾽ αυτό η 
μαρτυρία της στην ιστορία συνιστά μείζονα οφειλή της Εκκλησίας. 

Τις εργασίες του Συνεδρίου έκλεισε ο Ομότιμος Καθηγητής Κωνστα-
ντίνος Δεληκωσταντής με εισήγησή του με τίτλο «Εκκλησία και κοινωνικά 
προβλήματα». Η Εκκλησία δεν ζει στο περιθώριο της κοινωνίας αλλά 
βρίσκεται στο επίκεντρό της, προάγοντας συγκεκριμένη θεώρηση των 
διαφόρων κοινωνικών προβλημάτων. Η ειρήνη και η δικαιοσύνη, ο φυλε-
τισμός και ο ρατσισμός, η παγκοσμιοποίηση και η οικονομική κρίση δεν 
είναι ζητήματα αδιάφορα για την Εκκλησία. Απεναντίας, είναι η Εκκλησία 
που θα καταδείξει τη βαθύτερη αιτία κάθε ανθρώπινης παθογένειας και 
είναι η Εκκλησία που με τη στάση της θα προβάλει κοινότητες στις οποίες 
θα βιώνεται η παγκόσμια αδελφοσύνη. Η Εκκλησία, διαλεγόμενη με τον 
σύγχρονο κόσμο, θα προτείνει άλλες λύσεις σε προβλήματα που ταλανίζουν 
την ανθρωπότητα, τόσο σε τοπικό όσο και σε παγκόσμιο επίπεδο.

Συμπερασματικά, θεωρούμε ότι το παρόν Συνέδριο επέτυχε πλήρως 
τον σκοπό του, αφού η όλη ανέλιξή του κράτησε αμείωτο το ενδιαφέρον 
όσων συμμετείχαν σε αυτό, προσφέροντας έτσι γόνιμο αναστοχασμό και 
διάλογο. Πέραν όλων όσων συνέβαλαν στην επιτυχία του, ευχαριστίες 
και συγχαρητήρια εκφράζουμε προς την Οργανωτική Επιτροπή, δηλαδή 
το Διοικητικό Συμβούλιο του Κέντρου Εικονολογίας Ιεράς Μονής 
Χρυσορρογιατίσσης: τον Ηγούμενο Χρυσορρογιατίσσης Διονύσιο και τους 
Καθηγητές Χαράλαμπο Μπακιρτζή και Σταύρο Σ. Φωτίου. 

Σε όλους σας ευχόμαστε πλούσιες τις παρά του Φιλανθρώπου Θεού 
ευλογίες, πρεσβείαις της Χρυσορρογιατίσσης Παναχράντου Μητρός του. 

Το Διοικητικό Συμβούλιο του Κέντρου Εικονολογίας Ιεράς Μονής Χρυ-
σορρογιατίσσης αποτελούν ο Ηγούμενος Χρυσορρογιατίσσης κ. Διονύσιος, 
ο Διευθυντής του Ιδρύματος «Αναστάσιος Γ. Λεβέντης» κ. Χαράλαμπος Μπα- 
κιρτζής και ο Καθηγητής του Πανεπιστημίου Κύπρου κ. Σταύρος Σ. Φωτίου.
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Ζ
ΠΡΩΤΟΠΡΕΣΒΥΤΕΡΟΥ  ΜΙΧΑΗΛ ΒΟΣΚΟΥ

Ἡ ἱερωσύνη δὲν εἶναι οὔτε βιοποριστικὸ ἐπάγγελμα, οὔτε ἕνας εὔκολος 
τρόπος ἀσκήσεως κοσμικῆς ἐξουσίας, οὔτε ἀσφαλῶς καὶ μέσον 
προσωπικῆς ἀναδείξεως καὶ προβολῆς. Ἡ ἱερωσύνη εἶναι θεῖον ἔργο 

καὶ θεία διακονία, ἡ ὁποία ὑπερβαίνει σὲ ὕψος καὶ ἀξία κάθε ἄλλο ἔργο ποὺ 
μπορεῖ νὰ ὑπάρξει πάνω στὴ γῆ. Ὅπως χαρακτηριστικὰ τονίζει ὁ ἅγιος Ἰωάννης 
ὁ Χρυσόστομος, ὁ ἱερωμένος ἀναλαμβάνει διακονία μεγαλύτερη ἀκόμη καὶ 
ἀπὸ ἐκείνην τῶν ἁγίων ἀγγέλων καὶ ἀρχαγγέλων, λαμβάνει ἐξουσία, “ἣν οὔτε 
ἀγγέλοις, οὔτε ἀρχαγγέλοις ἔδωκεν ὁ Θεός”1. Ὁ ἱερέας ἀξιώνεται ἀπὸ τὸν 
Θεὸ νὰ ἀναγεννᾶ τοὺς ἀνθρώπους διὰ τοῦ Μυστηρίου τοῦ Βαπτίσματος στὴ 
νέα ζωὴ τῆς Ἐκκλησίας ὡς τοῦ ζῶντος Σώματος τοῦ Χριστοῦ. Ἀξιώνεται νὰ 
ἐπιτελεῖ τὸ φοβερὸ Μυστήριο τῆς Θείας Εὐχαριστίας, τὴν ἀναίμακτη θυσία, 
δίνοντας στοὺς πιστοὺς τὴ δυνατότητα νὰ γίνονται σύσσωμοι καὶ σύναιμοι 
Χριστοῦ καὶ νὰ παραμένουν ζωντανὰ μέλη τοῦ Σώματος τοῦ Χριστοῦ. 
Ἀξιώνεται ἀκόμη νὰ γίνεται πνευματικὸς ὁδηγὸς καὶ θεραπευτὴς ψυχῶν διὰ 
τοῦ Μυστηρίου τῆς Μετανοίας καὶ τῆς Ἐξομολογήσεως καὶ νὰ προετοιμάζει 
πολίτες γιὰ τὴν αἰώνια Βασιλεία τῶν οὐρανῶν.

Ἕνα τέτοιο ἔργο καὶ μιὰ τέτοια διακονία, ἡ ὁποία “τελεῖται μὲν ἐπὶ τῆς 
γῆς, τάξιν δὲ ἐπουρανίων ἔχει ταγμάτων”2, προϋποθέτει ἁγιότητα βίου καὶ 
ἀγγελικὴ καθαρότητα. Γι’ αὐτὸ καὶ οἱ Πατέρες τῆς Ἐκκλησίας τονίζουν ὅτι ὁ 
πνευματικὸς ἀγώνας γιὰ τὴν κάθαρση ἀπὸ τὰ πάθη καὶ τὸν φωτισμὸ τοῦ νοὸς 
πρέπει νὰ προηγηθεῖ τῆς χειροτονίας στὴν ἱερωσύνη. Οἱ γνωστοὶ σὲ ὅλους μας 
λόγοι τοῦ ἁγίου Γρηγορίου τοῦ Θεολόγου εἶναι ἀρκούντως χαρακτηριστικοί: 

1  ΙΩΑΝΝΟΥ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΥ, Περὶ Ἱερωσύνης Γ’ 5, ἐν: ΕΠΕ 28,124.
2  ΙΩΑΝΝΟΥ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΥ, Περὶ Ἱερωσύνης Γ’ 4, ἐν: ΕΠΕ 28,120.
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“Καθαρθῆναι δεῖ πρῶτον, εἶτα καθᾶραι· σοφισθῆναι, καὶ οὕτω σοφίσαι· 
γενέσθαι φῶς, καὶ φωτίσαι· ἐγγίσαι Θεῷ, καὶ προσαγαγεῖν ἄλλους· ἁγιασθῆναι, 
καὶ ἁγιάσαι”3. Ποιός μπορεῖ, ὡστόσο, νὰ ἰσχυριστεῖ ὅτι διαθέτει αὐτὴ τὴν 
καθαρότητα τῆς ψυχῆς καὶ αὐτὴ τὴν ἁγιότητα τοῦ βίου; Ἀπολύτως κανείς! 
Ὀφείλει, ὅμως, ὁ ἱερέας ὡς λειτουργὸς τῶν Μυστηρίων καὶ ὡς πνευματικὸς 
πατέρας νὰ εὑρίσκεται τοὐλάχιστον σὲ συνεχὴ πνευματικὴ ἐγρήγορση καὶ 
συνεχὴ πνευματικὸ ἀγώνα, νὰ εὑρίσκεται ἀδιαλείπτως ἐν μετανοίᾳ καὶ 
ἐξομολογήσει, γιὰ ν’ ἀνταποκρίνεται ἔστω στοιχειωδῶς στὸ ὑψηλὸ ἔργο καὶ 
τὴν ὑψηλὴ διακονία ποὺ τοῦ ἀνετέθη.

Κάθε πράξη καὶ κάθε λόγος τοῦ ἱερέως, ἀλλὰ ἐπίσης καὶ κάθε ἀδυναμία 
καὶ κάθε παράλειψή του, γίνονται ἀμέσως ἀντικείμενο κριτικῆς καὶ 
σχολιασμοῦ. Ὁ ἱερέας ἀπὸ τὴν ἴδια τὴ φύση τῆς διακονίας του ὀφείλει νὰ 
εἶναι πρότυπο γιὰ τοὺς ἄλλους ἀνθρώπους. Τὰ ὁποιαδήποτε ἐλαττώματά 
του καὶ οἱ ὁποιεσδήποτε ἀδυναμίες του μὲ κανέναν τρόπο δὲν μποροῦν νὰ 
ἀποκρυβοῦν, ἀλλὰ ἀντιθέτως μεγεθύνονται στὰ μάτια τῶν ἀνθρώπων. Ὅπως 
καὶ πάλιν ὁ Ἱερὸς Χρυσόστομος ἀναφέρει: “οὐκ ἔστι δυνατόν, τὰ τῶν ἱερέων 
κρύπτεσθαι ἐλαττώματα· ἀλλὰ καὶ τὰ μικρὰ ταχέως κατάδηλα γίνεται”4. 
Οἱ ἄλλοι ἄνθρωποι, ὅσες φορὲς κι ἂν πέσουν, μποροῦν νὰ τύχουν συγγνώμης· 
ὁ ἱερέας, ὅμως, “τὰ αὐτὰ τοῖς ἀρχομένοις ἁμαρτάνων, οὐ τὰ αὐτὰ πείσεται, 
ἀλλὰ πολλῷ χαλεπώτερα”5. Γι᾿ αὐτὸ καὶ ὁ ἴδιος ἅγιος Πατὴρ ἀναφωνεῖ μὲ 
δραματικὸ τρόπο: “Οὐκ οἶμαι εἶναι πολλοὺς ἐν τοῖς ἱερεῦσι τοὺς σωζομένους, 
ἀλλὰ πολλῷ πλείους τοὺς ἀπολλυμένους”6. Δὲν γνωρίζω πολλοὺς ἀπὸ τοὺς 
ἱερεῖς ποὺ σώζονται, ἀλλὰ πολὺ περισσοτέρους ποὺ χάνονται.

Καὶ κάτι ἀκόμη: Ὁ Πανάγαθος Θεὸς ἐμπιστεύεται στὸν ἱερέα ψυχὲς 
λογικῶν προβάτων, γιὰ τὶς ὁποῖες θὰ δώσει λόγο κατὰ τὴν ὥρα τῆς Τελικῆς 
Κρίσεως. Τὸν καθιστᾶ ποιμένα τῶν λογικῶν Του προβάτων καὶ τὸν καλεῖ νὰ 
μιμηθεῖ στὸ μέτρο τῶν δυνάμεών του τὸν Καλὸν Ποιμένα, τὸν Θεάνθρωπο 
Ἰησοῦ Χριστό, ὁ Ὁποῖος θυσιάστηκε ἐπὶ τοῦ Σταυροῦ γιὰ τὴ σωτηρία τοῦ 
σύμπαντος κόσμου. Γι᾿ αὐτὸ καὶ ὁ κάθε ἱερέας ὀφείλει, κατὰ τὸ πρότυπο τοῦ 
Καλοῦ Ποιμένος Χριστοῦ, νὰ εἶναι ἕτοιμος ἀνὰ πᾶσαν στιγμὴ νὰ θυσιαστεῖ 
μὲ ὅποιον τρόπο χρειαστεῖ γιὰ τὸ ποίμνιό του. Ὀφείλει νὰ ἀγαπᾶ χωρὶς 

3  ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ ΘΕΟΛΟΓΟΥ, Ἀπολογητικὸς τῆς εἰς τὸν Πόντον φυγῆς 71, ἐν: ΕΠΕ 1,164.
4  ΙΩΑΝΝΟΥ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΥ, Περὶ Ἱερωσύνης Γ’ 13, ἐν: ΕΠΕ 28,150.
5  ΙΩΑΝΝΟΥ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΥ, Εἰς τὸ Κατὰ Ματθαῖον ΚΣτ’ 6, ἐν: ΕΠΕ 10,202.
6  ΙΩΑΝΝΟΥ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΥ, Εἰς τὰς Πράξεις Γ’ 3, ἐν: ΕΠΕ 15,108.
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διακρίσεις κάθε ψυχή, ποὺ τοῦ ἐνεπιστεύθη ὁ Θεός, ὅπως ὁ Κύριος ἀγάπησε 
χωρὶς διακρίσεις κάθε ἕναν ἀπὸ ἐμᾶς καὶ ὅπως ὁ Πανάγαθος Θεὸς φροντίζει 
καὶ προνοεῖ χωρὶς διακρίσεις γιὰ τὸν κάθε ἄνθρωπο καὶ γιὰ ὁλόκληρη τὴ 
δημιουργία. “Αὕτη ἐστὶν ἡ ἐντολὴ ἡ ἐμή, ἵνα ἀγαπᾶτε ἀλλήλους καθὼς 
ἠγάπησα ὑμᾶς. Μείζονα ταύτης ἀγάπην οὐδεὶς ἔχει, ἵνα τις τὴν ψυχὴν αὐτοῦ 
θῇ ὑπὲρ τῶν φίλων αὐτοῦ” (Ἰω. ιε’ 13).

Πρότυπο γιὰ κάθε ἱερέα πρέπει νὰ ἀποτελεῖ μετὰ τὸν Ἀρχιποίμενα Ἰησοῦ 
Χριστὸ ὁ Πρωτοκορυφαῖος Ἀπόστολος τῶν ἐθνῶν Παῦλος, ὁ ὁποῖος τόσο 
πολὺ ἐκαίετο ἀπὸ τὴ φλόγα τῆς ἀγάπης γιὰ τοὺς κατὰ σάρκα ἀδελφούς του, 
τοὺς Ἰουδαίους, ὥστε τολμοῦσε νὰ λέει ὅτι προτιμοῦσε τὴ δική του ἀπώλεια, 
ἂν ἦταν δυνατὸ μ᾿ αὐτὸν τὸν τρόπο νὰ ἐπιτύχει τὴ δική τους σωτηρία. 
“Ηὐχόμην γὰρ αὐτὸς ἐγὼ ἀνάθεμα εἶναι ἀπὸ τοῦ Χριστοῦ ὑπὲρ τῶν ἀδελφῶν 
μου, τῶν συγγενῶν μου κατὰ σάρκα”, ἀναφέρει μὲ συγκλονιστικὸ τρόπο στὴν 
πρὸς Ρωμαίους ἐπιστολή του (θ’ 3). Οἱ φοβεροὶ αὐτοὶ λόγοι τοῦ Ἀποστόλου 
Παύλου ἀποτελοῦν μέτρο συγκρίσεως γιὰ τὴν ποιμαντικὴ συνείδηση κάθε 
ἱερέως καὶ γιὰ τὴν ἀγάπη ποὺ ὀφείλει νὰ ἐπιδεικνύει σὲ κάθε ἄνθρωπο, ποὺ ὁ 
Θεὸς ἐπιτρέπει νὰ συναντήσει στὴν ζωή του. Αὐτὸς ποὺ “τοῖς πᾶσι γένονε τὰ 
πάντα, ἵνα πάντως τινὰς σώσῃ” (Α’ Κορ. θ’ 22), δείχνει τὸν δρόμο ποὺ πρέπει 
κάθε ποιμένας τῆς Ἐκκλησίας ν᾿ ἀκολουθεῖ, γιὰ νὰ φέρει εἰς πέρας τὸ δύσκολο 
ἔργο ποὺ τοῦ ἀνατέθηκε.

Ὁ ἱερέας δὲν ζεῖ ἐκτὸς τόπου καὶ χρόνου, ἀλλὰ ζεῖ σὲ μιὰ συγκεκριμένη 
ἐποχὴ καὶ σ’ ἕναν συγκεκριμένο τόπο, εἶναι μέλος μιᾶς συγκεκριμένης 
κοινωνίας μὲ τὰ δικά της ἰδιαίτερα προβλήματα. Αὐτὰ τὰ προβλήματα ὁ 
ἱερέας τὰ βιώνει κατ’ ἀρχὰς καὶ ὡς δικά του προβλήματα, ἀφοῦ εἶναι κι αὐτὸς 
μέρος τοῦ κοινωνικοῦ συνόλου καὶ ἄρα ἔχουν ἀντίκτυπο καὶ στὴ δική του 
προσωπικὴ καὶ οἰκογενειακὴ ζωή, καὶ στὴ συνέχεια καλεῖται νὰ τὰ διαχειριστεῖ 
σωστὰ μέσα στὰ πλαίσια τῆς ποιμαντικῆς του διακονίας. Στὴ διαχείριση 
αὐτῶν τῶν προβλημάτων ὅλοι μας ἐπηρεαζόμαστε ἀναμφίβολα καὶ ἀπὸ 
τὰ προσωπικά μας δεδομένα. Μεγαλώσαμε ὅλοι μας σ’ ἕνα συγκεκριμένο 
οἰκογενειακὸ καὶ κοινωνικὸ περιβάλλον μὲ τὶς δικές του ἰδεολογικές, πολιτικὲς 
κλπ. ἰδιαιτερότητες, κουβαλοῦμε ὁ καθένας μας ἐμπειρίες καὶ γνώσεις 
ποὺ καθορίζουν σὲ μεγάλο βαθμὸ τὸν τρόπο σκέψεώς μας καὶ τὸν τρόπο 
διαχειρίσεως τῶν ποικίλων κοινωνικῶν προβλημάτων.

Εἶναι κοινῶς παραδεκτό, ὅτι ἡ ἐποχή μας εἶναι μιὰ ἰδιαίτερα δύσκολη 
ἐποχὴ μὲ πολλὰ καὶ μεγάλα προβλήματα. Ὅλοι μας ἔχουμε πολλὲς φορὲς τὴν 
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αἴσθηση ὅτι ζοῦμε σὲ ἀποκαλυπτικὲς ἐποχές. Ἐνῶ ἡ ἐποχή μας, μετὰ ἀπὸ τὴ 
ραγδαία βιομηχανική, τεχνολογικὴ καὶ ἐπιστημονικὴ ἐξέλιξη ποὺ προηγήθηκε, 
μᾶς προσφέρει δυνατότητες καὶ ἀνέσεις ποὺ οἱ ἄνθρωποι παλαιοτέρων 
ἐποχῶν οὔτε μὲ τὴ φαντασία τους δὲν μποροῦσαν νὰ συλλάβουν, ὡστόσο 
φαίνεται ὁ σημερινὸς ἄνθρωπος νὰ πληρώνει βαρύτατο τίμημα γι’ αὐτὴ τὴν 
ἐξέλιξη καὶ γι’ αὐτὲς τὶς δυνατότητες καὶ ἀνέσεις ποὺ κατέκτησε. Τὸ τίμημα 
αὐτὸ σὲ προσωπικὸ ἐπίπεδο ἔχει νὰ κάνει μὲ τὸ φοβερὸ ὑπαρξιακὸ κενό, 
ποὺ βιώνουν οἱ περισσότεροι ἄνθρωποι σήμερα, καὶ τὸ ὁποῖο ἀποτελεῖ ἕνα 
ἀπὸ τὰ μεγαλύτερα προβλήματα τῆς σημερινῆς κοινωνίας. Ἡ μονομερὴς 
προσκόλληση τοῦ σημερινοῦ ἀνθρώπου στὰ ὑλικὰ ἀγαθὰ καὶ στὶς ὑλικὲς 
ἀπολαύσεις, ὁδήγησε σὲ τραγικὲς ὄντως καταστάσεις. Τὸ ἄγχος - μιὰ λέξη 
ἐντελῶς ἄγνωστη στοὺς ἀνθρώπους παλαιοτέρων ἐποχῶν -, ἡ κατάθλιψη καὶ 
τόσα ἄλλα ψυχολογικὰ - ψυχιατρικὰ προβλήματα ἀποτελοῦν πλέον μέρος 
τῆς καθημερινῆς μας πραγματικότητας. Σὲ συλλογικὸ ἐπίπεδο τὸ τίμημα 
γιὰ τὴ ραγδαία βιομηχανική, τεχνολογικὴ καὶ ἐπιστημονικὴ ἐξέλιξη ἔχει νὰ 
κάνει μὲ τὸ λεγόμενο “οἰκολογικὸ πρόβλημα”. Ἡ ἀλόγιστη ἐκμετάλλευση τοῦ 
φυσικοῦ πλούτου τοῦ πλανήτη ὁδήγησε τὰ πράγματα σὲ ἕνα τόσο ἐφιαλτικὸ 
σημεῖο, ὥστε πολλοὶ εἰδικοὶ ἐπιστήμονες νὰ μιλοῦν γιὰ ἡμερομηνία λήξης τῆς 
ἀνθρώπινης ζωῆς πάνω στὴ Γῆ. Ἡ καταστροφὴ τοῦ φυσικοῦ περιβάλλοντος 
μέσα σ’ ἕνα αἰώνα ὑπῆρξε μεγαλύτερη ἀπὸ τὴν καταστροφὴ ποὺ ἔγινε σὲ 
διάστημα ἑκατομμυρίων χρόνων.

Τὸ ὑπαρξιακὸ κενὸ τοῦ σημερινοῦ ἀνθρώπου προβάλλει ὡς τὸ ὑπ’ 
ἀριθμὸν ἕνα πρόβλημα καὶ τῆς σημερινῆς νεολαίας. Οἱ νέοι ἄνθρωποι ζοῦν 
μέσα στὴν προβληματικὴ κοινωνία τοῦ σήμερα χωρὶς θετικὰ καὶ ὑγιῆ πρότυπα, 
χωρὶς ἀρχὲς καὶ ἀξίες, ἀπειλοῦνται συνεχῶς ἀπὸ ποικίλες - ἐν πολλοῖς 
καταστροφικὲς - ἐξαρτήσεις καὶ ψάχνουν ἀπεγνωσμένα νὰ βροῦν νόημα ζωῆς, 
νὰ νοιώσουν ἀγάπη καὶ κατανόηση. Αὐτὴ τὴν ἀγάπη καὶ αὐτὴ τὴν κατανόηση 
τὴν ἀναζητοῦν ἀπὸ τοὺς μεγαλυτέρους, τὴν ἀναζητοῦν ὅμως ἔτι περισσότερο 
ἀπὸ τοὺς ποιμένες τῆς Ἐκκλησίας. Νὰ ὑπενθυμίσουμε ἐν προκειμένῳ ὅτι κατὰ 
τὰ τελευταῖα χρόνια ἐκεῖνοι ποὺ ἔχουν τὴν εὐθύνη τῆς διαμόρφωσης τοῦ 
ἐκπαιδευτικοῦ μας συστήματος σὲ Κύπρο καὶ Ἑλλάδα προσπαθοῦν δυστυχῶς 
νὰ κατεδαφίσουν κάθε ἀρχή, κάθε ἀξία, κάθε ὑγιὲς πρότυπο γιὰ τὰ νέα παιδιὰ 
καὶ προπαντὸς νὰ ἐξαφανίσουν ἐντελῶς, ἂν αὐτὸ εἶναι δυνατό, ὁ,τιδήποτε ἔχει 
νὰ κάνει μὲ Θεὸ καὶ Ἐκκλησία καὶ ὁ,τιδήποτε ἔχει νὰ κάνει μὲ τὴν ἑλληνική μας 
ἱστορία καὶ παράδοση. Αὐτὰ τὰ δεδομένα αὐξάνουν κατὰ πολὺ τὶς δικές μας 
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εὐθύνες καὶ ὑποχρεώσεις, ἀφοῦ ἡ Ἐκκλησία ἔμεινε σχεδὸν μόνη ν’ ἀγωνίζεται 
ὄχι μόνο γιὰ νὰ ὁδηγήσει τοὺς νέους ἀνθρώπους στὸν δρόμο τοῦ Θεοῦ, ποὺ 
οὕτως ἢ ἄλλως εἶναι ἡ ἀποστολή της, ἀλλὰ καὶ γιὰ νὰ τοὺς ἐμπνεύσει τὶς 
ἀρχὲς καὶ τὶς ἀξίες ποὺ μᾶς διδάσκει ἡ ἑλληνική μας ἱστορία καὶ ἡ ἑλληνική μας 
παράδοση. Καὶ ὄχι μόνο αὐτό: ἡ Ἐκκλησία ἔμεινε σχεδὸν μόνη ν’ ἀγωνίζεται 
ἀκόμη καὶ γιὰ νὰ διασώσει τὴν ἑλληνική μας γλώσσα, τὴν ὁποία πολλοὶ 
ἐργολαβικὰ προσπαθοῦν νὰ καταστρέψουν.

Ἡ ἐποχή μας εἶναι μιὰ ἐποχὴ πνευματικῆς διαστροφῆς. Σήμερα συμβαίνει 
αὐτὸ ποὺ μᾶς προειδοποίησε ὁ Κύριος ὅτι θὰ συμβεῖ στὶς ἔσχατες ἡμέρες, 
δηλαδὴ τὸ κακό, ἡ ἁμαρτία καὶ ἡ διαστροφὴ νὰ προβάλλονται ὡς κάτι τὸ καλὸ 
καὶ αὐτονόητο, ἐνῶ τὸ καλὸ νὰ προβάλλεται ὡς κάτι τὸ κακὸ καὶ διεστραμμένο. 
Τὸ νὰ ζεῖ κανεὶς ὡς ἀληθινὸς Χριστιανὸς καὶ νὰ τηρεῖ τὶς ἐντολὲς τοῦ Χριστοῦ 
μέσα σ’ αὐτὰ τὰ δεδομένα γίνεται ὁλοένα καὶ δυσκολότερο. Ἂν ἡ δική μας 
γενιὰ μὲ τὴ βοήθεια τοῦ Θεοῦ κατάφερε σὲ γενικὲς γραμμὲς νὰ ἐπιβιώσει, γιὰ 
τὶς ἑπόμενες γενιὲς τὰ πράγματα φαντάζουν πολὺ πιὸ ζοφερά. Δικαιολογημένα 
λοιπὸν ὅλοι μας ἀγωνιοῦμε γιὰ τὰ δεδομένα, μέσα στὰ ὁποῖα θὰ ζήσουν αὔριο 
τὰ παιδιὰ καὶ τὰ ἐγγόνια μας. 

Ἂν περιοριστοῦμε τώρα στὸν χῶρο τῆς ρωμιοσύνης, θὰ μπορούσαμε νὰ 
ποῦμε ὅτι ἕνα ἀπὸ τὰ μεγαλύτερά μας προβλήματα εἶναι ὅτι χάσαμε τὴ βασικὴ 
ἀρετὴ τῆς φυλῆς μας, ποὺ εἶναι τὸ φιλότιμο. Τὸ φιλότιμο, τὸ πνεῦμα θυσίας, ὁ 
ἀλληλοσεβασμός, ἡ ἀντιμετώπιση τοῦ κάθε συνανθρώπου μας ὡς εἰκόνας τοῦ 
Θεοῦ, στοιχεῖα ποὺ χαρακτηρίζουν τὴν ἰδιοπροσωπία τοῦ ἑλληνορθόδοξου 
λαοῦ μας, ἀναζητοῦνται ἀπεγνωσμένα σήμερα, ὅπως ὁ Διογένης, ὁ ἀρχαῖος 
κυνικὸς φιλόσοφος, ἀναζητοῦσε μὲ τὸ φανάρι του νὰ βρεῖ ἕναν ἄνθρωπο. 
Ἀκόμα καὶ μεταξὺ τῶν πιστῶν μελῶν τῆς Ἐκκλησίας, ποὺ ἔπρεπε νὰ εἶναι 
δεδομένη ἡ ἑτοιμότητα γιὰ θυσία, χάθηκε ἐν πολλοῖς καὶ τὸ φιλότιμο καὶ 
τὸ πνεῦμα θυσίας. Ὁ καθένας βλέπει τὸ συμφέρον του, τὸ βόλεμά του, τὴν 
εὐκολία του καί, στὸν βαθμὸ ποὺ δὲν ἐπηρεάζεται ὁ ἴδιος καὶ τὰ συμφέροντά 
του, δὲν ἐνδιαφέρεται γιὰ τίποτε ἄλλο. Ὁ ὠχαδελφισμὸς καὶ ἡ λογικὴ τῆς 
μετακύλισης τῶν εὐθυνῶν μας σὲ ἄλλους ὁδήγησαν σὲ μιὰ φοβερὴ κοινωνικὴ 
σήψη χωρὶς προηγούμενο, ἡ ὁποία ὑπερβαίνει ἀσφαλῶς τὶς ὅποιες κομματικὲς 
καὶ ἰδεολογικὲς ἀποχρώσεις. Αὐτὴν τὴν πρωτοφανὴ κοινωνικὴ σήψη τὴ 
βλέπουμε νὰ φανερώνει τὸ φοβερό της πρόσωπο τόσο στὴν ἑλλαδικὴ ὅσο καὶ 
στὴν κυπριακὴ πραγματικότητα. Ἀπότοκο αὐτῆς τῆς σήψης εἶναι ἐν πολλοῖς ἡ 
πρόσφατη οἰκονομικὴ κρίση τόσο στὴν Ἑλλάδα ὅσο καὶ στὴν Κύπρο.
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Ὁ ἀτομικισμὸς τοῦ σημερινοῦ ἀνθρώπου σ’ ὅλα τὰ μήκη καὶ τὰ πλάτη τῆς 
γῆς ἀποτελεῖ τὴν πρώτιστη αἰτία πολλῶν ἐπιμέρους προβλημάτων τῆς ἐποχῆς 
μας. Ἕνα χαρακτηριστικὸ παράδειγμα εἶναι τὰ προβλήματα ποὺ συνδέονται μὲ 
τὸν θεσμὸ τοῦ γάμου καὶ τῆς οἰκογένειας: ἡ ραγδαία αὔξηση τῶν διαζυγίων 
στὶς πλεῖστες χῶρες τοῦ πλανήτη, ὁ μεγάλος ἀριθμὸς συμβατικῶν γάμων καὶ 
γενικότερα ὁ ἀνεπανόρθωτος τραυματισμὸς τοῦ θεσμοῦ τοῦ γάμου καὶ τῆς 
οἰκογένειας, ποὺ ἔρχεται σήμερα νὰ ὁλοκληρωθεῖ μὲ βδελυρὰ ἀντιχριστιανικὰ 
νομοθετήματα, ὄχι μόνο στὶς λεγόμενες δυτικὲς κοινωνίες, ἀλλὰ δυστυχῶς καὶ 
στὴν καθ’ ἡμᾶς Ἀνατολή.

Αὐτὴ ἡ ἔστω ὑποτυπώδης ἀναφορὰ στὰ προβλήματα τῆς σημερινῆς 
ἐποχῆς καὶ τῆς σημερινῆς κοινωνίας δὲν ἔχει τέλος. Γι’ αὐτὸ θὰ σταματήσουμε 
ἐδῶ, ἔστω κι ἂν πολλὰ δὲν ἔχουν λεχθεῖ, γιὰ νὰ δοῦμε πῶς ὁ ἱερέας βιώνει ὅλα 
αὐτὰ τὰ προβλήματα καὶ πῶς ὀφείλει νὰ τὰ διαχειριστεῖ σωστὰ καὶ κατὰ Θεὸν 
μέσα στὰ πλαίσια τῆς ποιμαντικῆς του διακονίας. Ἀσφαλῶς δὲν μποροῦμε 
νὰ ἀναπτύξουμε τὸ πολύπλευρο αὐτὸ θέμα σὲ ὅλες του τὶς διαστάσεις. Θὰ 
περιοριστοῦμε σὲ μερικὲς βασικὲς πτυχὲς τοῦ θέματος, δίνοντας περισσότερο 
ἀφορμὴ γιὰ προβληματισμό, παρὰ ἀπαντήσεις στὸ συγκεκριμένο ἐρώτημα.

Κατ’ ἀρχὰς ὁ ἱερέας, καθὼς βιώνει τὰ προβλήματα τοῦ κόσμου καὶ τῆς 
κοινωνίας καὶ καθὼς προσπαθεῖ νὰ τὰ διαχειριστεῖ, εὑρίσκεται ἐνώπιον δύο 
μεγάλων κινδύνων: Ὁ ἕνας κίνδυνος εἶναι νὰ τὰ ἀγνοήσει παντελῶς μὲ τὴν 
αἰτιολογία ὅτι εἶναι προβλήματα τοῦ παρόντος προσωρινοῦ κόσμου καὶ ὁ 
ἄλλος κίνδυνος εἶναι νὰ ἐξαντληθεῖ στὴν ἀντιμετώπισή τους μέσα σὲ καθαρὰ 
ἐνδοκοσμικὰ πλαίσια καὶ μὲ ἐντελῶς κοσμικὸ τρόπο. Ὁ Χριστιανός, καὶ 
πολὺ περισσότερο ὁ ἐκκλησιαστικὸς ποιμένας, δὲν περιφρονεῖ τὴν παροῦσα 
ζωὴ καὶ τὰ προβλήματά της, ἀλλὰ ταυτοχρόνως οὔτε τὴν ἀπολυτοποιεῖ, 
οὔτε τὴν αὐτονομεῖ. Ἡ Ἐκκλησία βλέπει τὸν ἄνθρωπο ὡς ψυχοσωματικὴ 
ἑνότητα καὶ ὁλότητα, γι’ αὐτὸ καὶ ἀντιμετωπίζει ὅλα τὰ προβλήματά του, 
τόσο τὰ πνευματικὰ ὅσο καὶ τὰ βιοτικά. Νὰ θυμηθοῦμε ἐν προκειμένῳ τὴ 
χαρακτηριστικὴ φράση τοῦ ἁγίου Ἰωάννου τοῦ Δαμασκηνοῦ: “Ὅλον γὰρ 
ὅλος ἀνέλαβέ με, καὶ ὅλος ὅλῳ ἡνώθη, ἵνα ὅλῳ τὴν σωτηρίαν χαρίσηται”7. 
Ὅταν οἱ ποιμένες τῆς Ἐκκλησίας ἀγνοοῦν καὶ περιφρονοῦν τὴν παροῦσα 

7  ΙΩΑΝΝΟΥ ΔΑΜΑΣΚΗΝΟΥ, Ἔκδοσις ἀκριβὴς τῆς ὀρθοδόξου πίστεως ΙΙΙ 6, ἐν: ΕΠΕ 
1,308. Πρβλ. ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ ΘΕΟΛΟΓΟΥ, Λόγος Μ’ εἰς τὸ ἅγιον βάπτισμα 45, ἐν: ΕΠΕ 
4,374: “... ὅλον ἄνθρωπον, τὸν αὐτὸν καὶ Θεόν, ὑπὲρ ὅλου τοῦ πεπονθότος, ἵνα ὅλῳ σοι τὴν 
σωτηρίαν χαρίσηται, ὅλον τὸ κατάκριμα λύσας τῆς ἁμαρτίας”. 
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ζωὴ καὶ τὰ προβλήματά της ὑποπίπτουν σ’ ἕνα εἶδος μονοφυσιτισμοῦ, τὸν 
ὁποῖον ἡ Ἐκκλησία κατεδίκασε ὡς αἵρεση, ἀλλὰ καὶ ὅταν ἐξαντλοῦνται στὴν 
ἀντιμετώπιση αὐτῶν τῶν προβλημάτων μέσα σὲ καθαρὰ ἐνδοκοσμικὰ πλαίσια 
καὶ μὲ ἐντελῶς κοσμικὸ τρόπο, ὅπως προαναφέραμε, τότε ἐκκοσμικεύονται 
καὶ ἡ ἐκκοσμίκευση ἀποτελεῖ ἕναν ἄλλο φοβερὸ κίνδυνο γιὰ τὴν ζωὴ καὶ τὸ 
ἔργο τῆς Ἐκκλησίας. Ὅταν ἡ ζωὴ καὶ τὸ ἔργο τῆς Ἐκκλησίας ἐκκοσμικεύονται, 
τότε ἡ Ἐκκλησία κινδυνεύει νὰ ἐκληφθεῖ ὄχι πλέον ὡς τὸ ζωντανὸ Σῶμα τοῦ 
Χριστοῦ καὶ ἡ κιβωτὸς τῆς σωτηρίας, ἀλλὰ ὡς μιὰ ἐγκόσμια θρησκευτικὴ 
ὀργάνωση, ὡς ἕνα - ἔστω ἐπιτυχημένο - φιλανθρωπικὸ ἵδρυμα, ὡς ἕνας - ἔστω 
ἀναγκαῖος - θεσμὸς τοῦ κόσμου τούτου δίπλα σὲ τόσους ἄλλους θεσμούς. 
Ἡ ἐκκοσμίκευση τῆς ζωῆς καὶ τοῦ ἔργου τῆς Ἐκκλησίας εὔκολα ὁδηγεῖ σὲ 
ἄλλα ἐπικίνδυνα φαινόμενα ποὺ παρατηροῦνται σήμερα στὸν ἐκκλησιαστικὸ 
χῶρο, ὅπως π.χ. ὁ οἰκουμενισμός, ὁ συγκρητισμός, ὁ ἐθνοφυλετισμὸς κλπ. 
Ὁ λόγος ποὺ ἡ ἐκκοσμίκευση ὁδηγεῖ σὲ τόσο μεγάλους κινδύνους εἶναι ὅτι 
ὁ ἐκκοσμικευμένος Χριστιανὸς δὲν ἔχει πλέον τὸ κριτήριο νὰ διακρίνει τὸ 
ἀληθινὸ ἀπὸ τὸ ψεύτικο καὶ τὸ ὑγιὲς ἀπὸ τὸ ἄρρωστο. 

Τὸ δεύτερο ποὺ πρέπει ὁ ἱερέας νὰ ἔχει ὑπ’ ὄψιν του κατὰ τὴ διαχείριση 
τῶν ποικίλων κοινωνικῶν προβλημάτων, εἶναι ὅτι τὸ βαθύτερο πρόβλημα 
τῆς ἐποχῆς μας εἶναι πρωτίστως καὶ κυρίως πνευματικὸ πρόβλημα. Τὰ 
περισσότερα προβλήματα τῆς ἐποχῆς μας πηγάζουν ἀπὸ τὴ λήθη τοῦ Θεοῦ καὶ 
τὴν αὐτοθεοποίηση τοῦ ἀνθρώπου. Ὅταν ὁ ἄνθρωπος βγάζει τὸν Θεὸ ἀπὸ τὴν 
ζωή του καὶ καθιστᾶ τὸν ἑαυτό του κέντρο τοῦ κόσμου, τότε τὸ ὑπαρξιακὸ 
κενὸ εἶναι ἀναπόφευκτο, τότε τὸ ἄγχος, ἡ κατάθλιψη καὶ τὰ πάσης φύσεως 
ψυχολογικὰ καὶ ψυχιατρικὰ προβλήματα γίνονται μέρος τῆς ζωῆς μας. Ὅσες 
ἀνέσεις, ὅσες εὐκολίες, ὅσα πλούτη, ὅση δόξα κι ἂν ἀποκτήσει ὁ ὁ ἄνθρωπος, 
ἂν δὲν ἔχει τὸν Θεὸ μέσα του δὲν ἔχει ἀπολύτως τίποτα. Ἀντιθέτως, ὅταν ἔχει 
τὸν Θεὸ μέσα του, καὶ τίποτα ἄλλο νὰ μὴν ἔχει ἔχει τὰ πάντα. “Ἡ κόλασις τοῦ 
ἀνθρώπου ἀρχίζει ἤδη ἐδῶ εἰς τὴν γῆν, μᾶς ὑπενθυμίζει ὁ ἅγιος Ἰουστῖνος 
Πόποβιτς, ἐὰν ὁ ἄνθρωπος δὲν ζῇ ἐν τῷ Λόγῳ, ἐν τῷ Χριστῷ. ᾽Αλλὰ καὶ ὁ 
παράδεισος τοῦ ἀνθρώπου ἀρχίζει ἤδη ἐδῶ εἰς τὴν γῆν, ἂν ὁ ἄνθρωπος ζῇ ἐν 
τῷ Θείῳ Λόγῳ, ἐν τῷ Θεανθρώπῳ Χριστῷ”8.

