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ΑΝΑΚΟΙΝΩΘΕΝ ΤΗΣ ΙΕΡΑΣ ΣΥΝΟΔΟΥ
a

Ἡ Ἱερὰ Σύνοδος τῆς Ἐκκλησίας τῆς Κύπρου συνῆλθε σήμερα, Πέμπτη, 
7 Σεπτεμβρίου 2017, 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 2017-2018.

γ) Διόρισε ὡς νέο Πρόεδρο τῆς Ἐφορείας τῆς Σχολῆς τὸν Πανιερώτατο 
Μητροπολίτη Ταμασοῦ κ. Ἡσαΐα.

2)  Ὅρισε, μὲ κλήρωση, τὰ μέλη τοῦ Πενταμελοῦς Συνοδικοῦ Δικαστηρίου 
γιὰ τὸ νέο ἔτος τοὺς Μητροπολίτες Κιτίου, Κυρηνείας, Μόρφου, Κύκκου 
καὶ Ταμασοῦ καὶ τοὺς ἀναπληρωτές τους, Μητροπολίτες Κωνσταντίας καὶ 
Τριμυθοῦντος καὶ τοὺς Ἐπίσκόπους Καρπασίας, Ἀρσινόης καὶ Ἀμαθοῦντος.

Ἱερὰ Ἀρχιεπισκοπὴ Κύπρου,

7 Σεπτεμβρίου 2017.



ΑΝΑΚΟΙΝΩΘΕΝ ΤΗΣ ΙΕΡΑΣ ΣΥΝΟΔΟΥ
a

Ἡ Ἱερὰ Σύνοδος τῆς Ἐκκλησίας τῆς Κύπρου συνῆλθε σήμερα, Πέμπτη, 
12 Ὀκτωβρίου 2017, σὲ ἔκτακτη συνεδρία, ὑπὸ τὴν προεδρία τῆς 
Α.Μ. τοῦ Ἀρχιεπισκόπου κ.κ. Χρυσοστόμου καὶ ἐργάσθηκε ὡς ἑξῆς:

1) Συνέχισε τὴ συζήτηση γιὰ θέματα ποὺ ἀφοροῦν εἰς τὴ λειτουργία τῆς 
Ἱερατικῆς Σχολῆς «Ἀπόστολος Βαρνάβας». Λόγῳ τῆς παράλληλης λειτουργίας 
τῆς Θεολογικῆς Σχολῆς τῆς Ἐκκλησίας τῆς Κύπρου ἀποφασίστηκε  ἡ μείωση 
τοῦ κύκλου σπουδῶν τῆς Ἱερατικῆς Σχολῆς σὲ τρία χρόνια. Κατά τήν τριετή 
αὐτή περίοδο  μεγαλύτερη ἔμφαση θά δοθεῖ στὰ Γλωσσικὰ καὶ Λειτουργικὰ 
μαθήματα.

2)  Ἐνημερώθηκε ἀπὸ τὸν Μακαριώτατο καὶ τὸν Διευθυντὴ τῆς Θεολογικῆς 
Σχολῆς γιὰ τὰ ἀφορῶντα εἰς τὴ Θεολογικὴ Σχολὴ τῆς Ἐκκλησίας τῆς Κύπρου. 
Ὁ Διευθυντὴς τῆς Θεολογικῆς Σχολῆς ἀπάντησε σὲ σωρεία ἐρωτήσεων τῶν 
Μελῶν τῆς Ἱερᾶς Συνόδου.

Ἱερὰ Ἀρχιεπισκοπὴ Κύπρου,

12  Ὀκτωβρίου 2017.



ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΣ
ΤΟΥ ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΟΥ ΚΥΠΡΟΥ

ΚΥΡΙΟΥ ΚΥΡΙΟΥ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΥ Β΄
ΣΤΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΤΩΝ ΑΠΟΔΗΜΩΝ

21 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ  2017
a

Xαιρετίζω, με ιδιαίτερη συγκίνηση, την εδώ παρουσία σας, αγαπητοί 
απόδημοι. Σας καλωσορίζω με πατρική αγάπη στην κοινή μας πατρίδα 
και σας διαβεβαιώνω πως πάντα σας θυμόμαστε, όσο μακριά κι αν 

βρίσκεστε κι όσα χρόνια κι αν λείπετε. 

Ο ερχομός σας στην Κύπρο, κάθε καλοκαίρι, γι᾿ αυτό το συνέδριο, που 
είναι ένας επαινετός θεσμός, μας δίνει την ευκαιρία του συμπροβληματισμού 
τόσο στα δικά σας ιδιαίτερα προβλήματα, που αντιμετωπίζετε στις ξένες 
χώρες που ζείτε όσο και στα κοινά μας προβλήματα, τα δικά σας και τα δικά 
μας, που έχουν σχέση με την κοινή μας αγαπημένη πατρίδα και τους κινδύνους 
που διατρέχει. 

Κι είναι, πιστεύω, πολύ επωφελής η ανταλλαγή απόψεων, πείρας και 
γνώσεων, προκειμένου να αντιμετωπίζονται σωστά τόσο τα χρονίζοντα όσο 
και τα αναφυόμενα νέα προβλήματα, και να τροχιοδρομούνται λύσεις, κατά 
τον καλύτερο δυνατό τρόπο.  

Στο σημαντικό αυτό συνέδριο, επιθυμώ να εστιάσω την προσοχή 
μου στο μεγάλο εθνικό μας πρόβλημα και τους κινδύνους που διατρέχει 
σήμερα η πατρίδα μας. Στο θέμα αυτό σεις, οι απόδημοι, έχετε ένα μεγάλο 
πλεονέκτημα, σε σχέση με μας, που δεν απομακρυνθήκαμε από την Κύπρο. 
Μπορείτε να αντιλαμβάνεσθε πιο καθαρά τους κινδύνους και να αξιολογείτε 
τις καταστάσεις χωρίς σκοπιμότητες. Εμείς, ίσως από τη συνήθεια που 
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δημιουργεί η καθημερινότητα και η ροή του χρόνου, ίσως και από την άνετη 
προσωρινότητα στην οποία παραδοθήκαμε, έχουμε -  σχεδόν -  ισοπεδωθεί. 
Διολισθήσαμε, πιεζόμενοι, ίσως, και από την ωμή πραγματικότητα των 
τετελεσμένων της βίας και της εισβολής, σε απαράδεκτες θέσεις και 
δυσκολευόμαστε να διακρίνουμε τι είναι εφικτό και τι ενδοτισμός, ποια είναι 
τα όρια της σύνεσης και ποια της ψυχικής αδυναμίας. Σε σας, η αίσθηση του 
χρέους προς την πατρίδα δεν αλλοιώθηκε από τότε που φύγατε από αυτή. 
Η ζωή στα ξένα συνεχίζεται, αλλά στην πατρίδα η ζωή μένει μέσα σας, όπως 
την αφήσατε. Γι᾿ αυτό και αρνείσθε απαράδεκτους συμβιβασμούς. Γι᾿ αυτό 
και εμείς ελπίζουμε στην κρίση, στον πατριωτισμό σας και στην έμπρακτη 
βοήθειά σας.

Θεωρώ την ευκαιρία κατάλληλη να εκθέσω την υπερκομματική και 
μακράν οποιασδήποτε σκοπιμότητας θέση της Εκκλησίας στο εθνικό μας 
θέμα και να καλέσω όλους σε εγρήγορση. Έχοντας την ευθύνη ενός τρισ-
χιλιετούς ελληνικού και ενός δισχιλιετούς χριστιανικού παρελθόντος, 
οφείλουμε να δούμε πώς θα επιβιώσουμε και εθνικά και βιολογικά στη γη μας. 
Για να επιβιώσουμε σήμερα, να μην αφανιστούμε από τον κατακτητή και να 
μην καταντήσουμε μία υποσημείωση στα κατάστιχα της Ιστορίας, χρειάζεται 
ομοψυχία και ενότητα στόχων και σκοπών. Χρειάζεται, δίχως άλλο, και η 
γνώση των στόχων και των επιδιώξεων του κατακτητή. Μέσα από αυτή τη 
γνώση και με την ομοψυχία μας θα πρέπει να καταβάλουμε κάθε προσπάθεια 
για ματαίωση των Τουρκικών επιδιώξεων.

Σήμερα, οι Τουρκικοί στόχοι για την Κύπρο είναι ευδιάκριτοι από όλους. 
Στηριζόμενη στην αδιαφορία των ξένων αλλά κυρίως στη δική μας νωχέλεια 
και απροθυμία για αγώνα, η Τουρκία δεν κρύβει ότι στόχος της είναι η 
«ανάκτηση της Κύπρου», η κατάληψη και Τουρκοποίηση, δηλαδή, ολόκληρης 
της πατρίδας μας. Ο στόχος αυτός ήταν διαχρονικός. Ήδη από τη δεκαετία 
του ’50 το σχέδιο Νιχάτ Ερίμ αυτό τον στόχο έθετε, και αυτός ο στόχος 
υλοποιείται έκτοτε με κάθε λεπτομέρεια. Τώρα, βέβαια, ο στόχος αυτός, έγινε 
αντιληπτός από όλους

Δεν είναι δύσκολο στον οποιοδήποτε να παρακολουθήσει την καθη-
μερινή συστηματική προσπάθεια υλοποίησης αυτών των επιδιώξεων από την 
Τουρκία. Δώσαμε, κατά τη διάρκεια των πολύχρονων συνομιλιών, υπέρμετρα 
προνόμια στην Τουρκική πλευρά: Ενώ αποτελούν το 18% του πληθυσμού, 
τούς αναγνωρίσαμε «πολιτική ισότητα». Δεκτήκαμε σε κάθε βήμα της 
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διακυβέρνησης να υπάρχει αναγκαστικά και θετική Τουρκική ψήφος, πράγμα 
που σημαίνει αναγνώριση σ’ αυτούς του veto σε κάθε πτυχή του κυβερνητικού 
έργου. Υποσχεθήκαμε την εκ περιτροπής προεδρία. Δεν θεωρούν, όμως, 
εύκολη την υλοποίηση του στόχου τους μόνο με αυτά. Γι’ αυτό και ζητούν, 
λυσσαλέα, την κατάργηση της Κυπριακής Δημοκρατίας και τη δημιουργία 
νέου κράτους εξ υπαρχής, που να μπορούν σε οποιαδήποτε στιγμή να το 
εξουδετερώσουν και να μας οδηγήσουν σε ομηρεία. Γι’ αυτό και μεταφέρουν 
συνεχώς εποίκους, ώστε σε δεδομένη στιγμή, όταν θα έχουν την πλειοψηφία 
του πληθυσμού και η διεθνής κοινότητα θα έχει ξεχάσει την υφή του 
προβλήματος μας, να επιδιώξουν ενιαίο κράτος - κάτι το οποίο αρνούνται να 
αποδεκτούν τώρα - και δημοψήφισμα, επαναλαμβάνοντας την εμπειρία τους 
στην Αλεξανδρέττα. Είναι για τον ίδιο λόγο που προωθούν λαθρομετανάστες 
στις ελεύθερες περιοχές για να τους έχουν ως πέμπτη φάλαγγα στις τάξεις 
μας, όποτε τους χρειαστούν, και δημιουργώντας κλίμα ανασφάλειας στον λαό 
μας να τον οδηγήσουν σε φυγή, αφήνοντας ελεύθερο το έδαφος σ’ αυτούς. 
Είναι γι’ αυτό που ζητούν επεμβατικά δικαιώματα, παραμονή Τουρκικών 
στρατευμάτων, και τις λεγόμενες τέσσερεις ελευθερίες για τα εκατομμύρια 
των Τούρκων.

Γνωστοί, λοιπόν, και πασιφανείς οι στόχοι της Τουρκίας. Εμείς 
πώς αντιδρούμε;

Προσγειωμένοι από την ταπείνωση της προδοσίας, όχι απλώς των 
αφρόνων, που διενήργησαν το πραξικόπημα και άνοιξαν διάπλατα τις 
πύλες στον εχθρό, αλλά και των συνειδητών προαγωγών των Τουρκικών 
και γενικά των ξένων συμφερόντων, οι οποίοι δρουν διαχρονικά, και που 
δεν έλειψαν δυστυχώς καμιά φορά από το έθνος μας, εγκαταλείψαμε το 
δίκαιο και στραφήκαμε στον συμβιβασμό. Σε αναζήτηση μιας, αν όχι δίκαιης, 
τουλάχιστον βιώσιμης λύσης. Μιας  λύσης που θα εξασφάλιζε τη διαβίωσή 
μας στην πατρογονική μας γη. Έτσι, ενώ πριν την εισβολή ήταν αδιανόητη 
για μας μια λύση ομοσπονδίας, η οποία είναι και αντίθετη με τη λογική για το 
μέγεθος και τα χαρακτηριστικά της Κύπρου, δεχτήκαμε εξ ανάγκης, μετά την 
εισβολή, μια τέτοια λύση. Λύση, όμως, πραγματικής ομοσπονδίας. Αυτήν 
την πραγματική ομοσπονδία προσδιορίζουν και οι τέσσερεις κατευθυντήριες 
γραμμές Μακαρίου Ντενκτάς του 1977 και σ’ αυτήν παρέπεμπε και η 
συμφωνία Κυπριανού-Ντενκτάς του 1979.

Στην προσπάθεια εξεύρεσης λύσης δεχθήκαμε, από το 1990, κακώς 
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κατά τη γνώμη μου, και τον όρο «διζωνική δικοινοτική ομοσπονδία», με 
όλες τις επικίνδυνες ασάφειες που προσδίδει σ’ αυτήν η Τουρκική πλευρά, και, 
παρόλο που οι υποχωρήσεις μας συνεχίστηκαν, η Τουρκική αδιαλλαξία δεν 
κάμφθηκε. Γι’ αυτό και το Εθνικό Συμβούλιο, στις 18 Σεπτεμβρίου 2009, για 
να προσδιορίσει τα όρια των υποχωρήσεών μας, ύστερα από μια τετραήμερη 
συνεδρία, κατέληξε ομόφωνα στα κριτήρια που θα πρέπει να χαρακτηρίζουν 
την επιδιωκόμενη λύση.

Οκτώ χρόνια μετά και από αυτή την απόφαση του Εθνικού Συμβουλίου, 
τις ειλικρινείς προσπάθειες που καταβάλαμε και τις νέες, επικίνδυνες για τη 
διαβίωσή μας, παραχωρήσεις που κάναμε, βρισκόμαστε και πάλι σε αδιέξοδο. 
Σε κάθε μας υποχώρηση η Τουρκία μεταθέτει τον στόχο της, προβάλλοντας 
νέες αξιώσεις. Γι’ αυτό με όλη την ειλικρίνεια και όλη την ευθύνη που επιβάλλει 
η θέση μου, ως Προκαθημένου της Κυπριακής Εκκλησίας, και εκφράζοντας 
την αγωνία της Εκκλησίας, μπροστά στους κινδύνους που αντιμετωπίζουμε, 
εισηγούμαι όπως:

 Για τελευταία φορά γίνει προσπάθεια εξεύρεσης μιας λειτουργικής λύσης 
με βάση τα ομόφωνα συμπεράσματα του Εθνικού Συμβουλίου και τις Συμφωνίες 
Κορυφής. Παρόλο που μια τέτοια λύση, αν επιτευχθεί, δεν θα είναι δίκαιη, 
ούτε θα εκπληρώνει τους νόμιμους και προαιώνιους πόθους του λαού μας, 
πιστεύουμε ότι θα είναι βιώσιμη γιατί θα περιλαμβάνει πολλά  θετικά στοιχεία, 
όπως αυτά περιγράφονται στην ομόφωνη απόφαση του Εθνικού Συμβουλίου:  
Το νέο κράτος, κατά την απόφαση αυτή, θα είναι μετεξέλιξη της Κυπριακής 
Δημοκρατίας, θα έχει μια και μόνη κυριαρχία, μια διεθνή προσωπικότητα 
και ιθαγένεια. Σ’ αυτή τη λύση θα προνοείται (έτσι διαλαμβάνει η ομόφωνη 
απόφαση του Εθνικού Συμβουλίου) αποχώρηση των στρατευμάτων κατοχής 
και των εποίκων και δεν θα υπάρχουν εγγυητές και εγγυήσεις. Θα προνοείται, 
ακόμη, και απογραφή του πληθυσμού από αξιόπιστο διεθνή οργανισμό, πριν 
από τη λύση, η οποία θα πρέπει να επιτυγχάνει την ενότητα του χώρου, του 
λαού, των θεσμών και της οικονομίας.

Αν, παρ’ ελπίδα, η πρότασή μας αυτή δεν βρει ανταπόκριση από την άλλη 
πλευρά δεν θα πρέπει να παρασυρθούμε και πάλι σε ατέρμονες διαδικασίες. Θα 
πρέπει όλοι, ως ένας άνθρωπος, να προχωρήσουμε σε επανατοποθέτηση του 
προβλήματός μας στις σωστές του διαστάσεις, ως προβλήματος εισβολής και 
κατοχής, παρ΄ όλες τις δυσκολίες που η απόφασή μας αυτή θα συνεπάγεται, 
λόγω του διαρρεύσαντος μεγάλου χρονικού διαστήματος. Σ’ όσους 
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αμφισβητούν την αποτελεσματικότητα μίας τέτοιας προσπάθειας, δηλώνουμε 
με κάθε ειλικρίνεια: Δεν είμαστε το κέντρο της γης, και το ξέρουμε. Ούτε και 
πολυάριθμος λαός είμαστε, και δεν το αγνοούμε. Από απόψεως πολεμικής 
τεχνολογίας βρισκόμαστε σε μειονεκτική θέση, και δεν το ξεχνούμε. Όμως 
οι αγώνες σήμερα, όπως και πάντα, δεν εξαρτώνται από την αριθμητική ούτε 
και μόνο από την πολεμική υπεροχή.  Όπως ορθά επισημαίνει, ήδη από την 
αρχαιότητα, ο Θουκυδίδης, οι πόλεμοι συνήθως δεν εξελίσσονται, όπως ήταν 
η πρόβλεψη των εμπνευστών τους. Απρόοπτοι και αστάθμητοι παράγοντες 
αναδεικνύουν αδυναμίες για τους μεγάλους και ευκαιρίες για τους μικρούς. 
Ο σύγχρονος κόσμος, εξάλλου, ευαισθητοποιείται, καθημερινά και περισ-
σότερο, στα ανθρώπινα δικαιώματα. Και δεν είναι δυνατόν η παγκό-
σμια κοινωνία, και ιδιαίτερα η Ευρώπη, να συνεχίσει να υποκρίνεται 
υπερασπιζόμενη την ευημερία των ζώων και μεριμνώντας για τη διατήρηση 
του περιβάλλοντος και να κλείνει τα μάτια μπροστά στον ευτελισμό της 
ανθρώπινης ζωής και την καταρράκωση της ανθρώπινης αξιοπρέπειας.

Οφείλουμε, λοιπόν, σε τέτοια περίπτωση να επαναφέρουμε το θέμα 
μας ως θέμα εισβολής και κατοχής, με αίτημα την απελευθέρωση και όχι 
την απλή επανένωση. Μπορούν οι Ευρωπαίοι εταίροι μας να αντιτεθούν 
σ’ ένα τέτοιο αίτημά μας που θα τεκμηριώνεται πλήρως; 

Τι το πιο λογικό και αφοπλιστικό, ακόμα και για τους εχθρικά διακείμενους 
προς εμάς, το να απαιτήσουμε και για τον λαό μας ό,τι απολαμβάνουν όλοι οι 
άλλοι Ευρωπαίοι και γενικά όλοι οι ελεύθεροι άνθρωποι;

Αν κάθε Ευρωπαίος έχει το δικαίωμα της ελεύθερης διακίνησης παντού, 
σε όλη την Ευρώπη, ακόμα και στη δική μας κατεχόμενη πατρίδα, εμείς γιατί 
να μην έχουμε αυτό το δικαίωμα στην ίδια την πατρίδα μας;

Αν κάθε Ευρωπαίος μπορεί να εγκαθίσταται ελεύθερα, όπου θέλει σε όλη 
την Ευρώπη, ακόμα και στη δική μας κατεχόμενη πατρίδα, γιατί εμείς να μην 
μπορούμε να επιστρέψουμε στα χωριά και στις πόλεις μας;

Αν όλοι οι Ευρωπαίοι έχουν το δικαίωμα απόκτησης περιουσίας σε όλες 
τις χώρες της Ευρώπης, ακόμα και στη δική μας κατεχόμενη  πατρίδα, γιατί 
οι δικές μας περιουσίες να μην μας επιστρέφονται;

Και αν παντού ισχύει το «ένας άνθρωπος μία ψήφος» γιατί σ’ εμάς 
το 18% να επιβάλλεται στο 82% και με τα διάφορα «veto» να παραλύει το 
Κράτος;
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Θα πρέπει, με συνέπεια, να προβάλουμε  τις πιο πάνω αξιώσεις μας, 
απαιτώντας, ταυτόχρονα, την αποχώρηση όλων των στρατευμάτων κατοχής 
και των εποίκων. Μπορούν οι Ευρωπαίοι εταίροι μας, να πουν ότι όλα αυτά 
ισχύουν μόνο για εκείνους και όχι για μας; Αφού, όμως, εμείς δεχόμαστε 
να διαπραγματευόμαστε για εκπτώσεις στα δικαιώματά μας, τους δίνουμε 
το τέλειο άλλοθι για να μην ενδιαφέρονται για μιαν ορθή, δημοκρατική 
και δίκαιη λύση του προβλήματός μας. «Βρέστε τα», μας λεν, «και εμείς θα 
αποδεχτούμε ό,τι εσείς συμφωνήσετε». 

Δεν μέμφομαι και δεν κατακρίνω κανένα με όσα ανέφερα πιο πάνω. 
Εκφράζω μόνο την αγωνία και, παράλληλα, τις θέσεις της Εκκλησίας 
μπροστά στους θανάσιμους κινδύνους που αντιμετωπίζουμε. Και ελπίζω να 
εισακουστώ.

Τι πρέπει, λοιπόν, να κάνουμε; Γιατί δεν αρκεί μόνον η διαπίστωση 
της λανθασμένης πορείας. Χρειάζεται μια θετική πρόταση εξόδου από τα 
αδιέξοδα.

Κύριε Πρόεδρε, κύριοι εκπρόσωποι των Κομμάτων, αγαπητοί μας 
Απόδημοι,  

Πιστεύω ότι ο νέος πρόεδρος που θα εκλεγεί, πρέπει αυτή την πολιτική 
να ακολουθήσει∙ και επιβάλλεται να υποστηριχθεί από όλες τις πολιτικές 
δυνάμεις, και από τους αποδήμους μας για να μπορέσει να φέρει σε πέρας το 
δύσκολο αυτό έργο. Η Εκκλησία δηλώνει παρούσα. Οι κίνδυνοι είναι γνωστοί 
και ο αγώνας σκληρός. Δυστυχώς, άλλη γραμμή δεν υπάρχει. Η μοιρολατρία 
και η ηττοπάθεια εις ουδέν ωφελεί. 

Εκφράζω και πάλι τη χαρά και την ικανοποίησή μου για την παρουσία 
μου ανάμεσά σας, αγαπητοί Κύπριοι της διασποράς. Επιδαψιλεύω σ᾿ όλους 
τις ευλογίες της Εκκλησίας, και εύχομαι κάθε επιτυχία στο συνέδριό σας, για 
το καλό της Πατρίδας μας και του Ελληνισμού. 

                                                    Ο ΚΥΠΡΟΥ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΣ

    

ΙΕΡΑ ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΗ ΚΥΠΡΟΥ
ΔΕΥΤΕΡΑ, 21 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2017



Χ Ρ Υ Σ Ο Σ Τ Ο Μ Ο Σ
ἐλέῳ Θεοῦ, Ἀρχιεπίσκοπος Νέας Ἰουστινιανῆς
καὶ πάσης Κύπρου, παντὶ τῷ Χριστεπωνύμῳ 

Πληρώματι  τῆς Ἁγιωτάτης Ἀποστολικῆς
Ἐκκλησίας τῆς Κύπρου.

Ἡ χάρις καὶ ἡ εὐλογία τοῦ Δημιουργοῦ
πάσης τῆς κτίσεως Κυρίου καὶ Θεοῦ
καὶ Σωτῆρος ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ

μετὰ πάντων ὑμῶν.

Ζ
«Ἄναρχε τρισήλιε Βασιλεῦ, ὁ καιρῶν καὶ χρόνων, τὰς ἑλίξεις περισκοπῶν, 

εὐλόγησον τὸν κύκλον, τῆς νέας περιόδου, τὰς ἀγαθάς σου δόσεις πᾶσι 
δωρούμενος».

Τέκνα ἐν Κυρίῳ ἀγαπητά,

Ὁ Σεπτέμβριος μήνας σηματοδοτεῖ, κατά τό ἀρχαῖο ρωμαϊκό ἔθος, τήν 
ἀρχή τῆς Ἰνδίκτου καί ἔχει καθοριστεῖ ὡς ἡ ἀρχή τοῦ νέου ἐκκλησιαστικοῦ 
ἔτους. Ἡ φύσις ἑτοιμάζεται νά διατρέξη ἕνα νέο κύκλο ἐποχῶν καί ἕνα νέο 
κύκλο βλαστήσεως. Ἐμεῖς, μέ τή βοήθεια καί τή χάριν τοῦ Θεοῦ, καθώς 
εἰσερχόμαστε σ’ἕνα ἀκόμη ἐκκλησιαστικό ἔτος, ἀνανεώνουμε ὅλοι τίς 
πνευματικές μας δυνάμεις καί ἐπικαλούμεθα τίς εὐλογίες καί τή στήριξη τοῦ 
Κυρίου στούς νέους πνευματικούς ἀγῶνες καί προκλήσεις. 

Ὡς γνωστόν ἡ σημερινή ἡμέρα ἔχει ὁρισθεῖ ἀπό τήν Ὀρθόδοξη Ἐκκλησία 
καί ἔχει, ἐπίσης, καθιερωθεῖ ἀπό τήν Ἱερά Σύνοδο τῆς Ἐκκλησίας τῆς Κύπρου, 
ὡς ἡ ἡμέρα προσευχῆς γιά τό φυσικό περιβάλλον. Ἔτσι, κατά τήν πρώτη 
Κυριακή τοῦ μηνός Σεπτεμβρίου ἀναπέμπονται δεήσεις πρός τόν Θεό «ὑπέρ 
τοῦ περιβάλλοντος ἡμᾶς στοιχείου καί εὐσταθείας πάσης τῆς κτίσεως». 
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Ἡ φύση, κατά τήν πίστη καί τήν ἐμπειρία τῆς Ἐκκλησίας μας, εἶναι 
δημιούργημα τοῦ Θεοῦ· «πάντα δι' αὐτοῦ ἐγένετο, καί χωρίς αὐτοῦ ἐγένετο οὐδέ 
ἕν ὃ γέγονεν» (Ἰω. 1,3). Μέσα καί ἀπό τή μεγαλειώδη δημιουργία μποροῦμε 
ἐμπειρικά νά ἀναγνωρίσουμε τή δόξα καί τό μεγαλείο τοῦ Δημιουργοῦ Θεοῦ. 
«Οἱ οὐρανοί διηγοῦνται δόξαν Θεοῦ, ποίησιν δέ χειρῶν αὐτοῦ ἀναγγέλλει 
τό στερέωμα», ἀναφωνεῖ μέ ἐνθουσιασμό ο Προφήτης Δαβίδ (Ψαλμ. 18,1). 
Στό βιβλίο τῆς Γένεσης περιγράφεται ἡ εὐλογία πού δόθηκε ἀπό τόν Θεό 
στόν ἄνθρωπο γιά τή χρήση τῆς δημιουργίας πρός ἐπιβίωση: «αὐξάνεσθε καί 
πληθύνεσθε καί πληρώσατε τήν γῆν καί κατακυριεύσατε αὐτῆς καί ἄρχετε τῶν 
ἰχθύων τῆς θαλάσσης καί τῶν πετεινῶν τοῦ οὐρανοῦ καί πάντων τῶν κτηνῶν 
καί πάσης τῆς γῆς … δέδωκα ὑμῖν πάντα χόρτον σπόριμον σπεῖρον σπέρμα, ὅ 
ἐστιν ἐπάνω πάσης τῆς γῆς, καί πᾶν ξύλον, ὅ ἔχει ἐν ἑαυτῷ καρπόν σπέρματος 
σπορίμου, ὑμῖν ἔσται εἰς βρῶσιν». (Γεν. 1,28-29). Τό προνόμιο, ὅμως, τῆς 
κυριαρχίας δόθηκε στόν ἄνθρωπο ἀπό τό Θεό κατά παραχώρηση, στό πλαίσιο 
τῆς «κατ᾿ εικόνα Θεοῦ» δημιουργίας του, μέ τήν προϋπόθεση ὅτι θά ἀσκεῖται 
μέ ὑπευθυνότητα, σύνεση καί μέτρο.

Δυστυχῶς, ἡ πορεία καί ἡ συμπεριφορά τῆς ἀνθρωπότητας ἀποδεικνύει 
ὅτι ὁ άνθρωπος δέν σεβάστηκε τήν κτίση, τό ὑπέροχο αὐτό δῶρο τοῦ Θεοῦ. 
Φέρθηκε καί συνεχίζει νά φέρεται κατά τρόπο ἄπληστο καί βίαιο.  Εἶναι 
γνωστές σέ ὅλους μας οἱ συνέπειες τῆς ἀλόγιστης ἐκμετάλλευσης τῶν 
πλουτοπαραγωγικών πηγῶν, τῆς καταστροφής τοῦ θαλάσσιου πλούτου ἀπό 
τά βιομηχανικά ἀπόβλητα,  τῆς ρύπανσης τῆς ἀτμόσφαιρας καί τῆς συνεχοῦς 
μεταβολῆς τοῦ κλίματος. Οἱ ἐπιπτώσεις αὐτές εἶναι πλέον ορατές σέ κάθε 
σημεῖο τοῦ πλανήτη μας. 

Ἡ αἰτία αὐτῆς τῆς κρίσης βρίσκεται στή διατάραξη τῆς σχέσης καί 
κοινωνίας μέ τόν Θεό, ἡ ὁποία ἐπέφερε τήν ἀλλοίωση τῆς τῆς ἀποστολῆς  τοῦ 
ἀνθρώπου. 

Τέκνα ἐν Κυρίῳ ἀγαπητά,

Δέν μποροῦμε νά μείνουμε ἀδιάφοροι μπροστά στήν καταστροφή τῆς 
ὑλικῆς δημιουργίας τοῦ Θεοῦ, πού συντελεῖται στίς μέρες μας. Θά πρέπει καί 
ἀτομικά, ἀλλά καί συλλογικά, νά ἀλλάξουμε νοοτροπία καί νά σταματήσουμε 
τήν ἀλόγιστη καί καταστρεπτική ἐκμετάλλευση τῆς φύσεως. Ἡ φύση δέν 
μᾶς ἀνήκει, γιά νά τήν καταστρέφουμε, οὔτε καί νά τήν ἐκμεταλλευόμαστε 
ἐγωιστικά. Μᾶς παραχωρήθηκε, γιά νά τήν ἀξιοποιοῦμε μέ σωφροσύνη καί 
νά τήν προστατεύουμε.
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Τελειώνοντας, ὑπενθυμίζουμε τήν παρακαταθήκη πού μᾶς ἄφησε ἡ 
Μεγάλη καί Ἁγία Σύνοδος που συνῆλθε στήν Κρήτη κατά τήν περίοδο τῆς 
Πεντηκοστῆς του 2016: «Ἡ οἰκολογική κρίσις […] καθιστᾷ ἐπιτακτικόν 
τό χρέος τῆς Ἐκκλησίας ὅπως συμβάλῃ, διά τῶν εἰς τήν διάθεσιν αὐτῆς 
πνευματικῶν μέσων, εἰς τήν προστασίαν τῆς δημιουργίας τοῦ Θεοῦ ἐκ τῶν 
συνεπειῶν τῆς ἀνθρωπίνης ἀπληστίας. Ἡ ἀπληστία διά τήν ἱκανοποίησιν 
τῶν ὑλικῶν ἀναγκῶν ὁδηγεῖ εἰς τήν πνευματικήν πτώχευσιν τοῦ ἀνθρώπου 
καί εἰς τήν καταστροφήν τοῦ περιβάλλοντος. Δέν πρέπει νά λησμονῆται ὅτι 
ὁ φυσικός πλοῦτος τῆς γῆς δέν εἶναι περιουσία τοῦ ἀνθρώπου, ἀλλά τοῦ 
Δημιουργοῦ: «Τοῦ Κυρίου ἡ γῆ καί τό πλήρωμα αὐτῆς, ἡ οἰκουμένη καί πάντες 
οἱ κατοικοῦντες ἐν αὐτῇ» (Ψαλμ. 23 ,1). Οὕτως, ἡ Ὀρθόδοξος Ἐκκλησία τονίζει 
τήν προστασίαν τῆς δημιουργίας τοῦ Θεοῦ διά τῆς καλλιεργείας τῆς εὐθύνης 
τοῦ ἀνθρώπου ἔναντι τοῦ θεοσδότου περιβάλλοντος καί διά τῆς προβολῆς 
τῶν ἀρετῶν τῆς ὀλιγαρκείας καί τῆς ἐγκρατείας. Ὀφείλομεν νά ἐνθυμώμεθα 
ὅτι ὄχι μόνον αἱ σημεριναί, ἀλλά καί αἱ μελλοντικαί γενεαί ἔχουν δικαίωμα ἐπί 
τῶν φυσικῶν ἀγαθῶν, τά ὁποῖα μᾶς ἐχάρισεν ὁ Δημιουργός».

 Βέβαιοι ὅτι ὅλοι κατανοεῖτε τήν κρισιμότητα τοῦ οἰκολογικοῦ 
προβλήματος, ὅπως αὐτό ἐξελίσσεται σήμερα, πιστεύουμε ὅτι θά ἀναλάβετε 
κάθε προσπάθεια, στό μέτρο τῶν δυνατοτήτων σας, προκειμένου νά 
συμβάλλετε καθοριστικά στήν προστασία καί τή διάσωση τῆς φυσικῆς 
δημιουργίας. Εἶναι τοῦτο, ἐκτός τῶν ἄλλων, καί μία ἀπαραίτητη προϋπόθεση, 
γιά νά μπορέσουμε τόσο ἐμεῖς, ὅσο καί τά παιδιά μας, νά ζήσουμε στόν 
πλανήτη, πού ἡ ἀγαθότητα τοῦ Θεοῦ μᾶς δώρισε γιά κατοικία μας.       

                                                     Διάπυρος πρός Θεόν εὐχέτης

Ἱερά Ἀρχιεπισκοπή Κύπρου, 
     3 Σεπτεμβρίου 2017.                            
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a

Μέ ἐγκάρδια αἰσθήματα ἀγάπης καί ἐκτίμησης βρίσκομαι σήμερα 
στό βῆμα αὐτό, γιά νά ἀπευθύνω χαιρετισμό στήν Ἐπιστημονική 
αὐτή Ἡμερίδα, πού διοργανώνεται ἀπό τό Τμῆμα Θεολογίας καί 

Πολιτισμοῦ τοῦ Πανεπιστημίου Λευκωσίας, κατά τίς ἅγιες αὐτές ἡμέρες τῆς 
Ἀναστάσεως, πού ἀποτελεῖ τό Κέντρο τῆς λειτουργικῆς καί λατρευτικῆς μας 
ζωῆς καί πού θά ἀσχοληθεῖ μέ τό θέμα: «Λατρεία καί Τέχνη, ὁ πολιτισμός τῆς 
Ἐκκλησίας». Ὅπως εἶναι γνωστό, ἡ χρήση τῆς λέξεως «λατρεία» ἀπαντᾶ στά 
ἔργα τοῦ Πλάτωνα, ἀναφορικά μέ ὑπηρεσίες πρός τόν Θεό.