Τὸ κύριο πρόβλημα τῆς ἐποχῆς μας. λοιπόν, ὅπως καὶ τὸ κύριο πρόβλημα 

8  ΙΟΥΣΤΙΝΟΥ ΠΟΠΟΒΙΤΣ, Ἄνθρωπος καὶ Θεάνθρωπος. Μελετήματα Ὀρθοδόξου 
Θεολογίας, Μετάφρασις Ἀθανασίου Γιέβτιτς, Ε' Ἔκδοσις, Ἐκδοτικὸς Οἶκος “Ἀστὴρ” Αλ. & Ε. 
Παπαδημητρίου, Ἀθῆναι 1987, σ. 19.
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κάθε ἐποχῆς, εἶναι ὁ ἴδιος ὁ ἄνθρωπος, ὁ ὁποῖος εἶναι ἄρρωστος πνευματικὰ 
καὶ χρειάζεται θεραπεία. Ἡ τραγωδία τοῦ ἀνθρώπου καὶ κατὰ συνέπειαν καὶ τὰ 
ποικίλα κοινωνικὰ προβλήματα ἀρχίζουν μὲ τὴν Πτώση τῶν Πρωτοπλάστων 
ἀπὸ τὸν Παράδεισο τῆς τρυφῆς καὶ τὴν διακοπὴ τῆς κοινωνίας τοῦ ἀνθρώπου 
μὲ τὸν Θεό. Οἱ συνέπειες τῆς Πτώσεως, ποὺ εἶναι ἡ φθορά, ἡ ἁμαρτία καὶ ὁ 
θάνατος, ἀποτελοῦν ἔκτοτε τὸν ἐφιάλτη γιὰ κάθε ἄνθρωπο. Τὸ ζητούμενο 
εἶναι ἡ ὑπέρβαση τῆς πνευματικῆς ἀσθενείας τοῦ ἀνθρώπου καὶ ἡ ὑπέρβαση 
τοῦ θανάτου. Ἡ μόνη ἀπάντηση, συνεπῶς, καὶ ἡ μόνη λύση στὰ ποικίλα 
προβλήματα τοῦ σημερινοῦ ἀνθρώπου, ὅπως καὶ τῶν ἀνθρώπων κάθε ἐποχῆς, 
εἶναι ἡ ἐν Χριστῷ ζωή, τὴν ὁποία μᾶς προσφέρει ἡ Ἐκκλησία. Μόνο μέσα στὴν 
ζωὴ τῆς Ἐκκλησίας ὡς πνευματικοῦ ἰατρείου καὶ ὡς θεραπευτηρίου ψυχῶν 
μπορεῖ ὁ ἄνθρωπος νὰ θεραπευθεῖ ἀπὸ  τὴν πνευματική του ἀσθένεια καὶ 
μόνο μέσα στὴν ζωὴ τῆς Ἐκκλησίας μπορεῖ νὰ ὑπερβεῖ τὸν θάνατο, μπορεῖ νὰ 
νικήσει τὸν θάνατο.

Ὁ ἱερέας δὲν ἐπιτρέπεται νὰ ἀγνοήσει τὰ ποικίλα κοινωνικὰ προβλήματα 
τῆς ἐποχῆς μας. Ὀφείλει νὰ τείνει χέρι βοηθείας σὲ κάθε ἐμπερίστατο ἄνθρωπο. 
Θὰ προβληματιστεῖ, πῶς μπορεῖ νὰ ὀργανώσει καλύτερα τὸ φιλανθρωπικὸ 
καὶ κοινωνικὸ ἔργο στὴν ἐνορία του, χωρὶς ὅμως σὲ καμιὰ περίπτωση νὰ 
περιθωριοποιεῖ τὸ λατρευτικὸ καὶ πνευματικὸ ἔργο, ποὺ ἀποτελεῖ τὸ κέντρο 
τῆς ζωῆς μιᾶς ἐνορίας. Θὰ προσπαθεῖ νὰ εἶναι πατέρας ὅλων τῶν ἐνοριτῶν 
του, χωρὶς νὰ ἐπιτρέπει στὸν ἑαυτό του νὰ κομματικοποιεῖται ἢ νὰ ταυτίζεται 
μὲ συγκεκριμένες πολιτικὲς ἢ ἰδεολογικὲς ἀπόψεις, κάτι ποὺ θὰ τὸν φέρει 
σὲ διάσταση μὲ ἀρκετοὺς ἐνορίτες του ποὺ ἀνήκουν σὲ ἄλλα κόμματα καὶ 
ἔχουν διαφορετικὲς πολιτικὲς καὶ ἰδεολογικὲς ἀπόψεις. Θὰ μελετᾶ τὰ νηπτικὰ 
κείμενα τῶν Πατέρων τῆς Ἐκκλησίας μας, ἀλλὰ καὶ θὰ ἐνημερώνεται γιὰ τὰ 
πορίσματα τῆς σύγχρονης ψυχολογίας καὶ ψυχιατρικῆς, γιὰ νὰ μπορεῖ νὰ 
προσφέρει ψυχολογικὴ στήριξη σ’ ὅλους ἐκείνους ποὺ τὴν ἀναζητοῦν κοντά 
του. Θὰ διαθέσει χρόνο ν’ ἀκούσει τοὺς ἀνθρώπους, ποὺ ἔχουν τόση ἀνάγκη 
νὰ μιλήσουν σὲ κάποιον καὶ νὰ τοὺς ἀκούσει κάποιος. Θὰ δείξει ἀγάπη σὲ 
ὅλους, γιατὶ πολλοὶ συνάνθρωποί μας ἀναζητοῦν κάποιον νὰ τοὺς προσφέρει 
λίγη κατανόηση καὶ λίγη ἀγάπη.

Δὲν πρέπει, ὅμως, ποτὲ νὰ ξεχνοῦμε ὅτι τὸ κύριο ἔργο τοῦ ἱερέως δὲν 
εἶναι οὔτε ἡ φιλανθρωπία καὶ ἡ κοινωνικὴ προσφορὰ οὔτε ἡ ψυχολογικὴ 
στήριξη τῶν ἀνθρώπων. Αὐτὰ μποροῦν νὰ τὰ κάνουν ἐξίσου καλά, ἴσως καὶ 
καλύτερα ἀπὸ τοὺς ἱερεῖς, καὶ ἄλλοι ἄνθρωποι καὶ ἄλλοι φορεῖς. Τὸ κύριο 
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ἔργο τοῦ ἱερέως εἶναι νὰ ὁδηγεῖ τοὺς ἀνθρώπους “εἰς νομὰς σωτηρίους”. Νὰ 
ὑποδεικνύει στοὺς ἀνθρώπους τὴν πνευματική τους ἀσθένεια καὶ νὰ τοὺς 
δείχνει τὸν δρόμο τῆς θεραπείας ἀπὸ αὐτὴν τὴν πνευματικὴ ἀσθένεια. Καὶ 
ὁ μοναδικὸς δρόμος θεραπείας εἶναι ὁ δρόμος τῆς ἐν Χριστῷ ζωῆς, εἶναι ὁ 
δρόμος τῆς ζωῆς τῆς Ἐκκλησίας. Νὰ τοὺς ὑπενθυμίζει παντοιοτρόπως ὅτι “οὐ 
γὰρ ἔχομεν ὧδε μένουσαν πόλιν, ἀλλὰ τὴν μέλλουσαν ἐπιζητοῦμεν” (Ἑβρ. ιγ’ 
14). Αὐτὴ ἡ ἀλήθεια ἐκφράζεται πολὺ ὄμορφα στὴν Πρὸς Διόγνητον ἐπιστολή, 
ὅπου ἀναφέρεται ὅτι οἱ Χριστιανοὶ “πατρίδας οἰκοῦσιν ἰδίας, ἀλλ’ ὡς πάροικοι· 
μετέχουσιν πάντων ὡς πολίται καὶ πάνθ’ ὑπομένουσιν ὡς ξένοι· ἐπὶ γῆς 
διατρίβουσιν, ἀλλ’ ἐν οὐρανῷ πολιτεύονται”9. Ὁ ἀληθινὸς Χριστιανὸς ζεῖ μὲ 
τὴν ἐλπίδα τοῦ μέλλοντος αἰῶνος καὶ τῆς αἰώνιας ζωῆς. Γι’ αὐτὸ καὶ βρίσκει 
τὴ δύναμη μὲ τὴ βοήθεια τοῦ Θεοῦ καὶ τὴν καθοδήγηση τῶν ἐκκλησιαστικῶν 
ποιμένων νὰ πορεύεται διὰ τῆς στενῆς καὶ τεθλιμμένης ὁδοῦ τῆς παρούσης 
ζωῆς, νὰ ὑπομένει τὶς θλίψεις καὶ τὶς δοκιμασίες καὶ τοὺς πειρασμοὺς τοῦ 
παρόντος κόσμου, νὰ ἀντιμετωπίζει κατὰ Θεὸν τὰ ποικίλα κοινωνικὰ 
προβλήματα τῆς σημερινῆς ἐποχῆς χωρὶς νὰ συνθλίβεται ἀπὸ αὐτὰ καὶ χωρὶς 
νὰ ἀπελπίζεται.

Αὐτὸς εἶναι ὁ λόγος, γιὰ τὸν ὁποῖον ὁ ἱερέας, ὅπως ἀναφέρθηκε πιὸ 
πάνω, πρέπει περισσότερο ἀπὸ κάθε ἄλλο Χριστιανὸ νὰ εὑρίσκεται σὲ 
συνεχὴ πνευματικὴ ἐγρήγορση καὶ συνεχὴ πνευματικὸ ἀγώνα, νὰ εὑρίσκεται 
ἀδιαλείπτως ἐν μετανοίᾳ καὶ ἐξομολογήσει. Αὐτὸς εἶναι ὁ λόγος, γιὰ τὸν 
ὁποῖον ὀφείλει νὰ εἶναι ἕτοιμος ἀνὰ πᾶσαν στιγμὴ νὰ θυσιαστεῖ μὲ ὅποιον 
τρόπο χρειαστεῖ γιὰ τὸ ποίμνιό του καὶ νὰ ἀγαπᾶ χωρὶς διακρίσεις κάθε ψυχή, 
ποὺ τοῦ ἐνεπιστεύθη ὁ Θεός. Γιατὶ ὁ ἱερέας πρέπει συνεχῶς νὰ δίδει μαρτυρία 
μὲ τὴ ζωή του, τὸ παράδειγμα του καὶ τὸν λόγο του τῆς παρουσίας τοῦ Θεοῦ 
καὶ τῆς Βασιλείας τῶν οὐρανῶν.

9  ΒΕΠΕΣ 2,253.



  ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 
ΕΚΚΛΗΣΙΩΝ ΜEΣΗΣ ΑΝΑΤΟΛHΣ 

F
ΜΙΧΑΛΗ ΣΠΥΡΟΥ, ΘΕΟΛΟΓΟΥ

Στο Αμμάν της Ιορδανίας έλαβε χώρα η 11η Γενική Συνέλευση   του 
Συμβουλίου Εκκλησιών της Μέσης Ανατολής,  από την Τρίτη 6η  
Σεπτεμβρίου 2016 έως την Πέμπτη  8η  Σεπτεμβρίου 2016,  στο 

ξενοδοχείο Royal, υπό την υψηλή προστασία του Βασιλιά της Ιορδανίας 
Αμπντάλλα Ίμπν Χουσεΐν Αλ Θάνη και τη φιλοξενία του Πατριαρχείου 
Ιεροσολύμων. Στην ολομέλεια ήταν παρόντα όλα τα μέλη του Συμβουλίου 
Εκκλησιών Μέσης Ανατολής ( Σ.Ε.Μ.Α.), συμφώνως προς τον καταστατικό 
χάρτη αυτού, ήτοι:

Της Ορθοδόξου Οικογένειας, αποτελούμενης εκ των Πατριαρχείων 
Αλεξανδρείας, Αντιοχείας, Ιεροσολύμων και της Εκκλησίας  Κύπρου. Αξίζει 
να σημειωθεί ότι στη Γενική Συνέλευση από την Ορθόδοξη Εκκλησία ήταν 
παρόντες και οι τέσσερεις Προκαθήμενοι που ποιμαίνουν στο γεωγραφικό 
χώρο της Μέσης Ανατολής. Την Εκκλησία Κύπρου εκπροσώπησαν ο 
Μακαριώτατος Αρχιεπίσκοπος Κύπρου κ. κ. Χρυσόστομος, ο Θεοφιλέστατος 
Επίσκοπος Αμαθούντος κ. Νικόλαος, ο Πρωτοπρεσβύτερος Ιωάννης Νικο-
λάου και ο  γράφων ως θεολόγος.    

Tης Προχαλκηδονίου Οικογένειας, αποτελούμενης εκ της Αρμενικής 
Αποστολικής Εκκλησίας της Κιλικίας, της Κοπτικής Ορθοδόξου Εκκλησίας 
του Αγίου Μάρκου Αλεξανδρείας και της Συριακής Ορθοδόξου Εκκλησίας 
της Αντιοχείας,

Tης Ευαγγελικής Οικογένειας, αποτελούμενης εκ της Ευαγγελικής 
Λουθηρανικής Εκκλησίας  στην Ιορδανίαν και την Αγίαν Γην, της Κοπτικής 
Ευαγγελικής Εκκλησίας Συνόδου του Νείλου, της Επισκοπικής Εκκλησίας 
στην Ιερουσαλήμ και Μέση Ανατολή, της Εθνικής Ευαγγελικής Εκκλησίας 
στη Συρία και Λίβανο, της Ενώσεως της Αρμενικής Ευαγγελικής Εκκλησίας  
στην Εγγύς Ανατολή, της Εθνικής Ευαγγελικής Εκκλησίας του Λιβάνου, της 
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Εθνικής Ευαγγελικής Εκκλησίας του Κουβέϊτ,

Της Καθολικής Οικογένειας, αποτελούμενης εκ της Συριακής Καθολικής 
Εκκλησίας της Αντιοχείας, της Μαρωνιτικής Συριακής Εκκλησίας της 
Αντιοχείας, της Ελληνορρύθμου Εκκλησίας της Αντιοχείας Αλεξανδρείας 
και Ιεροσολύμων, της Αρμενικής Καθολικής Εκκλησίας της Κιλικίας, της 
Κοπτικής Καθολικής Εκκλησίας, της Χαλδαϊκής Καθολικής Εκκλησίας και 
του Λατινικού Πατριαρχείου της Ιερουσαλήμ.

Η εναρκτήριος τελετή  της Ολομέλειας ξεκίνησε  το πρωί της Τρίτης 6ης 
Σεπτεμβρίου, με τις προσφωνήσεις των τεσσάρων προέδρων του Συμβουλίου, 
των οποίων η θητεία έληγε στην παρούσα Γενική Συνέλευση, ήτοι  του 
Μακαριωτάτου Πατριάρχη Ιεροσολύμων κ.κ. Θεοφίλου, του Αρμένιου 
Πατριάρχης Κιλικίας Σεβ. Αράμ,  εκ μέρους της Ρωμαιοκαθολικής Εκκλησίας 
του Πατριάρχη Αντιοχείας και πάσης Ανατολής της Συριακής Καθολικής 
Εκκλησίας Ιγνάτιο Γιούσεφ Γιουνάν και της Λουθηρανικής Εκκλησίας στα 
Ιεροσόλυμα του Επισκόπου  Μονίμπ Γιουνάν.

Στη συνέχεια, χαιρετισμούς απηύθυναν οι  αρχηγοί των  συμμετεχουσών 
στη Συνέλευση Εκκλησιών. Χαιρετισμό, επίσης, απεύθυνε ο Οικουμενικός 
Πατριάρχης  δια στόματος του αντιπροσώπου αυτού Σεβασμιωτάτου 
Μητροπολίτου Φιλαδελφείας κ. Βενεδίκτου. 

Ο Μακαριώτατος Αρχιεπίσκοπος Κύπρου κ.κ. Χρυσόστομος απηύθυνε  
τον   ακόλουθο χαιρετισμό: 

« Εν Κυρίω, αγαπητοί μου Αδελφοί και Σύνεδροι,

Με αισθήματα πολλής χαράς και συγκίνησης απευθυνόμαστε σήμερα στην 
11η Γενική Συνέλευση του Συμβουλίου Εκκλησιών Μέσης Ανατολής, η οποία 
συνέρχεται σε μία πάρα πολύ κρίσιμη περίοδο για την περιοχή μας. 

Μέσα στην κρισιμότητα των καιρών που διερχόμαστε, κατά τους οποίους 
γινόμαστε μάρτυρες πράξεων βίας, θρησκευτικού φανατισμού, μισαλλοδοξίας 
και θρησκευτικών διακρίσεων στην ευρύτερη περιοχή της Μέσης Ανατολής,  
η εδώ παρουσία όλων μας τονίζει και επιμαρτυρεί τη μεγάλη σημασία και 
σπουδαιότητα, που έχει η Γενική αυτή Συνέλευση. 

   Έχουμε την ισχυρή άποψη ότι επέστη η ώρα, ώστε όλοι μαζί - όλες 
οι Εκκλησίες της Μέσης Ανατολής με κοινή πλατφόρμα το Συμβούλιο - να 
ενώσουμε τις δυνάμεις μας και να εργαστούμε συνειδητά προς επίλυση των 
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πολλών και σοβαρών προβλημάτων, που υπάρχουν στην περιοχή μας, κυρίως 
δε προς επικράτηση της ειρήνης, τού ύψιστου αυτού αγαθού, ανάμεσα στις 
χώρες και στους λαούς μας. 

Ως εκ τούτου,  ως Θρησκευτικοί Ηγέτες, πρέπει  να αφουγκραστούμε τα 
μηνύματα των λαών μας για Ελευθερία, Δημοκρατία και Δικαιοσύνη και να 
εργαστούμε συνειδητά  και μεθοδικά προς αυτήν την κατεύθυνση. 

 Λυπούμαστε να παρατηρήσουμε ότι και εγώ, ως Προκαθήμενος της 
Εκκλησίας της Κύπρου, αντιμετωπίζω το ίδιο πρόβλημα εδώ και 42 χρόνια. Τα 
Τουρκικά στρατεύματα εισέβαλαν στη Νήσο μας, κατέκτησαν δια πυρός και 
σιδήρου το Βόρειο μέρος της Πατρίδος μου και τους Χριστιανούς κατοίκους 
αυτής εξεδίωξαν εκ των πατρογονικών αυτών εστιών. 520 Χριστιανικές 
Εκκλησίες παραμένουν αλειτούργητες. Πλείστες δε εξ αυτών εσυλήθησαν κατά 
τρόπο βάρβαρο. Οι δε πολύτιμοι θησαυροί αυτών επωλήθησαν στο εξωτερικό. 

Έκτοτε, αγωνιζόμαστε για την πολυπόθητη επιστροφή και για την 
επικράτηση της δικαιοσύνης και της ειρήνης στο δύσμοιρο Νησί μας. Στον 
αγώνα αυτό επικαλούμαστε τη βοήθεια και την αρωγή όλων σας. 

Το χρέος αυτό βέβαια εκτείνεται και για όλους τους Λαούς της Μέσης 
Ανατολής. Ο Λόγος του Χριστού για δικαιοσύνη, ειρήνη και αγάπη προς τον 
πλησίον ισχύει για όλους τους λαούς της Μέσης Ανατολής και όλου του κόσμου.  

  Μαζί με τους άλλους Προκαθήμενους   των Ορθοδόξων Εκκλησιών της 
Μέσης Ανατολής, τον Σεπτέμβριο του 2012, συναντηθήκαμε  με τον Εξοχότατο 
Πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής κ. Ζοζέ Μανουέλ Μπαρόζο στην έδρα 
της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, στις Βρυξέλλες. Εκεί με μια φωνή ζητήσαμε την 
προστασία των Χριστιανών της Μέσης Ανατολής και την αποκατάσταση των 
ανθρωπίνων δικαιωμάτων και των θρησκευτικών ελευθεριών. Αυτό δεν θα 
διστάσουμε να το επαναλάβουμε όσες φορές  και αν χρειαστεί μέχρι που να 
γίνει μια πραγματικότητα.

Με αυτές τις γενικές σκέψεις και αυτούς τους οραματισμούς  χαιρετίζουμε 
τις εργασίες της Συνέλευσης και ευχόμαστε εκ μέσης καρδίας ευόδωση των 
προσπαθειών μας, ώστε σύντομα το πνεύμα της χριστιανικής αγάπης, της 
χριστιανικής ειρήνης  και της δικαιοσύνης να εδραιωθεί στις χώρες και στους 
λαούς μας.

 Eκφράζουμε την ευγνωμοσύνη μας στον Μακαριώτατο Πατριάρχη 
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Ιεροσολύμων κύριο κύριο Θεόφιλο, για τη φιλοξενία της Γενικής Συνέλευσης, 
και  σε όλους  όσοι συντέλεσαν στην προετοιμασία της.  Χάριτας οφείλουμε 
και  στον Γενικό Γραμματέα  καθώς και   στην Εκτελεστική Επιτροπή για την 
προσφορά τους κατά την περασμένη τετραετία. 

Επίσης, από κέντρου καρδίας ευχόμαστε καρποφόρες εργασίες στη νέα 
Εκτελεστική Επιτροπή, τους Προέδρους και τον Γενικό Γραμματέα».

Επίσης, ο Προκαθήμενος της Εκκλησίας Κύπρου, στο τέλος του χαιρε-
τισμού του, εισηγήθηκε προς την Ολομέλεια, όπως συγκροτηθεί μια ομάδα εκ 
μέρους του Συμβουλίου που θα επισκεφθεί όλα τα κέντρα λήψης  αποφάσεων, 
Ηνωμένες Πολιτείες, Ρωσία και Ευρωπαϊκή Ένωση,  με σκοπό  την  ενημέρωση 
των προβλημάτων  επιβίωσης των Χριστιανών της Μέσης Ανατολής στη Γη 
των πατέρων τους. Η ολομέλεια αποδέχτηκε ασμένως την εν λόγω πρόταση.  

Με το πέρας των χαιρετισμών η ολομέλεια ενέκρινε τις επιτροπές 
αντιπροσωπεύσεως της επομένης 4ετιας, ήτοι Επιτροπής Διορισμών, 
(Nomination Committee) Οικονομικής Επιτροπής, Επιτροπής Συντάξεως 
Μηνύματος, Επιτροπής Μ.Μ.Ε. κ.α.  

Στη συνέχεια, ο Γενικός Γραμματέας  του Σ.Ε.Μ.Α. Fr. Michel Jalakh 
παρουσίασε την εικόνα του Συμβουλίου προς την Ολομέλεια, από την ημέρα 
που ηγήθηκε του Συμβουλίου  μέχρι σήμερα. Η εμπεριστατωμένη αυτή 
αναφορά περιγράφει  τόσο την κατάσταση που υπήρχε, όταν ανέλαβε τη Γενική 
Γραμματεία όσο και τη σημερινή εικόνα. Ο Γενικός Γραμματέας, κατάφερε, με τη 
βοήθεια των τεσσάρων Εκκλησιών /Οικογενειών του  Σ.Ε.Μ.Α.,  να εξοφλήσει 
τα χρέη του Συμβουλίου, να επαναφέρει την εμπιστοσύνη των δωρητών, να 
δημιουργήσει νέα ιστοσελίδα  (www.mecc.org), να συνεχίσει τον διάλογο  
Χριστιανισμού και Ισλάμ, να αποστείλει βοήθεια  στη Συρία κ.α. τα οποία 
απορρέουν εκ της αναφοράς αυτού. Επίσης, ο Γενικός Γραμματέας τόνισε ότι το  
Σ.Ε.Μ.Α.  εξακολουθεί να παραμένει σήμερα ο έγκυρος θεσμός της εκφράσεως 
της φωνής των Χριστιανών στην Μέση  Ανατολή και της προστασίας αυτών 
από εκδηλώσεις  βίας  στη περιοχή. Παράλληλα υπογράμμισε την ανάγκη 
συνεχίσεως του διαλόγου μεταξύ Χριστιανών και Μουσουλμάνων για την 
εξεύρεση ειρήνης και δικαιοσύνης για τους λαούς της Μέσης Ανατολής.  

Η πρώτη ημέρα των εργασιών έληξε με  δείπνο, το οποίον παρέθεσε 
ο Μακαριώτατος Πατριάρχης Ιεροσολύμων κ.κ. Θεόφιλος με επίσημο 
προσκεκλημένο τον Πρίγκιπα  της Ιορδανίας Εμίρη Γάζη.  
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Κατά τη δεύτερη ημέρα των εργασιών της ολομέλειας διακεκριμένοι 
ομιλητές παρουσίασαν τα εξής θέματα 1) Οι προκλήσεις τις οποίες 
αντιμετωπίζουν οι Εκκλησίες στη Μέση Ανατολή. 2) Η αποστολή των 
χριστιανών στη Μέση Ανατολή και ο ρόλος τους σε εθνικό και διεθνές 
επίπεδο.

3) Η συνεργασία με τις Δυτικές Εκκλησίες και τη Διασπορά. 4) Οι σχέσεις 
μεταξύ χριστιανών και μουσουλμάνων στην περιοχή. 

Το μεσημέρι και το απόγευμα της ιδίας ημέρας τα μέλη της ολομέλειας 
χωρίστηκαν σε ομάδες, οι οποίες επικέντρωσαν τις προσπάθειές τους 
στην εξέταση των θεμάτων: της Στρατηγικής και των δραστηριοτήτων 
του Σ.Ε.Μ.Α.,  του Οικουμενικού διαλόγου, των σχέσεων Χριστιανών και 
Μουσουλμάνων, των Μ.Μ.Ε. και επικοινωνίας, Διοικητικών και Οικονομικών. 
Στη συνέχεια έκαστη ομάδα παρουσίασε τα πορίσματα των εργασιών αυτής 
στην Ολομέλεια.  

Την Πέμπτη, 8 Σεπτεμβρίου 2016, η 11η Ολομέλεια του Σ.Ε.Μ.Α.  
ενέκρινε τα νέα μέλη της Εκτελεστικής Επιτροπής και  τους Προέδρους των 
τεσσάρων Εκκλησιών/Οικογενειών. 

Ως Πρόεδρος της Ορθοδόξου Οικογενείας διορίστηκε  ο Μακαριώτατος 
Πατριάρχης Αντιοχείας κ. Ιωάννης ο 10ος και μέλη της Εκτελεστικής 
Επιτροπής από το Πατριαρχείο Αντιοχείας στο Σ.Ε.Μ.Α. ο Επίσκοπος 
Χρυσουπόλεως κ. Κωνσταντίνος και ο καθηγητής Dr. Michel Abs. 

Από το  Πατριαρχείο Αλεξανδρείας, ως μέλη της Εκτελεστικής Επι- 
τροπής ορίστηκαν ο Μητροπολίτης Ερμουπόλεως κ. Νικόλαος και ο Μητρο- 
πολίτης Άκκρας κ. Νάρκισσος.

Από το  Πατριαρχείο Ιεροσολύμων, ως μέλη  της Εκτελεστικής Επιτροπής 
ορίστηκαν ο Σεβασμιώτατος Αρχιεπίσκοπος Πέλλης κ. Φιλούμενος και η 
Διευθύντρια του Γραφείου του Πατριαρχείου εις Αμμάν δ/ς Ουαφάα Κσους.

Από την  Εκκλησία της Κύπρου, ως μέλος  της Εκτελεστικής Επιτροπής  
ορίστηκε ο Πρωτοπρεσβύτερος π. Ιωάννης Νικολάου και βοηθός Γενικού 
Γραμματέως (Associated General Secretary) ο κ. Μιχαήλ Σπύρου.

Ως Πρόεδροι των Οικογενειών του Σ.Ε.Μ.Α. εξελέγησαν: α. Της Προ-
χαλκηδονίου Οικογένειας, ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Mar Theophilos 
George Saliba. β. Της Ορθοδόξου Οικογένειας ο Μακαριώτατος Πατριάρχης 
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Αντιοχείας κ. Ιωάννης, γ. Της Ευαγγελικής ο αιδεσιμώτατος Πρεσβύτερος 
Right Rev. Dr. Habib Badr. δ. Της Λατινικής, ο Πατριάρχης των Χαλδαίων στη 
Βαβυλώνα Mar Raphael Luis Sako. Γενικός Γραμματέας επανελέγη ομοφώνως 
ο Fr. Dr. Michel Jalakh.

Κατά τη διάρκεια των εργασιών τής τελευταίας ημέρας, Πέμπτη 8 
Σεπτεμβρίου 2016, ανεγνώσθη το Μήνυμα τής Ολομελείας, το οποίο μετά 
από συζητήσεις και  τροποποιήσεις εγκρίθηκε από την ολομέλεια.

Επιλογικά θα λέγαμε ότι η Γενική Συνέλευση τού Συμβουλίου Εκκλησιών 
Μέσης  Ανατολής υπήρξε ένας πολύ σημαντικός σταθμός στη θεία αποστολή 
της Εκκλησίας μας για την επιδίωξη και  τη σταθεροποίηση τής ειρήνης στην 
Εγγύς Ανατολή καθώς  και της καλλιέργειας τής ελπίδας στις ψυχές των 
ανθρώπων, που αγωνιούν για τη ζωή τους, για την τιμή τους και τα λοιπά 
ανθρώπινα δικαιώματά τους.

Ας ευχηθούμε, όπως η αγάπη τού Θεού  ευλογήσει αυτές τις προσπάθειες 
και βασιλεύσει η Ειρήνη και η Δικαιοσύνη στην ταραγμένη από τους πολέμους 
Μέση Ανατολή.



ΕΚΔΙΩΚΕΤΑΙ Ο ΘΕΟΣ
ΑΠΟ ΤΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ; 

a
ΒΑΣΙΛΕIΟΥ ΠΕΤΡΟΥΛEΑ, ΤEΩΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤH ΕΡΕΥΝΩΝ TOY ΕΘΝΙΚOY ΚEΝΤΡΟY 

EΡΕΥΝΑΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ (Ε.Κ.Ε.Φ.Ε.) «ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ» ΑΘΗΝΩΝ

«Δεν μπορούμε να αποδείξουμε ότι δεν υπάρχει Θεός· η επιστήμη 
όμως έχει κάνει τον Θεό μη απαραίτητο. Οι νόμοι της Φυσικής μπορούν να 
εξηγήσουν το σύμπαν χωρίς την ανάγκη  Δημιουργού». 

Με τη δήλωση αυτή παρουσίασε στο τηλεοπτικό κανάλι «ABC 
news» ο Stephen Hawking1 το βιβλίο του “The grand design” (μαζί με τον 
Αμερικανό φυσικό L. Mlodinaw), πριν μερικά χρόνια. Η δήλωση πήρε μεγάλη 
δημοσιότητα, τα δε ΜΜΕ την αναμετέδωσαν επί το απλούστερο: «ο Hawking 
είπε δεν υπάρχει Θεός»!  

Η αγωνία για την ύπαρξη Θεού είναι βαθιά ριζωμένη στον άνθρωπο, 
ανάμεικτη με ενοχές, και κάθε τι που τον αμφισβητεί με «επιστημονικά 
τεκμηριωμένο» τρόπο προσελκύει το έντονο ενδιαφέρον του αναγνωστικού 
κοινού.  Μπορεί ο Θεός να «μην είναι απαραίτητος» για την εξήγηση του 
σύμπαντος, είναι όμως απαραίτητος για να δίνει δημοσιότητα στα βιβλία 
που τον θεωρούν μη απαραίτητο! 

Δεν θα μας απασχολούσε αυτή η δήλωση, εάν αντιπροσώπευε μια 
μεμονωμένη άποψη. Όμως πομπώδεις δηλώσεις σαν κι’ αυτές, ντυμένες με 
επιστημονικό μανδύα, αποτελούν το βασικό μοτίβο της σύγχρονης αθεΐας,  
των αποκαλούμενων νεο-αθεϊστών, μερικοί από τους οποίους είναι ιδιαίτερα 
αλαζονικοί και επιθετικοί, φιλοδοξώντας να απαλείψουν τη θρησκευτικότητα 
από τους ανθρώπους, αν φυσικά τούτο είναι δυνατό. 

1   Κοσμολόγος γνωστός για  τη βαριά ασθένεια των κινητικών νευρώνων του που έχει 
ακινητοποιήσει όλα τα μέλη του.
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Να λοιπόν και κάτι που δεν μπορεί να αποδείξει η επιστήμη! Η θεο-
ποιημένη «παντοδύναμη» επιστήμη αδυνατεί να αποφανθεί για το πιο 
σημαντικό υπαρξιακό ερώτημα του ανθρώπου: το αν υπάρχει Θεός! Όταν 
όμως κάποιος αδυνατεί να αποδείξει, αν υπάρχει ή δεν υπάρχει Θεός,  η πιο 
απλή και λογική στάση είναι  ο ταπεινός αγνωστικισμός (δεν γνωρίζω!) και όχι 
αλαζονική αθεΐα!

Αδυνατεί εξ άλλου η επιστήμη, που «έχει κάνει τον Θεό μη απαραίτητο», 
να μας πει, τι είναι καλό, τι είναι κακό, τι είναι ωραίο, τι είναι αγάπη,  πώς 
προέκυψε η μεγάλη αρετή της αυταπάρνησης και όλες οι άλλες υψηλές  
αρετές  του ανθρώπου∙ και το πιο σημαντικό απ’ όλα, πώς προέκυψε η έμφυτη 
και έντονη θρησκευτικότητά του (κάθε ψυχή εκ φύσεως είναι χριστιανική, 
«omnis  animus  natura  christiana  est», που μάς παρέδωσε η λατινική 
φιλοσοφία).

Όσο για τον ισχυρισμό,  ότι «οι νόμοι της φυσικής μπορούν να εξηγήσουν 
το σύμπαν χωρίς την ανάγκη Δημιουργού», ο Hawking υπονοεί, ότι οι φυσικοί 
νόμοι έχουν κατά κάποιο τρόπο και δημιουργική δύναμη· δημιούργησαν 
το μεγαλειώδες σύμπαν  και έκτοτε το κυβερνούν! Άραγε, αυτούς τους 
παντοδύναμους νόμους  ποιος τους δημιούργησε και ποιος τους κυβερνά; ...

Ας πάρουμε  τα πράγματα με τη σειρά.

Οι φυσικοί νόμοι  
Η ανακάλυψη από τον κορυφαίο φυσικό Νεύτωνα (1642–1727) των τριών 

νόμων κίνησης των σωμάτων και του νόμου της βαρύτητας και η διατύπωσή 
τους σε μαθηματικές εξισώσεις (είναι οι απλές εξισώσεις που μαθαίνουμε στο 
σχολείο)  απετέλεσαν σταθμό στην πορεία της επιστήμης. Καταδεικνυόταν 
ότι το σύμπαν δεν είναι άθροισμα τυχαίων γεγονότων, ούτε υπόκειται στις 
εκάστοτε διαθέσεις των θεών, όπως πίστευαν οι αρχαίοι ειδωλολάτρες, αλλά 
κυβερνάται από νόμους και μάλιστα ενιαίους για τα ουράνια σώματα και για 
τα σώματα στη γη. 

Ο Νεύτων, ίσως, δεν πίστεψε ότι τόσο απλοί νόμοι θα μπορούσαν 
να εξηγήσουν και τη σταθερότητα του ηλιακού συστήματος, καθώς κάθε 
πλανήτης πέραν από την έλξη που τού ασκεί ο ήλιος υφίσταται έλξεις και 
από τα άλλα ουράνια σώματα, που διαταράσσουν την κίνησή του. Γι’ αυτό 
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πρότεινε ότι  ο Θεός επεμβαίνει κατά καιρούς για να διορθώνει τις κινήσεις 
των πλανητών και να συντονίζει εκ νέου το ηλιακό σύστημα! 

Σήμερα γνωρίζουμε (βλ. επόμενο κεφάλαιο), ότι όλο το σύμπαν 
κυβερνάται από πάνσοφους νόμους, οι οποίοι φροντίζουν ακόμη και για τις 
απειροελάχιστες λεπτομέρειές του. Δεν χρειάζεται να επεμβαίνει ο Θεός για 
να επιδιορθώνει το ηλιακό σύστημα, ούτε οτιδήποτε άλλο στη δημιουργία! 

Αυτό άραγε καταργεί τον Δημιουργό ή τον ανεβάζει σε υψηλότερο βάθρο; 

«Αυτό που θα περίμενε κανείς από έναν πραγματικά παντοδύναμο 
Δημιουργό είναι η απουσία ορατών παρεμβάσεών του στην δημιουργία. Δεν 
χρειάζεσαι ένα θεό που συντηρεί το σύμπαν σε λειτουργία με εντυπωσιακά 
μαγικά τεχνάσματα» είχε πει σε συνέντευξή του ο τιμημένος με βραβείο 
Νόμπελ (1978) Arno Penzias. 

Ο Θεός κυβερνά το σύμπαν μέσω των νόμων, που ο ίδιος έχει θέσει. Αν 
θέλαμε να προσαρμόσουμε τις ανθρωπομορφικές εκφράσεις του ψαλμωδού,  
"ποίησιν δὲ χειρῶν Αὐτοῦ ἀναγγέλλει τὸ στερέωμα" (Ψαλμ. 18, 2), "ὅτι ὄψομαι 
τοὺς οὐρανούς, ἔργα τῶν δακτύλων σου" (Ψαλ. 8, 4) στις σύγχρονες αντιλήψεις 
της επιστήμης, θα λέγαμε, ότι οι φυσικοί νόμοι είναι τα χέρια και τα δάχτυλα 
του Δημιουργού! 
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Η πάνσοφη οργάνωση 
«Μία από τις μεγαλύτερες ανακαλύψεις όλων των εποχών είναι το ότι οι 

φυσικοί νόμοι είναι παγκόσμιοι».2 Επίσης, όλο το ορατό τουλάχιστον σύμπαν 
απαρτίζεται από τα ίδια συστατικά της ύλης. Συγχρόνως, και αυτό αποτελεί μία 
απ’ τις συγκλονιστικότερες και εκπληκτικότερες ανακαλύψεις του περασμένου 
αιώνα: τα πάντα στο σύμπαν έχουν κοινή αρχή και προέλευση. 