Στή μετάφραση τῶν ἑβδομήκοντα ὁ ὅρος «λατρεύω» χρησιμοποιήθηκε 
σχεδόν σ’ ὅλες τίς περιπτώσεις, ἀναφορικά μέ θρησκευτικές ὑπηρεσίες 
πρός τόν Θεό τοῦ Ἰσραήλ, εἴτε πρός ἄλλους θεούς ἤ εἴδωλα. Αὐτή ἡ εἰδική 
χρήση συνεχίστηκε στήν Καινή Διαθήκη καί χρησιμοποιεῖται μέχρι σήμερα 
καί ἀπό τήν Ἐκκλησία μας. Τήν Ὀρθόδοξη Λατρεία παρέλαβαν οἱ θεοφόροι 
Πατέρες ἀπό τήν Ἐκκλησία τῶν Ἀποστόλων καί τῶν κατακομβῶν καί μᾶς τήν 
παρέδωσαν διά μέσου τῶν αἰώνων ἐμπλουτισμένη, κατά τρόπο θεόπνευστο, 
καί ἑπομένως ἀποτελεῖ ἀνεκτίμητη κληρονομιά.

b
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Τί ἐννοοῦμε ὅμως μέ τόν ὅρο Ὀρθόδοξη Λατρεία; Ἡ Ὀρθόδοξη 
Λατρεία ἀποτελεῖ μυσταγωγική ἔκφραση δοξολογίας τῆς ἀνθρώπινης 
προσωπικότητας πρός τόν Δημιουργό της. Εἶναι προσευχή δοξολογίας καί 
εὐγνωμοσύνης τῶν λυτρωμένων ἐν Χριστῷ «ἀνθ’ ὧνπερ ἐλάβομεν δωρεῶν» 
γιά τή σωτηρία μας. Ἀποτελεῖ ἡ Ὀρθόδοξη Λατρεία τή ζωντανή σχέση τοῦ 
ὀρθόδοξου πιστοῦ μέ τόν Θεό, τήν αἰσθητή ἔκφραση τῶν ἐσωτερικῶν 
βιωμάτων τοῦ ὀρθόδοξου χριστιανοῦ. Γι’ αὐτό καί στή θεία λατρεία ὅλα 
ἀποβλέπουν στό νά βοηθήσουν τόν ἄνθρωπο νά προσεύχεται, νά ἐπικοινωνεῖ 
μέ τόν Θεό, νά κατανοεῖ τό μυστήριο τῆς θείας οἰκονομίας καί νά ὁδηγεῖται 
στή μετάνοια καί σωτηρία. Ἡ Θεία Εὐχαριστία, ὡς ἡ ἱερότερη ἱεροτελεστία, 
πλαισιωμένη ἀπό τήν τελετουργική μορφή τῆς Θείας Λειτουργίας, συνιστᾶ 
τόν πυρῆνα τῆς ὅλης λατρευτικῆς ζωῆς τῆς Ἐκκλησίας. Εἶναι τό κέντρο καί τό 
ἐπιστέγασμα τῆς καθόλου Ὀρθοδόξου Λατρείας. Ὁ ὀρθόδοξος ναός εἶναι τό 
κέντρο τῆς λατρείας καί τῆς ἐν Χριστῷ ζωῆς, ἀποτελεῖ τόν αἰσθητό χῶρο μέσα 
στόν ὁποῖο τό πλήρωμα τῆς Ἐκκλησίας βιώνει σέ βαθύτατη συνείδηση τή 
λατρευτική καί μυστηριακή ἐμπειρία του. Καί ἐπειδή κάθε τι πού προσπίπτει 
στίς αἰσθήσεις προσελκύει τήν προσοχή τῶν πιστῶν, γι’ αὐτό καί ἡ Ὀρθόδοξη 
Λατρεία τελεῖται μέ σύμβολα, εἰκόνες, ἐκφράσεις, κινήσεις καί παραστάσεις. 
Ὁ πνευματικός χαρακτῆρας πού ἔχει ἡ Ὀρθοδοξία ἐκφράζεται καί μέ τίς 
ἐκκλησιαστικές τέχνες, πού λέγονται λειτουργικές τέχνες, γιατί ἀποτελοῦν 
ἀναπόσπαστο τμῆμα τῆς λειτουργικῆς πράξεως καί ζωῆς, ἀλλά καί γιατί οἱ 
τέχνες αὐτές διακονοῦν τή λειτουργική παράδοση.

Λατρεία καί Τέχνη εἶναι δύο ἀλληλένδετες ἔννοιες, πού συνυπάρχουν καί 
συμπορεύονται ἐπί αἰῶνες μέσα στήν Ὀρθόδοξη Ἐκκλησία. Οἱ λατρευτικές 
τέχνες ἐκφράζουν τήν πνευματική οὐσία τῆς Ὀρθοδόξου πίστεως μέ 
ἀκούσματα καί μέ ὁράματα, μέ ὕμνους καί ψαλμωδίες καί μέ εἰκόνες καί 
τοιχογραφίες, πού ἁγιάζουν τίς αἰσθήσεις μας καί τίς κάνουν ἀπό σαρκικές, 
πνευματικές.

Τελικός σκοπός τῶν ἐκκλησιαστικῶν τεχνῶν εἶναι, ὄχι ὁ ἐρεθισμός τῶν 
σωματικῶν αἰσθήσεων, ἀλλά ὁ ἐρεθισμός τῆς ψυχῆς, γιά νά προκληθεῖ ἡ 
προσευχή, ἡ κατάνυξη, ἡ αὐτομεμψία, ἡ μεταμόρφωση τοῦ ἀνθρώπου. Εἶναι 
δηλαδή οἱ ἐκκλησιαστικές τέχνες, πού ἐπικράτησε νά λέγονται καί βυζαντινές 
ἀπό τό πολιτιστικό πλαίσιο τῆς ἐμφανίσεώς τους, κατά τή βυζαντινή περίοδο, 
ἀναγωγικές, θέλουν νά μᾶς ἀνεβάσουν ἀπό τά αἰσθητά στά νοητά, ἀπό τά 
ἐφήμερα στά αἰώνια. Ἡ βυζαντινή ἐκκλησιαστική μουσική, παραδείγματος 
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χάρη, πού εἶναι τό φυσικό ἔνδυμα τῆς ὑμνωδίας καί ἀποτελεῖ ἠχητική ἔκφραση 
τοῦ βιώματος τῆς προσομιλίας τῶν πιστῶν μέ τόν Θεό καί τούς ἁγίους, 
δημιουργεῖ ἀτμόσφαιρα μυσταγωγίας, κατανύξεως καί ψυχικῆς ἀνατάσεως 
πρός κάθε πνευματικό, ἠθικό καί ὑψηλό συναίσθημα. Ἔχει, δηλαδή, 
χαρακτήρα ἀναγωγικό, μᾶς ἀνάγει ἀπό τή γῆ στόν οὐρανό. Δέν ἀποβλέπει ἡ 
ἐκκλησιαστική μουσική στήν ἀπόλαυση τοῦ ἀκροάματος καί μόνο, ἀλλά στήν 
ψυχική ἀνάταση καί τήν πνευματοποίηση τοῦ χοϊκοῦ ἀνθρώπου. Ἀλλά καί 
ἡ ἐκκλησιαστική ἁγιογραφία εἶναι ἀναγωγική τέχνη. Εἶναι τέχνη πού θέλει 
νά μᾶς ἀνεβάσει ἀπό τά αἰσθητά στά νοητά, ἀπό τά πρόσκαιρα στά αἰώνια. 
Οἱ ἐξαϋλωμένες μορφές τῶν ἁγίων στήν ἀφαιρετική τέχνη τῆς ὀρθοδόξου 
βυζαντινῆς ἐκκλησιαστικῆς ἁγιογραφίας «οὐρανιοδρομοῦν» τίς ψυχές, 
μεταθέτοντας τόν νοῦν στή σφαῖρα τοῦ ὑπεραισθητοῦ. Οἱ φορητές εἰκόνες, 
λόγου χάρη, οἱ πομποί αὐτοί τῆς Θείας Χάριτος, λειτουργοῦν ὡς δίαυλοι 
ἐπικοινωνίας τῶν πιστῶν μέ τόν ὑπερβατικό Θεό.

Στήν Ὀρθόδοξη Ἐκκλησία ὅλα, ναοί, ἁγιογραφίες (φορητές εἰκόνες, 
ψηφιδωτά, τοιχογραφίες), ὕμνοι, ψαλμωδίες, εὐαγγέλια, σταυροί, ἄμφια, 
ξυλόγλυπτα, εἰκονοστάσια, μανουάλια, πολυέλαιοι, θυμιατοί, διακοσμημένα 
χειρόγραφα, ὅλα αὐτά καί ἄλλα πολλά ἐκκλησιαστικά σκεύη δέν εἶναι ἁπλᾶ 
αἰσθητικά ἀνθρώπινα ἔργα τέχνης, ἀλλά ἔργα ἀληθινά τοῦ θείου πνεύματος, 
καμωμένα μέ τά χέρια καί μέ τόν φωτισμένο νοῦ τῶν πιστῶν, μέ τά ὁποῖα 
γίνεται φανερή καί χειροπιαστή στίς αἰσθήσεις ἡ θεία οὐσία τῆς Ὀρθοδόξου 
πίστεως. Ὁ ἐσωτερικός χῶρος τοῦ Ὀρθοδόξου ναοῦ, μέ τόν ὅλο ἐσωτερικό 
διάκοσμο, δημιουργεῖ μιά μυσταγωγική ἀτμόσφαιρα, μιά ἀληθινή, αὐθεντική 
συγκίνηση καί κατάνυξη ἱερή. Ἡ ψυχή τοῦ πιστοῦ «Πνεύματος πληροῦται 
Ἁγίου», αἰσθάνεται «τοῦ Πνεύματος τήν ἡδονή», κατά τόν ἱερό Χρυσόστομο, 
καί ποθεῖ νά ὑπερπηδήσει τή μιά μετά τήν ἄλλη τίς διάφορες μορφές 
τοῦ ὡραίου, γιά νά φθάσει στό αἰώνιο καί ὑπερτέλειο κάλλος τοῦ Θεοῦ. 
Ὁ ἐσωτερικός χῶρος ἑνός Ὀρθοδόξου ναοῦ μέ τό «ὑψιπετές τῆς ἀρχιτεκτονικῆς 
ἐφεύρημα, τόν τροῦλλο, αὐτό τό θαυμάσιο μετέωρο, πού ἔγινε σέ τύπο τοῦ 
οὐρανοῦ, μέ ἁγιογραφημένο στό κέντρο τόν Παντοκράτορα», χειραγωγεῖ πρός 
τήν ὀμορφιά Ἐκείνου, πού εἶναι ὅλο φῶς καί αἰώνιο πνευματικό κάλλος, 
«ὁ ὡραῖος κάλλει παρά πάντας βροτούς». Ἀνάγει, δηλαδή, τόν νοῦ στό 
ἀπόλυτο καί πανυπερτέλειο κάλλος τοῦ Θεοῦ. «Ἐκ τοῦ κάλλους τῶν ὁρωμένων 
εἰς τό ὑπέρκαλλον» παραπέμποντα, ὅπως θά ἔλεγε ὁ Μέγας Βασίλειος.

Ἡ ἐκκλησιαστική τέχνη, λοιπόν, μέ ὅλες τίς ἐκφάνσεις της καί μέ ὅλο 
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τόν λειτουργικό, μυσταγωγικό, ἀναγωγικό χαρακτῆρα της, μαρτυρεῖ ὅτι ἡ 
χριστιανική ζωή δέν ἔχει μόνο κατακόρυφη κατεύθυνση πρός τόν οὐρανό, 
ἀλλά καί ὁριζόντια κίνηση πρός τούς διαφόρους τομεῖς τοῦ πολιτισμοῦ. 
Ἡ Ὀρθοδοξία δέν προσφέρει μόνο ἀναρίθμητα θέματα καλλιτεχνικῆς 
ἐμπνεύσεως, ἀλλά ἐπί πλέον, κατά τόν καθηγητή τοῦ Πανεπιστημίου 
Ἀθηνῶν Εὐάγγελο Θεοδώρου, «ὑποβοηθεῖ τήν ἐξασφάλιση τῆς ἐλευθερίας 
τοῦ καλλιτέχνη, γιατί, δαμάζοντας τά ζωϊκά πάθη καί τίς ἐνστικτώδεις 
παρορμήσεις, συντελεῖ στή δημιουργία καθαρῶν αἰσθητικῶν βιωμάτων, πού 
δέν νοθεύονται ἀπό ἡδονιστικές ἤ χρησιμοθηρικές ροπές καί ἐπιδιώξεις, μά 
συναρτῶνται πρός τήν ἀνώτερη πνευματική ζωή καί τήν κοινωνική εὐθύνη».

Ἡ Ὀρθοδοξία καί μέ τήν ἐκκλησιαστική, βυζαντινή, ἀναγωγική τέχνη 
ἐμβολίασε τόν πολιτισμό μέ τό ὀρθόδοξο χριστιανικό βίωμα, ὅτι χωρίς 
πνευματικές ἀνατάσεις καί χωρίς τήν ἔφεση πρός τό ἀγαθό, ὁ ἄνθρωπος θά 
ἀπέμενε μιά ἁπλῆ σύνθεση κατωτέρων ὑλικῶν στοιχείων, ἐξομοιούμενος μέ τά 
ἄλογα ζῶα, καί δέν θά ἦταν δυνατό νά νοεῖται ὡς κορωνίδα τῆς δημιουργίας 
καί ὡς ἡ ἀνωτάτη ἀξία τοῦ κόσμου, γιά τόν ὁποῖο ὁ Χριστός ἀπέθανε.

Ἡ Ὀρθόδοξη Ἐκκλησία συνέβαλε ἀποφασιστικά στή δημιουργία 
πολιτισμοῦ, ὅπως μαρτυρεῖ ἡ ἀνάπτυξη καί ἄνθηση τῆς Βυζαντινῆς τέχνης σέ 
ὅλες τίς μορφές της, ἁγιογραφίας, ποίηση, μουσική σύνθεση, ἀρχιτεκτονική, 
λογοτεχνία, φιλολογία, φιλοσοφία καί θεολογία τῶν Πατέρων τῆς Ἐκκλησίας 
καί τόσα ἄλλα. Καί τοῦτο, γιατί κατά τήν Ὀρθόδοξη θεολογία ὁ ἄνθρωπος, 
ὡς εἰκόνα τοῦ Θεοῦ, πλάσθηκε γιά νά εἶναι δημιουργός μεταμορφωτής τῆς 
δοσμένης σ’ αὐτόν φύσεως, τόσο τῆς ἔξωθεν, ὅσο καί τῆς ἔσωθεν, τῆς δικῆς 
του δηλαδή φύσεως.

Κυρίες καί Κύριοι,

Κατά τόν Παναγιώτη Κανελλόπουλο, «ἡ τέχνη ἔχει τή δύναμη νά 
προσδιορίζει ἀποφασιστικά τή διαμόρφωση τῆς ψυχῆς καί τοῦ πνεύματος 
τοῦ ἀνθρώπου», καί ἡ Ὀρθόδοξη Ἐκκλησία, καλλιεργώντας καί μέ τίς 
ἐκκλησιαστικές ἀναγωγικές τέχνες τά ἀνώτερα πνευματικά αἰσθητήρια 
τοῦ ἀνθρώπου, ἐλέπτυνε τήν ἠθική του συνείδηση καί τά κριτήριά του, 
σύμφωνα μέ τό ὀρθόδοξο χριστιανικό ἰδεῶδες, τό ὁποῖο ἐπιδιώκει: «τό 
χεῖρον καθυποτάξαι τῷ κρείττονι καί τήν σάρκα δουλῶσαι τῷ πνεύματι». 
Ὅπως πολύ εὔστοχα διατυπώθηκε, ὁ Ὀρθόδοξος Χριστιανισμός «ἐλέπτυνε 
τόν "διονυσιακόν" καί "ἀπολλώνιον" ἄνθρωπον, τόν ἔστρεψε πρός τό βάθος 
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τοῦ ἑαυτοῦ του, τοῦ ἔδωσε πνευματικόν ὀφθαλμόν καί πνευματικόν οὖς, 
γιά νά ἐρευνᾶ τάς ἀβύσσους τοῦ πνεύματος καί γιά νά ἀκροάζεται τά θεῖα 
ἀπηχήματα». Καί σήμερα, πού ὁ πολιτισμός μας διέρχεται κρίση βαθιά, μόνη 
διέξοδος εἶναι ἡ ψυχική βελτίωση καί πνευματική ἐξύψωση τοῦ ἀνθρώπου, 
γιατί ἡ ρίζα τοῦ κακοῦ δέν βρίσκεται στήν κοινωνία, ἀλλά μέσα στόν 
ἴδιο τόν ἄνθρωπο. Ἡ ἀληθινή πρόοδος δέν περνᾶ μέσα ἀπό τόν κόσμο τῆς 
ὕλης, ἀλλά μέσα ἀπό τόν κόσμο τῆς ψυχῆς: «Ἡ ψυχή τοῦ πολιτισμοῦ εἶναι ὁ 
πολιτισμός τῆς ψυχῆς», ὅπως πολύ σοφά διακήρυξε ὁ ἄγγλος ἱστορικός Arnold 
Joseph Toynbee, καί ἡ μόνη δύναμη πού μπορεῖ νά ἀρωματίσει πνευματικά 
τήν ψυχή καί νά τήν ἐξευγενίσει εἶναι ὁ Ὀρθόδοξος χριστιανικός πολιτισμός, 
γι’ αὐτό καί ὅπου ἔλαμψε ἡ Ὀρθοδοξία, ἔλαμψε καί ὁ πολιτισμός, ἔλαμψε καί 
ὁ ἄνθρωπος.

" ΤΗΝ ΠΑΣΑΝ ΕΛΠΙΔΑ ΜΟΥ ΕΙΣ ΣΕ ΑΝΑΤΙΘΗΜΙ, ΜΗΤΕΡ
ΤΟΥ ΘΕΟΥ ΦΥΛΑΞΟΝ ΗΜΑΣ ΥΠΟ ΤΗΝ ΣΚΕΠΗΝ ΣΟΥ "
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ΙΕΡΑ ΜΟΝΗ ΚΥΚΚΟΥ 
 ΚΥΡΙΑΚΗ 30  ΙΟΥΛΙΟΥ 2017   

a
Κύριε Πρόεδρε,
Μακαριότατε
Ελληνίδες και Έλληνες,

Βαριά η ευθύνη και δύσκολο το χρέος που επωμίσθηκα για να απευθύνω 
τον λόγο στο 40ο Μνημόσυνο του μεγάλου ηγέτη του λαού μας,  του Εθνάρχη 
Μακαρίου.

Γιατί, η επιμνημόσυνος αναφορά σε μια απαστράπτουσα προσωπικότητα 
που τίμησε την Κύπρο, τον Ελληνισμό και την Εκκλησία, που λάμπρυνε και 
κόσμησε την Προεδρία της Δημοκρατίας και που την κατέστησε  αγωνιστική 
έπαλξη, δεν είναι εύκολο καθήκον. Και τα λόγια μοιάζουν φτωχά και ανήμπορα, 
να περιγράψουν το ανάστημα και τις διαστάσεις της προσωπικότητας και της 
προσφοράς του Αρχιεπισκόπου Μακαρίου.

Και δηλώνω αδύναμος να απαριθμήσω τις αρετές και να καταγράψω 
την κορυφαία και πολυσήμαντη συμβολή του στους αγώνες και τις 
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προσπάθειες του Κυπριακού Ελληνισμού για ελευθερία, για απόκρουση των 
δόλιων ενεργειών υπονόμευσης της Κυπριακής Δημοκρατίας  αλλά και για 
την προώθηση του οράματος τερματισμού της τουρκικής κατοχής και μιας 
λύσης στο Κυπριακό που θα διασφαλίζει τη φυσική και εθνική επιβίωση του 
Κυπριακού Ελληνισμού, τη διαφύλαξη της Κυπριακής Δημοκρατίας και την 
ειρηνική συνύπαρξη Ελληνοκυπρίων και Τουρκοκυπρίων σε ένα ελεύθερο και 
δημοκρατικό κράτος.

Και είναι ακόμα βαριά η ευθύνη και δύσκολο το χρέος αναφοράς στο 
Μακάριο, γιατί το καθήκον μας είναι να καταθέτουμε και τον απολογισμό 
πεπραγμένων, για τα επιτεύγματα και τις παραλείψεις μας, σε αυτόν που 
εκδαπάνησε ολόκληρη τη ζωή του ως συνεχή προσφορά και θυσία για την Κύπρο.