Σύμφωνα με τη θεωρία της μεγάλης έκρηξης, η οποία υποστηρίζεται από 
πολλές παρατηρήσεις, το σύμπαν, ο χώρος και ο χρόνος, ξεκίνησε ξαφνικά 
πριν 13.7 δισεκατομμύρια χρόνια με μία έκρηξη, σαν μία κουκίδα με άπειρη 
ενέργεια.3 Οι αρχικές δε συνθήκες και οι νόμοι που κυβερνούν το σύμπαν 
υπήρξαν με τέτοια ακρίβεια ρυθμισμένοι, ώστε από μία έκρηξη να προκύψει 
τάξη και αρμονία, και εν καιρώ, το μεγαλείο της ζωής. 

Η εικόνα της δημιουργίας, όπως αναδεικνύεται σήμερα, μέσα από 
συστηματικές επιστημονικές μελέτες αιώνων, είναι ενιαία και μεγαλοπρεπής. 

2   Γ. Κοντοπούλου, Ακαδημαϊκού, «Τα όρια των φυσικών νόμων» μέρος α’, περιοδ. 
«Ακτίνες», Μάρτιος – Απρίλιος 2016, σ. 43 – 52
3   Γ. Γούναρη «Ἡ ἡμέρα ἡ μία», «Ἡ Δράση μας τεύχος 492, Νοέμ. 2011.
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Αν θέλαμε να συνοψίσουμε σε λίγες γραμμές τα κύρια χαρακτηριστικά της θα 
αναφέραμε τα εξής: 

•	 Από τον πιο μικρό κόκκο της άμμου μέχρι τα γιγάντια ουράνια σώματα,  
όλο το ασύλληπτο σε έκταση και πολυπλοκότητα σύμπαν έχει κοινή 
προέλευση και υπακούει στους ίδιους φυσικούς νόμους. 

•	 Όλο το ορατό σύμπαν απαρτίζεται από τα ίδια συστατικά.

•	 Οι νόμοι που διοικούν το σύμπαν είναι συντονισμένοι με τέτοια ακρίβεια, 
ώστε από μία έκρηξη να προκύψει τάξη και αρμονία, τα θαυμαστά ουράνια 
σώματα, η γη και εν καιρώ το θαύμα της ζωής και ο άνθρωπος. 

•	 Στο σύμπαν κυριαρχεί η λογικότητα και η σκοπιμότητα. 

•	 Στο σύμπαν επικρατεί η μεγαλοπρέπεια και το κάλλος.

•	 Η ζωή, με την ανεξάντλητη ποικιλομορφία,   ομορφιά,   τους βιολογικούς 
μηχανισμούς ασύλληπτης τελειότητας και πολυπλοκότητας που τη 
συντηρούν, αποτελεί το μεγαλειωδέστερο γεγονός στο σύμπαν.

•	 Κορυφαίο προϊόν της δημιουργίας είναι ο άνθρωπος,  δημιουργημένος 
έτσι, ώστε να κατανοεί την οργάνωση του σύμπαντος,  τους νόμους που 
το κυβερνούν και να απολαμβάνει το κάλλος της δημιουργίας. 
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Όλα αυτά υποδηλώνουν ότι πίσω και πάνω από το σύμπαν υπάρχει ένας 
λογικός, πάνσοφος, παντοδύναμος, μεγαλειώδης νους, που δημιούργησε το 
σύμπαν εκ του μη όντος, ακαριαία, με εξαιρετικό σχεδιασμό και με θαυμαστή 
σκοπιμότητα, «καλό λίαν»· εμείς δε (μόνο εμείς από όλα τα πλάσματα της 
δημιουργίας!) έχουμε ομοιότητες με αυτόν τον Δημιουργό, αφού μπορούμε 
να κατανοούμε  το πάνσοφο σχέδιό του και να εκτιμούμε το κάλλος της 
δημιουργίας· έχουμε δε και ασυγκράτητη έφεση να «κατακυριεύσουμε»  της 
δημιουργίας. 

Άραγε, πόσο διαφέρουν όλα αυτά από την εικόνα του Δημιουργού και 
της δημιουργίας,  όπως  περιγράφεται στο βιβλίο της Γενέσεως της Παλαιάς 
Διαθήκης;

Αντιλαμβάνεται τώρα κανείς τη δυσκολία που έχουν οι ορθολογιστές «να 
αποδείξουν ότι δεν υπάρχει Θεός»! 

Είναι πολύ δύσκολο να διώξει κανείς τον Θεό από  τη Δημιουργία
Η θεωρία της μεγάλης έκρηξης, όχι μόνο ανέτρεψε την υλιστική αντίληψη 

ότι το σύμπαν υπήρχε ανέκαθεν, αλλά απετέλεσε και πλήγμα κατά της 
απολυταρχίας των φυσικών νόμων.   

Για τους επιστήμονες, (γράφει ὁ αγνωστικιστής R. Jastrow αναφερόμενος 
στους ορθολογιστές επιστήμονες) «κάθε γεγονός προκύπτει με ορθολογικό 
τρόπο ως προϊόν κάποιου προηγούμενου συμβάντος· κάθε αποτέλεσμα έχει την 
αιτία του,... Αυτή ἡ θρησκευτική πίστη του επιστήμονα παραβιάζεται από την 
ανακάλυψη ότι ὁ κόσμος είχε αρχή, υπό συνθήκες, κατά τις οποίες οι γνωστοί 
νόμοι της φυσικής δεν ισχύουν και ως προϊόν δυνάμεων ἤ περιστάσεων πού 
δεν μπορεί να ανακαλύψει. Όταν συμβαίνει αυτό, ὁ επιστήμονας έχει χάσει τον 
έλεγχο». 4

Το βιβλίο, των Hawking  Mlodinaw αποτελεί μία απεγνωσμένη προσπά- 
θεια να διαιωνισθεί η ύπαρξη των φυσικών νόμων αλλά και να εξηγηθεί 
η σκανδαλώδης  εύνοια τους για την ανάπτυξη της ζωής. Πρόκειται για 
τις αποκαλούμενες θεωρίες Μ, οι οποίες διαθέτουν λύσεις, που αφήνουν 
περιθώριο για την ύπαρξη 10500, 1 με 500 μηδενικά, διαφορετικών  συμπάντων!  
Πριν δηλαδή  τη μεγάλη έκρηξη υπήρχε ένας πρωταρχικός χωρο-χρόνος, πού 

4   [Robert Jastrow, God and the Astronomers (New York: Warner Books, Inc., 1978)]
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φιλοξένησε άπειρες πρακτικώς χωριστές "εκρήξεις", οι οποίες οδήγησαν και 
οδηγούν  στη  δημιουργία απείρων παράλληλων ανεξάρτητων συμπάντων με 
εντελώς διαφορετικούς νόμους το καθένα. Ένα απ’ αυτά (το δικό μας) έτυχε 
να έχει τον τέλειο συνδυασμό νόμων για  τη δημιουργία νοημόνων όντων, 
όπως εμείς.5  Οι θεωρίες αυτές, όχι μόνο δεν έχουν αποδειχθεί, αλλά δεν έχουν 
και κανένα απολύτως πειραματικό έρεισμα· αποτελούν μάλλον ευχολόγιο και 
πολύπλοκη διανοητική άσκηση.

Παίρνοντας το ζητούμενο σαν δεδομένο (βλέπετε οι επιστήμονες δεν είναι 
και τόσο αυστηροί στους συλλογισμούς τους, όταν πρόκειται να εκδιώξουν 
τον Δημιουργό από  τη  δημιουργία· εν προκειμένω δε κάνουν και ένα 
λογικό άλμα όχι και τόσο ευκαταφρόνητο, υποθέτοντας 10500 αντί για ένα, 
σύμπαντα, κανένα από τα οποία δεν μπορούμε να ανιχνεύσουμε, εκτός από 
το ένα το δικό μας), οι Hawking και ο Mlodinaw κατέληξαν στο συμπέρασμα 
που αναφέραμε στην αρχή «... οι νόμοι της φυσικής μπορούν να εξηγήσουν το 
σύμπαν (και  τη δημιουργία του!) χωρίς την ανάγκη Δημιουργού»! 

a
Το σύμπαν μοιάζει με ένα μεγαλειώδες οικοδόμημα, το οποίο βλέπουμε 

μόνο από μέσα. Διαπιστώνουμε ότι κυβερνάται από πάνσοφους λογικούς 
νόμους, δεν γνωρίζουμε όμως  τη  βαθύτερη φύση των νόμων αυτών, ούτε 
τι τους δίνει την ισχύ να κυβερνούν  τη  δημιουργία και τι τους συντηρεί σε 
λειτουργία· δεν έχουμε δε δυνατότητα να επέμβουμε και να τροποποιήσουμε 
τους νόμους αυτούς. Δεν μπορούμε εξ άλλου να ανιχνεύσουμε με τα 
επιστημονικά μας όργανα την πρωταρχική δημιουργική αιτία του σύμπαντος, 
ούτε το τι υπάρχει έξω από αυτό. Ό,τι γνωρίζουμε για το πριν και το μετά   τη 
δημιουργία και για την εκτός δημιουργίας πραγματικότητα, το γνωρίζουμε 
εξ αποκαλύψεως. 

Σε ένα σύμπαν τόσο θαυμάσια οργανωμένο, δεν χρειάζεται να 

5  «Οι Κοσμολόγοι, πού υποστηρίζουν τέτοιες θεωρίες,» γράφει ο διακεκριμένος 
κοσμολόγος Paul Davies, «οραματίζονται σαρωτικούς μετα-νόμους, οι οποίοι διαποτίζουν το 
πολυ-σύμπαν και γεννούν χωριστούς νόμους  για κάθε σύμπαν. Οι μετα-νόμοι παραμένουν 
ανεξήγητοι, αιώνιοι, αναλλοίωτοι. Απλώς συμβαίνει να υπάρχουν και θα πρέπει να 
θεωρηθούν δεδομένοι. Απ' αυτή την άποψη οι μετα-νόμοι έχουν την ίδια υπόσταση με έναν 
ανεξήγητο υπερβατικό Θεό!"
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επικαλούμαστε ειδικές επεμβάσεις του Δημιουργού, για να εξηγήσουμε 
τα καθημερινά φυσικά φαινόμενα. Τα εξηγούμε με τους φυσικούς νόμους. 
Όμως παρά την  παναρμόνια άτεγκτη νομοτέλεια τού σύμπαντος, αποτελεί 
ακράδαντη πίστη για τους πιστούς ότι ο Θεός προνοεί στοργικά ακόμη και 
γιά τις απειροελάχιστες λεπτομέρειες της δημιουργίας. «Ὁ πατήρ μου ἕως 
ἄρτι εργάζεται» (Ιω. ε΄17), είπε ο Κύριος∙ και διαβεβαίωσε επίσης, ότι ούτε ένα 
σπουργίτι δεν θα πέσει νεκρό  στη γη, αν δεν το επιτρέψει ο ίδιος∙     ακόμη  ότι 
και οι τρίχες της κεφαλής μας είναι όλες αριθμημένες (Ματθ. ι’ 29-30). Αυτό 
δεν σημαίνει  βέβαια  ότι ο Δημιουργός επεμβαίνει παραβιάζοντας απαραίτητα 
τους φυσικούς νόμους! Αυτός που δημιούργησε το σύμπαν και τους νόμους, 
που το κυβερνούν, έχει ασφαλώς τρόπους να προνοεί για τα δημιουργήματα 
χωρίς να δίνει αναφορά στα επιστημονικά μας όργανα!  Με τα αισθητήριά 
μας και τα επιστημονικά όργανα αντιλαμβανόμαστε τις κτιστές ενέργειες του 
Δημιουργού ενώ αντιθέτως  τις άκτιστες δεν μπορούμε να τις αντιληφθούμε. 

Όμως, παρ’ ότι η παρουσία του Δημιουργού είναι διακριτική, η θαυμαστή 
οργάνωση, η μεγαλοπρέπεια και το κάλλος της δημιουργίας αποτελούν 
αδιάψευστες μαρτυρίες για το μεγαλείο Του. 

Οι μη ορατές, με τις ανθρώπινες αισθήσεις τελειότητες του Θεού, αφ’ 
ότου κτίσθηκε ο κόσμος, γράφει ο μέγας Απόστολος των εθνών, η αιώνια 
δύναμή του και η τελειότητά του, γίνονται αντιληπτά με  τη  διάνοιά μας 
μέσω των δημιουργημάτων, γι’ αυτό, οι άθεοι (αλλά και οι αγνωστικιστές) δεν 
έχουν καμιά δικαιολογία. Διότι, ενώ μέσα από τα θαυμάσια της δημιουργίας 
βλέπουν  τη  Σοφία του Θεού, δεν τον δόξασαν για το άπειρο μεγαλείο του και 
δεν τον ευχαρίστησαν για τις τόσες ευεργεσίες του, αλλά με τούς ψεύτικους 
και πλανεμένους συλλογισμούς τους αποδείχθηκαν μωροί και σκοτίσθηκε η 
ασύνετη διάνοιά τους. Και ενώ ισχυρίζονται, ότι είναι σοφοί, αποδείχτηκαν 
μωροί και ανόητοι.  Ή με τα ίδια τα λόγια του Αποστόλου Παύλου: 
 "Τὰ γὰρ ἀόρατα αὐτοῦ ἀπὸ κτίσεως κόσμου τοῖς ποιήμασι νοούμενα καθορᾶται, 
ἥ τε ἀΐδιος αὐτοῦ δύναμις καὶ θειότης, εἰς τὸ εἶναι αὐτοὺς ἀναπολογήτους, διότι 
γνόντες τὸν Θεὸν οὐχ ὡς Θεὸν ἐδόξασαν ἢ εὐχαρίστησαν, ἀλλ᾿ ἐματαιώθησαν 
ἐν τοῖς διαλογισμοῖς αὐτῶν, καὶ ἐσκοτίσθη ἡ ἀσύνετος αὐτῶν καρδία· φάσκοντες 
εἶναι σοφοί ἐμωράνθησαν" (Ρωμ α' 20 – 22).
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Επίμετρο
Τι είναι η γη μας στο σύμπαν των εκατοντάδων δισεκατομμυρίων 

γαλαξιών με τους εκατοντάδες δισεκατομμύρια ήλιους ο καθένας;  Μια  
ασήμαντη αόρατη κουκίδα. Και τι είναι ο άνθρωπος πάνω  στη  γη; «κάλαμος  
ὑπό  ἀνέμου  σαλευόμενος». Και συμβαίνει αυτό το ανεξήγητο γεγονός: ο 
απειροελάχιστος άνθρωπος μπορεί να κατανοεί το άπειρο σύμπαν!  Το σύμπαν, 
είχε  πει  παλαιότερα ο Πασκάλ, «με περιέχει με καταπίνει, σαν σημείο, με τη 
σκέψη μου το περιέχω εγώ!».6  Το «πιο ακατανόητο πράγμα για το σύμπαν είναι 
ότι μπορούμε να το κατανοήσουμε» είχε δηλώσει με θαυμασμό ο Αϊνστάϊν. 

Τι άλλο δείχνει αυτό παρά την άπειρη συγκατάβαση και αγάπη του 
Δημιουργού προς το κορυφαίο δημιούργημά Του. Θα μπορούσε να είχε 
αποκρύψει από μας, όπως συμβαίνει με τα ζώα, τα μυστικά της δημιουργίας 
και πάλι θα είμαστε ευγνώμονες απέναντί του. Τώρα με  τη βοήθεια των 
εκπληκτικών διανοητικών ικανοτήτων, με τις οποίες μας έχει προικίσει και της 
λογικής οργάνωσης της δημιουργίας, ανιχνεύουμε τα αόρατα απειροελάχιστα 
συστατικά της ύλης, φθάνουμε στις εσχατιές του σύμπαντος, ανατρέχουμε 
«στο πρώτο απειροελάχιστο πολλοστημόριο του πρώτου δευτερολέπτου της 
ζωής του σύμπαντος. Στην πόρτα του Θεού».7   Και όμως προφασιζόμαστε πως 
δεν Τον βλέπουμε! Για να επιβεβαιωθεί για άλλη μια φορά το γραφικό χωρίο 
«καί βλέποντες βλέψετε καὶ οὐ μὴ ἴδητε»   ( Πράξ. κη, 26). 

  

6   «Σκέψεις ενός πιστού σοφού», μετάφραση - επιμέλεια Φ. Παπαδημητράκη, εκδ «Τήνος» 
2015.
7   Αρχ/του Αστερίου Χατζηνικολάου, προϊσταμένου αδελφότητος θεολόγων «Ὁ Σωτήρ» 
«Μπροστά  στη σύγχρονη αθεΐα» β’ μέρος, περιοδ. «Ἡ Δράση μας» τεύχος 537, σ. 116-119, 
Μάρτιος 2016.
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a 
ΤΟΥ ΠΡΕΣΒΕΩΣ ΕΠΙ ΤΙΜΗι
κ. ΠΕΡΙΚΛΕΟΥΣ ΝΕΑΡΧΟΥ

Εορτάζουμε σήμερα την εθνική επέτειο του ΟΧΙ της 28ης  Οκτωβρίου 
1940. Γιατί εορτάζουμε τις εθνικές επετείους; Πρώτον, για να 
διασώζουμε και να συντηρούμε την ιστορική μνήμη. Να ενθυμούμαστε 

τη δόξα και την τιμή των ηρωικών αγώνων, που διεξήγαγαν οι πρόγονοί μας, 
κάτω μάλιστα από πολύ δύσκολες  και άνισες συνθήκες, για την προάσπιση 
της πατρίδος και της ελευθερίας. Να ενθυμούμαστε, επίσης, ότι οι ένδοξες 
σελίδες της ιστορίας ενός λαού δεν γράφονται με ναι στην ταπείνωση, στην 
υποτέλεια  και στη συνθηκολόγηση, αλλά με ΟΧΙ στην απρόκλητη επίθεση, 
στην ξένη εισβολή και στην απειλή υποδουλώσεως.

Η ελευθερία δεν είναι σε κάθε περίπτωση δεδομένη και αυτονόητη. 
Είναι αγώνισμα και έχει τίμημα. Απαιτεί συνεχή επαγρύπνηση και αγώνες. 
Σε διαφορετική περίπτωση, παραμονεύει ο κίνδυνος της εθελοδουλείας 
και της αυτοϋποδουλώσεως. Τον κίνδυνο αυτό επισημαίνει δραματικά 
ο Δημοσθένης στους Αθηναίους, λέγοντας:  «τῶν προγόνων ἀρετῆς 
ὑπομνήμαθ' ὁρῶσι τοσαύτην κακίαν ὑπάρξαι, ὥστε τῆς ἐλευθερίας αὐτε- 
παγγέλτους ἐθελονταὶ παραχωρῆσαι». (Όταν έχετε μπροστά σας τέτοια 
υπομνήματα αρετής των προγόνων, πώς είναι δυνατόν ν' αναδειχθείτε  τόσο 
κακοί και ανάξιοι, ώστε αυτεπαγγέλτως, με τη θέλησή σας, να παραχωρήσετε 
την ελευθερία σας;)

Εορτάζουμε όμως τις εθνικές επετείους και για ένα δεύτερο πολύ 
σημαντικό λόγο. Για να απονείμουμε δόξα και τιμή σ' αυτούς ειδικά, 
που θυσιάστηκαν και για τους οποίους αξίζει να ανατρέξουμε πάλι στον 
Δημοσθένη και στα όσα λέει για τη θυσία τους στον επιτάφιό του:  «τὴν 
ὑπάρχουσαν πᾶσιν ἔμφυτον τοῦ ζῆν ὑπερεῖδον ἐπιθυμίαν καὶ τελευτῆσαι 
καλῶς ἠβουλήθησαν ἢ ζῶντες τὴν Ἑλλάδ' ἰδεῖν ἀτυχοῦσαν, πῶς οὐκ 
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ἀνυπέρβλητον παντὶ λόγῳ τὴν αὐτῶν ἀρετὴν καταλελοίπασιν».  ( «Αυτοί», 
δηλαδή, «παρέβλεψαν την υπάρχουσα σε όλους έμφυτη επιθυμία του ζην 
και προτίμησαν να πεθάνουν καλώς, παρά να παραμείνουν ζωντανοί και να 
βλέπουν την κακοτυχία της Ελλάδος. Πώς η αρετή αυτή που κατέλιπαν να 
μην είναι ανυπέρβλητη και αδύνατον να εκφρασθεί με λόγια;»)

Υπάρχει όμως και ένας τρίτος λόγος, για τον οποίο αποδίδουμε, δικαίως, 
μεγάλη σημασία στον εορτασμό των επετείων. Είναι το παράδειγμα και 
το δίδαγμα που αντιπροσωπεύουν, ο φρονηματισμός που εμπνέουν και οι 
παρακαταθήκες που συνιστούν για το σήμερα και τις μεταγενέστερες γενεές.

Γιατί πήγαν και αγωνίσθηκαν σαν ένας άνθρωπος οι Έλληνες στην 
Πίνδο; Γιατί η προάσπιση της πατρίδος και της ελευθερίας ήταν μέσα τους 
τόσο ισχυρή και αυτονόητη; Κάθε λαός αγαπά την ελευθερία του και θέλει να 
την υπερασπισθεί. Ο Ελληνικός όμως λαός έχει στην ιστορία του μια ιδιαίτερη 
σχέση και ταύτιση με την ελευθερία, γιατί πρωτοπόρησε ιστορικά στην 
ανάδειξή της και στη θεσμοθέτησή της, ως υπέρτατου ιδανικού και αξίας ζωής.

Αυτή, μαζί με άλλες θεμελιακές αξίες, που αναφέρονται στο ανθρώπινο 
πρόσωπο ως άτομο και στην αξιοπρέπεια και στα δικαιώματά του, 
προσέδωσαν στο Ελληνικό ιστορικό παράδειγμα και στον Ελληνικό κλασικό 
πολιτισμό χαρακτηριστικά οικουμενικού ανθρώπινου πολιτισμού.

Δεν είναι τυχαίο, π.χ. που ο Ευριπίδης λέει σε μια τραγωδία του, ότι 
είναι καλύτερο να πεθάνει κανείς καλώς, παρά να ζει ως δούλος. Αυτός ο 
ίδιος, σε μια άλλη τραγωδία του, απευθυνόμενος προς όλους τους θνητούς, 
αναρωτιέται: «Ὦ ταλαίπωροι θνητοί, τὶ κτᾶσθε λόγχας καὶ κατ' ἀλλήλων 
τίθεσθε:»  ( «Ω ταλαίπωροι θνητοί, γιατί αποκτάτε λόγχες και τις στρέφετε 
ο ένας εναντίον του άλλου;») Ο Ευριπίδης πίστευε και ήθελε την ειρήνη για 
όλους τους ανθρώπους. Τη θεωρούσε όμως αδιανόητη χωρίς ελευθερία. Αυτά 
δεν τα πίστευε μόνο ο Ευριπίδης και οι άλλοι ποιητές και διανοούμενοι. Ήταν 
θεμελιακές αξίες, ιδανικά και νόμος για ολόκληρη την κλασική πόλη.

Με αυτό το πνεύμα, πήγαν και πολέμησαν οι μαχητές στο Μαραθώνα, 
στις Θερμοπύλες, στη Σαλαμίνα και στις Πλαταιές και δεν πτοήθηκαν από τον 
όγκο των εχθρών και την ασύλληπτη δυσαναλογία δυνάμεων. Το πνεύμα αυτό 
ενέπνευσε διαχρονικά όλους τους εθνικούς αγώνες, από την καλασική εποχή 
μέχρι το Βυζάντιο, την εθνική παλιγγενεσία του 1821 και τους νεώτερους 
αγώνες. Οι μαχητές της Πίνδου έρχονταν, επομένως, από πολύ μακριά και η 
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συνείδηση και η πίστη αυτή τους χαλύβδωσε και τους γιγάντωσε.

Όταν ο Έλληνας Πρωθυπουργός Ιωάννης Μεταξάς είπε το υπερήφανο 
ΟΧΙ στο ιταμό Ιταλικό τελεσίγραφο, ο Ελληνικός λαός συσπειρώθηκε, 
σαν ένα άνθρωπος, και αντέδρασε με απίστευτο ενθουσιασμό και 
αποφασιστικότητα. Το Ιταλικό Επιτελείο  εκτιμούσε ότι, το πολύ σε δύο 
εβδομάδες, τα Ιταλικά στρατεύματα θα έμπαιναν στη Θεσσαλονίκη και στην 
Αθήνα. Ο υπερφίαλος Ιταλός δικτάτωρ ήθελε την αιφνιδιαστική κατάληψη 
της Ελλάδος, για να υποστηρίξει τις Ιταλικές επιχειρήσεις στη Βόρεια Αφρική, 
να καταστήσει ηγεμονικό το ρόλο της Ιταλίας στην Ανατολική Μεσόγειο και 
να προκαταλάβει τους Γερμανούς συμμάχους του στα Βαλκάνια, τα οποία 
θεωρούσε προνομιακό χώρο Ιταλικής επιρροής.

Η έκπληξη και η οργή του από τη διάψευση της υπεροψίας του και η 
ταπείνωσή του στα βουνά της Πίνδου ήταν απερίγραπτη.  Επιστράτευσε νέες 
τεράστιες ενισχύσεις, πεζικό, πυροβολικό και αεροπορία και εξήγγειλε Εαρινή 
Επίθεση, που εκδηλώθηκε την 9η  Μαρτίου 1941. Και η νέα όμως Ιταλική 
επίθεση    αποκρούσθηκε, με μια πραγματική γιγαντομαχία, με σύμβολο το 
ύψωμα 731, που αναδείχθηκε σε νέο Μεσολόγγι. Οι Ιταλικές φιλοδοξίες 
ενταφιάσθηκαν οριστικά στις βουνοκορφές της Πίνδου.

Ο Χίτλερ έσπευσε να διασώσει το σύμμαχό του και να διασφαλίσει τα 
νώτα και τα πλευρά της μεγάλης επιχειρήσεως «Barbarossa», που προετοίμαζε 
κρυφά κατά της Σοβιετικής Ενώσεως. Ο αγώνας πλέον ήταν εντελώς άνισος. 
Παρ' όλα αυτά, η Ελληνική αντίσταση στα οχυρά της Μακεδονίας και της 
Θράκης συνεχίσθηκε μέχρι την κατάρρευση της Γιουγκοσλαβίας και την 
υπερφαλάγγιση των αμυνομένων Ελληνικών δυνάμεων. Συνεχίσθηκε, επίσης, 
με την επική και πρωτοφανή αντίσταση του λαού στην Κρήτη.

Η Ελληνική αντίσταση στα βουνά της Πίνδου έδωσε την πρώτη νίκη 
στους Συμμάχους, μετά τη ζοφερή επέλαση των δυνάμεων του Άξονος, που 
φαίνονταν μέχρι τότε τροπαιοφόρες και αήττητες. Ήταν ένα υπέρλαμπρο 
παράδειγμα αγώνα και ελπίδας. Η αντίσταση στη Γερμανική εισβολή 
καθυστέρησε την επιχείρηση «Barbarossa» και συνέβαλε ουσιαστικά στην 
τελική αποτυχία της. Η μικρή Ελλάδα έκανε μια μεγάλη συμβολή στην ήττα 
του άξονος και έδωσε ένα παράδειγμα στον κόσμο, αντάξιο της ένδοξης 
ιστορίας της.
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Ο εορτασμός του ΟΧΙ της 28ης  Οκτωβρίου συμπίπτει φέτος με ένα 
έντονο διεθνές παρασκήνιο και πιέσεις για την επίλυση του Κυπριακού. 
Εάν ο λόγος είναι μια δίκαιη και βιώσιμη λύση, ο πρώτος που ενδιαφέρεται 
και υπερακοντίζει για λύση είναι ο Κυπριακός λαός, που είναι το θύμα της 
Τουρκικής    εισβολής    και κατοχής. Προκαλεί όμως εύλογες ανησυχίες η 
πρωθύστερη καλλιέργεια αισιοδοξίας για λύση, χωρίς να έχουν διαμορφωθεί 
οι όροι για μια δίκαιη και συνολική λύση  και ενώ δεν έχει ακόμη συζητηθεί 
το εδαφικό, που συνδέεται με τον πυρήνα του προβλήματος, που είναι η 
Τουρκική κατοχή.

Η Τουρκική πλευρά το παρέπεμπε σκοπίμως στο τέλος της    δια-
πραγματεύσεως, προτάσσοντας τα άλλα θέματα και επιδιώκοντας τη 
σύνδεσή του με το θέμα της ασφάλειας και των διεθνών εγγυήσεων και με τη 
διεκδίκησή της για σύγκληση Πενταμερούς Διασκέψεως.

Η Τουρκική πλευρά εκμεταλλεύεται επίσης το διαχωρισμό του θέματος 
των περιουσιών από το εδαφικό για να υποσκάψει την επιστροφή εδάφους 
και να τη μετατρέψει σε υπόθεση ιδιωτικών περιουσιών, οι οποίες θα 
μπορούσαν να αποζημιωθούν. Με την τακτική αυτή επιδιώκει    να διχάσει 
το Ελληνικό μέτωπο, θέτοντας σε ανταγωνισμό το εθνικό με το ιδιωτικό και 
να ελαχιστοποιήσει οποιαδήποτε επιστροφή εδάφους, υπολογίζοντας ότι 
σε κάθε περίπτωση οι αποζημιώσεις θα καταβληθούν κυρίως από τα ίδια τα 
θύματα της Τουρκικής εισβολής.

Στην πρόσφατη συμφωνία για συζήτηση του εδαφικού, εκτός Κύπρου, 
έγινε πάλι προσπάθεια από την Τουρκική πλευρά να συνδυασθεί η συζήτηση 
με άτυπη Τετραμερή, με στόχο να τεθούν στο τραπέζι, μαζί με το εδαφικό, 
και θέματα ασφάλειας και εγγυήσεων και να μπει στο περιθώριο η Κυπριακή 
Δημοκρατία. Η απόρριψη μιας τέτοιας προτάσεως για Τετραμερή, ήταν 
επιβεβλημένη και ορθώς απερρίφθη. Η διασαφήνιση, επίσης, εκ μέρους των 
Αθηνών, με ολοκληρωμένο έγγραφο, της θέσεώς τους, σχετικά με το θέμα 
των εγγυήσεων, είναι θετική εξέλιξη, γιατί καθιστά σαφές, ότι η Ελλάδα δεν 
θέλει να συμπράξει σε νέες εγγυήσεις, τις οποίες θεωρεί αναχρονιστικές και 
απαράδεκτες για χώρα μέλος της Ευρωπαϊκής Ενώσεως.

Το γεωπολιτικό σκηνικό στην περιοχή αλλάζει δραματικά. Η Συρία και 
το Ιράκ είναι το επίκεντρο και ταυτόχρονα ένα δείγμα των περιφερειακών 
και των διεθνών ανταγωνισμών που αναπτύσσονται στην περιοχή. Δύο νέοι 
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παράγοντες  είναι ο ακραίος Ισλαμισμός και οι Κούρδοι. Η Τουρκία του Ταγίπ 
Ερντογάν συνδέεται  άμεσα και με τους δύο αυτούς παράγοντες.  Μέσα στο 
κλίμα της υπάρχουσας γεωπολιτικής ρευστότητας, ο Ταγίπ Ερντογάν θέλει 
να αποτρέψει αφ' ενός την εθνική αποκατάσταση του Κουρδικού παράγοντα, 
που θα ήταν σε βάρος της Τουρκίας, και ταυτόχρονα να προωθήσει τον 
Τουρκικό αναθεωρητισμό και επεκτατισμό, εμπνεόμενο από το όραμα μιας 
Ισλαμικής Τουρκίας, που δεν εμμένει πλέον στο εθνικό κράτος του Κεμάλ 
Ατατούρκ, αλλά διεκδικεί το Οθωμανικό της παρελθόν.

Αυτές οι Ισλαμικές και Νέο - Οθωμανικές βλέψεις της Άγκυρας, είναι 
κίνδυνος για την Ελλάδα και την Κύπρο. Η Αμερικανική πολιτική δεν 
εμπιστεύεται, προφανώς, τον Ταγίπ Ερντογάν. Υπολογίζει όμως πάντα τη 
γεωστρατηγική σημασία της Τουρκίας και δεν εγκαταλείπει την τακτική της 
προσφοράς σ' αυτήν ανταλλαγμάτων για τον προσεταιρισμό της. Η τελευταία 
επιδίδεται, άλλωστε, στο γνωστό επιτήδειο παιχνίδι της ισορροπίας και των 
ανταγωνιστικών σχέσεων με τους δύο μεγάλους. Η Ελλάδα και η Κύπρος 
πρέπει να προσέξουν ιδιαίτερα να μη πέσουν θύματα αυτής της πολιτικής των 
ΗΠΑ και της Άγκυρας.

Η Κυπριακή πλευρά πρέπει ιδιαίτερα να προσέξει την ισορροπία των 
διεθνών της σχέσεων, αποδίδοντας στο Ρωσικό παράγοντα στο Κυπριακό 
τη θέση, που του αρμόζει. Το θετικό και αποτρεπτικό βάρος του Ρωσικού 
παράγοντα στο Κυπριακό απεδείχθη πολλές φορές στο παρελθόν. Τα όρια της 
Αμερικανικής πολιτικής  στο Κυπριακό αποκαλύφθησαν, κατά αναμφισβήτητο 
τρόπο, στην πρόσφατη συνάντηση του Κυπρίου Προέδρου με τον Αμερικανό 
Αντιπρόεδρο Τζον Μπάϊντεν και τα όρια αυτά ταυτίσθηκαν ουσιαστικά με 
Τουρκικές διεκδικήσεις για εγγυήσεις και Τουρκική βάση στην Κύπρο.

Η προβαλλόμενη «πρόοδος» στις διαπραγματεύσεις από τους ξένους 
διακινητές της ιδέας μιας εν τάχει «λύσεως» του Κυπριακού, αναφέρεται 
ουσιαστικά στις παραχωρήσεις, που έγιναν μονομερώς από την Ελληνική 
πλευρά στα διάφορα επιμέρους κεφάλαια, αλλά και στο βασικό πλαίσιο της 
λεγόμενης Διζωνικής Ομοσπονδίας με πολιτική ισότητα.

Η Άγκυρα επιδιώκει τον στρατηγικό έλεγχο της Κύπρου, κατά πρώτο 
λόγο, μέσα από τις συνταγματικές ρυθμίσεις μιας ιδιότυπης διζωνικής 
ομοσπονδίας, που θα ήταν ομοσπονδία μόνο για τους τομείς, που συμφέρουν 
την Τουρκική πλευρά, όπως π.χ. οι φυσικοί πόροι και το φυσικό αέριο, αλλά 
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κατά τα άλλα θα ήταν ουσιαστικά συνομοσπονδία, που θα νομιμοποιούσε τα 
τετελεσμένα της Τουρκικής εισβολής και κατοχής.

Επιδιώκει, κατά δεύτερο λόγο, την ανανέωση των εγγυήσεων και τη 
διατήρηση στην Κύπρο στρατιωτικών δυνάμεων, που θα κατοχυρώνουν 
τον γεωστρατηγικό της ρόλο στην περιοχή. Επιδιώκει, κατά τρίτο λόγο, να 
αρπάξει το μεγαλύτερο μέρος της Κυπριακής ΑΟΖ και των ενεργειακών 
αποθεμάτων της Κύπρου. Πώς θα μπορούσε να υπερασπίσει    η Κύπρος 
την ΑΟΖ και τα ενεργειακά της αποθέματα, μετά από την κατάλυση της 
Κυπριακής Δημοκρατίας και την υποκατάστασή της από    μια διζωνική 
ομοσπονδία, με πολιτική ισότητα, όταν θα ετίθετο το θέμα της οριοθετήσεως 
της ΑΟΖ μεταξύ Κύπρου και Τουρκίας;

Ο Κυπριακό λαός δεν πρέπει να κυριεύεται από αισθήματα φόβου και 
απελπισίας ή, ακόμη χειρότερα, χαμένης δήθεν ευκαιρίας. Πρέπει σ' αυτό να 
ενθυμούμαστε τα λόγια του Αριστοτέλη:Ταὐτὸν «οἱ μὴ δυνάμενοι κινδυνεύειν 
ἀνδρείως, δοῦλοι τῶν ἐπιόντων εἰσίν.»    (αυτοί, δηλαδή, που δεν μπορούν να 
κινδυνεύουν ανδρείως, γίνονται δούλοι των επιδρομέων.») Πρέπει επίσης να 
ενθυμούμαστε τα λόγια του μεγάλου θεωρητικού του πολέμου Κλαούζεβιτς, 
ότι «η στρατιωτική δραστηριότητα δεν κατευθύνεται μόνον κατά των 
υλικών δυνάμεων, αλλά πάντα κατά των ηθικών δυνάμεων, που τις κινούν». 
Στόχος δηλαδή είναι το ηθικό του λαού και το αγωνιστικό του φρόνημα.

«Πρόσχωμεν», λοιπόν, «τὸν νοῦν», ὅπως ἔλεγε ὁ Πλάτων, «μὴ 
ἐξαπατηθῶμεν». Η Κύπρος δεν είναι τόσο μόνη και αδύναμη, όπως 
ορισμένοι νομίζουν ή υποστηρίζουν. Ως διεθνώς αναγνωρισμένη Κυπριακή 
Δημοκρατία, ως χώρα μέλος της Ευρωπαϊκής Ενώσεως και ως χώρα με 
ενεργειακά αποθέματα έχει σημαντικά πλεονεκτήματα. Φτάνει οι ίδιοι να μη 
τα υπονομεύουμε με υποχωρήσεις και να τολμούμε να τα αξιοποιούμε.

Η Κύπρος μπορεί, λοιπόν, να αντέξει και η πάροδος του χρόνου και το 
αδιέξοδο, λόγω της Τουρκικής αδιαλλαξίας, δεν είναι λόγος να επισπεύδουμε 
για οποιαδήποτε λύση, που θα υποθήκευε και θα έθετε σε άμεσο κίνδυνο 
ολόκληρη την Κύπρο.

Η συμβουλή του Σόλωνος είναι, από την άποψη αυτή, αφοριστική: 
«εὖ ἔρδην πειρώμενος, οὐ προνοήσας, ἒς μεγάλην ἄτην καὶ χαλεπὴν ἔπεσεν». 
(«Προσπαθώντας να κάνει το καλό, δεν προνόησε και έπεσε σε μεγάλη και 
χαλεπή συμφορά.») Η συμφορά θα ήταν για ολόκληρη την Κύπρο και δεν θα 
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υπήρχε οδός επιστροφής, γιατί θα είχε καταλυθεί η Κυπριακή Δημοκρατία, 
που είναι το βάθρο του αγώνα του Κυπριακού λαού, το διεθνές του έρεισμα, 
και η σταθερότητα και ασφάλειά του.

Το ΟΧΙ της 28ης  Οκτωβρίου, που εορτάζουμε σήμερα, ας είναι για 
όλους  μας πηγή φρονηματισμού, θάρρους και ελπίδας. 

Ζήτω το ΟΧΙ της 28ης Οκτωβρίου!

Ζήτω ο αγώνας του Κυπριακού Λαού!

ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑΚΗ  "Α Ε Ρ Α"



Η ΕΛΛΗΝΟΡΘΟΔΟΞΗ 
ΠΑΡΑΔΟΣΗ ΑΝΑΜΕΣΑ
ΣΤΗΝ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ

ΚΑΙ ΤΗ ΝΕΩΤΕΡΙΚΟΤΗΤΑ.
ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ

Μ. Γ. ΒΑΡΒΟΥΝΗ, ΚΑΘΗΓΗΤΗ ΛΑΟΓΡΑΦΙΑΣ
ΤΟΥ ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΡΑΚΗΣ

Στην εποχή μας, όπως άλλωστε συμβαίνει γενικότερα σε εποχές 
παρακμής και κρίσης, συχνές είναι οι αναφορές στο δημόσιο λόγο 
στην έννοια της «παράδοσης». Οι περισσότεροι που χρησιμοποιούν 

την έννοια αυτή, έχουν κατά νου ένα απροσδιόριστο μόρφωμα, το οποίο 
κατά κανόνα συνδέεται με τη νοσταλγία των παιδικών χρόνων, και δεν 
έχει ουσιαστική σχέση με την έννοια την παράδοση που παράγουν και 
«καταναλώνουν» πολιτισμικά οι ανθρώπινες κοινωνίες, διαχρονικά. Αυτό 
σημαίνει ότι η παράδοση δεν είναι ένα σύνολο ιδεών και συμπεριφορών 
παγιωμένο και άχρονο, που επαναλαμβάνεται αυτούσιο πέρα και έξω από 
την ιστορική πορεία του ανθρώπου, αλλά τουναντίον ότι η παράδοση είναι 
αφενός μεν ιστορικά καθορισμένη, αφετέρου δε μεταβαλλόμενη, με τους 
δικούς της πάντως ρυθμούς.

Από την άλλη πλευρά, η παράδοση όχι μόνο ανατροφοδοτείται από 
μορφές του παρελθόντος, μέσα από μια διαδικασία γνωστή ως «μυθοποίηση 
του παρελθόντος», η οποία συχνά λαμβάνει την μορφή του φολκλορισμού, 
αλλά και συχνά εμπλουτίζεται, είτε από τον ίδιο το λαό, είτε με την 
επίδραση ενός εξωτερικού παράγοντα που έχει ωστόσο πρόσβαση στο λαό 



586 M. Γ. ΒΑΡΒΟΥΝΗ

και καθορίζει τις επιλογές του1, όπως για παράδειγμα συμβαίνει εις τα καθ’ 
ημάς με τις κρατικές δομές ή με την Εκκλησία. Στην περίπτωση αυτή μιλούμε 
για «επινοημένη παράδοση», χωρίς ο προσδιορισμός αυτός να σημαίνει ότι 
πρόκειται για νόθες ή επιβεβλημένες μορφές. Απλώς πρόκειται για μορφές 
διαχείρισης της παράδοσης, που έχουν ιδιαίτερη λειτουργικότητα και 
αποτελεσματικότητα στις μέρες μας.

Η παράδοση λοιπόν, κάθε μορφής παράδοση, ανανεώνεται, τροποποιείται 
και εμπλουτίζεται. Αυτό ισχύει και στις πλέον ομοιογενείς περιπτώσεις: για 
παράδειγμα, η έννοια της παράδοσης στην Εκκλησία επίσης εμπλουτίζεται, 
δεν έχει βεβαίως μείνει στον 7ο αιώνα, και η ανάγκη θεσμοθέτησης των 
μορφών που έχουν στο μεταξύ καθιερωθεί θα πρέπει να είναι μια από τις 
σπουδαιότερες προτεραιότητες της Εκκλησίας. Σε διαφορετική περίπτωση, 
αφενός μεν η επιβεβαίωση των ήδη ισχυόντων είναι μάλλον περιττή, 
αφετέρου δε τίθεται ζήτημα αναντιστοιχίας ανάμεσα στον επίσημο λόγο 
και στην καθημερινή πρακτική, κάτι που δεν είναι βεβαίως ανεκτό από την 
εκκλησιαστική τάξη και ζωή.

Μια ακόμη παρατήρηση: στο χώρο της λαϊκής παράδοσης, ο λαός 
δημιουργεί και ο λαογράφος μελετά τα δημιουργήματά του. Δεν επιτρέπεται 
ο λαογράφος να υποδεικνύει μορφές παραδοσιακής δράσης με βάση το 
κριτήριο της δήθεν «αυθεντικότητας», πρώτον επειδή τέτοια έννοια είναι 
ανυπόστατη στο λαϊκό πολιτισμό, και δεύτερον επειδή τότε θα πρόκειται 
για μια «εκ των άνω» και όχι λαϊκή πολιτισμική δημιουργία, κάτι που νοθεύει 
ευθέως την λαϊκή παράδοση στο σύνολό της.

Στο χώρο του λαϊκού πολιτισμού αυθεντικό είναι αυτό που ο λαός 
δημιουργεί, έστω κι αν αυτό διαφοροποιείται σε σχέση με το παρελθόν. Κι 
αυτό οφείλει να μελετήσει ο λαογράφος, αναλύοντας τις συνθήκες υπό τις 
οποίες δημιουργήθηκε και αναπαράγεται, συγκρίνοντας και ερμηνεύοντας, 
σταθμίζοντας και κρίνοντας, όχι όμως υποδεικνύοντας ποιες θα έπρεπε να 
είναι οι πολιτισμικές επιλογές του λαού. Γιατί αυτό επεμβαίνει και δεν μελετά, 
αποτελεί πράξη και ενέργεια «πολιτική», με την ευρύτερη του όρου σημασία, 

1   Πρβλ. Roberto Motta, «Ethnicité, nationalité et syncrétisme dans les religions populaires 
brésiliennes», Social Compass 41.1 (1994), σ. 67-78. George MacDonald Mulrain, Theology in Folk 
Culture: The Theological Significance of Haitian Folk Religion, P. Lang, 1984. Επίσης, Arnaldo Nesti - F. 
Dassetto - A. Bastenier, «Gramsci et la religion populaire», Social Compass 22.3-4 (1975), σ. 343-354, με 
θεωρητική τεκμηρίωση του ζητήματος.
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και όχι προσπάθεια ερμηνείας και κατανόησης.

Αυτές οι μικρές διευκρινήσεις είναι αναγκαίες για να κατανοήσουμε 
σωστά την έννοια της παράδοσης, ιδιαίτερα της λαϊκής παράδοσης, και να 
μπορούμε να αντιμετωπίσουμε σε ορθή βάση τις εκάστοτε εκδηλώσεις της, 
χωρίς να τις εντοπίζουμε χρονικά στο παρελθόν, αλλά με την βεβαιότητα 
ότι παράδοση δημιουργείται και θα δημιουργείται σε κάθε εποχή, όσο θα 
υπάρχουν οργανωμένες ανθρώπινες κοινωνίες. Απλώς οι εκδηλώσεις της είναι 
κατά τόπους και καιρούς διαφορετικές, αποτέλεσμα κι αυτό της συνεχούς 
ανθρώπινης εξέλιξης και προόδου2.

Οι έννοιες της παράδοσης και του νεωτερισμού είναι καταρχήν 
αντίθετες, καθώς η πρώτη συνδέεται με την διατήρηση και η δεύτερη με την 
αλλαγή. Ωστόσο στο πεδίο του λαϊκού πολιτισμού οι δύο αυτές έννοιες έχουν 
αποκτήσει ορισμένες εννοιολογικές αποχρώσεις που μάλλον οδηγούν στη 
σύγκλιση παρά στην απόκλισή τους3. Και τούτο επειδή ο λαϊκός πολιτισμός 
αποτελεί μια ιστορικά προσδιορισμένη και εξελισσόμενη – με τους δικούς της 
βέβαια ρυθμούς – πραγματικότητα, η οποία προσδιορίζεται από ποικίλους 
ιστορικούς, οικονομικούς, κοινωνικούς και πολιτισμικούς παράγοντες, 
άρα μπορεί να ανανεώνεται και να διαφοροποιείται, όταν οι συνθήκες το 
επιτρέπουν.

Το γεγονός ότι η παράδοση δεν είναι ακίνητη και στο διηνεκές 
παγιωμένη, σημαίνει ότι αυτή μετέχει και του νεωτερισμού, ως ένα βαθμό. 
Πράγματι, στις σύγχρονες μορφές της λαϊκής παράδοσης, ακόμη και σε 
πτυχές της που δύσκολα επιδέχονται αλλαγές ή διαφοροποιήσεις, όπως η 
λαϊκή θρησκευτικότητα, βλέπουμε να δημιουργούνται και να υιοθετούνται 

2  Βλ. σχετικά Μ. Γ. Βαρβούνης, «Μορφές του ελληνικού δημόσιου τελετουργικού και ελληνική λαϊκή 
θρησκευτικότητα. Μικρή σπουδή στην λαογραφική υπόσταση των δημόσιων τελετών στην Ελλάδα», 
στο βιβλίο του Νεωτερική ελληνική λαϊκή θρησκευτικότητα. Συναγωγή μελετών θρησκευτικής 
λαογραφίας, Θεσσαλονίκη 2013, σ. 719-751. Επίσης, Barbara Stambolis, «Religiöse Festkultur. Zu 
Umbruch, Neuformierung und Geschichte katholischer Frömmigkeit in der Gesellschaft des 19. und 20. 
Jahrhunderts», Geschichte und Gesellschaft 27.2 (2001), σ. 240-273.
3  Παρόμοιες διαπιστώσεις στον José Casanova, «Religion, the new millennium, and globalization», 
Sociology of Religion 62.4 (2001), σ. 415-441. Πρβλ. Donald E. Byrne Jr, «Folklore and the Study 
of American Religion», στον τόμο Charles H. Lippy - Peter W. Williams (εκδ.), Encyclopedia of 
the American Religious Experience 1, London 1988, σ. 85-100. Ανάλογα βλ. Μ. Γ. Βαρβούνης, 
«Οι εθνοτοπικές παραδόσεις στις μορφές του δημόσιου τελετουργικού της Θράκης», στο βιβλίο 
του Νεωτερική ελληνική λαϊκή θρησκευτικότητα. Συναγωγή μελετών θρησκευτικής λαογραφίας, 
Θεσσαλονίκη 2013, σ. 679-696.
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νεωτερικά πολιτισμικά στοιχεία, τα οποία δημιουργούν το φαινόμενο της 
νεωτερικής ελληνικής θρησκευτικής λαογραφίας, στο οποίο η θρησκευτική 
λαογραφία αφιερώνει μεγάλο μέρος της ερευνητικής της προσοχής και 
δράσης.

Άλλωστε η νεωτερική ή σύγχρονη λαογραφία αποτελεί σημαντικό 
και εξελισσόμενο κλάδο της γενικότερης επιστήμης της Λαογραφίας, που 
επικεντρώνεται κατά βάση στα αστικά πολιτισμικά περιβάλλοντα, είτε στα 
πλαίσια των πόλων, είτε όπως αυτά έχουν δημιουργηθεί σε όλη τη χώρα, μέσω 
της πολιτισμικής επίδρασης που η τηλεόραση και τα ποικίλα διαδικτυακά 
μέσα επικοινωνίας και κοινωνικής δικτύωσης καθημερινά ασκούν στον 
ελληνικό λαό. Κι αυτό αποτελεί μια πραγματικότητα που διαπιστώνεται και 
στους υπόλοιπους λαούς παγκοσμίως.

Συνεπώς, η έννοια της πολιτισμικής ταυτότητας δεν μπορεί να συνδέεται 
με την πολιτισμική ακινησία και την τελετουργική σχεδόν επανάληψη 
εθιμικών ή άλλων μορφών της καθημερινότητας του παρελθόντος. Η ελληνική 
πολιτισμική ταυτότητα είναι κάτι δυναμικό και ολοένα εμπλουτιζόμενο, που 
συνέχεται όμως από ορισμένες βασικές αξίες και ιδέες, από συγκεκριμένους 
τρόπους ζωής και συλλογικής ή οικογενειακής δράσης, από ένα ορισμένο 
ήθος.

Αυτή η κινητικότητα είναι που δύσκολα μπορεί να γίνει αντιληπτή 
από τον καθημερινό άνθρωπο, ο οποίος έχει μάθει να ταυτίζει την έννοια 
της παράδοσης με τη σταθερότητα και την έλλειψη μεταβολών. Κι όμως, η 
αντίληψη ότι τα περιεχόμενα της πολιτισμικής ταυτότητας είναι ένα σύνολο 
καταστάσεων, πράξεων, νοοτροπιών και συμπεριφορών που μένει αναλλοίωτο 
στο πέρασμα του χρόνου αποτελεί ένα ιδεολόγημα που δεν ανταποκρίνεται 
στην πραγματικότητα, και το οποίο ουσιαστικά δεν βοηθά στην κατανόηση 
των διαδικασιών που την σχηματίζουν, αλλά και των περιεχομένων που την 
μορφοποιούν και την συγκεκριμενοποιούν4.

Η εξέλιξη λοιπόν της λαϊκής πολιτισμικής ταυτότητας περιλαμβάνει και 

4  Πρβλ. ανάλογα άλλων λαών Benoît Lacroix - Jean Simard, Religion populaire, religion de clercs? 
2, Quebec, 1984, σ. 123 κ.εξ. Benoît Lacroix, «L' Oratoire Saint-Joseph (1904-1979), fait religieux 
populaire», Cahiers de Joséphologie Montréal 27.2 (1979), σ. 255-265. Roger Lapointe, Socio-
anthropologie du religieux: la religion populaire au péril de la modernité 1, Librairie Droz, 1988. Πρβλ. 
Roger L. Janelli, «The origins of Korean folklore scholarship», Journal of American Folklore (1986), σ. 
24-49.
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τις παλαιότερες παραδοσιακές μορφές, αλλά και τις νεωτερικές προσαρμογές 
και προσθήκες. Κι όλα αυτά σε ένα ενιαίο σύνολο, που διαμορφώνεται από 
το λαό στην καθημερινή του πράξη, και το οποίο με τη σειρά του αποτελεί 
το έρεισμα για την οικοδόμηση των μορφών της ελληνικής παραδοσιακής 
καθημερινότητας. Κι εδώ βρίσκεται, κατ’ εμέ κριτή, το κρίσιμο σημείο που 
μπορεί να κρίνει την πολιτισμική μας αλλοτρίωση ή την διατήρηση της 
παραδοσιακής μας πολιτισμικής ιδιοπροσωπίας.

Αν δεχόμαστε τις όποιες αλλότριες και νεωτερικές μορφές, η εισδοχή 
των οποίων είναι αναπόφευκτη, μα βαθιά την πίστη και στέρεη τη γνώση 
της ελληνορθόδοξης ταυτότητάς μας, τότε θα μπορούμε να αντιστεκόμαστε 
σε κάθε τι που απειλεί να μας αποξενώσει από την βαθύτερη έννοια της 
ελληνικής παράδοσης, χωρίς ωστόσο να καταλήγουμε σε πολιτισμικές 
εκφράσεις στερεότυπες ή απολιθωμένες.

Δεν είναι σπάνιες οι περιπτώσεις κατά τις οποίες πολλοί συνάνθρωποί 
μας θεωρούν τις έννοιες της παράδοσης και της προόδου ως αντίπαλες και 
ασυμβίβαστες. Σύμφωνα με τον τρόπο αυτό σκέψης, ο οποίος κατά κανόνα 
οφείλεται στο γεγονός της ουσιαστικής άγνοιας γύρω από την έννοια και τη 
λειτουργικότητα της παράδοσης, κάθε τι το παραδοσιακό είναι εξ ορισμού 
ταυτισμένο με παλαιές μορφές ζωής, με στοιχεία του παλαιότερου πολιτισμού, 
άρα και κάτι που δεν επιδέχεται αλλαγή ή τροποποίηση5.

Η επιστήμη της Λαογραφίας μας διδάσκει ότι η παράδοση, ως πολιτισμική 
διαδικασία, υπάρχει σε όλες τις ανθρώπινες κοινωνίες, και θα συνεχίσει να 
λειτουργεί όσο θα υπάρχουν οργανωμένα κοινωνικά σύνολα. Μόνο που η 
παράδοση, με τους δικούς της φυσικά ρυθμούς, ανανεώνεται και προσαρμόζεται 
στις εκάστοτε ιστορικές, οικονομικές και πολιτισμικές συνθήκες και επιταγές, 
ανάλογα με την εποχή και τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της6.

Ουσιαστικά η παράδοση συνιστά μια πολιτισμική διεργασία, στα όρια 
της οποίας άλλα πολιτισμικά στοιχεία κληρονομούνται από το παρελθόν και 

5  Πρβλ. Darren E. Sherkat, «Tracking the restructuring of American religion: Religious affiliation and 
patterns of religious mobility, 1973–1998», Social Forces 79.4 (2001), σ. 1459-1493. Επίσης βλ. Darren 
E. Sherkat - John Wilson, «Preferences, constraints, and choices in religious markets: An examination of 
religious switching and apostasy», Social Forces 73.3 (1995), σ. 993-1026, με βιβλιογραφία.
6  Βλ. σχετικά Jacques Maître, «Religion populaire et populations religieuses», Cahiers Internationaux 
de Sociologie 27 (1959), σ. 95-120, όπου ανάλογες διαπιστώσεις. Πρβλ. Charles Stewart – Rosalind Shaw 
(επιμ.), Syncretism / anti-syncretism: the politics of religious synthesis, London – New York 1994, σ. 23 
κ.εξ. Επίσης βλ. σχετικά Martha Egan, Milagros: votive offerings from the Americas, Santa Fe 1991.
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μένουν αμετάβλητα, άλλα τροποποιούνται καταλλήλως, άλλα εισάγονται 
μετασχηματισμένα και άλλα δημιουργούνται. Κριτής και κριτήριο για τις 
διεργασίες αυτές είναι κάθε φορά ο λαός, και οι ανάγκες του που πραγματικά 
ή συμβολικά ικανοποιούνται από τις παραδοσιακές μορφές. Και υπόβαθρο 
όλων αυτών των πολιτισμικών εξελίξεων είναι οι εκάστοτε συνθήκες που 
διαμορφώνονται από την ιστορική συγκυρία, λ.χ. η εισαγωγή και χρήση νέων 
τεχνολογικών επιτευγμάτων ή μηχανικών μέσων, η ανάπτυξη και καλλιέργεια 
νέων κοινωνικών μορφών, η εμφάνιση και διάχυση νέων πολιτισμικών 
προτύπων, αφού ζούμε πλέον σε κοινωνίες που εύκολα επικοινωνούν, και 
αναλόγως επηρεάζονται από άλλους λαούς και ξένες παραδόσεις7.

Από την άλλη πλευρά, η παράδοση συνδέεται στενά με την εθνική και 
πολιτισμική ταυτότητα κάθε λαού, καθώς αποτελεί κάτοπτρο της εθνικής του 
ιδιοπροσωπίας και ιδιοσυγκρασίας. Γι’ αυτό και η μελέτη της δεν έχει μόνο 
επιστημονική, αλλά παρουσιάζει και πρόδηλη εθνική σημασία, τουλάχιστον 
για λαούς που δεν θα ήθελαν να αλλοτριωθούν και να εξομοιωθούν 
πολιτισμικά με τους υπόλοιπους, αλλά ενδιαφέρονται να διατηρήσουν την 
όποια πολιτισμική και εθνική τους ιδιαιτερότητα τους κάνει να ξεχωρίζουν 
από την επιδιωκόμενη σήμερα παγκοσμιοποιημένη ανθρώπινη αγέλη.

Αυτό σημαίνει, ότι κύριο μέλημά μας δεν πρέπει να είναι η άκριτη 
επανάληψη πολιτισμικών μορφών και εκδηλώσεων του παρελθόντος, στα 
όρια ενός μιμητικού φολκλορισμού, αλλά η δημιουργική αναπροσαρμογή των 
παραδοσιακών δεδομένων, με τρόπο που ούτε να σκιαμαχούμε απορρίπτοντας 
κάθε έννοια προόδου, ούτε να αλλοτριωνόμαστε υιοθετώντας άκριτα κάθε 
εισαγόμενο στοιχείο. Με άλλα λόγια, η ισορροπία ανάμεσα στο παλιό και 
το νέο, ανάμεσα στις παλιότερες μορφές της παράδοσης και στην πρόοδο, 
αποτελεί το κύριο ζητούμενο του καιρού μας.

Οπωσδήποτε, κύριος υπεύθυνος αυτών των εξελίξεων είναι ο λαός, που 
δημιουργεί και την παράδοσή του, αυτήν που τον εκφράζει πολιτισμικά και 
τον καλύπτει ψυχολογικά. Κι αυτά βέβαια, τηρουμένων των αναλογιών, δεν 
ισχύουν μόνο για την λαϊκή, αλλά και για την εκκλησιαστική παράδοση, 
όπου πέρα από το δογματικό σκέλος πολλά είναι τα πρακτικά και εξωτερικά 

7  Πρβλ. Elaine J. Lawless, «Brothers and sisters: Pentecostals as a religious folk group», Western 
Folklore 42.2 (1983), σ. 85-104. Βλ. και Rita Tekippe, «Pilgrimage and Procession: Correlations of 
Meaning, Practice, and Effects», στον τόμο Art and Architecture of Late Medieval Pilgrimage in 
Northern Europe and England, London 2005, σ.  693-751.
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νεωτερικά στοιχεία που σήμερα υιοθετούνται και μετασχηματίζονται8.

Είναι πέρα από κάθε αμφιβολία, ότι η κίνηση αυτή ανάμεσα στην 
«παράδοση» και στην «πρόοδο» θα μας απασχολήσει συστηματικά τα επόμενα 
χρόνια, καθώς η πολιτισμική μας ταυτότητα σήμερα είναι υπό διαμόρφωση. Κι 
εδώ είναι που πρέπει να φροντίσουμε ώστε το τελικό αποτέλεσμα να αποτελεί 
ασφαλές σκάφος για την πορεία του λαού μας στον 21ο πολύπλαγκτο αιώνα.

Για παράδειγμα, οι προσπάθειες συνδυασμού παράδοσης και 
νεωτερικότητας, δείγμα των οποίων και παραπάνω αναφέρθηκε, όσο περνούν 
τα χρόνια, και με την επίδραση της προβολής τους από διάφορα μέσα 
μαζικής ενημέρωσης και κοινωνικής δικτύωσης, αλλά και από αντίστοιχες 
καταχωρήσεις ηλεκτρονικών πρακτορείων εκκλησιαστικών ειδήσεων, οι 
οποίες κατά κανόνα συνοδεύονται από άφθονο και έγχρωμο ελκυστικό 
φωτογραφικό υλικό, επεκτείνονται και πολλαπλασιάζονται9. Ωστόσο, θα 
πρέπει να σεβόμαστε πάντοτε την τοπική λαϊκή λατρευτική παράδοση, η 
οποία έχει διαμορφωθεί δια των ιστορικών και πολιτισμικών συνθηκών κάθε 
περιοχής, και να μην την αλλοιώνουμε κατά το δοκούν.

Ο ελληνικός παραδοσιακός πολιτισμός, στο σύνολό του, χαρακτηρίζεται 
από τις τοπικές ιδιομορφίες, από την ύπαρξη τοπικών και επάλληλων 
παραλλαγών των ίδιων κατά βάση θεμάτων. Επεμβαίνοντας σε αυτήν την 
πραγματικότητα και μεταφέροντας λατρευτικές συνήθειες από τόπο σε 
τόπο, ουσιαστικά συντελούμε σε ένα είδος επίπλαστης και επιβεβλημένης 
τελετουργικής ομογενοποίησης10, σε κάτι δηλαδή που ανήκει στο γενικό 
πλαίσιο των μορφών της πολιτισμικής παγκοσμιοποίησης.

8  Σχετικά βλ. Ol. Bockhorn - H.P. Flelhauer, «Kulturelles Erbe und Aneignung», Festschrift für 
Richard Wolfram zum 80. Geburtstag, Wien 1982, σ. 207-232. Για τη μεταφορά εθιμικών πρακτικών 
από τις αστικές στις επαρχιακές ενορίες βλ. ενδεικτικά Ph. Boutry, «Les mutations du payage paroissial. 
Reconstructions d’ eglises et translations de cimetieres dans les campagnes del’ Ain au XIXe siècle», 
Ethnologie Française 15 (1980), σ. 7-32, με παραδείγματα από το γαλλικό χώρο. 
9  Μ. Γ. Βαρβούνης, «Λατρευτικές μεταφορές ιερών λειψάνων, εικόνων και κειμηλίων», στον τόμο Μ. 
Γ. Βαρβούνης (επιμ.), Ευκαρπίας Αντίδοσις. Τιμητικό αφιέρωμα στην εικοσαετία (1995-2015) θεοφιλούς 
αρχιερατείας του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Σάμου, Ικαρίας και Κορσεών κ.κ. Ευσεβίου, Αθήνα 
2015, σ. 97-110.
10  Βλ. Hitoshi Miyake, «Folk religion», στον τόμο Religion in Japanese culture: where living traditions 
meet a changing world, New York 1996, σ. 79-96. Ο ίδιος, Shugendō: essays on the structure of Japanese 
folk religion, Center for Japanese Studies, the University of Michigan, 2001, όπου ανάλογες διαπιστώσεις 
για τον κοινωνικό ρόλο των θρησκευτικών ομάδων. Πρβλ. P. A. Morris, «The effect of pilgrimage on 
anxiety, depression and religious attitude», Psychological Medicine 12.2 (1982), σ. 291-294, με σχετικές 
ενδιαφέρουσες παρατηρήσεις.
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Η διαδικασία αυτή, που ουσιαστικά στρέφεται εναντίον της ποικιλομορφίας 
της λαϊκής λατρευτικής παράδοσης, αποτελεί μοχλό απόσβεσης ειδοποιών 
διαφορών, άρα τρόπο επιβολής μιας παγκοσμιοποιημένης αντίληψης για το 
περιεχόμενο της λαϊκής θρησκευτικότητας κάθε περιοχής. Κι αυτό πρέπει 
πάση θυσία να το αποφύγουμε, γιατί στερεί τη ζωή και την παράδοσή μας από 
την ποικιλία εκείνη, που είναι απαραίτητη για κάθε ανθρώπινη δημιουργία 
και έκφραση, τουλάχιστον εντός των ορίων του λαϊκού πολιτισμού και της 
ελληνορθόδοξης παράδοσής μας. 

«...Μέγα αίτημα τής συγχρόνου ζωής μας, 
το οποίον τίθεται ενώπιόν μας και εις την συνείδησιν  
τού συγχρόνου Ελληνισμού, κατά τρόπο αδυσώπητον, 
είναι το αίτημα να αναγεννήσωμεν μέσα μας, ό,τι 
οι πατέρες μας ωνόμασαν ΟΡΘΟΔΟΞΙΑΝ...

 Παρελάβαμεν τον Χριστιανισμόν και η ιστο-
ρική μοίρα επεφύλαξε εις ημάς  το προνόμιον να τον 
ερμηνεύσωμεν, να διατυπώσωμεν με την ελληνικήν 
φιλοσοφίαν τας αρχάς του και έτσι να τον παραδώ-
σωμεν εις τον κόσμον...».

         ΙΩΑΝΝΗΣ ΘΕΟΔΩΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ
          AKAΔΗΜΑΪΚΟΣ



ΤΑ ΣΠΙΤΙΑ ΤΗΣ ΡΗΓΑΙΝΑΣ ΣΤῸΝ ΠΕΝΤΑΔΑΚΤΥΛΟ
ΚΑΙ ΤΑ ΚΑΣΤΡΑ ΤΗΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ

ΝΙΚΟΥ ΟΡΦΑΝΙΔΗ,
ΛΟΓΟΤΕΧΝΗ, ΠΡΩΗΝ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗ ΤΟΥ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟΥ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟΥ ΚΥΠΡΟΥ
 

Γυρίζω, ὕστερα ἀπὸ τὸ μυστικὸ ὁδοιπορικὸ στὰ μοναστήρια τοῦ 
Πενταδακτύλου καὶ τὴν ἀόρατη κι ὅμως ψηλαφητὴ καὶ ἁγιασμένη 
παρουσία τῆς Ὑπεραγίας Θεοτόκου στὸ κατεχόμενο βουνό, καθὼς 

σχεδὸν ὅλα τὰ μοναστήρια του ἦσαν ἀφερωμένα σ’ αὐτήν, στὴν Ὑπεραγία 
Θεοτόκο ποὺ μᾶς σκέπαζε μέσα στοὺς αἰῶνες ὡς Ἁγία Σκέπη καὶ Παραμυθία 
καὶ Ἐλεοῦσα καὶ Ὑπάτη καὶ Πλατανιώτισσα, μὲ ἐκεῖνα τὰ νερὰ ποὺ μᾶς 
ἁγίαζαν καὶ δρόσιζαν καὶ παρηγοροῦσαν, στὰ κάστρα ἐκεῖνα τὰ Βυζαντινὰ 
τοῦ ἁγιασμένου βουνοῦ, γυρίζω, ποὺ τὸ ἔπαιρναν οἱ ἄνεμοι κι ὁ Βοριᾶς. 
Τρία τὰ μεγάλα Βυζαντινὰ καὶ μετέπειτα Φράγκικα καὶ Ἑνετικὰ κάστρα 
τοῦ Πενταδάκτυλου. Αὐτὰ τοῦ Βουφαβέντο, τῆς Καντάρας καὶ τοῦ Ἁγίου 
Ἱλαρίωνος, ὅταν στὸ Τρόοδος δὲν εἴχαμε οὔτε ἕνα κάστρο.

Περπατῶ λοιπόν, πρῶτα σ’ ἐκεῖνα τὰ Ἑκατὸν Σπίτια τῆς Ρήγαινας, ἔτσι 
ἀποκαλούσαμε τὸ κάστρο τοῦ Βουφαβέντο, ἀλλὰ Κάστρα τῆς Ρήγαινας 
ἦταν καὶ τὰ ἄλλα, καὶ σκέφτομαι πὼς ἐξόχως Ρήγαινα ἦταν καὶ παραμένει ἡ 
Ὑπέρμαχος Στρατηγός, κι ἂς μιλούσαμε ὕστερα γιὰ ἐκείνη τὴν μυστηριώδη 
βασίλισσα καὶ ρήγαινα τῶν Φράγκων καὶ τῶν Ἑνετῶν ποὺ τοὺς διαδέχθηκαν. 
Στὰ κάστρα, λοιπόν, τὰ Βυζαντινὰ ἐπιστρέφω, ὅπως τὰ περπατούσαμε μὲ 
τὴ φαντασία μας παιδιά, στὸν ὕπνο μας τὰ ἐπισκεπτόμαστε, μὲ ἐκείνη τὴ 
λευκοφόρο βασίλισσα, μὲ τὰ πέπλα της νὰ ἀνεμίζουν, κλεισμένη μέσα στὸ 
κάστρο, στὰ παρατήρηρια καὶ τὶς πολεμίστρες καὶ τὶς σιδερόφρακτες πύλες 
ποὺ τὸ ἔφραζαν.

Θυμᾶμαι ἐκεῖνα τὰ παιδιὰ τῆς γειτονιᾶς μου, ποὺ ἀξιώθηκαν μία καὶ μόνη 
φορὰ νὰ ἀνέβουν στὸ κάστρο τοῦ Βουφαβέντο, ἐκεῖ στὸν Ἅγιο Χρυσόστομο, 
ποὺ ἀνηφόρισαν ἐκεῖνο τὸ μονοπάτι ποὺ ὁδηγοῦσε στὸ ἄπαρτο κάστρο, κι 
ἐκεῖνο τὸ δέος τους ποὺ μᾶς τὸ μετέφεραν ἀφηγούμενοι τὴ μαγικὴ γιὰ τὴν 
παιδική μας ἡλικία συνάντηση μὲ τὴ Ρήγαινα. 
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Σκέφτομαι πὼς ἡ Ρήγαινα ἦταν παντοῦ στὰ Βυζαντινὰ ἐκεῖνα κάστρα 
τοῦ Πενταδακτύλου, ποὺ ὕστερα ἔγιναν κάστρα τῶν Φράγκων καὶ τῶν 
Ἑνετῶν. Παντοῦ ἦταν ὅμως ἐξόχως ἐκεῖ ἡ Ρήγαινα τοῦ τόπου, ἡ Ὑπέρμαχος 
στρατηγός, ἡ βασίλισσα τοῦ μυστικοῦ μας τόπου, ἡ Ὑπεραγία Θεοτόκος. Ἔτσι 
λοιπόν, τὴ συναντούσαμε στὸ κάστρο τοῦ Βουφαβέντο, κοντὰ στὴν Κυθρέα, 
μὲ τὸ θαυματουργὸ ἁγίασμα καὶ τὸ Ἁγιοταφίτικο μοναστήρι τοῦ Ἁγίου 
Χρυσοστόμου, ποὺ τὸ ἐπισκεπτόμαστε στὶς μαθητικές μας ἐκδρομὲς καὶ στὰ 
προσκυνήματά μας, κι ὕστερα, ὅταν ἦταν ἐκεῖ ἡ Μοῖρα τῶν Καταδρομῶν. 
Ἔτσι ἦταν ἐκείνη ἡ παράδοση μὲ τὸ ἰαματικὸ ἁγίασμα ποὺ θεράπευσε τὴν 
ἔγκλειστη ρήγαινα στὸ Βουφαβέντο καὶ τὴν ἀνέγερση τῆς μονῆς τοῦ Ἁγίου 
Ἰωάννη τοῦ Χρυσοστόμου.

Ὅμως ἔνοικος ἦταν ἡ Ὑπεραγία Θεοτόκος καὶ στὸ ἄλλο ἐπιβλητικὸ 
κάστρο, αὐτὸ τῆς Καντάρας ἀνατολικά, στὸν Πενταδάκτυλο. Μὲ τοὺς 
μοναχοὺς ποὺ μαρτύρησαν στὰ χέρια τῶν Φράγκων, στὴν κοίτη τοῦ Πεδιαίου 
στὴ Λευκωσία. Οἱ δεκατρεῖς μοναχοὶ τῆς Καντάρας ποὺ γιορτάζουμε στὶς 19 
Μαΐου. Καὶ σ’ ἐκεῖνο τὸ κάστρο ἦταν τὸ Βυζαντινὸ καὶ Ὀρθόδοξο μοναστήρι 
τῆς Ὑπεραγίας Θεοτόκου, τῆς μυστικῆς καὶ πάλι Ρήγαινας τοῦ κάστρου.

Τέλος, στὸ τρίτο Κάστρο τῆς Ρήγαινας στὸν Πενταδάκτυλο, αὐτὸ τοῦ 
Ἁγίου Ἱλαρίωνος, εἶναι ὁ ἅγιος Ἱλαρίων ὁ νέος, ποὺ ἐμόνασε ἐκεῖ, φεύγοντας 
ἀπὸ τὴν Συρία, μαζὶ μὲ ὅλους ἐκείνους τοὺς Ἀλαμανοὺς μοναχούς. Καὶ πάλι ὁ 
τόπος τῆς χάριτος καὶ τοῦ ἁγιασμοῦ, σκέφτομαι. Καὶ ἡ ρήγαινα κι ἡ Ὑπέρμαχος 
Στρατηγός, ἡ Ὑπεραγία Θεοτόκος. Πάντοτε. Ἔτσι λοιπόν, στὸ ἁγιασμἐνο 
κάστρο τοῦ Ἁγίου Ἱλαρίωνος, μὲ τοὺς θρύλους του, μὲ ὅσα συγκλονιστικὰ 
συνέβησαν στὸν τόπο τῆς ἱστορίας, μὲ τὶς φονικὲς μάχες καὶ τὴν κατάληψή 
του ἀπὸ τοὺς Τούρκους ἐπιστρέφουμε. Μὲ τὴ Ρήγαινα νὰ μᾶς ὑποδέχεται 
μυστικῶς καὶ τὴν Ὑπεραγία Θεοτόκο, πάντοτε.

Ἡ ρήγαινα, λοιπόν, ὁδοιπορεῖ στὸν Πενταδάκτυλο καὶ στὰ κάστρα 
του, μέσα στὸ θρύλο καὶ τὴν ἱστορία, μυστικῶς καὶ ὀνειρικῶς, γιὰ νὰ μᾶς 
ἀποκαλυφθεῖ καὶ πάλι ὡς ἡ Ὑπέρμαχος Στρατηγὸς, η οποία μᾶς σκέπει εἰς τὸν 
αἰῶνα. 
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Ζ Ζ Ζ

ΠΕΜΠΤΗ
1 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2016

Ο Μακαριώτατος Αρχιεπίσκοπος Κύπρου κ.κ. Χρυσόστομος τέλεσε τον κα- 
θιερωμένο αγιασμό με την ευκαιρία της έναρξης του νέου Εκκλησιαστικού έτους.
Ακολούθως δέχθηκε τον Πρόεδρο της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Παιδείας 
Βουλευτή Δρα Κυριάκο Χατζηγιάννη για θέματα Παιδείας και Θρησκείας, την  
Επίτροπο Περιβάλλοντος κα Ιωάννα Παναγιώτου, επ' ευκαιρία της έναρξης του 
νέου Εκκλησιαστικού έτους και της ημέρας προσευχής για το φυσικό περιβάλλον 
και τον καθηγητή της Νευροχειρουργικής Δρα Θεολόγο Θεολόγου.

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
2 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2016

Προήδρευσε της γενικής συνέλευσης του φιλανθρωπικού Μ.Κ.Ο. «Φιλοκαλία».
Ακολούθως, δέχθηκε τον Πατριάρχη Αλεξανδρείας κ.κ. Θεόδωρο και τον 
Μητροπολίτη Διδυμοτείχου κ. Δαμασκηνό στους οποίους  παρέθεσε γεύμα.

ΔΕΥΤΕΡΑ
5 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2016

Δέχθηκε τον πρώην  Διοικητή της  Κεντρικής  Τράπεζας κ. Αθανάσιο Ορφανίδη, 
στον οποίο  παρέθεσε γεύμα.
Το απόγευμα ο Μακαριώτατος αναχώρησε με τη Συνοδία του για την Ιορδανία, 
όπου συμμετείχαν στη Γενική Συνέλευση του Συμβουλίου Εκκλησιών Μέσης 
Ανατολής (Σ.Ε.Μ.Α). Στην Κύπρο επέστρεψαν την Πέμπτη, 8 Σεπτεμβρίου 2016.
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ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
9 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2016

Δέχθηκε τον Άρχοντα Α΄ Δομέστικο της Μεγάλης του Χριστού Εκκλησίας και 
Καθηγητή Βυζαντινής και παραδοσιακής Μουσικής δρα Μιλτιάδη Παππά και την 
Πρέσβειρα της Σλοβακίας στην Κύπρο κα Oksana Tomova.

ΣΑΒΒΑΤΟ
10 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2016

Παρέστη στο 10ο Κυπρο-Ρωσικό Γκαλά (Cyprus-Russia Gala), το οποίο τελούσε  
υπό την αιγίδα της πρώτης κυρίας της Κυπριακής Δημοκρατίας, κας Άντρης 
Αναστασιάδη, στην παρουσία και του Προέδρου της Κυπριακής Δημοκρατίας 
κ. Νίκου Αναστασιάδη, στο Προεδρικό Μέγαρο.

ΚΥΡΙΑΚΗ
11 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2016

Συλλειτούργησε με τον Πατριάρχη Αλεξανδρείας κ.κ. Θεόδωρο και με τον 
Μητροπολίτη Κυρηνείας κ. Χρυσόστομο, με την ευκαιρία της ονομαστικής 
εορτής του Μητροπολίτου Κυρηνείας, στον ιερό Ναό Αποστόλου Βαρνάβα 
Κοκκινοτριμιθιάς. 
Μετά το πέρας της Θείας Λειτουργίας τελέστηκε το ετήσιο μνημόσυνο του 
αοιδίμου Πατριάρχου Αλεξανδρείας κυρού Πέτρου Ζ'.
Το βράδυ παρέστη στο επίσημο δείπνο, που παρέθεσε ο Μητροπολίτης Κυρηνείας 
κ. Χρυσόστομος προς τιμή του Πατριάρχου Αλεξανδρείας κ.κ. Θεοδώρου στο 
ξενοδοχείο «Hilton Park».

ΔΕΥΤΕΡΑ
12 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2016

Προήδρευσε της τακτικής Συνεδρίας της Ιεράς Συνόδου.
Μετά το πέρας της Συνεδρίας της Ιεράς Συνόδου ο Μακαριώτατος τέλεσε τον 
καθιερωμένο αγιασμό στα νεόδμητα κτήρια της Θεολογικής Σχολής Εκκλησίας 
Κύπρου, πλησίον της Ιεράς Αρχιεπισκοπής, με την ευκαιρία της  έναρξης του νέου 
ακαδημαϊκού έτους 2016-2017, στην παρουσία Μελών της Ιεράς Συνόδου και 
ευχήθηκε στους καθηγητές και σπουδαστές κάθε πρόοδο και κατά Θεό προκοπή.
Ακολούθως, δέχθηκε τον Μητροπολίτη Πέτρας και Χερρονήσου κ. Γερά- 
σιμο και τον νέο Διοικητή της ΕΛΔΥΚ, Συνταγματάρχη (ΠΖ) κ. Δημήτριο 
 Μαυραγάνη, στους οποίους παρέθεσε γεύμα μαζί με τα Μέλη της Ιεράς Συνόδου.

ΠΕΜΠΤΗ
15 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2016

Δέχθηκε την κα Μαρία Πορφυρίου- Σοφοκλέους, σύζυγο του ηρωικώς πεσόντος 
δασοπυροσβέστη Ανδρέα Σοφοκλέους, τη νέα Διευθύντρια του Παγκυπρίου 
Γυμνασίου κα Ελένη Παπαστεφάνου, τον Ύπατο Αρμοστή της Αυστραλίας στην 
Κύπρο κ. Alan Merson Sweetman και τον τέως Πρόεδρο της Βουλής κ. Γιαννάκη 
Ομήρου.

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
16 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2016

Δέχθηκε τον Πρόεδρο του ΔΗ.ΣΥ. κ. Αβέρωφ Νεοφύτου και τον Ύπατο Αρμοστή 
της Μεγάλης Βρεττανίας κ. John Christopher William Kidd.

ΣΑΒΒΑΤΟ
17 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2016

Παρέστη στη σύναξη των κληρικών της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κύπρου.
Ακολούθως, παρέθεσε γεύμα προς όλους.

ΚΥΡΙΑΚΗ
18 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2016

Προέστη Αρχιερατικού Συλλείτουργου στον ιερό ναό της του Χριστού 
Γεννήσεως, στη γενέτειρά του, και τέλεσε το μνημόσυνο των αειμνήστων  
Γονέων του. Στο Συλλείτουργο έλαβαν μέρος ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης 
Δωδώνης κ. Χρυσόστομος, ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Κορωνείας κ. 
Παντελεήμων, ο οποίος κήρυξε τον θείο λόγο και ο Σεβασμιώτατος Επίσκοπος 
Θεουπόλεως κ. Παντελεήμων.
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ΤΡΙΤΗ
20 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2016

Δέχθηκε τον Δημάρχο Ιδαλίου κ. Λεόντιο Καλλένο και τον Αρχιτέκτονα των 
Γραφείων της Μητροπόλεως Τριμυθούντος.
Το μεσημέρι παρέθεσε επίσημο γεύμα προς τον Αρχηγό του ΓΕΕΦ, τον Αρχηγό 
της Αστυνομίας, τον Διοικητή της ΕΛΔΥΚ και Αξιωματικούς της Αστυνομίας και 
της Ε.Φ.

ΤΕΤΑΡΤΗ
21 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2016

Τέλεσε αγιασμό στο Παγκύπριο Γυμνάσιο, με την ευκαιρία της έναρξης της νέας 
σχολικής χρονιάς, και απηύθυνε ευχές και νουθεσίες προς τους μαθητές.

ΠΕΜΠΤΗ
22 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2016

Δέχθηκε τον νέο Πρόεδρο της  Επιτροπείας της Κεντρικής Συνεργατικής 
Τράπεζας κ. Τάκη Ταουσιάνη και τον Γενικό Διευθυντή της Κεντρικής 
Συνεργατικής Τράπεζας κ. Νικόλα Χατζηγιάννη, στους οποίους παρέθεσε γεύμα.

ΤΡΙΤΗ 
27 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2016

Χοροστάτησε κατά την ακολουθία του εσπερινού στην πανηγυρίζουσα Ιερά 
Μονή  Αγίου Νεοφύτου του Εγκλείστου. Στον εσπερινό έλαβαν μέρος ο 
Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Κορωνείας κ. Παντελεήμων, ο Θεοφιλέστατος 
Επίσκοπος Αρσινόης κ. Νεκτάριος και ο Ηγούμενος της  ιεράς Μονής Επίσκοπος 
Χύτρων κ. Λεόντιος.  

ΠΕΜΠΤΗ 
29 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2016

Προέστη του αρχιερατικού συλλείτουργου στην πανηγυρίζουσα ιερά Μονή 
Αγίου Νεοφύτου. Στη Θεία Λειτουργία έλαβαν μέρος ο Πανιερώτατος 
Μητροπολίτης Πάφου κ. Γεώργιος, ο Μητροπολίτης Κορωνείας κ. Παντελεήμων, 
ο οποίος  κήρυξε τον θείο λόγο, ο Θεοφιλέστατος Επίσκοπος Αρσινόης 
κ. Νεκτάριος και ο Ηγούμενος τής ιεράς Μονής Θεοφιλέστατος Επίσκοπος 
Χύτρων κ. Λεόντιος.
Το απόγευμα τέλεσε το μυστήριο του γάμου της θυγατέρας του κ. Κώστα 
Κωνσταντίνου, Βουλευτή του Δημοκρατικού Συναγερμού Πάφου.

ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΟΥ ΚΥΠΡΟΥ ΚΥΡΙΟΥ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΥ Β΄
ΧΡΟΝΙΚΑ OKΤΩΒΡΙΟΥ 2016

Ζ Ζ Ζ
ΣΑΒΒΑΤΟ

1 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2016

Ο Μακαριώτατος Αρχιεπίσκοπος Κύπρου κ.κ. Χρυσόστομος δέχθηκε τον 
χαιρετισμό της στρατιωτικής παρέλασης, μαζί με τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας, 
με την ευκαιρία της επίσημης ημέρας της Κυπριακής Δημοκρατίας.

ΤΡΙΤΗ
4 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ  2016

Τέλεσε τρισάγιο στον Τύμβο της Μακεδονίτισσας.
Το μεσημέρι παρέθεσε γεύμα στον Υπουργό Παιδείας και Πολιτισμού κ. Κώστα 
Καδή και στους Διευθυντές των Σχολείων Μέσης Εκπαίδευσης της Επαρχίας 
Λευκωσίας. 
Tο απόγευμα τέλεσε αγιασμό στην τελετή κατάθεσης θεμελίου λίθου του 
Κέντρου Υγείας Λατσιών από τον Πρόεδρο της Κυπριακής Δημοκρατίας.

ΤΕΤΑΡΤΗ
5 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2016

Τέλεσε αγιασμό στα αποκαλυπτήρια  των προτομών των πεσόντων Ηρώων, 
Αξιωματικών της ΕΛΔΥΚ, στον Άγιο Παύλο Λευκωσίας.
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ΠΕΜΠΤΗ
6 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2016

Δέχθηκε τον Δήμαρχο Στροβόλου κ. Λάζαρο Σαββίδη και τη νέα Πρέσβειρα 
της Σουηδίας στην Κύπρο κα Anna Olsson Vrang, στην οποία έδωσε, ως δώρο 
ευλογίας, το ψηφιδωτό της συνάντησης των Αποστόλων Βαρνάβα και Παύλου 
στην Πάφο (τότε πρωτεύουσα της νήσου) με τον Ρωμαίο Ανθύπατο Σέργιο 
Παύλο, ο οποίος είναι ο πρώτος Ρωμαίος επίσημος, που βαπτίστηκε Χριστιανός. 
Ακολούθως,  παρέθεσε γεύμα σ’ αυτήν.

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
7 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ  2016

Δέχθηκε τον Σεβασμιώτατο Μητροπολίτη Προύσης κ. Ελπιδοφόρο, τον οποίο 
και ξενάγησε στους χώρους της Θεολογικής Σχολής της Εκκλησίας Κύπρου.

ΣΑΒΒΑΤΟ 
8 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2016

Παρέστη στη συνεδρία της Επιτροπής των Αντιπροσώπων των Ορθοδόξων 
Εκκλησιών στην Ευρωπαϊκή Ένωση (CROCEU), στο Μεγάλο Συνοδικό της 
Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κύπρου. Θέμα του σεμιναρίου ήταν: «Οι Θρησκευτικές 
Ελευθερίες των Ορθοδόξων ανά τον κόσμο».

ΚΥΡΙΑΚΗ
9 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2016

Προέστη Αρχιερατικού συλλείτουργου, στο οποίο έλαβαν μέρος ο Σεβασμιώ-
τατος Μητροπολίτης Βελγίου κ. Αθηναγόρας, ο Σεβασμιώτατος Επίσκοπος  
Βόστρων κ. Τιμόθεος, ο  Τιργοβιστίου κ. Νήφων και  ο Επίσκοπος  Νεαπόλεως 
κ. Πορφύριος στον ιερό Ναό της του Θεού Σοφίας στο Στρόβολο.

ΔΕΥΤΕΡΑ 
10 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2016 Δέχθηκε τον Αρχιεπίσκοπο των Μαρωνιτών στην Κύπρο κ. Joseph Sueif.

ΤΡΙΤΗ 
11 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2016

Δέχθηκε τον πρώην ευρωβουλευτή κ. Γιαννάκη Μάτση, τον Πρέσβη της Ουκρα-
νίας κ.  Borys Humeniuk και Γερμανούς Βουλευτές στους οποίους και παρέθεσε 
γεύμα.

ΠΕΜΠΤΗ
13 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2016

Δέχθηκε τον Σεβασμιώτατο Αρχιεπίσκοπο Θυατείρων και Μεγάλης Βρετανίας 
κ.κ. Γρηγόριο και τον Αρχιεπίσκοπο Αρμενίων Κύπρου κ. Nareg Alemezian.

ΚΥΡΙΑΚΗ
16 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2016

Προέστη Αρχιερατικού συλλείτουργου στον Μητροπολιτικό ιερό Ναό 
Αγίου Γεωργίου Παραλιμνίου συμπαραστατούμενος από τον Μητροπολίτη 
Κωνσταντίας και Αμμοχώστου κ. Βασίλειο με την ευκαιρία της 4ης Διεθνούς 
Έκθεσης Βιβλίου, με θέμα: «Πολιτισμός της Ειρήνης», την οποία  πραγματοποιεί 
ανά διετία η Ιερά Μητρόπολη Κωνσταντίας και Αμμοχώστου από της 
ανασυστάσεως της το 2007.

ΔΕΥΤΕΡΑ
17 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2016

Δέχθηκε τον νέο Πρέσβη της Συρίας στην Κύπρο κύριο Onfouan Naeb. 
Το μεσημέρι δέχθηκε τον Γενικό Εισαγγελέα της Ρωσικής Ομοσπονδίας κ. Chaika 
Yuri Yakovlevich, συνοδευόμενο από τον Γενικό Εισαγγελέα της Κυπριακής 
Δημοκρατίας  κ. Κώστα Κληρίδη, στους οποίους παρέθεσε επίσημο γεύμα μαζί με 
τα Μέλη της Συνοδίας τους.
Το απόγευμα δέχθηκε την Πρόεδρο της Εθνοσυνέλευσης της Σερβίας, κα Maja 
Gojković, η οποία πραγματοποίησε τριήμερη επίσημη επίσκεψη στην Κύπρο, 
μετά από σχετική πρόσκληση του Προέδρου της Βουλής των Αντιπροσώπων 
κ. Δημήτρη Συλλούρη, στην οποία   παρέθεσε επίσημο δείπνο μαζί με τα Μέλη 
της Συνοδίας της.
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ΤΡΙΤΗ
18 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2016

Τέλεσε αγιασμό στις εγκαταστάσεις του MegaOne, μετά από τη μετονομασία 
του Mega σε ΜegaOne, στην παρουσία όλου του προσωπικού και ευχήθηκε ό,τι 
καλύτερο στο νέο αυτό ξεκίνημα και στη νέα πορεία που διαγράφεται για το 
MegaOne.
Παρέστη στο επίσημο δείπνο που παρέθεσε ο Πρέσβης της Ελλάδος κ. Ηλίας 
Φωτόπουλος στην πρεσβευτική του κατοικία. 

ΠΕΜΠΤΗ
20 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2016

Το απόγευμα παρέστη στη Γενική Συνέλευση των Παλαιών Μετόχων της 
Τράπεζας Κύπρου.

ΚΥΡΙΑΚΗ
23 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2016

Προέστη Αρχιερατικού συλλείτουργου συμπαραστατούμενος από τον Επίσκοπο 
Μεσαορίας κ. Γρηγόριο στον ιερό Ναό της του Θεού Σοφίας στο Στρόβολο.

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 
28 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2016

Προέστη της πανηγυρικής Δοξολογίας της Εθνικής Επετείου της 28ης 
Οκτωβρίου στον Καθεδρικό ιερό Ναό Αγίου Ιωάννου. Τον πρέποντα λόγο 
εκφώνησε ο Πρέσβης επί τιμή κ. Περικλής Νεάρχου.

ΚΥΡΙΑΚΗ
30 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2016

Προέστη της Θείας Λειτουργίας στον ιερό Ναό Αποστόλου Φιλίππου στα Λατσιά.
Το μεσημέρι δέχθηκε τον Μακαριώτατο Πατριάρχη Ιεροσολύμων κ.κ. Θεόφιλο, 
με τη Συνοδία του, στα πλαίσια της συμμετοχής του Πατριάρχη στην 6η Διεθνή 
Ευρωμεσογειακή Διάσκεψη στη Λευκωσία 

ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗ ΠΑΦΟΥ ΚΥΡΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ 
 ΧΡΟΝΙΚΑ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2016

Ζ Ζ Ζ
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ

2 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2016
Ο Πανιερώτατος Μητροπολίτης Πάφου κύριος Γεώργιος  λειτούργησε και κήρυξε 
τον θείο λόγο στον πανηγυρίζοντα ιερό ναό Αγίου Μάμαντος Περιστερώνας Πάφου.

ΔΕΥΤΕΡΑ
5 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2016

Χοροστάτησε κατά την ακολουθία του εσπερινού και κήρυξε τον θείο λόγο στον 
πανηγυρίζοντα ιερό ναό Αρχαγγέλου Μιχαήλ Λεμόνας.

ΤΡΙΤΗ
6 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2016

Λειτούργησε και κήρυξε τον θείο λόγο στον πανηγυρίζοντα ιερό ναό 
Αρχαγγέλου Μιχαήλ Ανώγυρας.

         ΤΕΤΑΡΤΗ
7 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2016

Χοροστάτησε κατά την ακολουθία του εσπερινού και κήρυξε τον θείο λόγο στον 
πανηγυρίζοντα ιερό ναό Παναγίας Χρυσοαιματούσης Χλώρακας.

ΠΕΜΠΤΗ
8 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2016

Λειτούργησε και κήρυξε τον θείο λόγο στον πανηγυρίζοντα ιερό ναό Παναγίας 
Μαλιάς.

ΚΥΡΙΑΚΗ
11 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2016 

Λειτούργησε και κήρυξε τον θείο λόγο στον ιερό ναό Αγίας Μαρίνας Μέσα 
Χωρίου.

ΤΡΙΤΗ
13 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2016

Χοροστάτησε κατά την ακολουθία του εσπερινού και κήρυξε τον θείο λόγο στον 
πανηγυρίζοντα ιερό ναό Τιμίου Σταυρού Τοξεύτρας.
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ΤΕΤΑΡΤΗ
14 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2016

Συλλειτούργησε με Επίσκοπο Μεσαορίας και κήρυξε τον θείο λόγο στον 
πανηγυρίζοντα ιερό ναό Τιμίου Σταυρού Ομόδους.
Στη συνέχεια τέλεσε τον αγιασμό και μίλησε στο Γυμνάσιο Ομόδους.
Το βράδυ μίλησε στην Παλιά Ηλεκτρική με θέμα «Η κουμανταρία στη 
θρησκευτική ζωή της Κύπρου».

ΠΕΜΠΤΗ 15- ΠΕΜΠΤΗ 22 
ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2016

Μετέβη στο Κιέτι της Ιταλίας για τη 14η συνάντηση της Μικτής Επιτροπής για 
τον διάλογο με τους Ρωμαιοκαθολικούς.

ΚΥΡΙΑΚΗ
25 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2016 Λειτούργησε και κήρυξε τον θείο λόγο στον ιερό ναό Αγίας Μαρίνας Αναρίτας.

ΤΕΤΑΡΤΗ
28 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2016

Συλλειτούργησε με τον Αρχιεπίσκοπο Κύπρου και άλλους αρχιερείς στην 
πανηγυρίζουσα Ιερά Μονή Αγίου Νεοφύτου.
Το βράδυ τέλεσε τον αγιασμό και μίλησε στο Εσπερινό Γυμνάσιο Πάφου. 

ΠΕΜΠΤΗ
29 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2016

Απηύθυνε χαιρετισμό και κήρυξε την έναρξη των εργασιών στο Συνέδριο για τις 
εκτρώσεις στο Συνεδριακό Κέντρο Αρχαγγέλου Λευκωσίας.

ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗ ΠΑΦΟΥ ΚΥΡΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ 
 ΧΡΟΝΙΚΑ ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2016

Ζ Ζ Ζ
ΣΑΒΒΑΤΟ

1 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2016
Ο Πανιερώτατος Μητροπολίτης Πάφου κύριος Γεώργιος  κήρυξε την έναρξη των 
εργασιών του Επιστημονικού Συνεδρίου στην Ιερά Μονή Χρυσορροϊατίσσης.

ΚΥΡΙΑΚΗ
2 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2016

Συλλειτούργησε με Μητροπολίτες Χαλκηδόνος Αθανάσιο και Προύσης Ελπιδο-
φόρο στην Ιερά Μονή Χρυσορροϊατίσσης. Στη συνέχεια μίλησε στο Συνέδριο της 
Ιεράς Μονής με θέμα «Μία ορθόδοξη προσέγγιση σε θέματα Βιοηθικής».

ΤΡΙΤΗ
4 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2016

Συνάντησε, στην Ιερά Μητρόπολη Πάφου, τον Μητροπολίτη Κισσάμου και 
Σελίνου Αμφιλόχιο.

             ΤΕΤΑΡΤΗ
5 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2016

Προήδρευσε συσκέψεως με ομάδα κατοίκων Αναβαργού για το ζήτημα 
ανέγερσης νέου ναού στην περιοχή.

ΠΕΜΠΤΗ
6 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2016

Προσφώνησε εσπερίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης με θέμα «Οι κήποι της 
Ιεράς Θεολογικής Σχολής της Χάλκης»

ΣΑΒΒΑΤΟ
8 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2016 

Λειτούργησε και κήρυξε τον θείο λόγο στον Καθεδρικό ναό Αγίου Θεοδώρου Πάφου.
Τέλεσε τον αγιασμό στα εγκαίνια της γέφυρας Ξηροποτάμου, μεταξύ Χολε- 
τριών-Νατάς.  

ΚΥΡΙΑΚΗ
9 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2016

Λειτούργησε και κήρυξε τον θείο λόγο στον πανηγυρίζοντα ιερό ναό Αγίων 
Ανδρονίκου και Αθανασίας Μανδριών.
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ΔΕΥΤΕΡΑ
10 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2016

Προήδρευσε συνεδρίας του διοικητικού συμβουλίου του ιδρύματος «Μαργαρίτας 
Λιασίδου».

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
14 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2016 Τέλεσε τον αγιασμό και μίλησε στο Επαρχιακό Γραφείο Παιδείας Πάφου.

ΚΥΡΙΑΚΗ
16 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2016

Λειτούργησε και κήρυξε τον θείο λόγο στον ιερό ναό Αγίας Παρασκευής 
Γεροσκήπου.

ΔΕΥΤΕΡΑ
17 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2016

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

ΤΡΙΤΗ
18 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2016 Τέλεσε τον αγιασμό και μίλησε στη Σχολή Καταναλωτών Πάφου.

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
21 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2016

Λειτούργησε και κήρυξε τον θείο λόγο στον πανηγυρίζοντα ιερό ναό Αγίου 
Ιλαρίωνος Επισκοπής Πάφου.

ΣΑΒΒΑΤΟ
22 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2016

Χοροστάτησε κατά την ακολουθία του εσπερινού και κήρυξε τον θείο λόγο στον 
πανηγυρίζοντα ιερό ναό Αποστόλου Ιακώβου Αδελφοθέου Κονιών.

ΚΥΡΙΑΚΗ
 23 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2016

Λειτούργησε και κήρυξε τον θείο λόγο στον ιερό ναό Αποστόλου Ανδρέου 
Πισσουρίου.

ΤΡΙΤΗ
25 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2016

Χοροστάτησε κατά την ακολουθία του εσπερινού και κήρυξε τον θείο λόγο στον 
πανηγυρίζοντα ιερό ναό Αγίου Δημητρίου Παραμαλίου.

              ΤΕΤΑΡΤΗ
26 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2016

Λειτούργησε και κήρυξε τον θείο λόγο στον πανηγυρίζοντα ιερό ναό Αγίου 
Δημητρίου Κάτω Πλατρών.

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
28 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2016

Προέστη της πανηγυρικής Δοξολογίας επί τη ευκαιρία της εθνικής επετείου 
της 28ης Οκτωβρίου 1940. Τον πανηγυρικό της ημέρας εκφώνησε ο κ. Γεώργιος 
Κουτσίδης. 

ΚΥΡΙΑΚΗ
 30 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2016

Λειτούργησε και κήρυξε τον θείο λόγο στον ιερό ναό Μεταμορφώσεως Σωτήρος 
Αυδήμου.

ΔΕΥΤΕΡΑ
31 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2016

Τέλεσε τον αγιασμό και μίλησε στο Πανεπιστήμιο "ΝΕΑΠΟΛΙΣ".
Το βράδυ προήδρευσε συνεδρίας του διοικητικού συμβουλίου του ιδρύματος 
«Μαργαρίτας Λιασίδου».

ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗ ΚΙΤΙΟΥ ΚΥΡΙΟΥ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΥ 
 ΧΡΟΝΙΚΑ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2016

      Ζ Ζ Ζ
ΠΕΜΠΤΗ

1 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2016

Ο Πανιερώτατος Μητροπολίτης Κιτίου κύριος Χρυσόστομος τέλεσε τον γάμο 
του υπουργού άμυνας κ. Χριστόφορου Φωκαΐδη και της συζύγου του Ερμιόνης 
στον ιερό ναό αγίου Λαζάρου.
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ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
2 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2016

Λειτούργησε και κήρυξε στον πανηγυρίζοντα ιερό ναό αγίου Μάμαντος 
Τρούλλων.

ΚΥΡΙΑΚΗ
4 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2016

Λειτούργησε και κήρυξε στον ιερό ναό αγίων Βασιλείου και Ραφαήλ στο Καλό 
Χωριό.

ΔΕΥΤΕΡΑ
5 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2016

Χοροστάτησε στον πανηγυρίζοντα ιερό ναό Αρχαγγέλου Μιχαήλ στην 
Ορόκλινη.

ΤΕΤΑΡΤΗ
7 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2016 Χοροστάτησε στον ιερό ναό Τιμίου Προδρόμου Δρομολαξιάς.

ΠΕΜΠΤΗ 
8 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2016

Λειτούργησε και κήρυξε στον πανηγυρίζοντα ιερό ναό Παναγίας Φανερωμένης 
στη Λάρνακα.

ΚΥΡΙΑΚΗ
11 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2016

Λειτούργησε και κήρυξε στον ιερό ναό Παναγίας Χρυσοπολιτίσσης στη Λάρνακα 
και προέστη του μνημόσυνου του αειμνήστου  ηγουμένου Μαχαιρά Αρσενίου.

ΚΥΡΙΑΚΗ
18 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2016 Λειτούργησε και κήρυξε στον ιερό ναό αγίας Παρασκευής Λειβαδιών.

ΠΕΜΠΤΗ
22 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2016

Ο Πανιερώτατος αναχώρησε για την Ιρλανδία προκειμένου να αντιπροσωπεύσει 
την Εκκλησία της Κύπρου στον διάλογο μεταξύ Αγγλικανών και Ορθοδόξων.

ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗ ΚΙΤΙΟΥ ΚΥΡΙΟΥ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΥ 
 ΧΡΟΝΙΚΑ ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2016

      Ζ Ζ Ζ
ΚΥΡΙΑΚΗ

16  ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2016
Ο Πανιερώτατος Μητροπολίτης Κιτίου κύριος Χρυσόστομος λειτούργησε και 
κήρυξε στην ιερά μονή αγίου Γεωργίου Κοντού στη Λάρνακα.

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
21  ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2016 Τέλεσε τα εγκαίνια του ιερού ναού Τιμίου Προδρόμου Δρομολαξιάς.

ΚΥΡΙΑΚΗ 
23  ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2016 Λειτούργησε και κήρυξε στον ιερό ναό αγίου Λαζάρου.

ΤΕΤΑΡΤΗ
26  ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2016

Λειτούργησε και κήρυξε στον πανηγυρίζοντα ιερό ναό αγίου Δημητρίου στον 
Συνοικισμό Ξυλοφάγου.

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
28  ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2016

Χοροστάτησε στην Πανηγυρική Δοξολογία, στον Μητροπολιτικό ναό Σωτήρος 
Λάρνακος, με την ευκαιρία των εορτασμών της Εθνικής Επετείου της 28ης 
Οκτωβρίου 1940.



603ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗ  ΚΥΡΗΝΕΙΑΣ  ΧΡΟΝΙΚΑ  ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ

ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗ ΚΥΡΗΝΕΙΑΣ ΚΥΡΙΟΥ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΥ 
ΧΡΟΝΙΚΑ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2016

Ζ Ζ Ζ 

ΠΕΜΠΤΗ
1 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2016

Ἐχοροστάτησε κατὰ τὴν Θείαν Λειτουργίαν εἰς τὸν Ἱερὸν Μητροπολιτικὸν 
Ναὸν Ἀποστόλου Βαρνάβα Κοκκινοτριμιθιᾶς. Ἀκολούθως ὡμίλησεν εἰς σύναξιν 
ἱερέων καὶ κατηχητῶν εἰς τὸν ὡς ἄνω Ναόν. Τὸ ἑσπέρας ἐχοροστάτησε κατὰ τὴν 
ἀκολουθίαν τοῦ Ἑσπερινοῦ εἰς τὸν πανηγυρίζοντα Ἱερὸν Ναὸν Ἁγίου Μάμαντος 
Συνοικισμοῦ Α΄ Κοκκινοτριμιθιᾶς.

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
2 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2016

Ἐχοροστάτησε κατὰ τὴν ἀκολουθίαν τοῦ Ὄρθρου, ἐτέλεσε τὴν Θείαν 
Λειτουργίαν, ἐκήρυξε τὸν θεῖον λόγον καὶ ἐτέλεσε τὴν εἰς διάκονον χειροτονίαν 
τοῦ κ. Χρήστου Σαμαρᾶ εἰς τὸν πανηγυρίζοντα Ἱερὸν Ναὸν Ἁγίου Μάμαντος 
Συνοικισμοῦ Α΄ Κοκκινοτριμιθιᾶς. 

ΣΑΒΒΑΤΟ
3 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2016

Προέστη τῆς ἐξοδίου ἀκολουθίας τοῦ ἀγνοουμένου Χριστάκη Μιχαήλ Κυρατζιῆ, 
εἰς τὸν Ἱερὸ Ναὸ Ἁγίου Παντελεήμονος Μακεδονιτίσσης. 

ΚΥΡΙΑΚΗ
4 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2016

Ἐχοροστάτησε κατὰ τὴν ἀκολουθίαν τοῦ Ὄρθρου, ἐτέλεσε τὴν Θείαν 
Λειτουργίαν καὶ ἐκήρυξε τὸν θεῖον λόγον εἰς τὸν Ἱερὸν Ναὸν Ἁγίου Χαρα-
λάμπους Νέου Χωρίου Κυθρέας εἰς Λευκωσίαν καὶ ἐτέλεσε τὸ ἐτήσιον μνημό-
συνον τῶν κατοίκων τῆς κοινότητος Νέου Χωρίου (Κυθρέας). Τὴν μεσημβρίαν 
παρέστη καὶ ἐχαιρέτησε συναξιν τῆς κοινότητος Καλογραίας εἰς Λεμεσόν. 

ΔΕΥΤΕΡΑ
5 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2016

Ἔσχε συνάντησιν μετὰ τοῦ Ἐξοχωτάτου Προέδρου τῆς Δημοκρατίας κ. Νίκου 
Ἀναστασιάδη εἰς τὸ Προεδρικὸν Μέγαρον. Τὸ ἑσπέρας ἐχοροστάτησε κατὰ τὴν 
ἀκολουθίαν τοῦ Ἑσπερινοῦ εἰς τὸν Ἱερὸ Ναὸν Ἁγίου Ἐλευθερίου Συνοικισμοῦ 
Λατσιῶν, ἔνθα ἐπραγματοποιήθη σύναξις τῆς κοινότητος Χάρτζιας.  

ΤΡΙΤΗ
6 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2016

Παρέστη ὡς Πρόεδρος τῆς Π.Ο.Σ.Ε.Η. εἰς συζήτησιν εἰς τὴν Βουλὴν τῶν 
Ἀντιπροσώπων διὰ θέματα ἀφορῶντα τοὺς ἡλικιωμένους.

ΤΕΤΑΡΤΗ
7 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2016

Τὸ ἑσπέρας ἐχοροστάτησε κατὰ τὴν ἀκολουθίαν τοῦ Ἑσπερινοῦ εἰς τὸν Ἱερὸν 
Ναὸν Μεταμορφώσεως τοῦ Σωτῆρος εἰς Συνοικισμὸν Ἀνθουπόλεως, ἔνθα 
ἐπραγματοποιήθη σύναξις τῆς κοινότητος Ἄνω καὶ Κάτω Δικώμου. Ἐξεπροσωπήθη 
ὡσαύτως καὶ εἰς ἐκδήλωσιν  διοργανωθεῖσαν ὑπὸ τοῦ Δήμου Λαπήθου διὰ βράβευσιν 
τῶν ἀρίστων ἀποφοίτων Λυκείων, εἰς τὸ Πολιτιστικὸν Κέντρον Στροβόλου.  

ΠΕΜΠΤΗ
8 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2016

Ὑπεδέχθη τὴν Α.Θ.Μ. τὸν Πάπαν καὶ Πατριάρχην Ἀλεξανδρείας κ.κ. Θεόδωρον 
εἰς τὸν Διεθνῆ Ἀερολιμένα Λάρνακος. 

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
9 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2016

Ἐσυνόδευσε τὸν Μακαριώτατον Πατριάρχην Ἀλεξανδρείας κ.κ. Θεόδωρο εἰς 
συνάντησιν μετὰ τοῦ Ἐξοχωτάτου Προέδρου τῆς Βουλῆς τῶν Ἀντιπροσώπων 
κ. Δημητρίου Συλλούρη. Τὸ ἑσπέρας ἐσυγχοροστάτησε κατὰ τὴν ἀκολουθίαν τοῦ 
ἑσπερινοῦ τῶν ὀνομαστηρίων τοῦ Πανιερωτάτου Μητροπολίτου Ταμασοῦ καὶ 
Ὀρεινῆς κ. Ἡσαΐου. 



604 ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗ  ΚΥΡΗΝΕΙΑΣ  ΧΡΟΝΙΚΑ  ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ

ΣΑΒΒΑΤΟ
10 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2016

Ἐσυνόδευσε τὸν Μακαριώτατον Πατριάρχην Ἀλεξανδρείας κ.κ. Θεόδωρον κατὰ 
τὴν μετάβασιν Αὐτοῦ εἰς τὴν Ἱερὰν Μονὴν Μαχαιρᾶ. Τὸ ἑσπέρας ὑπεδέχθη τὸν 
Μακαριώτατον Πατριάρχην Ἀλεξανδρείας εἰς τὸν Ἱερὸν Ναὸν Ἁγίου Γεωργίου 
Μάμμαρι, ἔνθα ἔλαβε χώρα ἡ ἐπίσημος ὑποδοχὴ, διὰ τὴν ἐπίσημον ἐπίσκεψιν 
Αὐτοῦ εἰς τὴν Ἱερὰν Μητρόπολιν Κυρηνείας. Ἀκολούθως ἐσυγχοροστάτησε κατὰ 
τὴν ἀκολουθίαν τοῦ Ἑσπερινοῦ, μετὰ τοῦ Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Πέτρας 
καὶ Χερρονήσου κ. Γερασίμου, προϊσταμένου τοῦ Μακαριωτάτου Πατριάρχου 
Ἀλεξανδρείας κ.κ. Θεοδώρου.  

ΚΥΡΙΑΚΗ 
11 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2016

Μετέσχε Πατριαρχικῆς Θείας Λειτουργίας, προεξάρχοντος τῆς Α.Θ.Μ. τοῦ 
Πάπα καὶ Πατριάρχου Ἀλεξανδρείας κ.κ. Θεοδώρου καὶ συλλειτουργούντων 
τοῦ Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Πέτρας καὶ Χερρονήσου κ. Γερασίμου, τοῦ 
Πανιερωτάτου Μητροπολίτου Λεμεσοῦ κ. Ἀθανασίου καὶ τοῦ Θεοφιλεστάτου 
Ἐπισκόπου Ἀμαθοῦντος κ. Νικολάου, ἔνθα ἐτελέσθη τὸ ἐτήσιον μνημόσυνον τοῦ 
ἀοιδίμου Πατριάρχου Ἀλεξανδρείας κυροῦ Πέτρου Ζ΄. Τὴν μεσημβρίαν παρέθεσεν 
ἐπίσημον γεῦμα πρὸς τιμὴν τοῦ Μακαριωτάτου Πατριάρχου Ἀλεξανδρείας. Τὸ 
ἑσπέρας παρέστη καὶ ἐχαιρέτησε δεξίωσιν τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Κυρηνείας 
διὰ τοὺς Φορεὶς καὶ τὰ Ὀργανωμένα Σύνολα τῆς ἐπαρχίας Κυρηνείας εἰς τὰ 
γραφεῖα τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως εἰς Ἀγλαντζιάν. Τὸ βράδυ παρέθεσε ἐπίσημον 
δεῖπνον πρὸς τιμὴν τοῦ Μακαριωτάτου Πατριάρχου Ἀλεξανδρείας, παρουσίᾳ τοῦ 
Μακαριωτάτου Ἀρχιεπισκόπου Κύπρου κ.κ. Χρυσοστόμου.  

ΔΕΥΤΕΡΑ 
12 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2016

Μετεῖχε τῶν ἐργασιῶν τῆς Ἱερᾶς Συνόδου εἰς τὴν Ἱερὰν Ἀρχιεπισκοπὴν Κύπρου. 
Ἀκολούθως ἐσυνόδευσε τὸν Μακαριώτατον Πατριάρχην Ἀλεξανδρείας 
κ.κ. Θεόδωρο εἰς συνάντησιν μετὰ τοῦ Ἐξοχωτάτου Προέδρου τῆς Δημοκρατίας 
κ. Νίκου Ἀναστασιάδη. Προέπεμψε τὸν Μακαριώτατον Πατριάρχην κατὰ τὴν 
ἀναχώρησιν Αὐτοῦ διὰ Κάιρον.    

ΤΡΙΤΗ
13 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2016

Ἐτέλεσεν ἁγιασμὸν εἰς τὸ οἴκημα τοῦ Συνδέσμου διατητῶν Κύπρου εἰς 
Λευκωσίαν. 

ΤΕΤΑΡΤΗ
14 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2016 Ἐτέλεσεν ἁγιασμὸν εἰς τὸ Ἀθλητικὸν Σωματεῖον «ΠΑΕΕΚ Κερύνειας».  

ΠΕΜΠΤΗ
15 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2016 Ἐτέλεσεν ἁγιασμὸν εἰς τὸ Γυμνάσιον Κοκκινοτριμιθιᾶς. 

ΣΑΒΒΑΤΟ
17 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2016

Ἐχοροστάτησε κατὰ τὴν ἀκολουθίαν τοῦ Ὄρθρου, ἐτέλεσε τὴν Θείαν 
Λειτουργίαν καὶ ἐκήρυξε τὸν θεῖον λόγον εἰς τὴν πανηγυρίζουσαν Ἱερὰν 
Μονὴν Ἁγίου Ἡρακλειδίου. Τὸ ἑσπέρας ἐχοροστάτησε κατὰ τὴν ἀκολουθίαν 
τοῦ Ἑσπερινοῦ εἰς τὸν Ἱερὸν Ναὸν Ἁγίου Γεωργίου Μάμμαρι, ἐπὶ τῇ μνήμῃ τῆς 
Συνάξεως πάντων τῶν ἐν Κυρηνείᾳ Ἁγίων. 

ΚΥΡΙΑΚΗ
18 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2016

Ἐχοροστάτησε κατὰ τὴν ἀκολουθίαν τοῦ Ὄρθρου, ἐτέλεσε τὴν Θείαν Λειτουργίαν 
καὶ ἐκήρυξε τὸν θεῖον λόγον εἰς τὸν Ἱερὸ Ναὸ Ἁγίου Παύλου Λευκωσίας. 
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ΤΡΙΤΗ
20 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2016 Ἐτέλεσεν ἁγιασμοὺς εἰς ἐκπαιδευτήρια τῆς κοινότητος Κοκκινοτριμιθιᾶς. 

ΤΕΤΑΡΤΗ
21 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2016

Ἐτέλεσεν ἁγιασμοὺς εἰς ἐκπαιδευτήρια τῆς κοινότητος Μάμμαρι. Τὸ ἑσπέρας 
ἐδέχθη εἰς τὸ γραφεῖον του τὸν ἔντιμον κ. Χριστάκην Μελετιέ, κοινοτάρχην 
Κοκκινοτριμιθιᾶς. Ἀκολούθως παρέστη εἰς φιλολογικὸν μνημόσυνον τοῦ ἥρωος 
Στυλιανοῦ Μαυρομμάτη εἰς Λευκωσίαν. 

ΠΕΜΠΤΗ
22 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2016

Παρέστη καὶ ἐχαιρέτησεν ἐκδήλωσιν τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Κυρηνείας διὰ 
τὸν μακαριστὸν Γέροντα Ἰωαννίκιον (Διονυσιάτην), καταγόμενον ἐξ Ἀγριδακίου 
Κυρηνείας. 

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 
23 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2016

Τὸ ἑσπέρας ἐχοροστάτησε κατὰ τὴν ἀκολουθίαν τοῦ Ἑσπερινοῦ εἰς τὸν πανηγυ-
ρίζοντα Ἱερὸ Ναὸ Ἁγίας Θέκλης Συνοικισμοῦ Ἁγίων Ἀναργύρων Β΄ Λάρνακος. 