Όμως, ο απολογισμός είναι προφανώς ελλειμματικός, γιατί στην Κύπρο 
της συνεχιζόμενης τουρκικής κατοχής,  της αντίστασης στην προδοσία και το 
έγκλημα του 1974,  τα μηνύματα δεν είναι αυτά που θα έπρεπε να είναι.

Υπό τη βαριά σκιά της απουσίας του Μακαρίου, πώς να αρθρώσουμε το 
λόγο χωρίς τον κίνδυνο του υποκριτικού εκπεσμού και μιας επιφανειακής και 
επιδερμικής αναφοράς, όταν η Κύπρος βρίσκεται ακόμα διχοτομημένη, με 
πρόσφυγες, αγνοούμενους, με εγκλωβισμένους. Πώς θα απευθυνθούμε στο 
Μακάριο με την Κερύνεια, την Αμμόχωστο και τη Μόρφου κατεχόμενες, με 
τα ιερά και τα όσια μας καταπατημένα από τον κατοχικό στρατό και με τους 
πρόσφυγες να φεύγουν από τη ζωή με τον αβάστακτο καημό του γυρισμού; 
Και τι αναφορά θα του δώσουμε  όταν για μια ακόμα φορά εγκυμονούνται 
κίνδυνοι λύσης δύο συνιδρυτικών κρατών, με «πλειοψηφίες πληθυσμού και 
γης» και με παραβίαση ανθρωπίνων δικαιωμάτων και ελευθεριών, με κήρυξη 
της λύσης ως πρωτογενούς δικαίου για να αποτραπεί η εφαρμογή του 
ευρωπαϊκού κεκτημένου, με συνέχιση παρουσίας στρατευμάτων, επεμβατικών  
δικαιωμάτων και του βαθύτατου αναχρονισμού των εγγυήσεων του 1960. 
Αλλά και με εξαγγελία δόλιων ενεργειών για περαιτέρω εμπέδωση της 
κατοχής με νέα τετελεσμένα;

Αλλά εδώ, παρεμβαίνει ο ποιητής. Γράφει λοιπόν, ο Νίκος Κρανιδιώτης 
στο ποίημα του «Κερύνεια» το 1986.

« Πώς θες να πάμε,
Που ορθώνεται τώρα μπροστά μας

Η ματωμένη σημαία;
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Πώς θες να πάμε τώρα
Σε αυτή τη σπαρμένη με κόκκαλα γη της πατρίδας

Χωρίς μια πικρή – πικρή μεταμέλεια
Μια προσευχή εκδίκησης,

Χωρίς τα δίκαια άρματα της οργής και της νέμεσης;».

Η χρονική απόσταση από τη βιολογική απουσία του Μακάριου, ανα-
δεικνύει ακόμα πιο έντονα το μέγεθος της προσωπικότητας του, προβάλ-
λει πιο επιτακτικά τις εθνικές και πολιτικές του υποθήκες, επιβεβαιώνει τις 
εκτιμήσεις, τις θέσεις και  τις προβλέψεις του και δικαιώνει τους οραματισμούς 
του.

Υπό αυτή την έννοια ο Μακάριος, υπήρξε μια προσωπικότητα η οποία 
δια της μνήμης εξουδετερώνει τον χρόνο και τον θάνατο. Τα τεκμήρια της 
αθανασίας του, δηλαδή της καταγραφής του στη συλλογική συνείδηση, 
υπήρξαν τα έργα και οι ημέρες του. Οι αγώνες και οι αγωνίες του. Η σχέση 
του με τους πολλούς που συγκρότησαν το δημόσιο χώρο του. Η σχέση του 
με τον κόσμο και την ιστορία. Με την Κύπρο, την Ελλάδα, τα αντιαποικιακά 
κινήματα, τον κόσμο με την ορθοδοξία,  με την έννοια της πολιτικής. Με τον 
αγώνα  αποτίναξης του αποικιοκρατικού ζυγού, της διάσωσης της Κυπριακής 
Δημοκρατίας από την τουρκική απόπειρα κατάλυσης της το 1963-64, της 
εθνικής τραγωδία του 1974, της αντίστασης σε επιβολή απαράδεκτων και 
αντεθνικών λύσεων.

Σαράντα χρόνια από τον θάνατο του Μακάριου. Τι να πούμε και τι 
να παραλείψουμε σε αυτή την ετήσια ρωγμή του χρόνου; Τη μεγάλη του 
μαρτυρική πορεία για την ελευθερία και την προκοπή του λαού μας; Το 
παγκόσμιο κύρος του και το διεθνές του εκτόπισμα, που κατέστησε την 
Κύπρο γνωστή σε ολόκληρη την ανθρωπότητα;  Και πώς  να διαγράψουμε 
την απόπειρα διαγραφής της μνήμης,  της παραχάραξης της αλήθειας και 
της πραγματικής ιστορίας; Σαράντα χρόνια από τον θάνατο του Μακαρίου, 
επιχειρούνται παραμορφώσεις και στρεβλώσεις σε ό,τι αφορά τις αρχές, τις 
αξίες και τις πολιτικές στις οποίες πίστευε και τις οποίες υπηρέτησε σε όλη 
τη διάρκεια της μαρτυρικής του πορείας, επικεφαλής του κυπριακού λαού.  Τι 
να πούμε και τι να παραλείψουμε, όταν κυριαρχούν οι μισές αλήθειες και οι 
μεγάλες αλήθειες χάνονται;
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Σαράντα χρόνια από τον θάνατο του Μακαρίου. Και η  ενότητα είναι 
απολύτως αναγκαία. Η  εθνική λαϊκή συστράτευση και συμπόρευση, είναι 
όρος επιβίωσης του λαού και της πατρίδας.  Με εθνική λαϊκή ενότητα που 
πρέπει να  οικοδομείται,  όχι  με τη διαγραφή των εθνικών υποθηκών του 
Μακάριου και με την παραχάραξη και διαστρέβλωση των πολιτικών του, 
αλλά με τη διαφύλαξη της αλήθειας.

Ο Μακάριος, με τους σταθερούς στόχους, την ευέλικτη στρατηγική, τον 
αγωνιστικό ρεαλισμό αλλά και με το παγκόσμιο κύρος και τη συντριπτική 
υποστήριξη της τεράστιας πλειοψηφίας του Κυπριακού Ελληνισμού, υπήρξε 
ηγέτης που σφράγισε ανεξίτηλα την ιστορική πορεία της Κύπρου.

Ενώ ξεκίνησε σαν ένας φλογερός επαναστάτης, χωρίς τη μετέπειτα 
αποκτηθείσα  πολιτική ωριμότητα και πείρα, εξελίχθηκε σε μια παγκόσμιας 
εμβέλειας πολιτική φυσιογνωμία που τοποθετούσε την Κύπρο, στο προ-
σκήνιο των διεθνών εξελίξεων. Ο Μακάριος, ως νέος, εμπνευσμένος με 
τις ελληνικές παραδόσεις, τίμησε τον τίτλο της Εθναρχίας και ηγήθηκε 
πολιτικά του εθνικοαπελευθερωτικού αγώνα της ΕΟΚΑ 1955-59 που δεν 
οδήγησε μεν στα επιδιωκόμενα αποτελέσματα, όμως έθεσε τέρμα στην 
αποικιοκρατία και υπήρξε η απαρχή της ανεξαρτησίας. Μιας ανεξαρτησίας, 
δυστυχώς ελλειμματικής, με δοτό Σύνταγμα, που ενσωμάτωνε πρόνοιες που 
το καθιστούσαν μη λειτουργικό με τα αδιέξοδα αναπόφευκτα.  

Η Μεγάλη Βρετανία, στην προσπάθεια της να συντηρήσει πολιτική 
και στρατιωτική παρουσία στην Κύπρο, πρώτα ενέπλεξε την Τουρκία με 
την τριμερή για να αξιοποιήσει αρνητικά τους Τ/Κ και τέλος επέβαλε ένα 
μη λειτουργικό σύνταγμα. Ο Μακάριος, σε μια προσπάθεια αποφυγής αδι-
εξόδων και κρίσεων, πρότεινε τα δεκατρία σημεία.  Είναι παραλογισμός, να 
θεωρούνται οι προτάσεις αυτές ως έναυσμα για τις καλούμενες «διακοινοτικές 
ταραχές». Γιατί από πότε προτάσεις, αντί να οδηγούν σε διάλογο, οδηγούν σε 
κρίση;  Άλλωστε, είναι γνωστή και ιστορικά αποδεδειγμένη η προπαρασκευή 
της Τουρκίας να οδηγήσει στην κατάλυση της Κυπριακής Δημοκρατίας. 
Ο ίδιος ο τότε Γ.Γ. του ΟΗΕ, Ου Θάντ, χαρακτήρισε τα γεγονότα ως προ- 
σπάθεια υλοποίησης της πάγιας τουρκικής πολιτικής. Ο δε, Γκάλο Πλάζα, στην 
Έκθεση του προς το Συμβούλιο Ασφαλείας, για τα τότε γεγονότα, αναφέρει 
ότι ο στόχος της Τουρκίας ήταν ο βίαιος διαχωρισμός και η διχοτόμηση.

Ο Μακάριος, απαντά σε όλους εκείνους, που διατυπώνουν απόψεις που 
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συνδέουν τα τότε γεγονότα, που ξεκίνησαν με αποκλειστική υπαιτιότητα της 
Άγκυρας,  με δήθεν συνευθύνη της ελληνικής κοινότητας. Ιδού τι αναφέρει 
σε επιστολή του, ημερομηνίας 1.3.1964, προς τον τότε Πρωθυπουργό της 
Ελλάδας Γεώργιο Παπανδρέου:  

«Αλλ’ ενώ ανέμενον την απάντησιν της Τουρκοκυπριακής ηγεσίας στις 
γνωστές προτάσεις για συνταγματικές μεταβολές, εξετυλίχθησαν  αιματηρά 
επεισόδια εν Λευκωσία, τα οποία μετά τινας ημέρας επεξετάθηκαν και εις 
άλλας περιοχάς της νήσου.

Πιστεύω, ακραδάντως, ότι την ευθύνην δια τα τραγικά ταύτα 
γεγονότα και την όλην δυσάρεστον κατάστασιν, φέρει εξ ολοκλήρου η 
Τουρκοκυπριακή πλευρά. Είναι αληθές, ότι οι Έλληνες της Κύπρου και η 
ηγεσία των, προέβαινον από καιρού εις δυναμικήν προπαρασκευήν,  δια 
να είναι έτοιμοι να αντιμετωπίσουν τυχόν ένοπλον επίθεσιν υπό των 
Τουρκοκυπρίων, δια τους οποίους εγνωρίζομεν ότι εισήγον όπλα εκ 
Τουρκίας και εξεπαίδευον στρατιωτικώς πολλά μέλη της κοινότητος των. 
Από ελληνικής όμως πλευράς, παρά την δυναμικήν δια παν ενδεχόμενον 
προπαρασκευήν, ούτε σκέψις εγένετο, ούτε οιαδήποτε πρόθεσις υπήρχε δι’ 
επίθεσιν κατά των Τούρκων. Ο αγών επεβλήθη. Ευρέθημεν υποχρεωμένοι 
να χρησιμοποιήσωμεν κατά της ενόπλου βίας το ίδιον μέσον». 

Η αποτυχία διάλυσης της Κυπριακής  Δημοκρατίας το 1963-64,  οδήγησε 
στην εσωτερική υπονόμευση από την Πέμπτη φάλαγγα των παρανόμων της 
ΕΟΚΑ Β΄ και στη συνωμοσία του 1974.  Από τα αποκαλυφθέντα έγγραφα 
διαφαίνεται ότι στόχος ήταν ένα  πραξικόπημα, η δολοφονία του Μακαρίου, η 
εισβολή,  ο βίαιος εθνοτικός και γεωγραφικός διαχωρισμός και η επιβολή μιας 
πολιτικής εξουσίας, πρόθυμης να νομιμοποιήσει  τα τετελεσμένα του δίδυμου 
εγκλήματος.

Η σωτηρία του Μακαρίου και η επιστροφή του στην Κύπρο, 
διαφοροποίησε μεν τα αρχικά σχέδια, αλλά δεν απέφυγε την εθνοκάθαρση και 
την de facto διχοτόμηση από τις τουρκικές κατοχικές δυνάμεις.  Ο Μακάριος 
σε μια προσπάθεια να οδηγήσει σε μια  βιώσιμη λύση, άρχισε τον διακοινοτικό 
διάλογο. Στη συνέχεια, διαπίστωσε το αδιέξοδο. Στην  τελευταία δραματική 
του ομιλία στην πλατεία Ελευθερίας, διακήρυξε ότι ο διακοινοτικός διάλογος  
χρησιμοποιείται ως άλλοθι από την Τουρκία και ότι υπερέβημεν τα όρια 
ασφάλειας σε υποχωρήσεις.
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Εις διάψευση των ισχυρισμών ότι πολλοί των μετέπειτα ελλειμματικών 
χειρισμών, οφείλονται στο Μακάριο, υπάρχουν αδιάψευστες οι θέσεις του, οι 
δηλώσεις του, ο βίος και η πολιτεία του. Από νωρίς αναλύει με πολιτική σοφία 
τις διεθνείς εξελίξεις και θέτει τα προβλήματα και την προοπτική επίλυσής 
τους στη βάση αρχών.

Στην ομιλία του στη Διάσκεψη Κορυφής των Αδεσμεύτων το 1961, στο 
Βελιγράδι, αναφέρει χαρακτηριστικά: 

«Η ειρήνη, τότε μόνον είναι ασφαλής, όταν δεν στηρίζεται απλώς 
επί της ισχύος των όπλων και της ισορροπίας των δυνάμεων, αλλ΄ επί της 
δικαιοσύνης, της ελευθερίας και της αυτοδιαθέσεως».

«Δεν αποφεύγονται, αλλά πολλαπλασιάζονται οι κίνδυνοι, οσάκις 
εφαρμόζονται συμβιβαστικαί λύσεις, μη βασιζόμεναι επί αρχών. Ο 
συμβιβασμός, δύναται να επιτύχει αναβολήν, αλλά η αναβολή αποτελεί 
υποθήκευσιν του μέλλοντος».

Αυτό που αναδεικνύεται ως το κορυφαίο διαχρονικό χαρακτηριστικό του 
Μακάριου, είναι η αγωνιστική του στάση κατά της αποικιοκρατικής δουλείας, 
ενάντια στις εξωτερικές πιέσεις, ενάντια στη χούντα και την εσωτερική 
συνωμοσία   και κατά της προσαρμογής στην τουρκική κατοχή.  Θεμελιακή 
του υποθήκη παραμένει, «ότι δεν θα ξεγράψουμε καμιά γωνιά της κυπριακής 
γης, ότι κανενός πρόσφυγα δεν θα διαγράψουμε το δικαίωμα επιστροφής».

Τα λόγια του Μακάριου, λίγες μόνο εβδομάδες πριν από τον θάνατο του, 
περιγράφουν ανάγλυφα τη θεώρηση του για τη λύση του Κυπριακού και τα 
όρια των υποχωρήσεων:  «Η Ελληνοκυπριακή πλευρά, δεν έχει περιθώρια 
άλλων υποχωρήσεων γιατί έκαμεν ήδη πολλές και έφθασε σε όρια που δεν 
μπορεί να υπερβεί. Και επομένως, οι πολιτικές συνταγές ή συμβουλές περί 
αμοιβαίων υποχωρήσεων δεν πρέπει να απευθύνονται προς τους Έλληνες 
Κυπρίους. Υποχωρήσεις πρέπει να ζητούνται μονάχα από την τουρκική 
πλευρά, αν υποχώρηση μπορεί να ονομασθεί, στην περίπτωση αυτή, η 
επιστροφή κατακτηθέντων δια στρατιωτικής βίας».

Και απαντώντας ο Μακάριος σε όσους συμβούλευαν ρεαλιστική δήθεν 
αποδοχή των τετελεσμένων, διακήρυττε στο Όμοδος, το 1975: «Πιθανώς, 
να λεχθεί ότι υπάρχουν σήμερον εν Κύπρω τετελεσμένα γεγονότα, τα 
οποία δεν απογίνονται και δεν ανατρέπονται. Και δεν πρέπει ταύτα να 
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παραγνωρίζονται. Δεν παραγνωρίζομεν, αλλά δεν αναγνωρίζομεν και δεν 
αποδεχόμεθα και δε νομιμοποιούμεν δια της υπογραφής μας τετελεσμένα 
γεγονότα».

Στο συλλαλητήριο της 20ης Ιουλίου 1976 προσέθετε: «Η μόνη 
προσφερόμενη σύντομος λύσις, είναι η αναγνώρισις και αποδοχή της «ντε 
φάκτο» καταστάσεως. Ποία όμως, η ωφέλεια εκ της τοιαύτης συντομίας; 
Μήπως δια να αποφευχθεί η τουρκοποίησις των κατεχομένων εδαφών; 
Αλλά, θα γίνει τότε τη συγκαταθέσει και δια της υπογραφής μας. Μήπως 
δια να αισθανώμεθα ασφαλείς εις το υπόλοιπον τμήμα της νήσου; Πιστεύω, 
αντιθέτως, ότι η νομιμοποίησης των τετελεσμένων γεγονότων θα διεγείρει 
την τουρκικήν βουλιμίαν και θα ενθαρρύνει τα επεκτατικά σχέδια της 
Τουρκίας εις την Κύπρον».

Και με διάγνωση της ταύτισης κινδύνων από τον τουρκικό επεκτατισμό με 
τον ευρύτερο Ελληνισμό και προβλέποντας την εκδήλωση των θρασύτατων 
τουρκικών αξιώσεων, προχωρούσε στην επισήμανση:  «Και τοιαύται εξελίξεις 
εις την Κύπρον  θα έχουν επακόλουθο και εις εκτός Κύπρου χώρους, όπου 
πετρελαιοφόροι υφαλοκρηπίδες και τουρκικαί μειονότητες, δίδουν εις την 
Τουρκίαν προσχήματα επεκτατικής πολιτικής». Κάτι που σήμερα αφορά και 
την ΑΟΖ της Κυπριακής Δημοκρατίας την οποία η Τουρκία επιβουλεύεται 
κατά κατάφορη παραβίαση του Διεθνούς Δικαίου.

Κύριε Πρόεδρε,
Μακαριότατε,

Σήμερα, περισσότερο από κάθε άλλη φορά, οφείλουμε να στραφούμε 
προς το Θρονί. Η σημερινή κρίσιμη εθνική συγκυρία, απαιτεί αξιοποίηση 
του βασικού διαχρονικού μηνύματος του Μακαρίου που υπήρξε η εμμονή σε 
στόχους και αρχές, με ανάλογη τακτική, που ωστόσο, δεν αναιρεί τις βασικές 
εθνικές επιδιώξεις.