ΣΑΒΒΑΤΟ
24 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2016

Ἐχοροστάτησε κατὰ τὴν ἀκολουθίαν τοῦ Ὄρθρου, ἐτέλεσε τὴν Θείαν Λειτουργίαν, 
ἐκήρυξε τὸν θεῖον λόγον καὶ ἐτέλεσε τὸ ἐτήσιον μνημόσυνον τῆς Χριστιάνας 
Πετρίδου εἰς τὸν Ἱερὸ Ναὸ Ἀποστόλου Φιλίππου Συνοικισμοῦ Λατσιῶν.  

ΚΥΡΙΑΚΗ
25 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2016

Ἐχοροστάτησε κατὰ τὴν ἀκολουθίαν τοῦ Ὄρθρου, ἐτέλεσε τὴν Θείαν Λειτουργίαν 
καὶ ἐκήρυξε τὸν θεῖον λόγον εἰς τὸν Ἱερὸν Μητροπολιτικὸν Ναὸν Ἀποστόλου 
Βαρνάβα Κοκκινοτριμιθιᾶς καὶ ἐτέλεσε τὸ ἐτήσιον μνημόσυνον τοῦ προκατόχου 
του, ἀοιδίμου Μητροπολίτου κυροῦ Παύλου. 

ΔΕΥΤΕΡΑ 
26 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2016

Προέστη τῆς ἐξοδίου ἀκολουθίας τῆς ἀειμνήστου Παντελίτσας Χρήστου εἰς τὸν 
Ἱερὸν Ναὸν Ἁγίου Γεωργίου Μάμμαρι.

ΤΡΙΤΗ
27 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2016 

Ἐτέλεσεν ἁγιασμὸ εἰς τὰ γραφεία τοῦ Δικηγορικοῦ Συλλόγου Λευκωσίας. Τὸ 
ἑσπέρας παρέστη εἰς τιμητικὴν ἐκδήλωσιν τοῦ Δήμου Λαπήθου, διὰ τὸν ἔντιμον 
τέως βουλευτὴν κ. Σοφοκλῆν Φυττῆν. 

ΠΕΜΠΤΗ
29 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2016

Παρέθεσε δημοσιογραφικὴν διάσκεψιν μετὰ τῆς ἐντίμου Ὑπουργοῦ Ἐργασίας 
κ. Ζέτας Αἰμιλανίδου, διὰ τὴν Διεθνῆ Ἡμέρα Ἡλικιωμένων. Παρέστη εἰς 
συνεστίασιν τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ Παναγίας Ὕψωνα. 

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 
30 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2016

Προέστη τῆς ἐξοδίου ἀκολουθίας τῆς ἀειμνήστου Πολύμνιας Πίπη εἰς τὸν Ἱερὸν 
Ναὸν Ἀποστόλου Ἀνδρέου Πλατύ Ἀγλαντζιᾶς. Τὸ ἑσπέρας παρέστη εἰς διάλεξιν 
τῆς κ. Εὔας Πολυβίου, εἰς τὸ Κέντρον Πολιτιστικῆς Κληρονομιᾶς εἰς Λευκωσίαν. 

ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗ ΚΥΡΗΝΕΙΑΣ ΚΥΡΙΟΥ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΥ 
 ΧΡΟΝΙΚΑ ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2016

      Ζ Ζ Ζ
ΣΑΒΒΑΤΟ

1 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2016
Ἐτέλεσε  Τρισάγιον εἰς μνήμην τοῦ ἀοιδίμου προκατόχου Αὐτοῦ κυροῦ Παύλου, 
εἰς τὸ κοιμητήριον Ἁγίου Γεωργίου Λάρνακος.
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ΚΥΡΙΑΚΗ
2 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2016

Ἐχοροστάτησε  κατὰ τὴν ἀκολουθίαν τοῦ Ὄρθρου, ἐτέλεσε τὴν Θείαν 
Λειτουργίαν καὶ ἐκήρυξε τὸν θεῖον λόγον εἰς τὸν Ἱερὸν Μητροπολιτικὸν Ναὸν 
Ἀποστόλου Βαρνάβα Κοκκινοτριμιθιᾶς.

ΔΕΥΤΕΡΑ
3 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2016

Παρεχώρησε ραδιοφωνικήν συνέντευξιν εἰς τὸ Ραδιοφωνικὸν  Ἵδρυμα Κύπρου. 
Τὸ ἑσπέρας παρέστη εἰς ἐκδήλωσιν τοῦ Πανεπιστημίου Κύπρου διὰ τὴν Ἱερὰν 
Θεολογικὴν Σχολὴν τῆς Χάλκης καὶ τὸ Οἰκουμενικὸν Πατριαρχεῖον. 

ΤΡΙΤΗ
4 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2016

Ἐτέλεσε τὴν Θείαν Λειτουργίαν  εἰς  ἥν ἐκκλησιάσθηκαν  μαθηταὶ τοῦ Α’ 
Δημοτικοῦ Σχολείου Κοκκινοτριμιθιᾶς. Τὸ ἑσπέρας παρέστη εἰς ἐκδήλωσιν διὰ τὰ  
70χρονα τῆς UNESCO εἰς τὸ Λεβέντειο Δημοτικὸ Μουσεῖο.

ΤΕΤΑΡΤΗ
5 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2016

Παρέστη εἰς τὴν τελετὴν παραδόσεως – παραλαβῆς τῆς ΣΤ’ ΜΚ ΤΑΞ εἰς τὸ 
Στρατόπεδον Μ. Κκαήλη εἰς Νήσου. Τὸ ἑσπέρας παρέστη καὶ ἐχαιρέτησεν 
ἐκδήλωσιν εἰς τὸ Προεδρικὸν Μέγαρον, ὀργανωθεῖσαν ὑπὸ τῆς Προεδρίας τῆς 
Δημοκρατίας πρὸς τιμὴν τῶν ηλικιωμένων, ἐπ΄ εὐκαιρίᾳ τῆς Διαθνοῦς   Ἡμέρας 
Ἡλικιωμένων. Τὸ βράδυ παρέστη εἰς Συμπόσιον Μνήμης διὰ τὸν Δημήτριον 
Ποταμίτη.  

ΠΕΜΠΤΗ
6 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2016

Παρέστη εἰς τὴν παρουσίασιν τοῦ βιβλίου τοῦ δημοσιογράφου κ. Ἰωάννη 
Καρεκλᾶ. 

ΣΑΒΒΑΤΟ
8 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2016

Μετεῖχε συνεδρίας τῆς ΠΕΕΘ εἰς τὴν Χοιροκοιτία. Ἀκολούθως παρέστη εἰς τὰ 
ἐγκαίνια τῆς παρουσίασης Ἐκθεμάτων τοῦ Μουσείου Φυσικῆς Ἱστορίας τοῦ  
Ἱδρύματος Τσιρίδη.  

ΔΕΥΤΕΡΑ 
10 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2016

Ἐδέχθη εἰς τὸ γραφεῖον του τὸν ἔντιμον κ.  Γλαῦκον Ἀνδρέου. Ἀκολούθως, 
ἐδέχθη τὸν Ἐξοχώτατον κ. René Troccaz, Πρέσβην τῆς Γαλλικῆς Δημοκρατίας 
ἐν Κύπρῳ. Τὸ ἑσπέρας ἐδέχθη τὴν ἐνοριακὴν ἐπιτροπὴν τῆς κατεχομένης 
κοινότητος Συσκλήπου. 

ΤΡΙΤΗ
11 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2016

Ἐδέχθη εἰς τὸ γραφεῖον  του τὸν ἔντιμον κ. Ἰορδάνην Σαββίδην καὶ τὸν ἔντιμον 
κ. Ἀνδρέαν Ἀθανασίου, κοινοτάρχην Μύρτου. Τὸ ἑσπέρας ἐχοροστάτησε κατὰ 
τὴν Ἀκολουθίαν τοῦ Ἑσπερινοῦ εἰς τὸ παρὰ τὴν κοινότηταν Μονῆς Λεμεσοῦ 
πανηγυρίζον παρεκλήσιον τοῦ Ἁγίου Ἐπικτήτου.

ΠΕΜΠΤΗ
13 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2016

Προέστη τῆς ἐξοδίου ἀκολουθίας τοῦ ἀειμνήστου Γεωργίου Τσαγγαρίδη εἰς τὸν 
Ἱερὸν Ναὸν Ἁγίου Παντελεήμονος Μακεδονιτίσσης. Τὸ ἑσπέρας παρέστη εἰς τὰ 
ἀποκαλυπτήρια τοῦ μνημείου πεσόντων τῆς κοινότητος Μάμμαρι, παρουσίᾳ τοῦ 
Ἐξοχωτάτου Προέδρου τῆς Δημοκρατίας κ. Νίκου Ἀναστασιάδη. 

ΣΑΒΒΑΤΟ
15 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2016 

Ἐτέλεσε  τὴν Θείαν Λειτουργίαν εἰς τὸ παρεκλήσιον τοῦ κατασκηνωτικοῦ χώρου 
τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Λεμεσοῦ εἰς Σαϊττά. 

ΚΥΡΙΑΚΗ
16 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2016

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

ΔΕΥΤΕΡΑ 
17 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2016

Προέστη τῆς ἐξοδίου ἀκολουθίας τοῦ ἀειμνήστου Θεμιστοκλέους Καζαμία, εἰς 
τὸν Ἱερὸ Ναὸ Ἁγίων Κωνσταντίνου καὶ Ἑλένης Λευκωσίας. Τὸ ἑσπέρας παρέστη 
εἰς τὴν Γενικὴν Συνέλευσιν τοῦ Ε.Β.Ε. Λευκωσίας. 
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ΤΡΙΤΗ
18 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2016

Ἐχοροστάτησε κατὰ τὴν ἀκολουθία τοῦ Ὄρθρου, ἐτέλεσε τὴν Θείαν Λειτουργίαν 
καὶ ἐκήρυξεν τὸν θεῖον λόγον εἰς τὸν πανηγυρίζοντα Ἱερὸ Ναὸ Ἀποστόλου 
Λουκᾶ Ἀραδίππου. Τὸ ἑσπέρας παρέστη εἰς τὴν παρουσίασιν τοῦ βιβλίου τοῦ 
καθηγητοῦ κ. Κωνσταντίνου Μελακοπίδη. 

ΤΕΤΑΡΤΗ
19 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2016 

Παρέστη εἰς ἐκδήλωσιν τοῦ Κυπριακοῦ Ἐρυθροῦ Σταυροῦ. Ἀκολούθως ἐτέλεσεν 
Ἁγιασμὸ εἰς τὸ Kykkos Bowling. Τὸ βράδυ παρέστη εἰς  ὁμιλίαν εἰς τὸν Ἱερὸν 
Μητροπολιτικὸν Ναὸν Ἀποστόλου Βαρνάβα Κοκκινοτριμιθιᾶς.

ΠΕΜΠΤΗ
20 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2016

Ἐτέλεσεν Ἁγιασμὸ εἰς τὸ Πανεπιστήμιον Λευκωσίας καὶ τὸ ἑσπέρας εἰς τὴν 
ὁμάδα  τοῦ Π.Α.Ο.Κ. Κοκκινοτριμιθιᾶς. 

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 
21 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2016

Τὸ ἑσπέρας ἐχοροστάτησε κατὰ τὴν ἀκολουθίαν τοῦ Ἑσπερινοῦ ἐπὶ τῇ μνήμῃ 
τοῦ Ἁγίου Εὐλαλίου Λαμπούσης, εἰς τὸν Ἱερὸν Ναὸν Ἀποστόλου Βαρνάβα 
Δασουπόλεως. 

ΣΑΒΒΑΤΟ
22 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2016

Μετεῖχε συνεδρίας τῆς ΠΕΕΘ εἰς τὴν Χοιροκοιτία. Τὸ ἑσπέρας παρέστη 
συμπροσευχόμενος κατὰ τὴν ἀκολουθίαν τοῦ Ἑσπερινοῦ εἰς τὸν Ἱερὸν 
Μητροπολιτικὸν Ναὸν Ἀποστόλου Βαρνάβα Κοκκινοτριμιθιᾶς. 

ΚΥΡΙΑΚΗ
23 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2016

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

ΤΡΙΤΗ 
25 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2016

Ἀνεχώρησε διὰ Θεσσαλονίκην. Τὸ ἑσπέρας συνεχοροστάτησε  κατὰ τὴν 
Ἀκολουθίαν τοῦ Ἑσπερινοῦ εἰς τὸν πανηγυρίζοντα Ἱερὸ Ναὸ Ἁγίου Δημητρίου 
Θεσσαλονίκης.  

ΤΕΤΑΡΤΗ
26 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2016 

Μετεῖχε Ἀρχιερατικοῦ Συλλειτούργου, προεξάρχοντος τοῦ Παναγιωτάτου 
Μητροπολίτου Θεσσαλονίκης κ. Ἀνθίμου, εἰς τὸν πανηγυρίζοντα Ἱερὸν Ναὸν  
Ἁγίου Δημητρίου Θεσσαλονίκης. 

ΠΕΜΠΤΗ
27 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2016

Ἀνεχώρησε    διὰ τὸ Ἅγιον Ὄρος. Προέστη τῆς Ἀγρυπνίας ἐπὶ τῇ μνήμῃ τῶν 
Παντοκρατορινῶν Ἁγίων, εἰς τὴν Ἱερὰν Μονὴν τοῦ Παντοκράτορος. 

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 
28 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2016

Μετέβη καὶ προσεκύνησεν εἰς τὸ Πρωτάτον, συνηντήθη μετὰ τοῦ 
Πρωτεπιστάτου Γέροντος Βαρνάβα Βατοπαιδινοῦ καὶ μετέβη  προσκυνηματικῶς 
εἰς τὰς Ἱερὰς Μονὰς Καρακάλλου, Φιλοθέου καὶ Ἰβήρων καὶ εἰς τὸ Ἰβηρίτικον 
Κελλίον τῆς Ἁγίας Ἄννης εἰς Καρυάς. 

ΚΥΡΙΑΚΗ
30 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2016

Ἐχοροστάτησε κατὰ τὴν ἀκολουθίαν τοῦ Ὄρθρου, ἐτέλεσε τὴν Θείαν Λειτουργίαν 
καὶ ἐκήρυξε  τὸν θεῖον λόγον εἰς τὴν Ἱερὰν Σταυροπηγιακὴν καὶ Πατριαρχικὴν 
Μονὴν τῶν Βλατάδων εἰς Θεσσαλονίκην. Ἀκολούθως, συνηντήθη μετὰ τοῦ 
Θεοφιλεστάτου Ἐπισκόπου Ἀμορίου κ. Νικηφόρου, Καθηγουμένου τῆς Μονῆς. Τὸ 
βράδυ ἐπέστρεψεν εἰς Κύπρον. 
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                          ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗ ΛΕΜΕΣΟΥ ΚΥΡΙΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ
                           ΧΡΟΝΙΚΑ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2016

      Ζ Ζ Ζ
ΠΕΜΠΤΗ

1 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2016

Ὁ Πανιερώτατος Μητροπολίτης Λεμεσοῦ κύριος Ἀθανάσιος χοροστάτησε κατά 
τή διάρκεια τοῦ ἑσπερινοῦ στό πανηγυρίζον παρεκκλήσιο τοῦ Ἁγίου Μάμαντος 
Λεμεσοῦ.

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
2 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2016

Τέλεσε τή Θεία Λειτουργία στόν πανηγυρίζοντα ἱερό ναό Ἁγίου Μάμαντος 
Τραχωνίου.
Το βράδυ τέλεσε τή Θεία Λειτουργία κατά τή διάρκεια ἀγρυπνίας στόν 
προσκυνηματικό ναό Ἁγίου Νεκταρίου.

ΚΥΡΙΑΚΗ
4 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2016

Τέλεσε τή Θεία Λειτουργία στόν ἱερό ναό Ἁγίου Νικολάου τῆς κοινότητας 
Ἄλασσας.

ΔΕΥΤΕΡΑ
5 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2016

Χοροστάτησε κατά τή διάρκεια τοῦ ἑσπερινοῦ στόν πανηγυρίζοντα ἱερό ναό 
Ἀρχαγγέλου Μιχαήλ τῆς κοινότητας Ἁγίου Ἰωάννη Πιτσιλιᾶς.

ΤΡΙΤΗ
6 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2016

Τέλεσε τή Θεία Λειτουργία στόν πανηγυρίζοντα ἱερό ναό Ἀρχαγγέλου Μιχαήλ 
Μονοβόλικου.

ΤΕΤΑΡΤΗ
7 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2016

Χοροστάτησε κατά τή διάρκεια τοῦ ἑσπερινοῦ στόν πανηγυρίζοντα 
μητροπολιτικό ναό Παναγίας Παντανάσσης (Καθολικῆς).

ΠΕΜΠΤΗ
8 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2016

Τέλεσε τή Θεία Λειτουργία στόν πανηγυρίζοντα μητροπολιτικό ναό Παναγίας 
Παντανάσσης (Καθολικῆς).

ΤΡΙΤΗ
13 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2016

Χοροστάτησε κατά τή διάρκεια τοῦ ἑσπερινοῦ στόν πανηγυρίζοντα ἱερό ναό 
Τιμίου Σταυροῦ τῆς κοινότητας Ἀκρωτηρίου.

ΤΕΤΑΡΤΗ
14 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2016

Τέλεσε τή Θεία Λειτουργία στόν ἱερό ναό Ἁγίου Ἐπιφανίου τῆς κοινότητας 
Λυμπιῶν στή Λευκωσία.

ΚΥΡΙΑΚΗ
18 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2016 Τέλεσε τή Θεία Λειτουργία στόν ἱερό ναό Παναγίας τῆς κοινότητας Ζανατζιᾶς.

ΤΕΤΑΡΤΗ
21 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2016

Συμμετέσχε σέ Πατριαρχικό καί Πολυαρχιερατικό Συλλείτουργο στόν Καθεδρικό 
ναό τοῦ Σωτῆρος Χριστοῦ στή Μόσχα, προεξάρχοντος τοῦ Μακαριωτάτου 
Πατριάρχου Μόσχας καί πασῶν τῶν Ρωσιῶν κ.κ.Κυρίλλου.

ΠΕΜΠΤΗ
22 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2016 Τέλεσε τή Θεία Λειτουργία στήν ἱερά μονή Γενεσίου τῆς Θεοτόκου στή Μόσχα.

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
23 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2016

Τέλεσε κατά τή διάρκεια ἀγρυπνίας τά ἐγκαίνια τοῦ ἱεροῦ ναοῦ Ἁγίου Νεοφύτου 
στόν Συνοικισμό Μακαρίου Γ᾿. 
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ΚΥΡΙΑΚΗ
25 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2016

Τέλεσε τή Θεία Λειτουργία στόν ἱερό ναό Ἁγίου Γεωργίου τῆς ὁμώνυμης 
κοινότητας.

ΔΕΥΤΕΡΑ
26 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2016

Τέλεσε τή Θεία Λειτουργία στόν πανηγυρίζοντα ἱερό ναό Ἁγίου Ἰωάννου τοῦ 
Θεολόγου τῆς κοινότητας Πέρα Πεδίου.

ΤΡΙΤΗ
27 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2016

Τέλεσε τή Θεία Λειτουργία στό ἱερό παρεκκλήσιο τοῦ Ἁγίου Στυλιανοῦ τοῦ ἱεροῦ 
ναοῦ Θεοπατόρων Ἰωακείμ καί Ἄννης παρά τήν κοινότητα Ἁγίου Τύχωνα. 

ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗ ΛΕΜΕΣΟΥ ΚΥΡΙΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ
 ΧΡΟΝΙΚΑ ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ  2016

Ζ Ζ Ζ
ΚΥΡΙΑΚΗ

2 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2016
Ὁ Πανιερώτατος Μητροπολίτης Λεμεσοῦ κύριος Ἀθανάσιος τέλεσε τή Θεία 
Λειτουργία στόν ἱερό ναό Ἁγίου Νικολάου τῆς κοινότητας Κλωναρίου.

ΤΡΙΤΗ
4 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2016

Τέλεσε τή Θεία Λειτουργία στόν ἱερό ναό Ἁγίου Ἰωάννου Λαμπαδιστοῦ τῆς 
κοινότητας Πελενδρίου.
Χοροστάτησε κατά τήν ἀκολουθία τοῦ ἑσπερινοῦ στό πανηγυρίζον παρεκκλήσιο 
τοῦ Ἁγίου Ἑρμογένους τῆς κοινότητας Ἐπισκοπῆς.

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
7 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2016

Τέλεσε τή Θεία Λειτουργία, μέ τήν εὐκαιρία τῆς ἑορτῆς πάντων τῶν ἐν Λεμεσῷ 
Διαλαμψάντων Ἁγίων, κατά τή διάρκεια ἀγρυπνίας στόν μητροπολιτικό ναό 
Παναγίας Παντανάσσης Καθολικῆς.

ΚΥΡΙΑΚΗ
9 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2016

Τέλεσε τή Θεία Λειτουργία στόν ἱερό ναό Ἀποστόλου Βαρνάβα Συνοικισμοῦ 
Ἁγίου Ἰωάννου.

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
14 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2016

Προεξῆρχε πολυαρχιερατικοῦ Συλλείτουργου στόν Καθεδρικό Ναό Ἰασίου στή 
Ρουμανία ἐπί τῇ ἑορτῇ τῆς Ὁσίας Παρασκευῆς Ἐπιβατινῆς.

ΔΕΥΤΕΡΑ
17 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2016

Συμμετέσχε σέ Ἀρχιερατικό Συλλείτουργο κατά τή διάρκεια ἀγρυπνίας μετά τοῦ 
Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Ναυπάκτου καί Ἁγίου Βλασίου κ.Ἱερόθεου, στήν 
ἱερά μονή Βατοπαιδίου Ἁγίου Ὄρους, μέ τήν εὐκαιρία τῆς ἑορτῆς τοῦ Ὁσίου 
Εὐδοκίμου τοῦ νεοφανοῦς

ΤΕΤΑΡΤΗ
19 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2016

Τέλεσε τή Θεία Λειτουργία στό παρεκκλήσιο τοῦ Ἁγίου Ἀποστόλου Θωμᾶ στήν 
ἱερά μονή Βατοπαιδίου Ἁγίου Ὄρους.

ΣΑΒΒΑΤΟ
22 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2016

Χοροστάτησε κατά τήν ἀκολουθία τοῦ ἑσπερινοῦ στόν ἱερό ναό Ἁγίου 
Δημητρίου τοῦ ὁμώνυμου Δήμου τῆς Ἀττικῆς Ἑλλάδας. 

ΚΥΡΙΑΚΗ
23 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2016

Τέλεσε τή Θεία Λειτουργία στόν ἱερό ναό Ἁγίου Δημητρίου τοῦ ὁμώνυμου 
Δήμου τῆς Ἀττικῆς στήν Ἑλλάδα.
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ΤΕΤΑΡΤΗ
26 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2016

Συμμετέσχε σέ Ἀρχιερατικό Συλλείτουργο μετά τοῦ Σεβασμιωτάτου Μητροπο-
λίτου Μεσογαίας καί Λαυρεωτικῆς κ.Νικολάου στόν ἱερό ναό Ἁγίου Δημητρίου 
Κερατέας Ἀττικῆς στήν Ἑλλάδα.

ΣΑΒΒΑΤΟ
29 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2016

Χοροστάτησε κατά τήν ἀκολουθία τοῦ ἑσπερινοῦ στήν ἱερά μονή Ἁγίας 
Αἰκατερίνης στή νῆσο Κάλυμνο.

ΚΥΡΙΑΚΗ
30 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2016 Τέλεσε τή Θεία Λειτουργία στήν ἱερά μονή Ἁγίου Σάββα στή νῆσο Κάλυμνο.

ΔΕΥΤΕΡΑ
31 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2016 Τέλεσε τή Θεία Λειτουργία στήν ἱερά μονή Ἁγίου Σάββα στή νῆσο Κάλυμνο.

       ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗ ΜΟΡΦΟΥ ΚΥΡΙΟΥ ΝΕΟΦΥΤΟΥ
 ΧΡΟΝΙΚΑ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2016

Ζ Ζ Ζ

ΠΕΜΠΤΗ
1 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2016

Ὁ Πανιερώτατος Μητροπολίτης Μόρφου κ. Νεόφυτος καὶ ὁ Θεοφιλέστατος 
Ἐπίσκοπος Καρπασίας κ. Χριστοφόρος  παρέστησαν συμπροσευχόμενοι κατὰ 
τὴν Ἀκολουθία τοῦ πανηγυρικοῦ Ἑσπερινοῦ στὸν πανηγυρίζοντα καθεδρικὸ 
ναὸ τοῦ Ἁγίου Μάμαντος στὴν κατεχόμενη Μόρφου, στὸν ὁποῖο προέστη ὁ 
Θεοφιλέστατος Ἐπίσκοπος Λήδρας κ. Ἐπιφάνιος. Κατὰ τὴ διάρκεια τῆς Ἀκο-
λουθίας, ὁ Μητροπολίτης Μόρφου χειροθέτησε σὲ Πρωτοσύγκελλο τῆς Ἱερᾶς 
Μητροπόλεως Μόρφου τὸν Πανοσιολογιώτατο Ἀρχιμανδρίτη Φώτιο Ἰωακείμ.

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
2 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2016

Συλλειτούργησε μὲ τὸν Θεοφιλέστατο Ἐπίσκοπο Λήδρας κ. Ἐπιφάνιο κατὰ τὴ 
Θεία Λειτουργία στὸν πανηγυρίζοντα  καθεδρικὸ ναὸ τοῦ Ἁγίου Μάμαντος στὴν 
κατεχόμενη Μόρφου.

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
2 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2015

Προέστη τῆς Ἀκολουθίας τοῦ Παρακλητικοῦ Κανόνος τοῦ Ἁγίου Μάμαντος 
στὸν πανηγυρίζοντα καθεδρικὸ ναὸ τοῦ Ἁγίου Μάμαντος στὴν κατεχόμενη 
Μόρφου.

ΔΕΥΤΕΡΑ
5 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2016

Χοροστάτησε κατὰ τὴν Ἀκολουθία τοῦ πανηγυρικοῦ Ἑσπερινοῦ στὸν 
πανηγυρίζοντα ἱερὸ ναὸ τοῦ Ἀρχαγγέλου Μιχαὴλ στὴν κοινότητα 
Πλατανιστάσας.

ΤΕΤΑΡΤΗ
7 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2016

Χοροστάτησε κατὰ τὴν Ἀκολουθία τοῦ πανηγυρικοῦ Ἑσπερινοῦ τοῦ Γενεθλίου 
τῆς Θεοτόκου στὴν πανηγυρίζουσα ἱερὰ Μονὴ Παναγίας  τοῦ Ἄρακος στὰ 
Λαγουδερά.

ΠΕΜΠΤΗ
8 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2016

Τέλεσε τὴ Θεία Λειτουργία καὶ κήρυξε τὸν θεῖο λόγο στὴν πανηγυρίζουσα ἱερὰ 
Μονὴ Παναγίας τοῦ Ἄρακος στὰ Λαγουδερά.

ΣΑΒΒΑΤΟ
10 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2016

Τέλεσε τὴ Θεία Λειτουργία καί προέστη τοῦ ἐτησίου μνημοσύνου τῆς 
ἀείμνηστης μητέρας του Μηλιᾶς Μασούρα στὴν ἱερὰ μονὴ τοῦ ἁγίου Νικολάου 
παρὰ τὴν Ὀρούντα.
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ΤΡΙΤΗ
13 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2016

Χοροστάτησε κατὰ τὴν Ἀκολουθία τοῦ πανηγυρικοῦ Ἑσπερινοῦ τῆς ἑορτῆς τῆς 
Ὑψώσεως τοῦ Τιμίου Σταυροῦ στὸν ἱερὸ ναὸ Μεταμορφώσεως τοῦ Σωτῆρος 
στὸν Συνοικισμὸ Ἀνθούπολης, ὅπου καθιερώθηκε πανήγυρις τῶν ἐκτοπισθέντων 
κατοίκων τῆς  κατεχόμενης κοινότητας Κάτω Ζώδειας.

ΤΕΤΑΡΤΗ
14 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 201

Τέλεσε τὴ Θεία Λειτουργία καὶ κήρυξε τὸν θεῖο λόγο στὴν πανηγυρίζουσα ἱερὰ 
Μονὴ Τιμίου Σταυροῦ τοῦ Ἁγιασμάτι στὴν Πλατανιστάσα.

ΤΕΤΑΡΤΗ
14 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2016

Χοροστάτησε κατὰ τὴν Ἀκολουθία τοῦ πανηγυρικοῦ Ἑσπερινοῦ τοῦ ἁγίου 
μεγαλομάρτυρος Νικήτα στὸν πανηγυρίζοντα ὁμώνυμο ἱερὸ ναὸ στὸν 
Συνοικισμὸ Λατσιῶν, ὅπου καθιερώθηκε πανήγυρις τῶν ἐκτοπισθέντων κατοίκων 
τῆς  κατεχόμενης κοινότητας Νικήτα (Μόρφου).

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
16 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2016

Χοροστάτησε κατὰ τὴν Ἀκολουθία τοῦ πανηγυρικοῦ Ἑσπερινοῦ στὸν 
πανηγυρίζοντα ἱερὸ ναὸ τοῦ Ἁγίου Αὐξιβίου στὴν κοινότητα Ἀστρομερίτου, κατά 
τή διάρκεια τοῦ ὁποίου προχείρισε σὲ Οἰκονόμο τὸν ἐκ τῶν ἐφημερίων τοῦ ναοῦ 
Αἰδεσιμολογιώτατο π. Νεκτάριο Νικολάου.  

ΣΑΒΒΑΤΟ
17 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2016

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

ΚΥΡΙΑΚΗ
25 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2016

Χοροστάτησε κατὰ τὴν Ἀκολουθία τοῦ πανηγυρικοῦ Ἑσπερινοῦ στὸν 
πανηγυρίζοντα ἱερὸ ναὸ τοῦ ἁγίου Ἰωάννου τοῦ Θεολόγου στὴν κοινότητα Σινᾶ 
Ὄρους.

ΔΕΥΤΕΡΑ
26 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2016

Τέλεσε τὴ Θεία Λειτουργία καὶ κήρυξε τὸν θεῖο λόγο στὸν πανηγυρίζοντα ἱερὸ 
ναὸ Ἀγίου Ἰωάννου τοῦ Θεολόγου στὴν κοινότητα Σινᾶ Ὄρους.

ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗ ΜΟΡΦΟΥ ΚΥΡΙΟΥ ΝΕΟΦΥΤΟΥ
 ΧΡΟΝΙΚΑ ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2016

Ζ Ζ Ζ
ΣΑΒΒΑΤΟ

1 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2016

Ὁ Πανιερώτατος Μητροπολίτης Μόρφου κ. Νεόφυτος προέστη τῆς Ἀκολουθίας 
τοῦ πανηγυρικοῦ Ἑσπερινοῦ στὸν πανηγυρίζοντα  ἱερὸ ναὸ τοῦ Ἁγίου Κυπριανοῦ 
στὴν κοινότητα Μενίκου.

ΚΥΡΙΑΚΗ
2 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2016

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

ΔΕΥΤΕΡΑ
3 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2016

Χοροστάτησε κατὰ τὴν Ἀκολουθία τοῦ πανηγυρικοῦ Ἑσπερινοῦ  καὶ κήρυξε τὸν 
θεῖο λόγο στὴν πανηγυρίζουσα ἱερὰ Μονὴ τοῦ Ἁγίου Ἰωάννου τοῦ Λαμπαδιστοῦ 
παρὰ τὴν κοινότητα Καλοπαναγιώτου.

ΤΡΙΤΗ
4 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2016

Τέλεσε τὴ Θεία Λειτουργία καὶ κήρυξε τὸν θεῖο λόγο στὴν πανηγυρίζουσα 
ἱερὰ Μονὴ τοῦ Ἁγίου Ἰωάννου τοῦ Λαμπαδιστοῦ παρὰ τὴν κοινότητα 
Καλοπαναγιώτη.
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ΤΡΙΤΗ
4 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2016

Προέστη τῆς Ἀκολουθίας τοῦ Παρακλητικοῦ Κανόνος καὶ τῶν Χαιρετισμῶν τοῦ 
ἁγίου Ἰωάννου τοῦ Λαμπαδιστοῦ στὴν πανηγυρίζουσα ἱερὰ Μονὴ τοῦ Ἁγίου 
παρὰ τὴν κοινότητα Καλοπαναγιώτου.

ΣΑΒΒΑΤΟ
7 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2016

Τέλεσε τὴ Θεία Λειτουργία καὶ κήρυξε τὸν θεῖο λόγο ἐπὶ τῇ μνήμη τοῦ ἁγίου 
ἱερομάρτυρος Ἀρτέμωνος τοῦ ἐν τῷ Αὐλῶνι τῆς Σολίας, στὸν ἱερὸ ναὸ 
Μεταμορφώσεως τοῦ Σωτῆρος στὴν κοινότητα Ἀκακίου.

ΣΑΒΒΑΤΟ
8 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2016

Προέστη τῆς Ἀκολουθίας τοῦ πανηγυρικοῦ Ἑσπερινοῦ καὶ κήρυξε τὸν θεῖο λόγο 
στὸ πανηγυρίζον ἱερὸ παρεκκλήσιο τῶν Ἁγίων Ἀνδρονίκου καί Ἀθανασίας στὸ 
Γυμνάσιο καὶ Λύκειο Σολέας στὴν Εὐρύχου.

ΚΥΡΙΑΚΗ
9 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2016

Τέλεσε τὴ Θεία Λειτουργία στὸν ἱερὸ ναὸ τοῦ  Ἁγίου Αὐξιβίου στὴν κοινότητα 
Ἀστρομερίτου, κήρυξε τὸν θεῖο λόγο καὶ τέλεσε δέηση ὑπὲρ ἀνευρέσεως τῶν 
ἀγνοουμένων τῆς τουρκικῆς εἰσβολῆς τοῦ 1974, συντμήσεως τοῦ χρόνου τῆς 
δοκιμασίας καὶ ἐπιστροφῆς τῶν προσφύγων στὶς ἑστίες τους. Στὴ συνέχεια, 
συμμετέσχε στὴν 36η Ἀντικατοχικὴ Ἐκδήλωση-Πορεία τοῦ Δήμου Μόρφου.

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
14 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2016

Προέστη τῆς ἐξοδίου Ἀκολουθίας τῆς ἀείμνηστης μητέρας τοῦ π. Κυριακοῦ 
Χριστοφῆ μακαριστῆς Σωτήρας, στὸν ἱερὸ ναὸ Ἀποστόλου Ἀνδρέα, στὸ 
Νικητάρι.

ΠΕΜΠΤΗ
20 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2016

Χοροστάτησε κατὰ τὴν Ἀκολουθία τοῦ πανηγυρικοῦ Ἑσπερινοῦ στὸν 
πανηγυρίζοντα ἱερὸ ναὸ τῶν Ὁσίων Βαρνάβα καὶ Ἱλαρίωνος στὴν κοινότητα 
Περιστερώνας (Μόρφου).

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
21 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2016

Τέλεσε τὴ Θεία Λειτουργία καὶ κήρυξε τὸν θεῖο λόγο στὸν πανηγυρίζοντα 
ἱερὸ ναὸ τῶν Ὁσίων Βαρνάβα καὶ Ἱλαρίωνος στὴν κοινότητα Περιστερώνας 
(Μόρφου).

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
21 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2016

Προέστη τῆς Ἀκολουθίας τοῦ Παρακλητικοῦ Κανόνος καὶ τῶν Χαιρετισμῶν στὸν 
πανηγυρίζοντα ἱερὸ ναὸ τῶν Ὁσίων Βαρνάβα καὶ Ἱλαρίωνος στὴν κοινότητα 
Περιστερώνας (Μόρφου).

ΣΑΒΒΑΤΟ
22 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2016

Τέλεσε τὴν ἀκολουθία τοῦ Ἁγιασμοῦ στὸ Ἱερὸ Ἡσυχαστήριο τοῦ Ὁσίου Σεραφεὶμ 
τοῦ Σαρὼφ στὴ Σκουριώτισσα καὶ εὐλόγησε τὴν ἔναρξη τῆς «Πορείας στὰ 
βήματα τῶν ἁγίων Ἀποστόλων».   

ΚΥΡΙΑΚΗ
23 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2016

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

ΚΥΡΙΑΚΗ
23 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2016

Προέστη τῆς ὑποδοχῆς τῆς ἱερᾶς εἰκόνος τῆς βαπτίσεως τοῦ ἁγίου Ἡρακλειδίου 
ἀπὸ τοὺς Ἀποστόλους Παῦλο, Βαρνάβα καὶ Μᾶρκο στὴν ἱερὰ μονὴ Ἁγίου 
Ἰωάννου τοῦ Λαμπαδιστοῦ στὸν Καλοπαναγιώτη, καὶ στὴ συνέχεια τῆς 
Ἀκολουθίας τοῦ Παρακλητικοῦ Κανόνος καὶ τῶν Χαιρετιστηρίων Οἴκων τοῦ 
ἁγίου Ἡρακλειδίου, καὶ ἀπηύθυνε πατρικοὺς λόγους στοὺς παρισταμένους καὶ 
σὲ ὅσους εἶχαν διοργανώσει καὶ μετάσχει στὴν «Πορεία στὰ βήματα τῶν ἁγίων 
Ἀποστόλων».
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ΤΡΙΤΗ
25 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2016

Χοροστάτησε κατὰ τὴν Ἀκολουθία τοῦ πανηγυρικοῦ Ἑσπερινοῦ στὸν 
πανηγυρίζοντα ἱερὸ ναὸ τοῦ Ἁγίου Δημητρίου στὴν κοινότητα Ἁγίου Δημητρίου 
(Μαραθάσης). 

ΤΕΤΑΡΤΗ
26 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2016

Τέλεσε τὴ Θεία Λειτουργία καὶ κήρυξε τὸν θεῖο λόγο στὸν πανηγυρίζοντα ἱερὸ 
ναὸ τοῦ Ἁγίου Δημητρίου στὴν κοινότητα Ἁγίου Δημητρίου (Μαραθάσης). 

ΠΕΜΠΤΗ
27 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2016

Προέστη τῆς ἐξοδίου Ἀκολουθίας τῆς ἀείμνηστης Χρυστούλλας Μηναΐδου στὸν 
ἱερὸ ναὸ τοῦ Ἁγίου Γεωργίου στὴν κοινότητα Εὐρύχου.

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
28 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2016

Προέστη τῆς πανηγυρικῆς Δοξολογίας τῆς 28ης Ὀκτωβρίου 1940 στὸν ἱερὸ 
ναὸ τοῦ Ἁγίου Γεωργίου στὴν κοινότητα Εὐρύχου. Τὸν πανηγυρικό τῆς ἡμέρας 
ἐκφώνησε ἡ κα Ὀλυμπία Στυλιανοῦ, Γενικὴ Διευθύντρια τοῦ Ὑπουργείου 
Γεωργίας, Ἀγροτικῆς Ἀνάπτυξης καὶ Περιβάλλοντος. 

ΚΥΡΙΑΚΗ
30 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2016

Τέλεσε τὴ Θεία Λειτουργία καὶ κήρυξε τὸν θεῖο λόγο στὸν ἱερὸ ναὸ τῆς  Ἁγίας 
Παρασκευῆς στὴν κοινότητα Τεμβριᾶς. 