Η τιμή στο Μακάριο δεν μπορεί να εξαντλείται σε επιμνημόσυνες 
δεήσεις και επετειακούς λόγους. Απότιση τιμής στη μνήμη του μεγάλου 
ηγέτη, σημαίνει να αντλούμε παράδειγμα από την αγωνιστική του πορεία 
και να σηκώνουμε με σεβασμό την κιβωτό με τις εντολές του.  Χρέος μας 
να επιμείνουμε σε λύση που να εγγυάται την ενότητα κράτους και χώρου, 
την απομάκρυνση των στρατευμάτων και των εποίκων, την κατάργηση των 
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αναχρονιστικών εγγυήσεων  και τη διασφάλιση των βασικών ελευθεριών και 
δικαιωμάτων του συνόλου του λαού.

Σαράντα τρία χρόνια από την εθνική τραγωδία του 1974,  το καθήκον μας 
είναι να παραμείνουμε σε εγρήγορση και κινητοποίηση σε όλη την κλίμακα 
του Ελληνισμού για τη διασφάλιση των αναπαλλοτρίωτων δικαιωμάτων της 
πατρίδας και του λαού μας. Δεν είμαστε ούτε αρνητικοί, ούτε απορριπτικοί. 
Αλλά με σαφήνεια πρέπει να δώσουμε το μήνυμα, ότι δεν πρόκειται να 
συναινέσουμε σε εθνικό αυτοχειριασμό.

Πέραν της αποτίμησης της διαπραγματευτικής διαδικασίας των 
τελευταίων δύο χρόνων, εκείνο που πρέπει με ρεαλισμό να διαπιστώσουμε 
είναι ότι το κηρυχθέν αδιέξοδο στο Κραν Μοντάνα, έκλεισε ταυτόχρονα 
και ένα ιστορικό κύκλο 43 ολόκληρων χρόνων.  Είναι η ώρα, με ψυχραιμία, 
νηφαλιότητα αλλά και αποφασιστικότητα να προχωρήσουμε σε μια αξιο-
λόγηση της πορείας όλων αυτών των δεκαετιών, να διαβουλευθούμε 
συλλογικά, να διευρύνουμε τον αναγκαίο διάλογο  και να θέσουμε σε 
πανεθνική κλίμακα την αναγκαία διαβούλευση. Δίνοντας ταυτόχρονα το 
μήνυμα ότι δεν συμβιβαζόμαστε με την  κατοχή και τη διχοτόμηση. Ότι θα 
συνεχίσουμε τον αγώνα για Κύπρο ελεύθερη, χωρίς κατοχικά στρατεύματα, 
εγγυητές και κηδεμόνες.

 Να ανακτήσουμε την αναγκαία αυτοπεποίθηση για να περάσουμε σε 
κινήσεις, πρωτοβουλίες και δράσεις. Να απαντήσουμε  στο κρίσιμο ερώτημα, 
«τί κάνουμε μετά το ναυάγιο της Ελβετίας».

Η πρόκληση είναι για όλους μεγάλη και οι ευθύνες ιστορικές.

Τα καθήκοντα μας είναι σαφή:

1. Θα πρέπει αποφασιστικά να προτάσσουμε και να προβάλλουμε την 
εμμονή μας σε ορθή, δίκαιη και δημοκρατική λύση. Με προσήλωση 
στα ψηφίσματα του Συμβουλίου Ασφαλείας, την ορθή ερμηνεία 
των συμφωνιών υψηλού επιπέδου και με συναντίληψη ως προς το 
περιεχόμενο της λύσης, στη βάση της ομόφωνης απόφασης του 
Εθνικού Συμβουλίου του Σεπτεμβρίου του 2009.

2. Οι πολιτικοί και διπλωματικοί σχεδιασμοί, οι ενέργειες και οι 
πρωτοβουλίες μας, πρέπει να κινούνται στη λογική της απόκρουσης 
κάθε προσπάθειας αναγνώρισης του ψευδοκράτους, απόσχισης ή 
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ενσωμάτωσης με την Τουρκία των κατεχομένων. Η διαφύλαξη της 
Κυπριακής Δημοκρατίας ως θώρακα και ασπίδα της κρατικής μας 
οντότητας πρέπει να αποτελεί αδιάλειπτη, αδιαπραγμάτευτη και 
κορυφαία προτεραιότητα.

3. Θα πρέπει να επιδιωχθεί η πιο ενεργός εμπλοκή της Ε.Ε. στις διαδι-
κασίες και προσπάθειες για επίτευξη λύσης. Η μέχρι τώρα στάση και 
εμπλοκή της Ε.Ε. δεν μπορεί να θεωρείται ικανοποιητική. Δεν μπορεί η 
Ε.Ε. να ανέχεται την κατοχή ευρωπαϊκών εδαφών, ούτε να σιωπά στις 
εξωφρενικές τουρκικές αξιώσεις για εγγυήσεις, επεμβατικά δικαιώματα 
και παραμονή στρατευμάτων μετά τη λύση του Κυπριακού. Όπως είναι 
και αξιοθρήνητο το γεγονός ότι ο εντεταλμένος Ειδικός Αντιπρόσωπος 
του Γ.Γ. του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών στο Κυπριακό, όχι απλώς 
ακολουθεί πολιτική ίσων αποστάσεων μεταξύ θύματος και θύτη, αλλά 
επιδίδεται και σε ενέργειες εξωραϊσμού των θέσεων της κατοχικής 
Τουρκίας. Το Συμβούλιο Ασφαλείας που είναι ο εντολέας των δράσεων 
και των πρωτοβουλιών του Διεθνούς Οργανισμού οφείλει να παρέμβει.

4. Η προσδοκώμενη αξιοποίηση της Κύπρου ως γεωστρατηγικού κόμβου, 
ως ακραίου φυλακίου και ως γέφυρας της Ευρωπαϊκής Ένωσης προς τη 
Μέση Ανατολή και την Αφρική προϋποθέτει τη στοιχειώδη παρουσία 
πολυεπίπεδων σχέσεων Ελλάδας και Κύπρου με τις χώρες της περιοχής 
και, βεβαίως, τη στοιχειώδη διαφύλαξη του Κυπριακού Κράτους και 
την ύπαρξη του ως συντεταγμένης οντότητας ισχύος. Οικονομικά και 
αμυντικά. Η αξιοποίηση του υποθαλάσσιου πλούτου της Κυπριακής 
Δημοκρατίας πρέπει αποφασιστικά και αδιαπραγμάτευτα να συνεχιστεί.

5. Η αποτροπή επιβολής των τουρκικών απαιτήσεων για ευρωπαϊκές 
ελευθερίες σε τούρκους υπηκόους στην Κύπρο και η ανάδειξη διεθνώς 
του απαράδεκτου των εγγυήσεων και παρουσίας τουρκικού στρατού 
μετά τη λύση.

6. Η παρεμπόδιση προώθησης συνομοσπονδιακής λύσης με το ψευδώνυμο 
της ομοσπονδίας, που θα είναι ό,τι χειρότερο για τον Κυπριακό λαό, 
Ελληνοκύπριους και Τουρκοκύπριους, αφού όχι μόνο θα οδηγήσει σε 
μόνιμο διαχωρισμό και απορρόφηση – εξαφάνιση της Τ/Κ κοινότητας, 
αλλά θα εξασφαλίσει στην Τουρκία μόνιμη επικυριαρχία σε όλο τον 
Κυπριακό χώρο.
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Κύριε Πρόεδρε,
Μακαριότατε,

Από αυτό το 40ο μνημόσυνο του Μακάριου, απ’ εδώ στην Παναγία του 
Κύκκου θα πρέπει να φύγει το μήνυμα ότι μέσα στη δίνη και τις θύελλες του 
αγώνα της πολιτικής και εθνικής επιβίωσης στην Κύπρο, θα συνεχίσει να 
ακούγεται «βαριά η φωνή σαν το περπάτημα καματερού, εκεί στις φλέβες 
 τ’ ουρανού, στο κύλισμα της θάλασσας» μαζί με τη φωνή του Σεφέρη και του 
Μακρυγιάννη:

«Η γης δεν έχει κρικέλια
για να την πάρουν στον ώμο και να φύγουν
μήτε μπορούν, όσο κι αν είναι διψασμένοι 
να γλυκάνουν το πέλαγο με νερό μισό δράμι»

Αυτοί που καταπατούν εδώ και 43 χρόνια τα ανθρώπινα δικαιώματα 
στην Κύπρο και παραβιάζουν τα ψηφίσματα του ΟΗΕ και το Διεθνές Δίκαιο, 
πρέπει να συνειδητοποιήσουν ότι από τα χρόνια του Αισχύλου,

«ο μαντατοφόρος τρέχει
κι’ όσο μακρύς και αν είναι ο δρόμος του θα φέρει
σ’ αυτούς που γύρευαν ν’ αλυσοδέσουν τον Ελλήσποντο
το φοβερό μήνυμα της Σαλαμίνας
Νήσος τις έστι».

Σαράντα χρόνια μετά που ο μεγάλος ηγέτης έφυγε νωρίς. Εκατό 
τέσσερα χρόνια από τη γέννησή του.  Και όμως είναι παρών, δικαιωμένος και 
υπερήφανος. Λιτός πάντα όπως το αρχαίο επίγραμμα. Σεπτός σαν βυζαντινό 
εξωκλήσι. Και εμείς παραμένουμε, με φορτισμένες τις μνήμες και με οράματα 
τραυματισμένα. Αναζητώντας συνειρμούς της δικής του μεγαλοσύνης 
και θυσίας με το σημερινό μας καθήκον. Καθήκον, το οποίο επιτάσσει να 
ξεφύγουμε οριστικά από το σύνδρομο της εθνικής ταπείνωσης του 1974. 
Να επανακαθορίσουμε τα μεγάλα οράματα και να επανασυνδέσουμε τα 
κομμένα νήματα των προσπαθειών και των αγώνων του Κυπριακού Ελλη-
νισμού. Να ολοκληρώσουμε τον ιστορικό κύκλο που ξεκινά από την αγχόνη 
του αποικιοκράτη, φτάνει στη δημοκρατική αντίσταση του λαού μας στη 
χούντα και το εσωτερικό προγεφύρωμα της ΕΟΚΑ Β, εκτείνεται στην 
τραγωδία της εισβολής και ολοκληρώνεται, πρέπει να ολοκληρωθεί, με πράξη 
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μόνο μία. Πράξη απόσεισης της κατοχής. Πράξη ελευθερίας.

Ο Κωνσταντίνος Τσάτσος στον λόγο αποχαιρετισμού του Μακάριου, το 
1977, είπε με τη χαρακτηριστική του γλαφυρότητα: «Αδελφοί, οι μεγάλοι 
νεκροί δεν εκλείπουν. Η παρουσία τους γίνεται στη μεταθανάτια πορεία 
τους μέσα στην ιστορία ακόμη πιο έντονη. Κλαίμε, διότι πέθανε ο 
Μακάριος. Και ξεχνάμε, ότι ο Μακάριος Ζει. Ζει στην ψυχή όλων σας, στη 
θέλησή σας να  πραγματοποιήσετε τη δική του θέληση. Δεύτε, πονεμένοι 
αδελφοί, να λάβετε θάρρος, δύναμη και πίστη. Η Κύπρος δεν πεθαίνει».

Αυτή είναι η υπόσχεση μας και σήμερα προς το μεγάλο ηγέτη του λαού 
μας. Η  Κύπρος δεν θα γονατίσει και δεν θα υποκύψει στη βία, στο άδικο 
και στην αυθαιρεσία. Θα αγωνιστούμε για να μην περάσουν τα αποτελέσματα 
της προδοσίας, της τουρκικής εισβολής και κατοχής.  Θα  παλέψουμε μέρα 
και νύκτα, ωσότου από τα σκοτάδια αναβλύσει φως.

Φως άπλετο ελευθερίας!

Αιώνια τιμή στον πρώτο Πρόεδρο της Κυπριακής Δημοκρατίας 
Αρχιεπίσκοπο Μακάριο, τον άξιο της πατρίδας.

Ο ΤΑΦΟΣ ΤΟΥ ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΟΥ ΜΑΚΑΡΙΟΥ Γ΄ ΣΤΟ ΘΡΟΝΙ ΤΗΣ  ΠΑΝΑΓΙΑΣ  
ΒΟΡΕΙΟΔΥΤΙΚΑ ΤΗΣ ΙΕΡΑΣ ΜΟΝΗΣ ΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΑΣ ΤΟΥ  ΚΥΚΚΟΥ.



Α´  ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ,
«Ἱερὰ Μητρόπολις Τριμυθοῦντος:

Ἐκκλησιαστικὴ Ἱστορία 
καὶ Παράδοσις»

a
ΚΩΣΤΑ Ν. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗ

ΟΜΟΤΙΜΟΥ ΚΑΘΗΓΗΤΗ ΒΥΖΑΝΤΙΝΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

Τὸ Α΄ Ἐπιστημονικὸ Συνέδριο ποὺ διοργάνωσε ἡ Ἱερὰ Μητρόπολις 
Τριμυθοῦντος στὴν Αἴθουσα τοῦ Ἐπισκοπείου στὴ Μοσφιλωτή, (19-
20 Ἀπριλίου 2017), ἐκάλυψε πρωτίστως τὴν ἐκκλησιαστικὴ ἱστορία 

καὶ παράδοση τῆς μητροπολιτικῆς περιφέρειας Τριμυθοῦντος. Στὶς ἑπτὰ 
Συνεδρίες παρουσιάστηκαν συνολικὰ εἴκοσι δύο ἀνακοινώσεις ἀπὸ μία 
ἐπίλεκτη ὁμάδα ἀκαδημαϊκῶν καὶ ἐρευνητῶν ἀπὸ τὴν Ἑλλάδα καὶ τὴν Κύπρο: 
(θεολόγων, ἀρχαιολόγων, φιλολόγων καὶ ἱστορικῶν), ποὺ ἐκάλυψαν ἕνα 
εὐρὺ φάσμα θεμάτων ἀπὸ τὴν ἵδρυση τῆς ἐπισκοπῆς τὸν 4ο αἰῶνα ἕως καὶ 
τὴν ἀνασύστασή της τὸ ἔτος 2007 μὲ τὴν ἐκλογή, χειροτονία καὶ ἐνθρόνιση 
(21 Ἰουλίου 2007) τοῦ Πανιερωτάτου Μητροπολίτου κ. Βαρνάβα.

Ὁ θαυματουργὸς ἅγιος Σπυρίδων εἶχε τὴν τιμητικὴ πρωτοκαθεδρία 
καὶ ἀπετέλεσε τὸ ἀντικείμενο τεσσάρων Ἀνακοινώσεων τῆς Α΄ Συνεδρίας. 
Ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Κερκύρας, Παξῶν καὶ Διαποντίων 
Νήσων, κ. Νεκτάριος, ἀνέπτυξε μὲ περισσὴ γλαφυρότητα καὶ θεολογικὴ 
ἐμβρίθεια τὸ θέμα: «"Σπυρίδων, μακάριε σοφέ". Ὁ Ἅγιός μας ὁδηγὸς στὴν 
ὁδὸ τῆς Βασιλείας», καὶ ἀνέδειξε τὸν θαυματουργὸ ποιμένα, τὸ κλέος τῆς 
Τριμυθοῦντος καὶ ἐμψυχωτὴ καὶ πολιοῦχο ἅγιο τῆς νήσου τῶν Κορυφῶν. 

Ἀκολούθησε ἀπὸ τὸν ὑπογράφοντα ἡ εἰσήγηση: «Βίος Ἁγίου Σπυρίδωνος 
– οἱ Πηγές», ἡ ὁποία ἀπετέλεσε μία ἐξαντλητικὴ περιήγηση στὶς ἁγιολογικές, 
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ἱστορικὲς καὶ ἄλλες πηγὲς ποὺ μᾶς παρέχουν πλούσιο βιογραφικὸ  ὑλικὸ γιὰ 
τὸν πρῶτο ἐπίσκοπο Τριμυθοῦντος, τὸν ἄτυφο καὶ ἀνεξίκακο, τὸν «ἁπλοῦν τῷ 
λόγῳ» καὶ θαυματουργὸ ἅγιο Σπυρίδωνα.

Ὁ σεβαστὸς ἀρχαιολόγος κ. Ἀθανάσιος Παπαγεωργίου μὲ τὴν Ἀνακοί-
νωσή του:

«Ἡ παλαιοχριστιανικὴ Βασιλικὴ τοῦ Ἁγίου Σπυρίδωνος στὴν Τρεμετουσιά», 
παρουσίασε τὴ συγκινητικὴ ἀνασκαφὴ τῆς κατεχόμενης καὶ βεβηλωμένης 
τρίκλιτης παλαιοχριστιανικῆς βασιλικῆς τοῦ Ἁγίου Σπυρίδωνος στὴν 
Τριμυθοῦντα, πενήντα καὶ πλέον χρόνια μετὰ τὶς μεγάλες ἐκεῖνες στιγμὲς 
τῆς ἀνασκαφῆς καὶ τῆς ἀποκαλύψεως τῆς ἔμμετρης ψηφιδωτῆς ἐπιγραφῆς 
τοῦ ἁγίου Σφυρίδωνος. Ἡ ἀνασκαφὴ δὲν ὁλοκληρώθηκε ποτὲ καὶ τὰ τραγικὰ 
γεγονότα τοῦ 1974 μὲ τὴ βάρβαρη τουρκικὴ εἰσβολή, ἀπέφεραν τὸν βίαιο 

Ο ΜΑΚΑΡΙΩΤΑΤΟΣ ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΟΣ ΚΥΠΡΟΥ κ.κ. ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΣ ΠΡΟΣΦΩΝΕΙ 
ΤΟ Α΄ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΤΗΣ ΙΕΡΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ ΤΡΙΜΥΘΟΥΝΤΟΣ 

ΠΟΥ ΕΙΧΕ ΩΣ ΘΕΜΑ "ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΗ ΙΣΤΟΡΙΑ ΚΑΙ ΠΑΡΑΔΟΣΙΣ" 



532 ΚΩΣΤΑ Ν. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗ

ἐκτοπισμὸ τῶν Ἑλλήνων τῆς κατεχόμενης Κύπρου καὶ τὴ λεηλασία καὶ 
ἀλλαγὴ χρήσεως τοῦ μεταγενέστερου Καθολικοῦ τῆς Μονῆς, καθὼς καὶ τοῦ 
κέντρου συντηρήσεως εἰκόνων καὶ χάρτου ποὺ λειτουργοῦσε στὴ Μονή, μὲ 
ἄγνωστη τὴν τύχη τῶν ὑπὸ συντήρηση τότε φορητῶν εἰκόνων καὶ πολυτίμων 
χειρογράφων.