 
  ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΑΣ ΚΑΙ ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΥ ΚΥΡΙΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ

ΧΡΟΝΙΚΑ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2016

      Ζ Ζ Ζ
ΚΥΡΙΑΚΗ 

4 ΣΕΠΤΕΜΒΡΊΟΥ 2016 

Ο Πανιερώτατος Μητροπολίτης Κωνσταντίας και Αμμοχώστο κ. Βασίλειος 
προέστη της Θείας Λειτουργίας στον Ιερό ναό Αγίου Προκοπίου στο Μετόχι 
Κύκκου και κήρυξε τον θείο λόγο.

ΔΕΥΤΕΡΑ 
5 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2016 

Χοροστάτησε κατά την ακολουθία του εσπερινού στον πανηγυρίζοντα Ιερό Ναό 
Αρχαγγέλου Μιχαήλ στο Φρέναρος.

ΤΡΊΤΗ 
6 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2016 

Τέλεσε τη Θεία Λειτουργία στον πανηγυρίζοντα Ιερό Ναό Αρχαγγέλου Μιχαήλ 
στο Φρέναρος.

ΤΕΤΑΡΤΗ 
7 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2016

Χοροστάτησε κατά την ακολουθία του εσπερινού του Γενεσίου της Θεοτόκου 
στον Ιερό Ναό Αγίου Στυλιανού Λινόπετρας, στον οποίο παρέστησαν οι 
πρόσφυγες κάτοικοι της ενορίας Χρυσοσπηλιωτίσσης Κάτω Βαρωσίων, η οποία 
πανηγύριζε στις 8 Σεπτεμβρίου.

ΠΕΜΠΤΗ 
8 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2016

Τέλεσε τη Θεία Λειτουργία στον πανηγυρίζοντα Ιερό Ναό Παναγίας στην Αγία 
Νάπα.

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 
9 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2016 

Τέλεσε τους Αγιασμούς για την έναρξη της Νέας Σχολικής Χρονιάς στο Λύκειο 
Κοκκινοχωρίων, Γυμνάσιο Κοκκινοχωρίων και στο Ιδιωτικό σχολείο Xenion στο 
Παραλίμνι.

ΚΥΡΙΑΚΗ 
11 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2016 Τέλεσε τη Θεία Λειτουργία στον Ιερό Ναό  Αγίας Βαρβάρας  στο Παραλίμνι.
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ΔΕΥΤΕΡΑ 
12 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2016 Έλαβε μέρος στις εργασίες της Ιεράς Συνόδου της Εκκλησίας της Κύπρου.

ΤΡΙΤΗ
13 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2016 

Τέλεσε τον  Αγιασμό  για την έναρξη της Νέας Σχολικής Χρονιάς στο Γυμνάσιο 
Ειρήνης και Ελευθερίας στη Δερύνεια.

ΤΕΤΑΡΤΗ 14 - ΠΕΜΠΤΗ 
22 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2016 

Μετέβη στα Πεσκάρα – Ιταλίας για να συμμετάσχει στις εργασίες του Μικτού 
Διαλόγου Ορθοδόξων και Ρωμαιοκαθολικών.

ΚΥΡΙΑΚΗ
25 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2016 

Τέλεσε τη Θεία Λειτουργία στον Μητροπολιτικό Ναό Αγίου Γεωργίου 
Παραλιμνίου και προέστη  του μνημοσύνου του ήρωα Τάσου Μάρκου.

ΠΕΜΠΤΗ
30 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2016 Παραβρέθηκε στην τελετή θεμελίου λίθου στη Μαρίνα Αγίας Νάπας.

  ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΑΣ ΚΑΙ ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΥ ΚΥΡΙΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ
ΧΡΟΝΙΚΑ  ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ  2016

      Ζ Ζ Ζ
ΚΥΡΙΑΚH

2 ΟΚΤΩΒΡIΟΥ 2016

Ο Πανιερώτατος Μητροπολίτης Κωνσταντίας και Αμμοχώστου κ. Βασίλειος 
προέστη της Θείας Λειτουργίας στον  Ιερό ναό Παναγίας Αγίας Νάπας 
και προέστη  του ετήσιου  μνημοσύνου του ήρωα Λουκά Λουκά, ο οποίος 
σκοτώθηκε κατά τον Απελευθερωτικό αγώνα 1955-59 

ΤΡΊΤΗ 
4 ΟΚΤΩΒΡIΟΥ 2016

Ομιλία προς τους Επιθεωρητές Λειτουργούς Μέσης Εκπαίδευσης και τους 
Διευθυντές Σχολείων της Αρχιεπισκοπικής περιφέρειας με θέμα τη συμβολή της 
Αγίας και Μεγάλης Συνόδου στην Παιδεία, που πραγματοποιήθηκε στην Ιερά 
Αρχιεπισκοπή.

ΤΕΤAΡΤΗ 
5 ΟΚΤΩΒΡIΟΥ 2016

Χοροστάτησε κατά την ακολουθία του εσπερινού στην πανηγυρίζουσα Ιερά 
Μόνη Αγίου Κενδέου στο χωριό Αυγόρου.

ΠΈΜΠΤΗ 
6 ΟΚΤΩΒΡIΟΥ 2016

Τέλεσε τη Θεία Λειτουργία στην πανηγυρίζουσα Ιερά Μόνη Αγίου Κενδέου στο 
χωριό Αυγόρου.

ΠΑΡΑΣΚΕΥH
 7 ΟΚΤΩΒΡIΟΥ 2016

Παρέστη στην  εκδήλωση  των αποκαλυπτηρίων μνημείου ηρώων ΕΟΚΑ που 
έγινε στο Παραλίμνι.
Συμμετείχε στο συνέδριο του Παγκόσμιου Συμβουλίου Εκκλησιών που 
φιλοξένησε η Ιερά Μητρόπολη Κωνσταντίας- Αμμοχώστου.

ΣAΒΒΑΤΟ 
8 ΟΚΤΩΒΡIΟΥ 2016

Συμμετείχε στο συνέδριο του Παγκόσμιου Συμβούλιου Εκκλησιών που 
φιλοξένησε η Ιερά Μητρόπολη Κωνσταντίας - Αμμοχώστου.
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ΚΥΡΙΑΚH
9 ΟΚΤΩΒΡIΟΥ 2016

Αρχιερατικό Συλλείτουργο στον Μητροπολιτικό  Ναό  Αγίου   Γεωργίου 
Παραλιμνίου, προϊσταμένου του Πανιερωτάτου Μητροπολίτου Κωνσταντίας 
– Αμμοχώστου κ. Βασιλείου και   συλλειτουργούντων των Σεβασμιωτάτων 
Μητροπολιτών Σασίμων Γεννάδιου (Οικουμενικού Πατριαρχείου), Ζιμπάπουε 
κ. Σεραφείμ (Πατριαρχείου Αλεξανδρείας) και Σεβ, Αρχιεπίσκοπου Γεράσων 
κ. Θεοφάνη (Πατριαρχείου Ιεροσολύμων). 
Συμμετείχε στο συνέδριο του Παγκόσμιου Συμβούλιου Εκκλησιών που 
φιλοξένησε η Ιερά Μητρόπολη Κωνσταντίας και Αμμοχώστου.
Παρέστη στην έναρξη του Μεσαιωνικού Φεστιβάλ στην Αγία Νάπα.

ΔΕΥΤEΡΑ
 10 ΟΚΤΩΒΡIΟΥ 2016

Συμμετείχε στο συνέδριο του Παγκόσμιου Συμβούλιου Εκκλησιών που 
φιλοξένησε η Ιερά Μητρόπολη Κωνσταντίας - Αμμοχώστου.

ΤΡIΤΗ 
11 ΟΚΤΩΒΡIΟΥ 2016

Συμμετείχε στο συνέδριο του Παγκόσμιου Συμβούλιου Εκκλησιών που 
φιλοξένησε η Ιερά Μητρόπολη Κωνσταντίας - Αμμοχώστου.

ΤΕΤAΡΤΗ 
12 ΟΚΤΩΒΡIΟΥ 2016

Συμμετείχε στο συνέδριο του Παγκόσμιου Συμβούλιου Εκκλησιών που 
φιλοξένησε η Ιερά Μητρόπολη Κωνσταντίας - Αμμοχώστου.

ΠΑΡΑΣΚΕΥH 
14 ΟΚΤΩΒΡIΟΥ 2016

Παρέστη στην  εκδήλωση τιμής και μνήμης στους πεσόντες κατά το 74 
Αμμοχωστιανούς, που  πραγματοποιήθηκε στο Πολιτιστικό Κέντρο του Δήμου 
Αμμοχώστου στη Δερύνεια, στην παρουσία του Προέδρου της Δημοκρατίας. 
Προηγήθηκε κατάθεση στεφάνων.

ΚΥΡΙΑΚH 
16 ΟΚΤΩΒΡIΟΥ 2016

Αρχιερατικό   Συλλείτουργο προεξάρχοντος του Μακαριωτάτου Αρχιεπισκόπου 
Κύπρου κ.κ. Χρυσοστόμου και συλλειτουργούντος  του Πανιερωτάτου Μητρο-
πολίτη Κωνσταντίας κ. Βασιλείου. Εγκαίνια 4ης Διεθνούς έκθεσης Βιβλίου. 

ΠΈΜΠΤΗ 
20 ΟΚΤΩΒΡIΟΥ 2016

Συμμετείχε στο συνέδριο της Βιβλικής Εταιρείας,  που φιλοξένησε η Ιερά 
Μητρόπολη Κωνσταντίας - Αμμοχώστου.
Παρέστη στην τελετή έναρξης του 6ου κύκλου Διαλέξεων του  Σαλαμίνιου 
Ελεύθερου Πανεπιστημίου Αμμοχώστου.

ΠΑΡΑΣΚΕΥH
 21- ΔΕΥΤEΡΑ 24  

ΟΚΤΩΒΡIΟΥ 2016

Συμμετείχε στο συνέδριο της Βιβλικής Εταιρείας  που φιλοξένησε η Ιερά 
Μητρόπολη Κωνσταντίας - Αμμοχώστου.
Επίσημη επίσκεψη στο Οικουμενικό Πατριαρχείο με την ευκαιρία των είκοσι 
πέντε  χρόνων από της εκλογής του Οικουμενικού Πατριάρχη κ.κ. Βαρθολομαίου

ΤΡIΤΗ
 25 ΟΚΤΩΒΡIΟΥ 2016

Χοροστάτησε κατά την ακολουθία του εσπερινού στον πανηγυρίζοντα Ιερό Ναό 
Αγίου Δημητρίου στο Παραλίμνι.

ΤΕΤAΡΤH 
26 ΟΚΤΩΒΡIΟΥ 2016

Τέλεσε τη Θεία Λειτουργία στον πανηγυρίζοντα Ιερό Ναό Αγίου Δημητρίου στο 
Παραλίμνι

ΠΑΡΑΣΚΕΥH 
28 ΟΚΤΩΒΡIΟΥ 2016

Προέστη της Δοξολογίας για την Εθνική Επέτειο στον Μητροπολιτικό Ναό 
Αγίου Γεωργίου Παραλιμνίου. Την Κυβέρνηση εκπροσώπησε ο Υπουργός 
Δικαιοσύνης κ. Ιωνάς Νικολάου  και τον πανηγυρικό της  ημέρας εκφώνησε ο 
κ. Γιώργος Κάκκουρας, Επιθεωρητής Θρησκευτικών Μέσης Εκπαίδευσης.
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ΣAΒΒΑΤΟ
29 ΟΚΤΩΒΡIΟΥ 2016

Χοροστάτησε κατά την ακολουθία του εσπερινού στον πανηγυρίζοντα Ιερό Ναό 
Αγίου Θεράποντος στο Λυθροδόντα.

ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗ ΚΥΚΚΟΥ ΚΑΙ ΤΗΛΛΥΡΙΑΣ ΚΥΡΙΟΥ ΝΙΚΗΦΟΡΟΥ
ΧΡΟΝΙΚΑ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2016

 Ζ Ζ Ζ
ΔΕΥΤΕΡΑ

7 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2016
Ὁ Πανιερώτατος Μητροπολίτης Κύκκου χοροστάτησε κατά τήν ἀκολουθία τοῦ 
ἑσπερινοῦ στήν πανηγυρίζουσα ἱερά Μονή τῆς Παναγίας τοῦ Κύκκου. 

ΤΡΙΤΗ
8 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2016

Συλλειτούργησε μέ τόν Μητροπολίτη Κυρηνείας κ. Χρυσόστομο στήν πανηγυ-
ρίζουσα ἱερά Μονή τῆς Παναγίας τοῦ Κύκκου καί κήρυξε τόν θεῖο λόγο.

ΔΕΥΤΕΡΑ
12 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2016 Παρέστη στή συνεδρία τῆς Ἱερᾶς Συνόδου στήν Ἱερά Ἀρχιεπισκοπή Κύπρου.

ΤΕΤΑΡΤΗ
14 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2016

Τέλεσε τή Θεία Λειτουργία τῆς παγκοσμίου Ὑψώσεως τοῦ Τιμίου καί Ζωοποιοῦ 
Σταυροῦ στόν ἱερό ναό τοῦ ἁγίου Προκοπίου στό Μετόχιο τῆς ἱερᾶς Μονῆς τῆς 
Παναγίας τοῦ Κύκκου στή Λευκωσία.

ΤΕΤΑΡΤΗ
28 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2016

Δέχθηκε τόν Δήμαρχο τῆς Πόλης Χρυσοχοῦς κ. Ἄγγελο Γεωργίου,  στόν ὁποῖο 
καὶ παρέθεσε γεῦμα.

ΠΕΜΠΤΗ
29 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2016

Δέχθηκε τόν Πρόεδρο τοῦ κόμματος «Συμμαχία Πολιτῶν» κ. Γιῶργο Λιλλήκα,  
στόν ὁποῖο καὶ παρέθεσε γεῦμα.

ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗ ΚΥΚΚΟΥ ΚΑΙ ΤΗΛΛΥΡΙΑΣ ΚΥΡΙΟΥ ΝΙΚΗΦΟΡΟΥ
ΧΡΟΝΙΚΑ ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2016

Ζ Ζ Ζ
ΔΕΥΤΕΡΑ

3 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2016

Ὁ Πανιερώτατος Μητροπολίτης Κύκκου δέχθηκε τόν Διευθυντή Τμήματος 
Τροχαίας Ἀρχηγείου κ. Γιαννάκη Χαραλάμπους καί τόν Βοηθό Ἀρχηγό 
Ἐκπαίδευσης κ. Χριστάκη Μαυρή, στοὺς ὁποίους καὶ  παρέθεσε γεῦμα.   

ΤΕΤΑΡΤΗ
5 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2016

Δέχθηκε τόν Σεβασμιώτατο Μητροπολίτη Προύσης κ. Ἐλπιδοφόρο στὸν ὁποὶο 
καὶ παρέθεσε γεῦμα.

ΠΕΜΠΤΗ
6 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2016

Παρέστη στήν παρουσίαση τοῦ βιβλίου τοῦ Γιάννη Καρεκλᾶ «Κυπριακό 1950-
1974, Δίκαιες Ἀξιώσεις, Λάθος Ἐπιλογές», πού πραγματοποιήθηκε στήν αἴθουσα 
τελετῶν τοῦ Πολιτιστικοῦ Ἱδρύματος Ἱερᾶς Μονῆς Κύκκου στόν Ἀρχάγγελο.

ΣΑΒΒΑΤΟ
8 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2016 Τέλεσε Ἁγιασμό στό Τμῆμα Θεολογίας τοῦ Πανεπιστημίου Λευκωσίας.

ΤΡΙΤΗ
25 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2016 Δέχθηκε τόν Διοικητή της ΕΛΔΥΚ Συνταγματάρχη Προκόπιο Μαυραγάνη.



617ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗ  ΤΑΜΑΣΟΥ ΚΑΙ ΟΡΕΙΝΗΣ ΧΡΟΝΙΚΑ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ

        ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗ ΤΑΜΑΣΟΥ ΚΑΙ ΟΡΕΙΝΗΣ ΚΥΡΙΟΥ ΗΣΑΪΟΥ
        ΧΡΟΝΙΚΑ  ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2016

       Ζ Ζ Ζ
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 

2 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2016

Ο Πανιερώτατος Μητροπολίτης Ταμασού και Ορεινής κ. Ησαΐας το εσπέρας 
συχοροστάτησε μετά του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Διδυμοτείχου και 
Ορεστιάδος κ. Δαμασκηνού και του Θεοφιλεστάτου Επισκόπου Νεαπόλεως 
κ. Πορφυρίου κατά την ακολουθία του Εσπερινού των Εγκαινίων του ιερού ναού 
του Αγίου Δημητριανού στα Πέρα Ορεινής.

ΣΑΒΒΑΤΟ
3 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2016

Συλλειτούργησε με τον Σεβασμιώτατο Μητροπολίτη Διδυμοτείχου και 
Ορεστιάδος κ. Δαμασκηνό και τον Θεοφιλέστατο Επίσκοπο Νεαπόλεως 
κ. Πορφύριο στον ιερό ναό του Αγίου Δημητριανού στα Πέρα Ορεινής και 
προέστη της ακολουθίας των Εγκαινίων.

ΤΕΤΑΡΤΗ
7 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2016

Χοροστάτησε κατά την ακολουθία του Εσπερινού της εορτής του Γενεθλίου της 
Θεοτόκου στον ιερό ναό Παναγίας Οδηγήτριας στο Παλαιομέτοχο και κήρυξε 
τον θείο λόγο.

ΠΕΜΠΤΗ
8 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2016

Λειτούργησε στον πανηγυρίζοντα ιερό ναό της Παναγίας Καθολικής στην 
Ψημολόφου και κήρυξε τον θείο λόγο.  

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
9 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2016

Το εσπέρας χοροστάτησε κατά την ακολουθία του Εσπερινού της εορτής του 
Οσίου Ησαΐου, του Κτίτορος της Μονής Κύκκου, στον Καθεδρικό Ναό του Αγίου 
Νικολάου στο Επισκοπειό και κήρυξε τον θείο λόγο.    

ΣΑΒΒΑΤΟ
10 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2016

Λειτούργησε στον Καθεδρικό Ναό του Αγίου Νικολάου στο Επισκοπειό και 
κήρυξε τον θείο λόγο. Μετά τη Θεία Λειτουργία δέχτηκε, με την ευκαιρία των 
ονομαστηρίων του τις ευχές του κλήρου και του λαού. Με την ιδία ευκαιρία 
ευχήθηκαν  στον Πανιερώτατο με συγχαρητήρια γράμματά τους Αρχιερείς, τόσο 
από την Κύπρο όσο και από το εξωτερικό, πολιτειακοί και στρατιωτικοί άρχοντες 
και πλήθος κόσμου.     

ΠΕΜΠΤΗ
15 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2016

Το εσπέρας τέλεσε τον Αγιασμό των εγκαινίων του Βυζαντινού Μουσείου 
της Μητροπόλεως, ανέγνωσε χαιρετισμό και στη συνέχεια τέλεσε τα 
εγκαίνια του Μουσείου μαζί με τον Υπουργό Συγκοινωνιών και Έργων 
κ. Μάριο Δημητριάδη.

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
16 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2016

Παρέστη στην τελετή έναρξης του Α΄ Επιστημονικού Συνεδρίου Βυζαντινής 
Ιστορίας και Τέχνης που διοργάνωσε η Ιερά Μητρόπολις Ταμασού και Ορεινής 
και ανέγνωσε την εναρκτήρια ομιλία του.
Το εσπέρας χοροστάτησε κατά την ακολουθία του Πανηγυρικού Εσπερινού στην 
πανηγυρίζουσα Ιερά Μονή του Αγίου Ηρακλειδίου και κήρυξε τον θείο λόγο.  

ΚΥΡΙΑΚΗ
18 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2016

Λειτούργησε στον Καθεδρικό Ναό του Αγίου Νικολάου στο Επισκοπειό και 
κήρυξε τον θείο λόγο.



618 ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗ  ΤΑΜΑΣΟΥ ΚΑΙ ΟΡΕΙΝΗΣ  ΧΡΟΝΙΚΑ ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ

ΔΕΥΤΕΡΑ
19 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2016

Επισκέφθηκε το ιδιωτικό Γυμνάσιο – Λύκειο «Ολύμπιο», τέλεσε τον Αγιασμό για 
την έναρξη των μαθημάτων της νέας σχολικής χρονιάς και μίλησε στους μαθητές.

ΤΕΤΑΡΤΗ
21 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2016

Επισκέφθηκε το Λύκειο «Μιχαήλ Κουτσόφτα –Ανδρέα Παναγίδη» 
Παλιομετόχου, τέλεσε τον Αγιασμό για την έναρξη των μαθημάτων της νέας 
σχολικής χρονιάς και μίλησε στους μαθητές.

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
23 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2016

Επισκέφθηκε το Περιφερειακό Δημοτικό Σχολείο Ταμασού, τέλεσε τον Αγιασμό 
για την έναρξη των μαθημάτων της νέας σχολικής χρονιάς και μίλησε στους 
μαθητές.

ΚΥΡΙΑΚΗ
25 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2016

Λειτούργησε στον Καθεδρικό Ναό του Αγίου Νικολάου στο Επισκοπειό, κήρυξε 
τον θείο λόγο και τέλεσε το ετήσιο μνημόσυνο του αειμνήστου ιερέως της 
Κοινότητας π. Σωκράτη Παπαδόπουλου.
Το εσπέρας χοροστάτησε κατά την ακολουθία του πανηγυρικού Εσπερινού στην 
πανηγυρίζουσα Ιερά Μονή του Αγίου Ιωάννου του Θεολόγου παρά το Φικάρδου 
και κήρυξε τον θείο λόγο.

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
30 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2016

Το εσπέρας προέστη της ακολουθίας της υποδοχής του ιερού Λειψάνου της 
Αγίας Ενδόξου Μεγαλομάρτυρος Μαρίνης στον ιερό ναό της Αγίας Μαρίνης 
στον Αναλυόντα. 

       ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗ ΤΑΜΑΣΟΥ ΚΑΙ ΟΡΕΙΝΗΣ ΚΥΡΙΟΥ ΗΣΑΪΟΥ
          ΧΡΟΝΙΚΑ ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2016

       Ζ Ζ Ζ 
ΚΥΡΙΑΚΗ

2 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2016
Ο Πανιερώτατος Μητροπολίτης Ταμασού και Ορεινής κ. Ησαΐας λειτούργησε 
στον ιερό ναό της Αγίας Μαρίνης στον Αναλυόντα και κήρυξε τον θείο λόγο.

ΔΕΥΤΕΡΑ
3 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2016

Το εσπέρας χοροστάτησε κατά την ακολουθία του Εσπερινού στον 
πανηγυρίζοντα ιερό ναό του Αγίου Θεοδώρου του Ταμασέως στο Πολιτικό και 
κήρυξε τον θείο λόγο.

ΤΡΙΤΗ
4 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2016

Επισκέφθηκε την Ιερατική Σχολή «Απόστολος Βαρνάβας» στη Λευκωσία και 
τέλεσε τον Αγιασμό με την ευκαιρία της έναρξης των μαθημάτων για τη νέα 
ακαδημαϊκή χρονιά 2016-2017.
Το εσπέρας παρέστη και απηύθυνε χαιρετισμό στη συνάντηση των στελεχών 
– συνεργατών του Γραφείου Ποιμαντικής Διακονίας της Ιεράς Μητροπόλεως 
Ταμασού και Ορεινής, που έγινε με την ευκαιρία της έναρξης της νέας 
κατηχητικής περιόδου.  

ΠΕΜΠΤΗ
6 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2016

Παρέστη σε εκδήλωση που έγινε στο Κέντρο Μελετών της Ιεράς Μονής Κύκκου 
στον Αρχάγγελο, όπου έγινε η παρουσίαση του βιβλίου του Δημοσιογράφου 
κ. Γιάννη Καρεκλά με τίτλο «Κυπριακό 1950-1974 Δίκαιες Αξιώσεις - Λάθος 
Επιλογές».  
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ΚΥΡΙΑΚΗ
9 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2016

Λειτούργησε στον πανηγυρίζοντα ιερό ναό των Αγίων Ανδρονίκου και 
Αθανασίας στο Τσέρι και κήρυξε τον θείο λόγο.    

ΠΕΜΠΤΗ
13 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2016 Προήδρευσε συνεδρίας της Θρονικής Επιτροπής της Μητροπόλεως.     

ΣΑΒΒΑΤΟ
15 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2016

Τέλεσε τον Αγιασμό για την έναρξη των μαθημάτων της Σχολής Βυζαντινής 
Μουσικής της Μητροπόλεως Ταμασού και Ορεινής.

ΚΥΡΙΑΚΗ
16 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2016

Λειτούργησε στον ιερό ναό του Αγίου Γεωργίου στους Καπέδες, κήρυξε τον θείο 
λόγο και τέλεσε το Εθνικό Μνημόσυνο των Ηρώων της Κοινότητας.  

ΔΕΥΤΕΡΑ
17 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2016

Το εσπέρας χοροστάτησε κατά την ακολουθία του πανηγυρικού Εσπερινού στον 
πανηγυρίζοντα ιερό ναό του Αποστόλου Λουκά στο Παλαιχώρι και κήρυξε τον 
θείο λόγο.

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
21 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2016

Παρέστη και μίλησε σε Σύναξη των Κληρικών της Ιεράς Μητροπόλεως Ταμασού 
και Ορεινής.

ΣΑΒΒΑΤΟ
22 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2016

Λειτούργησε στον ιερό ναό του Αγίου Γεωργίου στην Πάνω Δευτερά και κήρυξε 
τον θείο λόγο. Κατά τη διάρκεια της Θείας Λειτουργίας χειροτόνησε σε Διάκονο 
τον κ. Μνάσωνα Φουρτούνη.

ΚΥΡΙΑΚΗ
23 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2016

Λειτούργησε στον ιερό ναό του Αγίου Γεωργίου στην Πάνω Δευτερά και κήρυξε 
τον θείο λόγο. Κατά τη διάρκεια της Θείας Λειτουργίας χειροτόνησε τον 
Διάκονο Μνάσωνα Φουρτούνη σε Πρεσβύτερο και χειροθέτησε σε Οικονόμο τον 
Πρεσβύτερο Ανδρέα Τουλούμη.

ΤΡΙΤΗ
25 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2016

Το εσπέρας χοροστάτησε κατά την ακολουθία του Πανηγυρικού Εσπερινού 
στον πανηγυρίζοντα ιερό ναό του Αγίου Δημητρίου στον Δήμο Πετρουπόλεως 
Αττικής και κήρυξε τον θείο λόγο.

ΤΕΤΑΡΤΗ
26 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2016

Συλλειτούργησε με τον Θεοφιλέστατο Επίσκοπο Έγκρας (Πατριαρχείο Σερβίας) 
κ. Ιερώνυμο στον πανηγυρίζοντα ιερό ναό του Αγίου Δημητρίου στον Δήμο 
Πετρουπόλεως Αττικής και κήρυξε τον θείο λόγο.

ΣΑΒΒΑΤΟ
29 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2016

Παρέστη στα εγκαίνια της νέας πτέρυγας του Γυμναστηρίου «Παλέ ντε σπορ» 
Δευτεράς και τέλεσε τον Αγιασμό.

ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤH ΤΡΙΜΥΘΟΥΝΤΟΣ  ΚΥΡΙΟΥ  ΒΑΡΝΑΒΑ
ΧΡΟΝΙΚΑ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2016 

          Ζ Ζ Ζ
ΠΕΜΠΤΗ

1 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2016

Ὁ Πανιερώτατος Μητροπολίτης Τριμυθοῦντος κύριος Βαρνάβας χοροστάτησε 
κατά τήν ἀκολουθία τοῦ Ἑσπερινοῦ στόν πανηγυρίζοντα Ἱερό Ναό Ἁγίου 
Μάμαντος Ἀλαμινοῦ.
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ΚΥΡΙΑΚΗ
4 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2016 Λειτούργησε στό παρεκκλήσιο τῆς Ἁγίας Παρασκευῆς στή Μοσφιλωτή. 

ΤΕΤΑΡΤΗ-ΠΕΜΠΤΗ
7-8 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2016

Χοροστάτησε κατά τήν ἀκολουθία τοῦ Ἑσπερινοῦ στόν πανηγυρίζοντα Ἱερό Ναό 
Παναγίας Σκαρίνου.
Προέστη ἀγρυπνίας, μέ τήν εὐκαιρία τῆς ἑορτῆς τοῦ Γενεθλίου τῆς Θεοτόκου, 
στό παρεκκλήσιο τῆς Ἁγίας Παρασκευῆς στή Μοσφιλωτή.

ΚΥΡΙΑΚΗ
11 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2016 Λειτούργησε στόν Ἱερό Ναό Ἁγίου Γεωργίου Βάβλας καί κήρυξε τόν θεῖο λόγο.

ΤΡΙΤΗ-ΤΕΤΑΡΤΗ
13-14 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2016

Λειτούργησε κατά τή διάρκεια ἀγρυπνίας, μέ τήν εὐκαιρία τῆς ἑορτῆς τῆς 
Ὑψώσεως τοῦ Τιμίου Σταυροῦ, στήν πανηγυρίζουσα Ἱερά Μονή Σταυροβουνίου.

ΚΥΡΙΑΚΗ
18 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2016

Λειτούργησε στόν Ἱερό Ναό Τιμίου Σταυροῦ Ἄνω Λευκάρων καί κήρυξε τόν θεῖο 
λόγο.

ΤΕΤΑΡΤΗ
21 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2016

Χοροστάτησε κατά τήν ἀκολουθία τοῦ Ἑσπερινοῦ στόν πανηγυρίζοντα Ἱερό Ναό 
Ἁγίου Φωκᾶ Ἀθηαίνου. 

ΠΕΜΠΤΗ
22 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2016

Λειτούργησε στόν πανηγυρίζοντα Ἱερό Ναό Ἁγίου Φωκᾶ Ἀθηαίνου καί κήρυξε 
τόν θεῖο λόγο.

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
23 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2016

Χοροστάτησε κατά τήν ἀκολουθία τοῦ Ἑσπερινοῦ στήν πανηγυρίζουσα Ἱερά 
Μονή Ἁγίας Θέκλης Μοσφιλωτῆς.

ΣΑΒΒΑΤΟ
24 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2016

Λειτούργησε στήν πανηγυρίζουσα Ἱερά Μονή Ἁγίας Θέκλης Μοσφιλωτῆς καί 
κήρυξε τόν θεῖο λόγο.

ΚΥΡΙΑΚΗ
25 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2016

Λειτούργησε στόν Ἱερό Ναό Ἁγίας Μαρίνης Ὁρᾶς καί κήρυξε τόν θεῖο λόγο.
Χοροστάτησε κατά τήν ἀκολουθία τοῦ Ἑσπερινοῦ στόν πανηγυρίζοντα Ἱερό Ναό 
Ἁγίου Ἰωάννου τοῦ Θεολόγου Ψευδᾶ.

ΠΕΜΠΤΗ
29 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2016

Λειτούργησε στόν πανηγυρίζοντα Ἱερό Ναό Ἁγίου Κυριακοῦ Συνοικισμοῦ Ζυγίου 
καί κήρυξε τόν θεῖο λόγο.

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ-ΣΑΒΒΑΤΟ
30 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ-
1 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2016 

Προέστη ἀγρυπνίας, μέ τήν εὐκαιρία τῆς ἑορτῆς τῆς Ἁγίας Σκέπης τῆς Θεοτόκου, 
στό παρεκκλήσιο τῆς Ἁγίας Παρασκευῆς στή Μοσφιλωτή.

ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤH ΤΡΙΜΥΘΟΥΝΤΟΣ  ΚΥΡΙΟΥ  ΒΑΡΝΑΒΑ
ΧΡΟΝΙΚΑ ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2016 

          Ζ Ζ Ζ
ΚΥΡΙΑΚΗ

2 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2016
Ὁ Πανιερώτατος Μητροπολίτης Τριμυθοῦντος κύριος Βαρνάβας λειτούργησε 
στό παρεκκλήσιο τῆς Ἁγίας Παρασκευῆς στή Μοσφιλωτή. 

ΣΑΒΒΑΤΟ
8 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2016

Χοροστάτησε κατά τήν ἀκολουθία τοῦ Ἑσπερινοῦ στό πανηγυρίζον παρεκκλήσιο 
τῶν Ἁγίων Ἀνδρονίκου καί Ἀθανασίας Ψεματισμένου.
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ΚΥΡΙΑΚΗ
9 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2016

Λειτούργησε στόν πανηγυρίζοντα Ἱερό Ναό Ἁγίων Ἀνδρονίκου καί Ἀθανασίας 
Ἰδαλίου καί κήρυξε τόν θεῖο λόγο.

ΚΥΡΙΑΚΗ
16 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2016

Λειτούργησε στόν Ἱερό Ναό Τιμίου Προδρόμου Κόρνου καί κήρυξε τόν θεῖο 
λόγο.

ΤΡΙΤΗ
18 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2016

Λειτούργησε στόν πανηγυρίζοντα Ἱερό Ναό Ἀποστόλου Λουκᾶ Παλαιχωρίου καί 
κήρυξε τόν θεῖο λόγο.

ΤΕΤΑΡΤΗ
19 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2016

Χοροστάτησε κατά τήν ἀκολουθία τοῦ Ἑσπερινοῦ στόν πανηγυρίζοντα Ἱερό 
Ναό Ἁγίου Ἀρτεμίου (Πολιούχου Ἁγίου τῆς κατεχόμενης Ἀφάνειας), παρά τῇ 
Βιομηχανικῇ Περιοχῇ Ἰδαλίου (δρόμος πρός Ποταμιά).

ΣΑΒΒΑΤΟ
22 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2016

Χοροστάτησε κατά τήν ἀκολουθία τοῦ Ἑσπερινοῦ στόν Ἱερό Ναό Ἁγίας Μαρίνης 
Λουρουτζίνας (στή γραμμή κατάπαυσης τοῦ πυρός, μεταξύ τῶν χωρίων 
Ἀθηαίνου-Ὀλύμπια).

ΤΡΙΤΗ
25 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2016

Χοροστάτησε κατά τήν ἀκολουθία τοῦ Ἑσπερινοῦ στόν πανηγυρίζοντα Ἱερό Ναό 
Ἁγίου Δημητρίου Ἀναφωτίας.

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
28 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2016

Προέστη τῆς Δοξολογίας ἐπί τῇ ἑορτῇ τῆς ἐθνικῆς ἐπετείου τῆς 28ης Ὀκτωβρίου 
1940 στόν Ἱερό Ναό Μεταμορφώσεως Πέρα Χωρίου. Τόν πανηγυρικό τῆς ἡμέρας 
ἐκφώνησε ὁ Ἔπαρχος Λευκωσίας κ. Μάριος Παναγίδης.

ΚΥΡΙΑΚΗ
30 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2016 Λειτούργησε στόν Ἱερό Ναό Παναγίας Κιβισιλίου καί κήρυξε τόν θεῖο λόγο.

ΕΠΙΣΚΟΠΟΥ ΚΑΡΠΑΣΙΑΣ ΚΥΡΙΟΥ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΥ 
ΧΡΟΝΙΚΑ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ  2016

        Ζ Ζ Ζ 
ΠΕΜΠΤΗ

  1 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2016

Ὁ Θεοφιλέστατος Ἐπίσκοπος Καρπασίας κ. Χριστοφόρος συγχοροστάτησε 
τό ἑσπέρας μέ τόν Πανιερώτατο Μητροπολίτη Μόρφου κ. Νεόφυτο καί τόν 
Θεοφιλέστατο Ἐπίσκοπο Λήδρας κ. Ἐπιφάνιον στό πανηγυρίζοντα ἱερό ναό 
Ἁγίου  Μάμαντος στήν κατεχόμενη πόλη τῆς Μόρφου.

 ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 
 2 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2016

Λειτούργησε στόν πανηγυρίζοντα ἱερό ναό Ἁγίου Μάμαντος Λακατάμειας καί 
κήρυξε τόν θεῖο λόγο. Τό ἑσπέρας χοροστάτησε στόν πανηγυριζοντα ἱερό ναό 
Ἁγίου Πολυδώρου Καϊμακλίου καί κήρυξε τόν θεῖο λόγο.

ΣΑΒΒΑΤΟ
  3 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2016

Λειτούργησε στόν πανηγυρίζοντα ἱερό ναό Ἁγίου Πολυδώρου Καϊμακλίου καί 
κήρυξε τόν θεῖο λόγο.

ΚΥΡΙΑΚΗ
 4 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2016

Λειτούργησε στόν πανηγυρίζοντα ἱερό ναό Ἀρχαγγέλου Μιχαήλ Αἰγιαλούσης  
καί κήρυξε τόν θεῖο λόγο.
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ΤΡΙΤΗ
 6 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2016

Παρέστη στήν κηδεία τοῦ Θεολόγου Νικολάου Βασιλειάδη, πού τελέστηκε στόν 
ἱερό ναό Ἁγίου Νικολάου Πευκακίων στήν Ἀθήνα καί ἐκφώνησε  ἐπικήδειο λόγο, 
ὡς ἐκπρόσωπος τῆς Ἐκκλησίας τῆς Κύπρου.

ΤΕΤΑΡΤΗ
 7 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2016 

Χοροστάτησε τό ἑσπέρας στόν ἱερό ναό Ἀποστόλου Βαρνάβα (Καμάρες) 
Λάρνακας καί κήρυξε τόν θεῖο λόγο.

ΠΕΜΠΤΗ
  8 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2016

Λειτούργησε στόν πανηγυρίζοντα ἱερό  ναό Παναγίας Χρυσελεούσης Στροβόλου 
καί κήρυξε τόν θεῖο λόγο

ΤΡΙΤΗ
13 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2016

Χοροστάτησε τό ἑσπέρας στόν ἱερό ναό Ἁγίου Ἐπιφανίου στά Λύμπια καί κήρυξε 
τόν θεῖο λόγο.   

ΤΕΤΑΡΤΗ
14 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2016     

Λειτούργησε στόν πανηγυρίζοντα ἱερό ναό Τιμίου Σταυροῦ Στροβόλου καί 
κήρυξε τόν θεῖο λόγο.

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
16 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2016 Λειτούργησε στήν ἱερά μονή Θεοτόκου Καμπιῶν καί κήρυξε τόν θεῖο λόγο.

ΚΥΡΙΑΚΗ
18 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2016

Λειτούργησε στήν ἱερά μονή Ἁγίου Νικολάου Ὀρούντας καί κήρυξε τόν θεῖο 
λόγο.

ΚΥΡΙΑΚΗ
25 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2016

Στά πλαίσια τῶν ἐργασιῶν τῆς Θ΄ Διορθοδόξου Συναντήσεως Δικτύου 
Πρωτοβουλιῶν Μελέτης Θρησκειῶν καί Καταστροφικῶν Λατρειῶν  συμμετεῖχε 
σέ ἀρχιερατικό συλλείτουργο στόν ἱερό ναό τῶν Εἰσοδίων τῆς Θεοτόκου στό 
Μπλαγκόεβγκραντ Βουλγαρίας.

ΕΠΙΣΚΟΠΟΥ ΚΑΡΠΑΣΙΑΣ ΚΥΡΙΟΥ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΥ 
ΧΡΟΝΙΚΑ ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2016

     Ζ Ζ Ζ
ΚΥΡΙΑΚΗ

  2  ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2016
Ὁ Θεοφιλέστατος Ἐπίσκοπος Καρπασίας κ. Χριστοφόρος λειτούργησε στόν ἱερό 
ναό Ἁγίων Ὁμολογητῶν Λευκωσίας καί κήρυξε τόν θεῖο λόγο. 