Ὁ διαπρεπὴς καὶ εὐρυμαθὴς Καθηγητής, κ. Δημήτριος Τριανταφυλλό-
πουλος, παρουσίασε μὲ πληρότητα τὸ θέμα: «Παράδοση καὶ νεωτερικότητα. 
Τὸ παράδειγμα τῆς εἰκονογραφίας τοῦ Ἁγίου Σπυρίδωνος», δίδοντας μία 
συνολικὴ εἰκόνα τοῦ θέματος, ποὺ παρουσίασε συνοπτικὰ πρὶν ἀπὸ εἴκοσι 
χρόνια ἡ κ. Ἰωάννα Μπίθα.

Ἡ Β΄ Συνεδρία περιελάμβανε τρεῖς Ἀνακοινώσεις. Ὁ Δρ Σταῦρος 
Γεωργίου μὲ τὴν Εἰσήγηση: «Ἡ ἐπισκοπὴ Τριμυθοῦντος ἀπὸ τὶς ἀπαρχὲς τοῦ 
Χριστιανισμοῦ στὴν Κύπρο ἕως τὰ μέσα τοῦ ΙΓ΄ αἰώνα», παρουσίασε,  μὲ 
πλήρη ἀξιοποίηση τῶν πηγῶν, τὴν ἱστορία τῆς ἐπισκοπῆς Τριμυθοῦντος ἀπὸ 
τὴν ἵδρυσή της τὸν 4ο αἰῶνα μέχρι τὴν κατάργησή της ἀπὸ τοὺς Λατίνους τὸν 
13ο αἰῶνα. 

Ὁ Δρ Γεώργιος Κάκκουρας ἐκάλυψε ἕνα πολὺ πρωτότυπο θέμα: «Ἅγιοι 
τῆς Μητροπολιτικῆς Περιφέρειας Τριμυθοῦντος», στὸ ὁποῖο, πέραν τῶν 
γνωστῶν, παρουσίασε καὶ ἀγνώστους καὶ νεοφανεῖς ὁσίους, μάρτυρες καὶ 
ἁγίους τῆς μητροπολιτικῆς περιφέρειας Τριμυθοῦντος, ὅπου ἡ ἀρχαιολογικὴ 
σκαπάνη, ἀλλὰ καὶ ἡ συντήρηση καὶ ἀναστήλωση τῶν μνημείων ἀπέδωσε τὰ 
τελευταῖα ἔτη ἀγλαοὺς καρπούς.

Ὁ Δρ Γεώργιος Χριστοδούλου ἐκάλυψε ἐπιμελῶς τὸ θέμα: «Ὁ ὅσιος 
Νεόφυτος ὁ Ἔγκλειστος: ἱερωσύνης κανὼν ἀκριβέστατος». Ὡς γνωστὸν ὁ 
ἅγιος Νεόφυτος ἐγεννήθη στὴν πόλη τῶν Λευκάρων, ἐμόνασε στὴ Μονὴ τοῦ 
Ἁγίου Ἰωάννου τοῦ Χρυσοστόμου στὸν Κουτζοβέντη καὶ ἁγιοποιήθηκε στὴν 
Ἐγκλείστρα ποὺ ἵδρυσε ὁ ἴδιος βορείως τῆς Πάφου. Τὸ κείμενο τῆς Θεοσημίας, 
ποὺ σώζεται σὲ δύο χειρόγραφα, τὰ ὑπ᾽ ἀριθμ. 2 τῶν Λευκάρων καὶ 26 τῆς 
Ἱερᾶς Μητροπόλεως Κιτίου, ἀλλὰ καὶ τὰ χειρόγραφα τῆς Ἐγκλείστρας 
ἀπετέλεσαν κεντρικὸ θέμα τῆς προσεγμένης ἀνακοίνωσης. 

Ἡ Γ΄ Συνεδρία παρεδόθη στὰ προσεκτικὰ χέρια τῶν ἀρχαιολόγων καὶ 
περιελάμβανε τρεῖς Ἀνακοινώσεις, οἱ ὁποῖες καὶ λειτούργησαν συμπλη-
ρωματικά. Ἡ Δρ Ντόρια Νικολάου παρουσίασε τὸ θέμα: «Παλαιοχριστιανικὲς 
Βασιλικὲς τῆς κυπριακῆς ὑπαίθρου: Καλαβασός, Μαρώνι, Χοιροκοιτία, 
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Κοφίνου», ὅπου ἐτεκμηρίωσε μὲ πλούσιο ὑλικό, τὸ ὁποῖο προέκυψε ἀπὸ τὴν 
ὑλοποίηση ἐρευνητικῶν προγραμμάτων καὶ ἐπιτόπιας ἔρευνας, τὴν ὕπαρξη 
τεσσάρων παλαιοχριστιανικῶν βασιλικῶν σὲ ἐπώνυμους οἰκισμοὺς τῆς 
κυπριακῆς ὑπαίθρου.  

Ἡ φιλεκκλήσια καὶ ἔμπειρη ἀρχαιολόγος Δρ Ἑλένη Προκοπίου ἐπλαισίωσε 
μὲ πλούσιο ὀπτικὸ ὑλικὸ τὸ θέμα: «Τὰ πορίσματα τῶν ἀνασκαφικῶν ἐρευνῶν 
τοῦ Τμήματος Ἀρχαιοτήτων στὴν Ἱερὰ Μητρόπολη Τριμυθοῦντος, 2009-
2016», ποὺ ἀπέφερε ἐξαιρετικὰ ἀποτελέσματα καὶ ἀποκατάσταση ναῶν καὶ 
χώρων λατρείας στὴν Κοφίνου καὶ τὸ Ἰδάλιον.

Τέλος, ἡ ὑποψήφια Διδάκτωρ, κ. Ράνια Μιχαήλ, παρουσίασε τὸ 
πολλαπλὰ ἐνδιαφέρον θέμα: «Παλαιοχριστιανικὰ Βαπτιστήρια Κοφίνου καὶ 
Χοιροκοιτίας».

Ἡ δεύτερη μέρα τοῦ Συνεδρίου ξεκίνησε μὲ τὸν Ὄρθρο καὶ τὴ Θεία 
Λειτουργία στὸν ἱερὸ ναὸ τῆς Ἁγίας Παρασκευῆς καὶ Παναγίας Ἐλευθε-
ρώτριας καὶ περιελάμβανε τέσσερεις Συνεδρίες. 

Κατὰ τὴ Δ΄ Συνεδρία παρουσιάστηκαν τρεῖς πολὺ ἐνδιαφέρουσες 
ἀνακοινώσεις. Ὁ πολύπειρος ἔφορος μνημείων Δρ Γεώργιος Φιλοθέου 
παρουσίασε τὸ θέμα: «Ὁ "νεοφανὴς" Ἅγιος Ἀθανάσιος ὁ Πεντασχοινίτης», 
ὅπου μὲ προβολὴ πλούσιου φωτογραφικοῦ ὑλικοῦ ἀνέδειξε τὴ σπουδαία 
–καὶ ὅσον οὔπω ἐπισκέψιμη– σημαντικὴ ἀνασκαφὴ τοῦ ἐκκλησιαστικοῦ 
χώρου τιμῆς καὶ τοῦ τάφου τοῦ «νεοφανοῦς» τοπικοῦ Ἁγίου Ἀθανασίου τοῦ 
Πεντασχοινίτη.  

«Τὰ λαξευτὰ ἀσκητήρια τῆς μητροπολιτικῆς περιφέρειας Τριμυθοῦντος» 
παρουσίασε καὶ τεκμηρίωσε φωτογραφικὰ μὲ πολλὴ προσοχὴ καὶ σεβασμὸ ἡ 
νέα ἀρχαιολόγος Δρ Οὐρανία Περδίκη.

Ὁ καλὸς καὶ ἔμπειρος ἀρχαιολόγος Δρ Χριστόδουλος Χατζηχριστοδούλου 
παρουσίασε καὶ ἀνέδειξε μὲ πλούσιο ὀπτικὸ ὑλικὸ ἀπὸ πολλὲς ἐκκλησίες τὸ 
θέμα: «Οἱ Βυζαντινὲς καὶ μεταβυζαντινὲς τοιχογραφίες στοὺς ναοὺς τῆς 
Ἱερᾶς Μητροπόλεως Τριμυθοῦντος».  

Ἡ Ε΄ Συνεδρία περιελάμβανε ἐπίσης τρεῖς Ἀνακοινώσεις μελετητῶν τῆς 
χριστιανικῆς τέχνης. Ὁ θεολόγος καὶ συντηρητὴς ἔργων τέχνης Πρωτο- 
πρεσβύτερος Κυριακὸς Παπαϊωακεὶμ παρουσίασε ἕνα καλὸ δεῖγμα ἀπὸ 
τὶς «Σημαντικὲς φορητὲς εἰκόνες τῆς μητροπολιτικῆς περιφέρειας 
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Τριμυθοῦντος», πολλὲς ἀπὸ τὶς ὁποῖες προέρχονται ἀπὸ τοπικοὺς ἐπωνύμους 
ἁγιογράφους καὶ συντηρήθηκαν τὰ τελευταῖα χρόνια. Εἴμαστε πεπεισμένοι 
ὅτι στὶς προτεραιότητες τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως ἐντάσσεται καὶ ἡ δημιουργία 
ἑνὸς Μουσείου εἰκόνων γιὰ τὴν ἀσφαλῆ φύλαξη καὶ ἔκθεση τοῦ πολύτιμου 
αὐτοῦ θησαυροῦ, μικρὸ δεῖγμα τοῦ ὁποίου καὶ ἐξετέθη σὲ εἰδικὸ δωμάτιο τοῦ 
Ἐπισκοπείου στὴ διάρκεια τοῦ Συνεδρίου.

Ἡ Δρ Ἀνθὴ Ἀνδρονίκου παρουσίασε μὲ πλούσιο φωτογραφικὸ ὑλικὸ τὸ 
ἐνδιαφέρον θέμα: «" Ἡ καλὴ ἐκκλησία ὀνομάζεται Σταυρὸς τῶν Λευκάρων": 
Ἡ ἱστορία καὶ τὰ κειμήλια τοῦ ναοῦ», ἀναδεικνύοντας τὴν ἱστορικὴ μονὴ 
τοῦ Τιμίου Σταυροῦ τοῦ Φανερωμένου, ὅπου φυλάσσονται ἐπιμελῶς στὸν 
ἐνοριακὸ σήμερα ναὸ δύο σημαντικὰ χειρόγραφα, παλαιὰ ἔντυπα ποὺ 
διασώζουν ἐνθυμήσεις, λειτουργικὰ σκεύη, πρωτίστως ὅμως ὁ ἐπάργυρος 
Σταυρὸς μὲ τὸ Τίμιο ξύλο, καθὼς καὶ ὁ ἀνεκτίμητης ἀξίας γιὰ τὴν τοπικὴ 
ἱστορία «κώντικας» τῶν Λευκάρων.   

Ὁ πολύπλευρος καὶ ἔμπειρος ἐρευνητὴς κ. Στυλιανὸς Περδίκης, ἔκλεισε 
τὴν Ε΄ Συνεδρία μὲ τὸ θέμα: «Χεὶρ Λουκᾶ ἀπὸ τὴν Τόχνην», στὴν ὁποία καὶ 
ἀνέδειξε τὸν ἐκ Τόχνης σημαντικὸ ἁγιογράφο Λουκᾶ, ποὺ  ἔδρασε στὸ β΄ 
ἥμισυ τοῦ 16ου καὶ στὶς ἀρχὲς τοῦ 17ου αἰ. μὲ σημαντικότερο ἔργο του τὴν 
εἰκόνα τῆς Κυκκώτισσας τῆς ἐκκλησίας τοῦ Τιμίου Σταυροῦ στὸν Πεδουλᾶ.

Ἡ Στ΄ Συνεδρία περιελάμβανε τρεῖς διαφορετικὲς θεματικὰ Ἀνακοινώσεις. 
Ὁ πάντοτε προσεκτικὸς καὶ ἐξαντλητικὸς στὶς πηγές, ἀλλὰ καὶ τὴ νεώτερη 
βιβλιογραφία, κ. Κωστῆς Κοκκινόφτας, παρουσίασε μὲ πληρότητα τὶς τρεῖς 
μονὲς τῆς μητροπολιτικῆς περιφέρειας Τριμυθοῦντος: τοῦ ἁγίου Σπυρίδωνος 
στὴν κατεχόμενη Τρεμετουσιά, καὶ τὶς ἀνθοῦσες σήμερα γυναικεῖες μονὲς 
τοῦ ἁγίου Μηνᾶ καὶ τῆς ἁγίας Θέκλης.

Ὁ ἱεροδιάκονος Δρ Κυπριανὸς Κουντούρης ἀνέδειξε τὴ μεγάλη 
συμβολὴ τῆς Κυπριακῆς Ἐκκλησίας στὴν ἑλληνικὴ παιδεία κατὰ τὴν ὕστερη 
Τουρκοκρατία, παρουσιάζοντας προσεκτικὰ τὸ θέμα: «Ἐκκλησία καὶ ἐκπαί-
δευση στὴν Ὕστερη Τουρκοκρατία: ἡ περίπτωση τοῦ Ἰδαλίου μέσα ἀπὸ τὸν 
κώδικα τῆς Ἐκκλησίας τοῦ Ἁγίου Ἀνδρονίκου». 

Τέλος, ὁ Δρ Ἀνδρέας Φούλιας παρουσίασε μὲ πλούσιο καὶ σπάνιο 
φωτογραφικὸ ὑλικὸ τὰ κατεχόμενα χριστιανικὰ μνημεῖα τῆς μητροπολιτικῆς 
περιφέρειας Τριμυθοῦντος, ὁρισμένα ἀπὸ τὰ ὁποῖα ἄλλαξαν δυστυχῶς χρήση 
ἢ κατεστράφησαν ὁλοσχερῶς. «Exsurge Domine!  Ἐγέρθητι Κύριε» καὶ 
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ἀπόδος τῷ χριστεπωνύμῳ πληρώματι Σου τὰ ἱερὰ καὶ τὰ ὅσιά του! 

Ἡ Ζ΄ καὶ τελευταία Συνεδρία παρεδόθη στὰ καλὰ χέρια τῶν μελετητῶν 
τῶν ἀρχείων καὶ τῶν χειρογράφων κωδίκων. Ἡ ἔμπειρη Ἀνώτερη Ἐρευνήτρια 
τοῦ Κέντρου Ἐπιστημονικῶν Ἐρευνῶν, Δρ Νάσα Παταπίου, παρουσίασε 
μέσα ἀπὸ βενετικὲς ἀρχειακὲς πηγὲς πολύτιμες μαρτυρίες γιὰ τὰ χωρία τῆς 
μητροπολιτικῆς περιφέρειας Τριμυθοῦντος.

Ὁ Κύριος Ἐρευνητὴς τοῦ Ἰνστιτούτου Ἱστορικῶν Ἐρευνῶν, Δρ Ζήσης 
Μελισσάκης, γνωστὸς γιὰ τὶς πολυετεῖς του ἔρευνες στὶς μοναστικὲς 
βιβλιοθῆκες τοῦ Ἄθω, τῆς Πάτμου, ἀλλὰ καὶ ἐκεῖνες τοῦ Βατικανοῦ, καθὼς 
καὶ τὴν Ἐθνικὴ Βιβλιοθήκη τῶν Παρισίων,  παρουσίασε ἐπιμελῶς τὸ θέμα: 
«Ἄγνωστο χειρόγραφο τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ τοῦ Ἁγίου Γεωργίου Ὀλυμπίων». 
Πρόκειται γιὰ νομοκάνονα τοῦ 17ου αἰῶνος.

Ἡ Συνεδρία ὁλοκληρώθηκε μὲ τὴν παρουσίαση ἀπὸ τὸ μέλος τῆς 
Ὀργανωτικῆς Ἐπιτροπῆς, τὸν Ἀρχιμανδρίτη καὶ Πρωτοσύγκελλο τῆς Ἱερᾶς 
Μητροπόλεως Τριμυθοῦντος, Δρα Γρηγόριο Ἰωαννίδη, τῶν χειρογράφων 
κωδίκων ποὺ διασώζονται ἕως τὶς μέρες μας καὶ προέρχονται ἀπὸ τὴν 
ἐπισκοπὴ Λευκάρων, ὅπου ἐξοστρακίστηκαν τὸν 13ο αἰῶνα μετὰ τὴν 
ἐγκαθίδρυση τῆς Λατινικῆς ἱεραρχίας στὴν Κύπρο οἱ ὀρθόδοξες ἐπισκοπὲς 
Ἀμαθοῦντος, Λεμεσοῦ καὶ Κουρέων.

Τὸ διήμερο αὐτὸ ἐπιστημονικὸ Συνέδριο, ποὺ διοργάνωσε ἡ Ἱερὰ 
Μητρόπολις Τριμυθοῦντος μὲ τὴν εὐκαιρία τῆς συμπληρώσεως δέκα 
χρόνων ἀπὸ τὴν ἀνασύστασή της τὸ ἔτος 2007, ἦταν ἕνα γενικὸ Συνέδριο 
ποὺ ἐκάλυψε πολλὲς πτυχὲς στοὺς τομεῖς τῆς ἁγιολογίας καὶ τῆς τέχνης 
καὶ μάλιστα τοῦ Ἁγίου καὶ θαυματουργοῦ Σπυρίδωνος, τῆς ἀνασκαφικῆς 
δραστηριότητος καὶ τῆς συντηρήσεως φορητῶν εἰκόνων καὶ τῆς ἀναδείξεως 
τῶν ζωγράφων τους, τῆς ἀναστηλώσεως ἐκκλησιῶν, τῆς μελέτης ἀρχείων 
καὶ χειρογράφων κωδίκων, τῶν μονῶν καὶ τῶν κατεχομένων ἐκκλησιῶν. 
Παρουσιάστηκαν ἐπίσης λαξευτὰ ἀσκητήρια, βαπτιστήρια, τοιχογραφίες, 
ὁ ἄρτι ἀποκαλυφθεὶς ναὸς τοῦ Ἁγίου Ἀθανασίου Πεντασχοινίτη, ἀλλὰ 
καὶ πρόσφατες ἀνασκαφὲς ποὺ ἔγιναν ἀπὸ ἔμπειρους ἀρχαιολόγους τοῦ 
Τμήματος Ἀρχαιοτήτων, προβλήθηκαν οἱ παλαιοχριστιανικὲς βασιλικὲς 
καὶ μάλιστα ἐκείνη τοῦ θαυματουργοῦ Σπυρίδωνος. Ἀνεδείχθησαν ἐπίσης 
οἱ ἅγιοι τῆς μητροπολιτικῆς περιφέρειας Τριμυθοῦντος, καθὼς καὶ τὸ 
πνευματικὸ ἔργο ποὺ ἐπετελεῖτο στοὺς κόλπους τῆς ὀρθόδοξης Ἐκκλησίας 
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σὲ καιροὺς χαλεπούς, καὶ ἐν κατακλεῖδι ἀποδόθηκε ἀπὸ γνωστοὺς ἀλλὰ καὶ 
ὑποσχόμενους νέους μελετητὲς πολλῶν εἰδικοτήτων ἡ ἱστορία τῆς ἐπισκοπῆς 
Τριμυθοῦντος ἀνὰ τοὺς αἰῶνες. 

Ἡ  ἀναγγελθεῖσα ἀπὸ τὴν Ὀργανωτικὴ Ἐπιτροπὴ ἔκδοση τῶν Πρακτικῶν 
τοῦ ἄψογα ὀργανωμένου καὶ ἐπιτυχημένου αὐτοῦ Συνεδρίου θὰ ἀποτελέσει 
σταθμὸ στὴν ἔρευνα τῆς ἱστορίας καὶ παραδόσεως τῆς σημαντικῆς αὐτῆς 
μητροπολιτικῆς περιφέρειας τῆς Ἐκκλησίας Κύπρου.

ΑΝΑΜΝΗΣΤΙΚΗ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ ΤΟΥ ΜΑΚΑΡΙΩΤΑΤΟΥ ΜΕ ΤΟΝ 
ΠΡΩΤΕΡΓΑΤΗ ΤΟΥ Α΄ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΥ -  ΘΕΟΛΟΓΙΚΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ

ΤΗΣ ΙΕΡΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ ΤΡΙΜΥΘΟΥΝΤΟΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗ κ. ΒΑΡΝΑΒΑ
ΚΑΙ ΤΟΝ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗ ΚΕΡΚΥΡΑΣ κ. ΝΕΚΤΑΡΙΟ, Ο ΟΠΟΙΟΣ ΑΝΕΠΤΥΞΕ

ΜΕ ΠΕΡΙΣΣΗ ΓΛΑΦΥΡΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΘΕΟΛΟΓΙΚΗ ΕΜΒΡΙΘΕΙΑ ΤΟ ΘΕΜΑ: 
«"ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΜΑΚΑΡΙΕ ΣΟΦΕ" 

Ο ΑΓΙΟΣ ΜΑΣ ΟΔΗΓΟΣ ΣΤΗΝ ΟΔΟ ΤΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΑΣ»
ΚΑΙ ΑΝΕΔΕΙΞΕ ΤΟΝ ΘΑΥΜΑΤΟΥΡΓΟ ΠΟΙΜΕΝΑ, ΤΟ ΚΛΕΟΣ ΤΗΣ ΤΡΙΜΥΘΟΥΝΤΟΣ, 

ΕΜΨΥΧΩΤΗ ΚΑΙ ΠΟΛΙΟΥΧΟ ΑΓΙΟ ΤΗΣ ΝΗΣΟΥ ΚΕΡΚΥΡΑΣ. 



ΠΡΟΣΦΩΝΗΣΗ
ΤΟΥ ΜΑΚΑΡΙΩΤΑΤΟΥ

ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΕΙΣ ΠΡΕΣΒΥΤΕΡΟΝ ΧΕΙΡΟΤΟΝΙΑ
ΤΟΥ ΙΕΡΟΔΙΑΚΟΝΟΥ ΚΥΠΡΙΑΝΟΥ ΚΟΥΝΤΟΥΡΗ.

ΚΥΡΙΑΚΗ 17 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2017
ΙΕΡΟΣ ΝΑΟΣ ΤΗΣ ΤΟΥ ΘΕΟΥ ΣΟΦΙΑΣ

Αἰδεσιμολογιώτατε ἐν Κυρίῳ Ἀδελφέ, πρωτοπρεσβύτερε πάτερ Κυπριανέ, 

Ἡ Χάρις τοῦ Παναγίου καὶ Τελεταρχικοῦ Πνεύματος σὲ ἀνεβίβασε κατὰ 
τὴ σημερινὴ Θεία Μυσταγωγία στὸν δεύτερο βαθμὸ τῆς ἱερωσύνης καὶ σὲ 
κατέστησε Λειτουργὸ τῶν Μυστηρίων τῆς Ἐκκλησίας τοῦ Χριστοῦ. 

Ἀπὸ σήμερον, καλεῖσαι να ὑπηρετήσεις τὸν λαὸ τοῦ Θεοῦ καὶ ἀπὸ τὸ ἱερὸ 
Θυσιαστήριο. Ἐκεῖ ὅπου ἐπιθυμοῦσι ἄγγελοι παρακῦψαι. Καλεῖσαι, δηλαδή, 
ὅπως «ἀναιμάκτῳ τομῇ Σῶμα καὶ Αἷμα τέμνεις δεσποτικόν, φωνὴν ἔχων τὸ 
ξίφος» κατὰ τὸν Γρηγόριο τὸν Θεολόγο.

Αἰσθήματα βαθύτατης χαρᾶς πλημμυρίζουν σήμερον τὶς καρδίες ὅλων 
μας, ἰδιαιτέρως δὲ ἐμοῦ, καθ’ ὅτι ἡ Ἐκκλησία τοῦ Ἀποστόλου Βαρνάβα 
εὑρίσκει  στὸ πρόσωπό Σου ἐργάτη δόκιμο, φιλόπονο καὶ μεθοδικό, ποὺ 
ἀφιέρωσες τὴ ζωὴ σου ἀπὸ τὴ νεότητά σου στὴν ἠθικὴ διάπλαση τῶν ψυχῶν 
τῶν παιδιῶν καὶ τῶν νέων. Παράλληλα δέ, προσέφερες ὅλον τὸν καλὸ 
ἑαυτὸ σου στὴν ὑπηρεσία τῆς Ἐκκλησίας τοῦ Χριστοῦ, διακονῶν αὐτὴν ἐπὶ 
ἕνα τέταρτο τοῦ αἰώνα. Μπόρεσες, ὡς ἐκπαιδευτικός, νὰ συνδυάσεις τὴν 
παιδαγωγικὴ ἐπιστήμη μὲ τὴ χριστιανικὴ ἠθικὴ καὶ νὰ καλλιεργήσεις ψυχές, 
ὁδηγώντας αὐτὲς στὴ λυτρωτική θαλπωρή τῆς Μητέρας Ἐκκλησίας. 

Τὴ βιωματικὴ αὐτὴ ἐμπειρία, τὴν ὁποία ἀπέκτησες, δρώντας μέσα 
στοὺς κόσμους τῆς παιδείας, τόσο στὴν Κύπρο ὅσο καὶ στὴν Ἀγγλία, τὴν  
ἀξιοποίησες γόνιμα καὶ ἀποδοτικά, μαζὶ μὲ τὴν ἐκλεκτὴ σου σύζυγο, γιὰ νὰ 
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δομήσεις νομικὰ τὴ Θεολογικὴ Σχολὴ τῆς Ἐκκλησίας τῆς Κύπρου καὶ νὰ 
καθορίσεις τοὺς ὑψηλοὺς στόχους αὐτῆς, ὥστε νὰ ἀποβεῖ μία ἐκκλησιαστικὴ 
πηγή, ἡ ὁποία θὰ ἐνυδατώσει τὸ Σῶμα τῆς Κύπριδος Ἐκκλησίας καὶ θὰ 
ἀποφέρει  καρποὺς εὔχυμους καὶ ἀγλαούς.

 Ἀπό κέντρου καρδίας, προσφιλέστατε ἐν Κυρίῳ ἀδελφέ, σοῦ ἐκφράζουμε 
τὰ ἐνδόμυχά μας συγχαρητήρια γιὰ τὰ ὅσα προσέφερες μέχρι σήμερα,  καὶ 
ἰδιαίτερα γιὰ τὴν ὑψηλὴ αὐτὴ ἱερατικὴ τιμή, τοῦ Πρεσβυτέρου, μὲ τὴν ὁποία 
ἡ Ἐκκλησία σὲ τιμᾷ. Γι’ αὐτὸ καὶ  ὑψώνουμε χεῖρας ἱκέτιδας πρὸς τὸν Κύριο, 
γιὰ νὰ σὲ φωτίζει καὶ νὰ σὲ καθοδηγεῖ  «εἰς πάντα, οὗ ἐὰν πορεύῃ» ( Ἰησοῦ τοῦ 
Ναυὴ 1,9) καὶ  νὰ εὐλογεῖ τὰ ἔργα σου, ὥστε νὰ εἶναι γόνιμα, καρποφόρα καὶ 
εὐάρεστα ἐνώπιόν Του.

Ναί, Ἀδελφέ μου, καλεῖσαι σήμερα ἀπὸ τὸν Θεό, παράλληλα πρὸς τὶς 
ἐκπαιδευτικές σου ὑποχρεώσεις, να ὑπηρετήσεις καὶ τὸ ἱερὸ Θυσιαστήριο. 
Καὶ τὰ δύο ὑπουργήματα εἶναι ἀλληλένδετα μεταξὺ τους.  Ἐφεξῆς, ἡ εὐθύνη 
σου δὲν θὰ περιορίζεται μόνο στοὺς φοιτητὲς τῆς Θεολογικῆς Σχολῆς, για 
τοὺς ὁποίους καθημερινὰ κοπιάζεις ὡς Διευθυντής,  ἀλλὰ θὰ ἐπεκτείνεται στὴ 
Λειτουργικὴ καὶ Μυστηριακή ζωὴ τῆς Ἐκκλησίας μας.  Τὸ ἔργο σου θὰ εἶναι 
ἐπίπονο, δυσχερὲς καὶ ἄναντες. Ἀναλαμβάνεις τὴν ὕψιστη ἀποστολὴ   νὰ 
καλλιεργήσεις, μὲ αἰσθήματα ἀγάπης καὶ ταπεινοφροσύνης, Χριστὸ στὶς 
ψυχὲς τῶν ἀνθρώπων, νὰ ἐμφυσήσεις τὴν ἐλπίδα στὸν πεπτωκότα ἄνθρωπο 
καὶ νὰ ἐμπνεύσεις  τὴ ζωογόνα πίστη πρὸς τὴν οὐράνια Βασιλεία τοῦ Κυρίου.

  Οἱ καιροὶ στοὺς ὁποίους ζοῦμε εἶναι ὑπὲρ πότε ἄλλοτε δυσχείμεροι. 
Κανένα κοινωνικὸ σύστημα  δὲν μπόρεσε, καὶ ἀσφαλῶς δὲν θὰ μπορέσει 
ποτέ, νὰ ἱκανοποιήσει τὶς πνευματικὲς καὶ ἠθικὲς ἀναζητήσεις τοῦ ἀνθρώπου.  
Ἡ Ἑνωμένη Εὐρώπη μᾶς ἔχει ἀπογοητεύσει πλήρως, διότι ἐπιδιώκει νὰ 
οἰκοδομήσει τὸ μέλλον της μακρὰν ἀπὸ τὶς χριστιανικὲς ἀξίες τῆς ζωῆς. 
Δυστυχῶς, προωθεῖ τὴν «πλεονεξίαν, ἥτις ἐστὶν εἰδωλολατρία» ( Κολ. 3, 5).  
Οἱ πομπώδεις διακηρύξεις της γιὰ σεβασμὸ τῶν ἀξιῶν τῆς ζωῆς, ἀπεδείχθησαν 
πομφόλυγες. Ὀδυνηρή ἀπόδειξη ἀποτελοῦν οἱ 520 κατεχόμενες ὀρθόδοξες 
Ἐκκλησίες μας, οἱ ὁποῖες παραμένουν ἀλειτούργητες για σαράντα τρία 
χρόνια, φθειρόμενες καθημερινά κατὰ τρόπο ἀνεπανόρθωτο.  Τὰ ἀνθρώπινά 
μας δικαιώματα γιὰ ἐπιστροφὴ στὶς πατρογονικὲς μας ἑστίες παραμένουν 
ἀκόμη πόθος διακαής. 

Ἡ ὑλιστικὴ καὶ εὐδαιμονιστικὴ ζωὴ τείνει να γίνει τρόπος ζωῆς. Τὸ 
χρῆμα μᾶς ἐξουσιάζει καὶ μᾶς καταδυναστεύει, ἀντὶ νὰ μᾶς ἐξυπηρετεῖ στὶς 
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καθημερινὲς μας ἀνάγκες. Τὰ ἐφήμερα εἴδωλα καταπονοῦν τὶς ψυχές τῶν 
ἀνθρώπων, μὲ ἀποτέλεσμα τὴν ὑποδούλωση στὴ ματαιοδοξία καὶ τὰ ψυχικὰ 
ἀδιέξοδα.  

Γιὰ ὅλους αὐτοὺς τοὺς λόγους οἱ ψυχὲς τῶν ἀνθρώπων στρέφονται μὲ 
πόθο πρὸς τὴν Ἐκκλησία καὶ κατ’ ἐπέκταση πρὸς τοὺς Λειτουργοὺς της.  
Στὸ πρόσωπο τοῦ κάθε ἱερέα  καὶ τοῦ κάθε κληρικοῦ θέλουν νὰ βλέπουν τὸ  
σύμβολο τῆς λυτρωτικῆς ἐλπίδας καὶ τῆς ἀληθινῆς χαρᾶς, που εὐαγγελίζεται ἡ 
ἀγάπη καὶ οἱ ἐπαγγελίες τοῦ Θεοῦ. Γιατὶ ὁ ἱερέας εἶναι ἐκεῖνος ποὺ λυτρώνει 
καὶ ἑνώνει, μέσῳ τοῦ κατηχητικοῦ λόγου καὶ τῶν ἱερῶν Μυστηρίων, τὸν 
ἀνθρωπο μὲ τὸν Θεό.

Ἑπομένως, ἀργαλέος θὰ εἶναι ὁ ἀγώνας σου. Θὰ εἶναι ἀγώνας τοῦ ὁποίου 
βασικὸς στόχος, κατὰ τὸν ἅγιο Γρηγόριο τὸν Θεολόγο, εἶναι «πτερῶσαι 
ψυχάς, ἁρπάσαι κόσμου καὶ δοῦναι Θεῷ... καὶ Θεὸν ποιῆσαι τὸν ἄνθρωπον»  
(Λόγος Β΄). 

Ἀγαπητέ μας πάτερ Κυπριανέ, 

Κατά τὴν εὔσημη αὐτὴ στιγμὴ τῆς ζωῆς σου, δὲν θὰ ἦταν δυνατό νὰ μὴν 
ἀναφερθῶ καὶ στὸ θέμα τῆς κατεχόμενης πατρίδας μας, ἀπό τὴν ὁποία καὶ σὺ 
κατάγεσαι. Οἱ ἐκκλησιαστικοὶ ταγοὶ ὑπῆρξαν πάντοτε  καὶ πρωτοπόροι στοὺς 
ἐθνικοαπελευθερωτικοὺς ἀγῶνες τῆς φυλῆς μας. Τὴν ἴδια ἀποστολὴ ἔχουμε 
καὶ μεῖς  σήμερα. Τὸ ἐκκλησιαστικὸ μαρτυρολόγιο μᾶς ἀναφέρει ἕνα «νέφος» 
μαρτύρων, οἱ ὁποῖοι θυσιάστηκαν στὸν βωμὸ τῆς Ἐλευθερίας τῆς  τλήμονος 
Πατρίδας μας. Ἀνάμεσα  σ’ αὐτοὺς  καὶ ὁ φερώνυμος σου Ἀρχιεπίσκοπος τῆς 
Κύπρου, Κυπριανός, ὁ ὁποῖος  διὰ τῆς ὅλης του βιοτῆς καὶ ἰδιαιτέρως διὰ 
τῆς ἡρωικῆς του θυσίας κληροδότησε σ’ ἐμᾶς τὸν δρόμο τοῦ χρέους καὶ τῆς 
αὐτοθυσίας γιὰ τὴν Ἐκκλησία καὶ τὴν Πατρίδα μας. 

Εἴμεθα βέβαιοι ὅτι οἱ ἀντιξοότητες, ποὺ θὰ συναντήσεις, οὐδέποτε 
θὰ   πτοήσουν   τὴ θεοσεβῆ   καὶ ἀγωνιστικὴ σου ψυχή, γιατί γνωρίζεις πολύ 
καλά ὅτι  ἀρχηγὸς  καὶ  τελειωτὴς τῆς Πίστεώς  μας εἶναι ὁ ἴδιος ὁ Ἰησοῦς.  
Ὁ Ἰωάννης Χρυσόστομος, μὲ τὴ γνωστὴ εὐψυχία του καὶ τὴν ἀκράδαντη πίστη 
του πρὸς τὸν Δομήτορα τῆς Ἐκκλησίας Κύριο, διακηρύττει σθεναρώς.  «... οὐ 
δεδοίκαμεν μὴ καταποντισθῶμεν· ἐπὶ γὰρ τῆς πέτρας ἑστήκαμεν. Μαινέσθω 
ἡ θάλασσα, πέτραν διαλῦσαι οὐ δύναται· ἐγειρέσθω τὰ κύματα· τοῦ Ἰησοῦ 
τὸ πλοῖον καταποντίσαι οὐκ ἰσχύει» («Ἐγκώμιον εἰς τοὺς Ἁγίους Πάντας», 
Ἅπαντα Ἁγίων Πατέρων 26, 714Α). 
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Συνεπῶς, πολὺ δικαιολογημένα ὁ Γρηγόριος ὁ Θεολόγος ἐκφράζει 
περιχαρὴς τὸν θαυμασμὸ του πρὸς τὸ μεγαλειῶδες λειτούργημα τοῦ ἱερέως, 
λέγοντας τὰ ἑξῆς: «Ὦ ἱερεῖς, ποὺ προσφέρετε τὰς ἀναιμάκτους θυσίας! 
Μεγαλόδοξοι φύλακες τῶν ψυχῶν! Ὦ  Ἐσεῖς, οἱ ὁποῖοι τοῦ μεγάλου Θεοῦ 
τὸ δημιούργημα κρατᾶτε στὰ χέρια Σας.  Σεῖς ἀποτελεῖτε τὰ θεμέλια τοῦ 
κόσμου καὶ τὸ  φῶς τῆς ζωῆς».

Αὐτὸ τὸ ἱερὸ χριστιανικὸ φῶς τῆς ζωῆς, τῆς πίστεως, τῆς ἐλπίδος, τῆς 
ἀγάπης καὶ τῆς ταπεινοφροσύνης σοῦ εὔχομαι ἀπὸ τὰ βάθη τῆς ψυχῆς μου, 
αἰδεσιμώτατε πάτερ Κυπριανὲ, νὰ ἐνυπάρχει πάντα ἄπλετο στὴν ψυχοσύνθεσή 
σου καὶ νὰ τὸ μεταλαμπαδεύεις περιχαρὴς καὶ μὲ πνεῦμα ἀγαπητικὸ σ’ ὅλους 
τοὺς πιστοὺς, τοὺς ὁποίους ἡ ἀγάπη τοῦ Θεοῦ ἀπὸ σήμερον σοῦ ἐμπιστεύεται.

Ἡ Χάρις τοῦ Κυρίου ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ καὶ ἡ ἀγάπη τοῦ Θεοῦ καὶ 
Πατρὸς καὶ ἡ κοινωνία τοῦ Ἁγίου Πνεύματος εἴη μετὰ σοῦ πάσας τάς ἡμέρας 
τῆς ζωῆς σου.