ΚΥΡΙΑΚΗ  
 9 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2016

Λειτούργησε στόν ἱερό ναό Ἁγίου Αὐξεντίου καί Ἁγίου Εὐσταθίου Λάρνακας καί 
κήρυξε τόν θεῖο λόγο.

         
   13-18  ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2016

Μετά ἀπό πρόσκληση τοῦ Σεβασμιωτάτου Ἀρχιεπισκόπου Πολωνίας 
κ.κ. Σάββα ἐπισκέφτηκε τήν Ἐκκλησία τῆς Πολωνίας καί πραγματοποίησε ὁμιλίες 
σέ κληρικολαϊκές συνάξεις. 

ΣΑΒΒΑΤΟ
 22 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2016

Λειτούργησε στόν ἱερό ναό τῆς τοῦ Θεοῦ Σοφίας στό Στρόβολο καί κήρυξε τόν 
θεῖο λόγο.

ΚΥΡΙΑΚΗ
 23 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2016

Λειτούργησε στόν ἱερό ναό Ἁγίου Δημητρίου Λεοναρίσσου καί κήρυξε τόν θεῖο 
λόγο.
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ΤΕΤΑΡΤΗ
   26 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2016

Λειτούργησε στόν πανηγυρίζοντα ἱερό ναό Ἁγίου Δημητρίου Ἀκροπόλεως στή 
Λευκωσία καί κήρυξε τόν θεῖο λόγο.

ΚΥΡΙΑΚΗ
 30 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2016

Λειτούργησε στόν ἱερό ναό Παναγίας Μακεδονιτίσσης και κήρυξε τόν                                                                                                                        
θεῖο λόγο.

 

ΕΠΙΣΚΟΠΟΥ ΑΡΣΙΝΟΗΣ ΚΥΡΙΟΥ ΝΕΚΤΑΡΙΟΥ
ΧΡΟΝΙΚΑ  ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2016

         Ζ Ζ Ζ
ΠΕΜΠΤΗ

1 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2016

Ο Θεοφιλέστατος Επίσκοπος Αρσινόης κ. Νεκτάριος χοροστάτησε κατά την 
ακολουθία του εσπερινού στον πανηγυρίζοντα ιερό Ναό του Αγίου Μάμαντος 
στην Περιστερώνα και κήρυξε τον θείο λόγο.

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
2 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2016

Συλλειτούργησε με τον πανιερώτατο μητροπολίτη Πάφου κ. Γεώργιο στον 
πανηγυρίζοντα ιερό Ναό του Αγίου Μάμαντος στην Περιστερώνα.

ΚΥΡΙΑΚΗ
4 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2016

Λειτούργησε στον ιερό Ναό του Αγίου Αμβροσίου στην ομώνυμη κοινότητα και 
κήρυξε τον θείο λόγο.

ΤΕΤΑΡΤΗ
7 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2016

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

ΠΕΜΠΤΗ
8 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2016 Λειτούργησε στον ιερό Ναό του Αγίου Μάμαντος στην Περιστερώνα.

ΤΕΤΑΡΤΗ
14 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2016

Λειτούργησε στο πανηγυρίζον εξωκκλήσιο του Τιμίου Σταυρού Ψώκας και 
κήρυξε τον θείο λόγο.

ΚΥΡΙΑΚΗ
18 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2016

Λειτούργησε στον ιερό Ναό του Αποστόλου Βαρνάβα στη Μεσόγη και προέστη 
του εθνικού μνημοσύνου των ηρώων της κοινότητας.

ΔΕΥΤΕΡΑ
19 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2016

Χοροστάτησε κατά την ακολουθία του εσπερινού στον ιερό Ναό του Αποστόλου 
Ανδρέου στο Πισσούρι και κήρυξε τον θείο λόγο.

ΤΡΙΤΗ
20 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2016

Λειτούργησε στον πανηγυρίζοντα ιερό Ναό των Αγίων Αυξεντίου και Ευσταθίου 
στη Λάρνακα και κήρυξε τον θείο λόγο.

ΣΑΒΒΑΤΟ
24 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2016

Λειτούργησε στον πανηγυρίζοντα ιερό Ναό της Αγίας Θέκλης στη Λάρνακα και 
κήρυξε τον θείο λόγο.

ΚΥΡΙΑΚΗ
25 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2016

Λειτούργησε στον ιερό Ναό της Αγίας Μαρίνης στην Κρήτου Μαρόττου και 
κήρυξε τον θείο λόγο.
Το εσπέρας χοροστάτησε κατά την ακολουθία του εσπερινού στον 
πανηγυρίζοντα ιερό Ναό του Αγίου Ιωάννου του Θεολόγου στη Λάρνακα.

ΤΡΙΤΗ
27 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2016

Συγχοροστάτησε με τον μακαριώτατο αρχιεπίσκοπο Κύπρου κ.κ. Χρυσόστομο 
και άλλους αρχιερείς στην πανηγυρίζουσα ιερά Μονή του Αγίου Νεοφύτου.
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ΤΕΤΑΡΤΗ
28 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2016

Συλλειτούργησε με τον μακαριώτατο αρχιεπίσκοπο Κύπρου κ.κ. Χρυσόστομο και 
άλλους αρχιερείς στην πανηγυρίζουσα ιερά Μονή του Αγίου Νεοφύτου.

ΕΠΙΣΚΟΠΟΥ ΑΡΣΙΝΟΗΣ ΚΥΡΙΟΥ ΝΕΚΤΑΡΙΟΥ
ΧΡΟΝΙΚΑ  ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2016

     Ζ Ζ Ζ
ΚΥΡΙΑΚΗ

2 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2016
Ο Θεοφιλέστατος Επίσκοπος Αρσινόης κ. Νεκτάριος λειτούργησε στον ιερό Ναό 
του Αγίου Μάμαντος στην Περιστερώνα και κήρυξε τον θείο λόγο.

ΠΕΜΠΤΗ
6 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2016

Λειτούργησε στον ιερό Ναό του Αποστόλου Θωμά στην Ορόκλινη και κήρυξε 
τον θείο λόγο.

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
7 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2016

Λειτούργησε στον πανηγυρίζοντα ιερό Ναό των Αγίων Σεργίου και Βάκχου στην 
Κισσούσα και κήρυξε τον θείο λόγο.

ΚΥΡΙΑΚΗ
9 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2016

Λειτούργησε στον πανηγυρίζοντα ιερό Ναό των Αγίων Ανδρονίκου και 
Αθανασίας στην Ξυλοτύμπου και κήρυξε τον θείο λόγο.

ΤΕΤΑΡΤΗ
12 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2016 Λειτούργησε στον ιερό Ναό του Αγίου Μάμαντος στην Περιστερώνα.

ΚΥΡΙΑΚΗ
16 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2016

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

ΚΥΡΙΑΚΗ
23 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2016

Λειτούργησε στον ιερό Ναό του Αγίου Χαραλάμπους στη Λάρνακα και κήρυξε 
τον θείο λόγο.

ΤΡΙΤΗ
25 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2016

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

ΤΕΤΑΡΤΗ
26 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2016

Λειτούργησε στον πανηγυρίζοντα ιερό Ναό του Αγίου Δημητρίου στον 
Μούτταλλο και κήρυξε τον θείο λόγο.

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
28 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2016

Προέστη της καθιερωμένης Δοξολογίας στον ιερό ναό Αποστόλου Ανδρέα, Πόλεως 
Χρυσοχούς,  επί τη ευκαιρία της Εθνικής Εορτής της 28ης Οκτωβρίου 1940.

ΕΠΙΣΚΟΠΟΥ ΑΜΑΘΟΥΝΤΟΣ  ΚΥΡΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ 
ΧΡΟΝΙΚΑ  ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2016

     Ζ Ζ Ζ
ΠΕΜΠΤΗ

1 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2016

Ὁ Θεοφιλέστατος Ἐπίσκοπος Ἀμαθοῦντος κύριος Νικόλαος χοροστάτησε κατά 
τήν ἀκολουθία τοῦ ἑσπερινοῦ στόν πανηγυρίζοντα ἱερό ναό Ἁγίου Μάμαντος 
Τραχωνίου.
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ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
2 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2016

Τέλεσε τή Θεία Λειτουργία στόν πανηγυρίζοντα ἱερό ναό Ἁγίου Μάμαντος τῆς 
ὁμώνυμης κοινότητας.

ΚΥΡΙΑΚΗ
4 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2016

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

ΚΥΡΙΑΚΗ
11 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2016

Συμμετέσχε σέ Πατριαρχικό καί Πολυαρχιερατικό  Συλλείτουργο στόν ἱερό ναό 
Ἀποστόλου Βαρνάβα στήν Κοκκινοτριμιθιά, προεξάρχοντος τοῦ Μακαριωτάτου 
Πατριάρχου Ἀλεξανδρείας κ.κ.Θεοδώρου.

ΤΡΙΤΗ
13 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2016

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

ΤΕΤΑΡΤΗ
14 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2016

Τέλεσε τή Θεία Λειτουργία στόν πανηγυρίζοντα ἱερό ναό Τιμίου Σταυροῦ τῆς 
κοινότητας Ἀκρωτηρίου.

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
16 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2016

Τέλεσε κατά τή διάρκεια ἀγρυπνίας τά ἐγκαίνια τοῦ ἱεροῦ ναοῦ Μεταμορφώσεως 
τοῦ Σωτῆρος στόν κατασκηνωτικό χῶρο τοῦ Συλλόγου «Μέγας Βασίλειος» στίς 
Πλάτρες.

ΣΑΒΒΑΤΟ 
17 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2016 Τέλεσε τή Θεία Λειτουργία στόν ἱερό ναό Ἁγίου Ἐλευθερίου Λεμεσοῦ.

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
23 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2016 Τέλεσε τή Θεία Λειτουργία στό παρεκκλήσιο τοῦ Τιμίου Προδρόμου Πολεμιδιῶν.

ΚΥΡΙΑΚΗ
25 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2016

Τέλεσε τή Θεία Λειτουργία στόν ἱερό ναό Ἀρχαγγέλου Μιχαήλ τῆς κοινότητας 
Διερώνας.
Χοροστάτησε κατά τήν ἀκολουθία τοῦ ἑσπερινοῦ στόν πανηγυρίζοντα ἱερό ναό 
Ἁγίου Ἰωάννου τοῦ Θεολόγου τῆς κοινότητας Πέρα Πεδίου.

ΤΡΙΤΗ
27 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2016

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

ΤΕΤΑΡΤΗ
28 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2016 Τέλεσε τή Θεία Λειτουργία στόν πανηγυρίζοντα ἱερό ναό Ἁγίου Νεοφύτου.

ΕΠΙΣΚΟΠΟΥ ΑΜΑΘΟΥΝΤΟΣ  ΚΥΡΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ 
ΧΡΟΝΙΚΑ  ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2016

     Ζ Ζ Ζ
ΣΑΒΒΑΤΟ

1 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2016

Ὁ Θεοφιλέστατος Ἐπίσκοπος Ἀμαθοῦντος κύριος Νικόλαος χοροστάτησε κατά 
τήν ἀκολουθία τοῦ ἑσπερινοῦ στό ἱερό παρεκκλήσιο τοῦ Ἁγίου Κυπριανοῦ στόν 
Ὕψωνα.

ΚΥΡΙΑΚΗ
2 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2016 Τέλεσε τή Θεία Λειτουργία στόν ἱερό ναό Ἁγίου Νικολάου Κάτω Πολεμιδιῶν.
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ΔΕΥΤΕΡΑ
3 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2016

Χοροστάτησε κατά τήν ἀκολουθία τοῦ ἑσπερινοῦ στόν πανηγυρίζοντα ἱερό ναό 
Ἁγίου Ἰωάννου Λαμπαδιστῆ τῆς κοινότητας Πελενδρίου.

ΣΑΒΒΑΤΟ
8 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2016

Χοροστάτησε κατά τήν ἀκολουθία τοῦ ἑσπερινοῦ στόν παμηγυρίζοντα ἱερό ναό 
Ἁγίων Ἀνδρονίκου καί Ἀθανασίας.

ΚΥΡΙΑΚΗ
9 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2016

Τέλεσε τή Θεία Λειτουργία στόν μητροπολιτικό ναό Παναγίας Παντανάσσης 
Καθολικῆς.

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
14 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2016

Τέλεσε τή Θεία Λειτουργία στόν πανηγυρίζοντα ἱερό ναό Ἁγίου Θεράποντος 
στήν ὁμώνυμη κοινότητα.

ΚΥΡΙΑΚΗ
16 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2016

Τέλεσε τή Θεία Λειτουργία στόν ἱερό ναό Ἁγίου Γεωργίου τῆς κοινότητας Ἁγίου 
Θεοδώρου Πιτσιλιᾶς. 

ΔΕΥΤΕΡΑ
17 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2016

Χοροστάτησε κατά τήν ἀκολουθία τοῦ ἑσπερινοῦ στόν πανηγυρίζοντα ἱερό ναό 
Ἀποστόλου Λουκᾶ, Ἁγίας Μαρίνας καί Ἁγίου Θύρσου στόν Συνοικισμό Ἁγίου 
Ἀθανασίου.

ΤΡΙΤΗ
18 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2016

Τέλεσε τή Θεία Λειτουργία στόν πανηγυρίζοντα ἱερό ναό Ἀποστόλου Λουκᾶ τῆς 
κοινότητας Κολοσίου.

ΤΕΤΑΡΤΗ
19 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2016

Χοροστάτησε κατά τήν ἀκολουθία τοῦ ἑσπερινοῦ στόν πανηγυρίζοντα  ἱερό ναό 
Ἀποστόλων Πέτρου καί Παύλου καί Ἁγίου Ἀρτεμίου.

ΠΕΜΠΤΗ
20 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2016

Τέλεσε τή Θεία Λειτουργία στό ἱερό παρεκκλήσιο τῶν Ἁγίων Γερασίμων στήν 
κοινότητα Ἀγροῦ.

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
21 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2016

Τέλεσε τά ἐγκαίνία τοῦ ἱεροῦ παρεκκλησίου τοῦ Ἁγίου Δημητρίου, τό ὁποῖο 
βρίσκεται ἐντός τοῦ ἱεροῦ ναοῦ τοῦ Ἀποστόλου Βαρνάβα στόν Συνοικισμό τοῦ 
Ἁγίου Ἰωάννη.

ΚΥΡΙΑΚΗ
23 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2016

Τέλεσε τή Θεία Λειτουργία στόν ἱερό ναό Ἁγίου Θεοδώρου τοῦ Τήρωνος στήν 
κοινότητα Μοναγρουλλίου.

ΤΡΙΤΗ
25 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2016

Χοροστάτησε κατά τήν ἀκολουθία τοῦ ἑσπερινοῦ στόν πανηγυρίζοντα ἱερό ναό 
Ἁγίου Δημητρίου στήν κοινότητα Βάσας Κελλακίου.

ΤΕΤΑΡΤΗ
26 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2016

Τέλεσε τή Θεία Λειτουργία στόν πανηγυρίζοντα ἱερό ναό Ἁγίου Δημητρίου στήν 
κοινότητα Συκόπετρας.

ΠΕΜΠΤΗ
27 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2016

Χοροστάτησε κατά τήν ἀκολουθία τοῦ ἑσπερινοῦ στόν Καθεδρικό ναό Ἁγίας 
Νάπας Λεμεσοῦ.

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
28 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2016

Τέλεσε τή Θεία Λειτουργία στόν Καθεδρικό ναό Ἁγίας Νάπας Λεμεσοῦ καί 
ἀκολούθως προέστη τῆς Δοξολογίας μέ τήν εὐκαιρία τῆς ἐθνικῆς ἐπετείου τοῦ 
ἔπους τοῦ 1940.

ΚΥΡΙΑΚΗ
30 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2016 Τέλεσε τή Θεία Λειτουργία στόν ἱερό ναό Ἁγίου Σάββα στόν Ὕψωνα.
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ΕΠΙΣΚΟΠΟΥ ΛΗΔΡΑΣ ΚΑΙ ΗΓΟΥΜΕΝΟΥ ΤΗΣ ΙΕΡΑΣ ΜΟΝΗΣ
ΠΑΝΑΓΙΑΣ ΜΑΧΑΙΡΑ ΚΥΡΙΟΥ ΕΠΙΦΑΝΙΟΥ

ΧΡΟΝΙΚΑ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ – ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 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 Σεπτεμβρίου  καὶ  
Ὀκτωβρίου στὸ καθολικό τῆς ἱερᾶς Μονῆς Μαχαιρᾶ.
 

ΕΠΙΣΚΟΠΟΥ ΧΥΤΡΩΝ  ΚΑΙ ΗΓΟΥΜΕΝΟΥ ΤΗΣ ΙΕΡΑΣ ΜΟΝΗΣ
ΑΓΙΟΥ ΝΕΟΦΥΤΟΥ ΚΥΡΙΟΥ ΛΕΟΝΤΙΟΥ

ΧΡΟΝΙΚΑ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ – ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2016

         Ζ Ζ Ζ
ΚΥΡΙΑΚΗ

4 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2016

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

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
9 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2016

Παρέστη σε επαρχιακό συνέδριο των Θεολόγων Πάφου, που έγινε στο Λύκειο 
Αγίου Νεοφύτου και τέλεσε Αγιασμό.

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
23 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2016 Προέστη αγρυπνίας στο καθολικό της Ιεράς Μονή Αγίου Νεοφύτου.

ΤΡΙΤΗ
27 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2016

Συγχοροστάτησε κατά τον πανηγυρικό εσπερινό του Αγίου Νεοφύτου 
με το Μακαριώτατο Αρεχιεπίσκοπο Κύπρου κ.κ. Χρυσόστομο Β΄ και τον 
Σεβασμιώτατο Μητροπολίτη Κορωνείας  κ. Παντελεήμονα.

ΤΕΤΑΡΤΗ
28 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2016

Συλλειτούργησε στο καθολικό της πανηγυρίζουσας Ιεράς Μονής Αγίου 
Νεοφύτου με τον Μακαριώτατο Αρχιεπίσκοπο Κύπρου κ.κ. Χρυσόστομο Β΄, τον 
Πανιερώτατο Μητροπολίτη Πάφου κ. Γεώργιο, τον Σεβασμιώτατο Μητροπολίτη 
Κορωνείας κ. Παντελεήμονα και τον Θεοφιλέστατο Επίσκοπο Αρσινόης 
κ. Νεκτάριο. 

ΣΑΒΒΑΤΟ
1 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2016

Παρέστη σε συνέδριο που διοργάνωσε το Κέντρο Εικονολογίας της Ιεράς Μονής 
Χρυσορρογιατίσσης στην ομώνυμη Μονή με θέμα «Ιερά Θεολογική Σχολή 
Χάλκης, Θεολογία και Σύγχρονος Κόσμος».

ΚΥΡΙΑΚΗ
2 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2016

Τέλεσε τη Θεία Λειτουργία στο καθολικό της Ιεράς Μονής Αγίου Νεοφύτου και 
προέστη του ετήσιου μνημοσύνου των ηγουμένων και πατέρων της Μονής.  
Παρέστη και έκανε σύνοψη των εργασιών του συνεδρίου, που διοργάνωσε το 
Κέντρο Εικονολογίας της Ιεράς Μονής Χρυσορρογιατίσσης στην ομώνυμη Μονή 
με θέμα «Ιερά Θεολογική Σχολή Χάλκης, Θεολογία και Σύγχρονος Κόσμος».
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ΤΡΙΤΗ
4 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2016

Είχε συνάντηση με τον Σεβασμιώτατο Μητροπολίτη Κισσάμου και Σελίνου 
κ. Αμφιλόχιο, ο οποίος επισκέφθηκε την Ιερά Μονή Αγίου Νεοφύτου και 
ξεναγήθηκε σ’ αυτή.  Τον Σεβασμιώτατο συνόδευε ο Θεοφιλέστατος Επίσκοπος 
Λήδρας κ. Επιφάνιος.  

ΠΕΜΠΤΗ
6 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2016

Είχε συνάντηση με τον Σεβασμιώτατο Μητροπολίτη Προύσης κ. Ελπιδοφόρο, 
ο οποίος επισκέφθηκε την Ιερά Μονή Αγίου Νεοφύτου και ξεναγήθηκε σ’ αυτή.
Παρέστη σε εκδήλωση στο Πανεπιστήμιο «Νεάπολις»  με θέμα «Οι Βυζαντινοί 
κήποι της Ιεράς Θεολογικής Σχολής της Χάλκης» με ομιλητές τον Θεοφιλέστατο 
Επίσκοπο Προύσης κ. Ελπιδοφόρο και την Αν. καθηγήτρια  του Πανεπιστημίου 
Δρ. Τζούλια Τζώρτζη.

ΤΡΙΤΗ
25 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2016

Παρέστη στα εγκαίνια της έκθεσης «ΚΥΘΡΕΑ – Η γη των Χύτρων - 
Αρχαιότητες, κειμήλια και θησαυροί» που συνδιοργάνωσαν ο Δήμος Κυθρέας 
και η Εταιρεία Κυπριακών Σπουδών στο Μέγαρο της Παλαιάς Αρχιεπισκοπής και 
απηύθυνε χαιρετισμό.

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
27 ΟΚΤΩΒΡΊΟΥ 2016 Προέστη αγρυπνίας στο καθολικό της Ιερά Μονής Αγίου Νεοφύτου.

Καθ’ όλες τις λοιπές Κυριακές και τις μεγάλες εορτές των μηνών Σεπτεμβρίου και Οκτωβρίου, χορο-
στάτησε ή και λειτούργησε στην Ιερά Μονή Αγίου Νεοφύτου.

   ΕΠΙΣΚΟΠΟΥ ΝΕΑΠΟΛΕΩΣ ΚΥΡΙΟΥ ΠΟΡΦΥΡΙΟΥ
                ΧΡΟΝΙΚΑ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2016

        Ζ Ζ Ζ
ΠΕΜΠΤΗ

 1 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2016

Ο Θεοφιλέστατος Επίσκοπος Νεαπόλεως κ. Πορφύριος τέλεσε τη Θεία 
Λειτουργία στην Ιερά Μονή Αγίου Ηρακλειδίου στο Πολιτικό.  
Το εσπέρας της ιδίας προέστη του πανηγυρικού εσπερινού του Αγίου Μάμαντος 
και κήρυξε τον θείο λόγο στον ιερό ναό Αγίου Μάμαντος Λακατάμειας.

ΠΑΡΣΑΚΕΥΗ
2 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2016

Ο Θεοφιλέστατος συγχοροστάτησε  με τον Πανιερώτατο Μητροπολίτη Ταμασού 
και Ορεινής κ. Ησαΐα και τον Σεβασμιώτατο Μητροπολίτη Ορεστιάδος και 
Σουφλίου κ. Δαμασκηνό στον εσπερινό των εγκαινίων του παρεκκλησίου του 
Αγίου Δημητριανού στα Πέρα Ορεινής.

ΣΑΒΒΑΤΟ
3 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2016

Ο Θεοφιλέστατος συμμετείχε με τον Πανιερώτατο Μητροπολίτη Ταμασού και 
Ορεινής κ. Ησαΐα και τον Σεβασμιώτατο Μητροπολίτη Ορεστιάδος και Σουφλίου 
κ. Δαμασκηνό στην ακολουθία του όρθρου των εγκαινίων του παρεκκλησίου του 
Αγίου Δημητριανού στα Πέρα Ορεινής. Μετά το πέρας των εγκαινίων προέστη 
της πανηγυρικής Θείας Λειτουργίας. 

ΚΥΡΙΑΚΗ
 4 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2015

Ο Θεοφιλέστατος τέλεσε τη Θεία Λειτουργία και κήρυξε τον θείο λόγο στον ιερό 
ναό Παναγίας στον κατεχόμενο Γερόλακκο.
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ΤΡΙΤΗ
6 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2016

Ο Θεοφιλέστατος Επίσκοπος Νεαπόλεως κ. Πορφύριος τέλεσε τη Θεία 
Λειτουργία στην Ιερά Μονή Αρχαγγέλου Μιχαήλ στον Αναλυόντα.

ΤΕΤΑΡΤΗ
7 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2016

Ο Θεοφιλέστατος προέστη του εσπερινού του Γενεσίου της Υπεραγίας Θεοτόκου 
και κήρυξε τον θείο λόγο στον πανηγυρίζοντα ιερό ναό Παναγίας της Τσαμπίκας 
στο Πέρα Χωριό Νήσου.

ΠΕΜΠΤΗ
8 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2016

Ο Θεοφιλέστατος τέλεσε τη Θεία Λειτουργία και κήρυξε τον θείο λόγο στον 
πανηγυρίζοντα ιερό ναό Παναγίας στην Αγροκηπιά.
Το εσπέρας της ιδίας μέρας συμμετείχε σε ανοικτή συζήτηση που διοργανώθηκε 
από την Μ.Κ.Ο “OXYGONO” στο Πανεπιστήμιο Κύπρου. 

ΠΑΡΣΑΚΕΥΗ
9 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2016

Ο Θεοφιλέστατος συγχοροστάτησε με τον εορτάζοντα Μητροπολίτη Ταμασού 
και Ορεινής κ. Ησαΐα στον πανηγυρικό εσπερινό του Αγίου Ησαΐου στο ιερό ναό 
Αγίου Νικολάου στο Επισκοπειὸ. 

ΣΑΒΒΑΤΟ
10 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2016

Ο Θεοφιλέστατος τέλεσε τη Θεία Λειτουργία και κήρυξε τον θείο λόγο στον 
ιερό ναό Αγίου Δημητριανού στα Πέρα Ορεινής. Μετά το πέρας της Θείας 
Λειτουργίας τέλεσε το τεσσαρακονθήμερο μνημόσυνο της μακαριστής μητέρας 
του πρεσβυτέρας Θεοδοσίας Παπαστυλιανού. 

ΚΥΡΙΑΚΗ
11 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2016

Ο Θεοφιλέστατος Επίσκοπος Νεαπόλεως κ. Πορφύριος τέλεσε τη Θεία 
Λειτουργία και κήρυξε τον θείο λόγο στον ιερό ναό Αγίου Παντελεήμονα στην 
Λευκωσία.

ΚΥΡΙΑΚΗ
18 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2016

Ο Θεοφιλέστατος εκπροσωπώντας την Εκκλησία της Κύπρου συμμετείχε και 
μίλησε σε συζήτηση στρογγυλής τραπέζης στο διεθνές συνέδριο «Δίψα για 
Ειρήνη» το οποίο διοργανώθηκε από την κοινότητα του Αγίου Αιγιδίου στην 
Ασίζη της Ιταλίας.  

ΔΕΥΤΕΡΑ
19 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2016

Ο Θεοφιλέστατος παρέστη σε γεύμα εργασίας που παρέθεσε ο πρέσβυς της 
Κυπριακής Δημοκρατίας κ. Τάσος Τζιωνής και ο πρόξενος της Κύπρου στην 
Περούντζια κ. Γεώργιος Φελάς. 

ΚΥΡΙΑΚΗ
25 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2016

Ο Θεοφιλέστατος τέλεσε τη Θεία Λειτουργία και κήρυξε τον θείο λόγο στον ιερό 
ναό Ευαγγελισμού της Θεοτόκου στην Αμβέρσα στο Βέλγιο.
Το Εσπέρας της ιδίας μετέβη στην ιερά Μονή Παναγίας του Άστεν στην 
Ολλανδία, όπου τέλεσε τρισάγιο στον τάφο της μακαριστής γερόντισσας Μαρίας 
Μοναχής και συνεχάρη την νέα ηγουμένη Ιωάννα Μοναχή.  

ΔΕΥΤΕΡΑ
26 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2016

Ο Θεοφιλέστατος παρέθεσε γεύμα εργασίας στον πανοσιολογιώτατο 
αρχιμανδρίτη π. Δημήτριο Sizonenko εκπρόσωπο της Πατριαρχείου Μόσχας 
στους Ευρωπαϊκούς Θεσμούς. 

ΤΡΙΤΗ
27 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2016

Ο Θεοφιλέστατος παρέθεσε γεύμα εργασίας στον Μόνιμο Αντιπρόσωπο της 
Κύπρου στου Ευρωπαϊκούς Θεσμούς κ. Κορνήλιο Κορνηλίου και στον κ. Ανδρέα 
Φωτίου αξιωματούχο της Μόνιμης Αντιπροσωπίας. 
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ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
30 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2016

Ο Θεοφιλέστατος ανέγνωσε χαιρετισμό εκ μέρους της Εκκλησίας της Κύπρου 
στα αποκαλυπτήρια της επιτύμβιας πλάκας της Θεοδώρας Κομνηνής στη Βιέννη 
της Αυστρίας.  

         

 ΕΠΙΣΚΟΠΟΥ ΝΕΑΠΟΛΕΩΣ ΚΥΡΙΟΥ ΠΟΡΦΥΡΙΟΥ
                ΧΡΟΝΙΚΑ ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ2016

    Ζ Ζ Ζ
ΚΥΡΙΑΚΗ

 2 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2016

Ο Θεοφιλέστατος Επίσκοπος Νεαπόλεως τέλεσε τη Θεία Λειτουργία και κήρυξε 
τον θείο λόγο στον ιερό ναό Αρχαγγέλων Μιχαήλ και Γαβριήλ στην Stassard στο 
Βέλγιο. 

ΣΑΒΑΒΤΟ
8 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2016

Ο Θεοφιλέστατος μίλησε εκ μέρους της Εκκλησίας της Κύπρου στο σεμινάριο 
της Επιτροπής Αντιπροσώπων των Ορθοδόξων Εκκλησιών στην Ευρωπαϊκή 
Ένωση (CROCEU) με θέμα τις Θρησκευτικές Ελευθερίες ανά τον κόσμο που 
διοργανώθηκε από την Εκκλησία της Κύπρου σε συνεργασία με την CROCEU 
στην Ιερά Αρχιεπισκοπή Κύπρου.

ΚΥΡΙΑΚΗ
9 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2016

Ο Θεοφιλέστατος συλλειτούργησε με τον Μακαριώτατο Αρχιεπίσκοπο Κύπρου 
κ.κ. Χρυσόστομο, τον Μητροπολίτη Βελγίου κ. Αθηναγόρα, τον Μητροπολίτη 
Βόστρων κ. Τιμόθεο, τον Μητροπολίτη Ταργοβιστίου κ. Νήφων και τα λοιπά 
μέλη της CROCEU στον ιερό ναό της Αγίας Σοφίας Στροβόλου. 
Το μεσημέρι της ιδίας συμμετείχε στο γεύμα που παρέθεσε ο Μακαριώτατος 
Αρχιεπίσκοπος Κύπρου κ.κ. Χρυσόστομος στα μέλη της CROCEU και του Π.Σ.Ε 
στην Ιερά Αρχιεπισκοπή Κύπρου. 
Το Απόγευμα της ιδίας συνόδευσε τα μέλη της CROCEU στην ιερά Μονή 
Παναγίας του Μαχαιρά όπου έγιναν δεκτοί από τον Καθηγούμενο Θεοφιλέστατο 
Επίσκοπο Λήδρας κ. Επιφάνιο. 

ΔΕΥΤΕΡΑ
 10 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2015

Ο Θεοφιλέστατος ξενάγησε τα μέλη της CROCEU σε κατεχόμενα μνημεία της 
Κύπρου. 

ΚΥΡΙΑΚΗ
16 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2016

Ο Θεοφιλέστατος Επίσκοπος Νεαπόλεως κ. Πορφύριος τέλεσε τη Θεία 
Λειτουργία και κήρυξε τον θείο λόγο στον ιερό ναό Αγίου Νικολάου Schaerbeek 
στο Βέλγιο.

ΔΕΥΤΕΡΑ
17 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2016

Ο Θεοφιλέστατος συμμετείχε σε συλλείτουργο στον ιερό ναό Αγίου Μηνά 
Ηρακλείου στην Κρήτη προεξάρχοντος του Σεβασμιωτάτου Αρχιεπισκόπου 
Κρήτης κ. Ειρηναίου όπου τελέστηκε η χειροτονία του Αρχιμανδρίτη π. Κύριλλου 
Διαμαντάκη σε Επίσκοπο της Ιεράς Μητρόπολης Ιεραπύτνης και Σητείας. 

ΚΥΡΙΑΚΗ
23 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2016

Ο Θεοφιλέστατος τέλεσε τη Θεία Λειτουργία και κήρυξε τον θείο λόγο στον 
Μητροπολιτικό ιερό ναό Αρχαγγέλων Γαβριήλ και Μιχαήλ Βρυξελλών στο Βέλγιο.
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ΠΕΜΠΤΗ
27 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2016

Ο Θεοφιλέστατος δέχθηκε σε συνάντηση στην Αντιπροσωπεία της Εκκλησίας 
της Κύπρου στους Ευρωπαϊκούς Θεσμούς τον Γενικό Διευθυντή του Υπουργείου 
Εξωτερικών κ Αλέκο Ζήνωνος και το πρέσβυ της Κ.Δ. στους Ευρωπαϊκούς 
Θεσμούς κ. Κορνήλιο Κορνηλίου.  

ΚΥΡΙΑΚΗ
30 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2016

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

ΕΠΙΣΚΟΠΟΥ ΜΕΣΑΟΡΙΑΣ ΚΥΡΙΟΥ ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ
    ΧΡΟΝΙΚΑ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ – ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2016

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

Δέχθηκε στό Γραφεῖο του ἐπισκέπτες, κληρικούς καὶ λαϊκούς, μὲ τοὺς ὁποίους ἔχει στενή 
συνεργασία. Συνεργάστηκε μὲ τὰ μέλη τῶν Ἐκκλησιαστικῶν Ἐπιτροπῶν τῶν κατεχομένων Ἐνοριῶν 
καὶ Κοινοτήτων τῆς Ἀρχιεπισκοπικῆς περιφερείας. Ἐκπροσώπησε τὴν Α.Μ. τὸν Ἀρχιεπίσκοπο 
Κύπρου σὲ ἐκδηλώσεις, ὅπου ἀναλόγως, μίλησε ἤ ἀνέγνωσε Χαιρετισμό τοῦ Μακαριωτάτου 
Ἀρχιεπισκόπου. 

Τὴν Τετάρτη, 7 ἕως 10 Σεπτεμβρίου  2016, ἐκπροσώπησε τήν Ἐκκλησία τῆς Κύπρου στίς ἐργασίες 
τοῦ 24ου Συνεδρίου Ὀρθόδοξης Πνευματικότητας, στὴ Μονή τοῦ Bose, στήν Ἰταλία, μὲ θέμα: 
«Μαρτύριο καί Κοινωνία», ὅπου ἀνέγνωσε τόν Χαιρετισμό τῆς Α. Μ. τοῦ Ἀρχιεπισκόπου 
Κύπρου. Κατά τή διάρκεια τῶν ἐργασιῶν τοῦ Συνεδρίου μίλησε γιά τή δοκιμασία πού διέρχονται 
οἱ Χριστιανοί τῆς Συρίας, καταθέτοντας τήν προσωπική του ἐμπειρία, ἀπό τήν ἐπίσκεψη πού 
πραγματοποίησε τόν περασμένο Ἰούλιο, συνοδεύοντας τόν Μακαριώτατο Ἀρχιεπίσκοπο Κύπρου. 

Τήν Τρίτη, 13 Σεπτεμβρίου τέλεσε Ἁγιασμό, μὲ τὴν εὐκαιρία τῆς ἐνάρξεως τῆς νέας σχολικῆς 
χρονιᾶς, στὸ Παιδαγωγικό Ἰντστιτούτο Κύπρου στά Λατσιά καὶ στά Γυμνάσια Γερίου καί 
Ἀκροπόλεως στή Λευκωσία. 

Άπό 20 ἕως 23 Σεπτεμβρίου μετέβη στήν Πολωνία, κατόπιν προσκλήσεως τοῦ Σεβασιωτάτου 
Ἀρχιεπισκόπου Bialystok κ. Ἰακώβου καί συμμετέσχε στόν ἑορτασμό τοῦ Ἁγίου Γαβριήλ τοῦ 
Παιδομάρτυρος. Κατά τή διάρκεια τῆς παραμονῆς του στήν Ὀρθόδοξη Ἐκκλησία τῆς Πολωνίας 
συναντήθηκε μέ τόν Μακαριώτατο Ἀρχιεπίσκοπο Βαρσοβίας και Μητροπολίτη πάσης Πολωνίας 
κ. Σάββα. Ἀκόμη, ἐπισκέφθηκε ἐνορίες στό Bialystok καί Μοναστήρια τῆς εὐρύτερης περιοχῆς. 
Ἐπίσης συναντήθηκε μέ τούς κληρικούς τῆς Θρησκευτικῆς Ὑπηρεσίας στό Ὑπουργεῖο Ἄμυνας στή 
Βαρσοβία.

Ἀπό 26 ἕως 30 Σεπτεμβρίου μετέσχε σὲ Προσκυνηματική Κρουαζιέρα στοὺς ἱερούς τόπους τῶν 
νησιῶν Ρόδου, Σάμου, Ἰκαρίας καί Σύμης. Κατά τή διάρκεια τοῦ προσκυνήματος εἶχε συνάντηση 
μὲ τούς Ἱεράρχες τῶν ἐπαρχιῶν, μέ ἡγούμενους Μονῶν καί ἄλλους ἐκπροσώπους τῶν τοπικῶν 
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κοινωνιῶν.  Τὴν Τρίτη, 27 Σεπτεμβρίου παραχώρησε συνέντευξη στόν τηλεοπτικό σταθμό «Θάρρι» 
τῆς Ρόδου, ὅπου ἀναφέρθηκε στό ἔργο καί τίς ἀποφάσεις τῆς Ἁγίας καί Μεγάλης Συνόδου, 
πού συγκροτήθηκε στήν Κρήτη τόν Ἰούνιο 2016, καθώς ἐπίσης καί στό ἔργο τοῦ Γραφείου 
Προσκυνηματικῶν Περιηγήσεων τῆς Ἐκκλησίας τῆς Κύπρου. Ἐπιπλέον, ἔκανε μιά ἐνημερωτική 
ἀναδρομή στήν ἱστορική πορεία τῆς Κύπρου καί στούς δεσμούς της μέ τούς Πανέλληνες.

Τήν Τετάρτη, 19 Ὀκτωβρίου ἐκπροσώπησε τήν Ἱερά Ἀρχιεπισκοπή στό Φιλολογικό Μνημόσυνο τοῦ 
Θεολόγου Τάκη Χριστοφόρου. Ἀνέγνωσε τόν Χαιρετισμό τοῦ Μακαριωτάτου Ἀρχιεπισκόπου καί σέ 
ὁμιλία του, κατέθεσε τίς προσωπικές του ἀναμνήσεις ἀπό τή γνωριμία του μέ τόν τιμώμενο Χαλκίτη 
Θεολόγο. 

Τήν Παρασκευή, 21 Ὀκτωβρίου εἶχε συνεργασία στό Α΄ Πρόγραμμα Ραδιοφώνου τοῦ ΡΙΚ, γιά τό 
πρωϊνό Ἑορτολόγιο.

Τή Δευτέρα, 31 Ὀκτωβρίου μετέβη στή Θεσσαλονίκη, ὅπου εἶχε συνεργασία μέ τή Διευθύντρια 
τοῦ Τμήματος Μεταπτυχιακῶν Σπουδῶν τοῦ ΑΠΘ, Δρα Σωτηρία Σταυρακοπούλου, καθώς καί μέ 
ἄλλους Καθηγητές τῆς Φιλοσοφικῆς καί Θεολογικῆς Σχολῆς τοῦ Α.Π.Θ..
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