 Ἀμὴν.

Στην ως άνω προσφώνηση τού Μακαριωτάτου, ο πατήρ Κυπριανός 
απάντησε, με συγκίνηση, ως ακολούθως:

Μακαριώτατε, Άγιοι Αρχιερείς, σεβαστοί Πατέρες και Αδελφοί εν Κυρίω,  
ευλαβείς Λειτουργοί του Υψίστου συμπρεσβύτεροι και Διάκονοι, εκλεκτέ λαέ 
του Θεού, 

«Ἆρα ἀληθῆ τὰ συμβάντα περί ἡμᾶς; καὶ γέγονεν ὄντως τὰ γεγενημένα, 
καὶ οὐκ ἐξηπατήμεθα; οὐδέ νὺξ τὰ παρόντα καὶ ὄναρ, ἀλλ’ ἡμέρα ὄντως 
ἐστὶ, καὶ ἐγρηγοροῦμεν ἅπαντες;» 

(Ιωάννου Χρυσοστόμου,  «Ὅτε πρεσβύτερος προεχειρίσθη, εἰς ἑαυτὸν 
καὶ τὸν ἐπίσκοπον καὶ εἰς τὸ πλῆθος τοῦ λαοῦ»)

Με τέτοια λόγια μίλησε ο φερώνυμος Σας Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος, 
Μακαριώτατε, προς τον Επίσκοπο Φλαβιανό, όταν τον χειροτόνησε 
πρεσβύτερο (381 μ.Χ.). Χωρίς να έχω, βέβαια, την ευφράδεια και, πολύ 
περισσότερο, την αγιοσύνη εκείνου, δεκαέξι και πλέον αιώνες μετά, δεν μπορώ 
παρά να εκφωνήσω τα ίδια λόγια: 

«Άραγε είναι αληθινά αυτά που μας συνέβησαν; Έγιναν πραγματικά όσα 
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έγιναν και δεν απατηθήκαμε. Δεν είναι νύχτα αυτή τη στιγμή και όνειρο 
όσα συμβαίνουν, αλλά είναι πραγματικά ημέρα και όλοι είμαστε ξύπνιοι; 
Και ποιος θα πίστευε αυτά τα πράγματα, ότι δηλαδή κατά τη διάρκεια της 
ημέρας και ενώ οι άνθρωποι είναι ξυπνητοί και άγρυπνοι, ένας ευτελής 
άνθρωπος θα μπορούσε να οδηγηθεί σε τέτοιο ύψος εξουσίας;» 

(Ιωάννου Χρυσοστόμου,  ό.π.)

και να περιβληθεί από την Εκκλησία με τέτοια τιμή! 

Το να ζήσει κανείς στον ύπνο του και να ονειρευτεί τέτοια τιμή δεν είναι 
αφύσικο. Μα, το να μαζευτεί μια τέτοια εκλεκτή χορεία πατέρων και αδελφών, 
φίλων και συγγενών, από όλη την Κύπρο, την Ελλάδα και αλλού, για να 
συμπροσευχηθεί με όσους βρίσκονται εδώ και με όσους μας παρακολουθούν 
από μακριά και να γιορτάσει την είσοδο της ταπεινότητάς μας στη βαθμίδα 
των πρεσβυτέρων, στον περικαλλή και πανίερο αυτό Ναό της του Θεού 
Σοφίας, φαντάζει απίστευτο, πραγματικά! 

«Αλλά όλα τώρα συνέβησαν και έγιναν και τέλειωσαν, όπως βλέπετε,                                                              
αυτά που είναι απιθανώτερα και από τα όνειρα.»

(Ιωάννου Χρυσοστόμου, ό.π.)

Γνωρίζετε, βεβαίως, Μακαριώτατε, όπως γνωρίζουν όσοι με ξέρουν, ότι 
η σημερινή χειροτονία θα ευχόμουν να γινόταν στον παλαιό, ταπεινό ναό 
της Παναγίας Χρυσελεούσας του κατεχόμενου χωριού μου της Κατωκοπιάς, 
εκεί που λειτουργούσαν οι γενεές των πάππων και προπάππων μου. Τον ναό 
αυτό ευδόκησε ο Άγιος Θεός, εντελώς αναπάντεχα, να τον ανακαινίσουμε, 
με τη βοήθειά Του και με τη θαυμαστή φανέρωση των ενεργειών Του, ακόμα 
και μέσα από τα έργα αλλοεθνών και αλλοθρήσκων. Η φλόγα του πόθου της 
επιστροφής παραμένει άσβεστη στις καρδιές μας και όπως ο φοβερός όρκος 
του ψαλμωδού «ἐπὶ γῆς ἀλλοτρίας», έτσι κι εμείς αναφωνούμε:  

«ἐὰν ἐπιλάθωμαὶ σου, ῾Ιερουσαλήμ, ἐπιλησθείη ἡ δεξιὰ μου· 
κολληθείη ἡ γλῶσσά μου τῷ λάρυγγὶ μου, ἐὰν μὴ σου μνησθῶ, 
ἐὰν μὴ προανατάξωμαι τὴν ῾Ιερουσαλὴμ ὡς ἐν ἀρχῇ τῆς εὐφροσύνης μου» 

(Ψαλμ. 136, 5-6)

Στη σημερινή, τόσο ξεχωριστή μέρα, ίσως ευχαριστίες οφείλονται στους 
ανθρώπους εκείνους που έφερναν ή φέρνουν δυσκολίες και προσκόμματα στην 
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πορεία μας… Σε αυτούς που πολλές φορές, ορθώνουν τοίχους μπροστά μας 
που φαίνονται  απροσπέλαστοι … Μας βοηθούν και αυτοί, με τον τρόπο τους, 
χωρίς να το θέλουν, να βλέπουμε τη δύναμη του Θεού και να βελτιώνουμε τον 
εαυτό μας… Οι άνθρωποι αυτοί που είτε από άγνοια, είτε από αδιαφορία είτε 
από φθόνο ή κακία μάς ταλαιπωρούν … έρχεται μια ώρα που συνειδητοποιούμε 
πόσο καλό μάς κάνουν… μάς δυναμώνουν… μας ανδρώνουν… Αρκεί μόνο, 
κάποτε, να αφηνόμαστε στα χέρια του Θεού… και η θλίψη που προκαλούν 
με τις πράξεις τους μετατρέπεται σε χαρά… ο θυμός … σε συμπόνια. Ξέρει 
καλύτερα ο Θεός από εμάς …

«Θαυμαστὴ γὰρ γνωρίζεται ἡ ἀγάπη τοῦ Θεοῦ πρὸς τὸν ἄνθρωπον, ὅταν 
ποτὲ ἐν μέσῳ γένηται πραγμάτων τῶν διακοπτόντων τὴν ἐλπίδα αὐτοῦ, 
καὶ ἐκεῖσε δεικνύει ὁ Θεὸς τὴν δύναμιν ἑαυτοῦ ἐν τῇ σωτηρίᾳ τῇ ἐπ' αὐτόν. 
Οὐδέποτε γὰρ μανθάνει ὁ ἄνθρωπος τὴν δύναμιν τὴν θεϊκὴν ἐν ἀναπαύσει 
καὶ πλατυσμῷ»

 (Αββάς Ισαάκ ο Σύρος, ΛΟΓΟΣ ΙΘ': 
ΠΕΡΙ ΠΙΣΤΕΩΣ ΚΑΙ ΤΑΠΕΙΝΟΦΡΟΣΥΝΗΣ)

Δόξα και μεγαλοπρέπεια, ύμνος και αίνος αρμόζει στον Επουράνιο 
Πατέρα! Αλλά, όπως σοφά επέλεξε ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος, επειδή 
«οὐχ ὡραῖος αἶνος ἐν στόματι ἁμαρτωλοῦ» (Σοφία Σειράχ 15, 9), έτσι κι εμείς 
σήμερα, επιτρέψατε, να εγκωμιάσουμε ένα συνάνθρωπο, που τα έργα της 
αγάπης του, αποσκοπούν στη δόξα του Ουράνιου Πατέρα.

Ξέρω, Μακαριώτατε, ότι δεν έχετε ανάγκη από επαίνους και 
ευχαριστήριους λόγους. Οι άνθρωποι που αγαπούμε έχουν ανάγκη μόνο να 
τους αγγίζει η αγάπη μας. Όλα τα άλλα είναι «ἐκ τοῦ περισσοῦ». 

Επιτρέψατέ μου, επίσης,  να μην απευθύνω σήμερα ιδιαίτερες ευχαριστίες 
σε ένα μακρύ κατάλογο ευεργετών, στην οικογένειά μου, σε συγγενείς και 
φίλους και συγχωριανούς, και στους προγόνους που συμπροσεύχονται σήμερα 
μαζί μας. Όσο μακρύς και αν είναι ο κατάλογος αυτός… οι πραγματικά δικοί 
μας άνθρωποι δεν έχουν ανάγκη από τέτοιες ευχαριστίες…

Χρειάζεται, όμως να πω δυο λόγια από το κέντρο της καρδιάς μου για τον 
Αρχιερέα που υπηρέτησα την τελευταία δεκαετία και τον οποίο ο κόσμος δεν 
γνωρίζει, αλλά τον γνωρίζει ο Θεός.

Ύψωσα σήμερα μπροστά σας, Μακαριώτατε, τα δικηροτρίκηρα και 
εκφώνησα για τελευταία φορά, ως Αρχιδιάκονος, το αγιογραφικό χωρίο: 
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«οὕτω λαμψάτω τὸ φῶς ὑμῶν ἔμπροσθεν τῶν ἀνθρώπων, ὅπως ἴδωσιν 
ὑμῶν τὰ καλὰ ἔργα καὶ δοξάσωσι τὸν πατέρα ὑμῶν τὸν ἐν τοῖς οὐρανοῖς»  
        (Ματθ. 6,16). 

Για δέκα και πλέον έτη σας παρέδιδα τα δικηροτρίκηρα για να ευλογήσετε 
τον λαό του Θεού και, επιτρέψατε μου να αναφέρω ότι, μέσα στα μάτια σας 
έβλεπα να συναισθάνεστε τη βαρύτητα της κάθε λέξης του Χριστού ως 
προσωπικής σας ευθύνης. 

Ο κόσμος βλέπει μια εξωτερική εικόνα του Αρχιεπισκόπου, που 
προβάλλουν όπως θέλουν τα Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης ή που ο ίδιος αφήνει να 
προβάλλεται… στην εποχή της εικόνας και της εικονικής πραγματικότητας… 
Εγώ, όμως, βίωσα την πραγματική, την αληθινή εικόνα ενός ανθρώπου 
προικισμένου με πλήθος αρετών, καλά κρυμμένων. Ενός ανθρώπου, που πολύ 
νωρίς στη ζωή του ήρθε αντιμέτωπος με το φρικτό μυστήριο του Θανάτου 
και αποφάσισε πολύ νωρίς: πώς ήθελε να ζει και κράτησε αυτή την όμορφη 
πορεία ζωής, εκ νεότητός του. Μια πορεία ταπείνωσης, καλά κρυμμένης από 
την εξωτερική εικόνα, μια πορεία αγάπης και μέριμνας για την πνευματική του 
ανάταση και για τον συνάνθρωπό του, μια πορεία αφοσίωσης στην Εκκλησία, 
με ανιδιοτέλεια και γνώμονα το κοινό καλό πάνω από το ιδιωτικό συμφέρον. 

Γνώρισα κι εγώ την παλικαρίσια   ορμή του Αρχιεπισκόπου, που γνωρίζει 
ο κόσμος στη δημόσια εικόνα του, αλλά, στα χρόνια αυτά που πέρασαν, 
έζησα από κοντά τον άνθρωπο που: με νηφαλιότητα και σοφία, με δυναμισμό 
και σύνεση, έδωσε και δίνει τον αγώνα του, τον αγώνα της Εκκλησίας του, 
μπροστά σε ισχυρούς της γης, ενισχυμένος από την πίστη του στον Ισχυρό 
του «οὐρανοῦ καὶ γῆς, ὁρατῶν τε πάντων καὶ ἀοράτων» (Σύμβολο της Πίστεως). 
Έζησα στην πράξη και διδάχτηκα κοντά του τη μακροθυμία, την αρχοντιά, 
την αξιοπρέπεια, την καρτερικότητα. 

Θεωρώ μεγάλο δώρο για μένα προσωπικά και την οικογένειά μου την τιμή 
που μου κάνατε να υπηρετώ κοντά σας και να ζήσω μαζί σας τα σημαντικότερα 
γεγονότα και πράξεις της αγάπης σας, ως Προκαθημένου της Εκκλησίας μας... 
ιδιαιτέρως δε, της εμπιστοσύνης και της τιμής με την οποία με περιβάλατε 
αναθέτοντάς μου να ηγηθώ ενός έργου, όπως η Θεολογική Σχολή Εκκλησίας 
Κύπρου.

Όταν πριν από ένα τέταρτο του αιώνα και πλέον, οδηγήθηκα από τον νυν 
Άγιο Πάφου Γεώργιο, μπροστά στον προκάτοχό Σας, μακαριστό Αρχιεπίσκοπο 
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Χρυσόστομο Α΄, για να μου προσφέρει τον πρώτο της Ιεροσύνης βαθμό… 
τρόμαξα μπροστά στον φλογερό λόγο του Αποστόλου Παύλου που μου 
απηύθυνε: «φοβερὸν τὸ ἐμπεσεῖν εἰς χεῖρας Θεοῦ ζῶντος» (Προς Εβραίους 
10,31). Ο λόγος εκείνος με συγκλόνιζε και γινόταν αισθητός σε όλη τη μακρά 
διακονία μου και προσεύχομαι να με συγκλονίζει μέχρι και την τελευταία μου 
αναπνοή. «Ζῇ Κύριος ὁ Θεὸς τῶν δυνάμεων ὁ Θεὸς Ἰσραήλ», (Γ΄ Βασιλ. 17, 1) και 
αυτή η βεβαιότητα της παρουσίας Του στη ζωή των ανθρώπων οδήγησε αγίους 
όπως αυτούς που τιμήσαμε σήμερα (τῶν ἐν ἁγίοις πατέρων ἡμῶν Ἡρακλειδίου 
Ταμασοῦ, Αὐξιβίου Σόλων, τῶν, ἁγίας μάρτυρος Σοφίας καὶ τῶν θυγατέρων 
αὐτῆς παρθενομαρτύρων Πίστεως, Ἀγάπης καὶ Ἐλπίδος, τοῦ ὁσίου Ἀναστασίου 
τοῦ ἐν Περιστερωνοπηγῇ ἀσκήσαντος) να αγωνιστούν με απαράμιλλη πίστη, 
να πετύχουν απίστευτους άθλους, να φτάσουν ακόμα και στο να λάβουν τους 
στεφάνους του μαρτυρίου. Μπροστά στους άθλους τους η τιμή που μου γίνεται 
σήμερα, αν δεν φαντάζει άτοπη, σίγουρα δημιουργεί μια φοβερή ευθύνη. Και 
ποιος μπορεί να σηκώνει τέτοιο βάρος!

Όπως, όμως, τονίζει ο Απόστολος των εθνών:

«Τὸ αἷμα τοῦ Χριστοῦ μᾶς δίνει θάρρος νὰ μπαίνουμε στὰ ἅγια τῶν ἁγίων 
ἀπὸ τὸν νέο δρόμο ποὺ ὁδηγεῖ στὴ ζωή (…) αὐτὸν τὸν ζωντανὸ δρόμο ποὺ 
ἐγκαινίασε ὁ ἴδιος ὁ Χριστὸς μὲ τὸ καταπέτασμα, δηλαδὴ μὲ τὸ σῶμὰ του. 
Ἔτσι ἔχουμε ἕναν μεγάλο ἱερέα ἐπικεφαλῆς τοῦ οἴκου τοῦ Θεοῦ. Γι αὐτό,  
ἂς προχωρήσουμε μὲ εἰλικρινῆ διάθεση καὶ μὲ βεβαιότητα στὴν πίστη μας, 
μὲ τὴν καρδία καθαρή ἀπὸ τὶς κακὲς διαθέσεις καὶ μὲ τὸ σῶμα πλυμένο 
μὲ καθαρὸ νερό. Ἂς μένουμε σταθεροὶ στὴν ἐλπίδα ποὺ ὁμολογοῦμε, γιατὶ 
ἐκεῖνος ποὺ ἔδωσε τὶς ὑποσχέσεις κρατάει τὸν λόγο του. Ἂς φροντίζουμε 
ὁ ἕνας τὸν ἄλλο παροτρύνοντὰς τον στὴν ἀγάπη καὶ στὰ καλὰ ἔργα.» 
              (Ἑβρ.10, 19-24)

Τέλος, μαζί με τον Ιερό Χρυσόστομο (Ιωάννου Χρυσοστόμου, ό.π.), 
παρακαλούμε κι εμείς για τις ευχές και τις προσευχές όλων, ώστε να 
δυνηθούμε να αποδώσουμε σώα την παρακαταθήκη στον Δεσπότη, που μας 
την εμπιστεύτηκε. Στο κριτήριο του αδέκαστου Κριτή, να μπορέσουμε να 
πετύχουμε κάποια συγνώμη, με την χάρη και τη φιλανθρωπία τού Κυρίου και 
Σωτήρος ημών Ιησού Χριστού, στον οποίο ανήκει η δόξα και το κράτος και η 
προσκύνηση στους αιώνες των αιώνων. Αμήν
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a

Η Διεθνής Διάσκεψη των Αθηνών, με θέμα: «Θρησκευτικός και 
Πολιτιστικός Πλουραλισμός και Ειρηνική Συνύπαρξη στη Μέση 
Ανατολή», διοργανώνεται για δεύτερη φορά από το Υπουργείο 

Εξωτερικών της Ελλάδας, υπό τη σκιά των δραματικών εξελίξεων και 
συνεχιζόμενων συγκρούσεων στην ευρύτερη περιοχή της Μέσης Ανατολής.  Οι 
εξελίξεις αυτές διαμορφώνουν το γεωπολιτικό σκηνικό τόσο σε περιφερειακό 
όσο και σε διεθνές επίπεδο, επιφέρουν μεγάλες και σοβαρές   ανακατατάξεις 
στους τοπικούς πληθυσμούς, μειονότητες, και θρησκευτικές ομάδες με 
αποτέλεσμα να διαμορφώνεται ένα ρευστό και απρόβλεπτο περιβάλλον για 
την περιοχή και τον κόσμο.

Είναι, επομένως, έντονη η ανησυχία μας και ο προβληματισμός μας για 
την κατάσταση, όπως αυτή διαμορφώνεται τα τελευταία δέκα χρόνια από τη 
Συρία μέχρι το Ιράκ και από την Αίγυπτο μέχρι το Ιράν. Παράλληλα, όμως, 
είναι ιδιαίτερη η ικανοποίησή μας καθώς ευρισκόμαστε, σήμερα, ανάμεσα 
σε αγαπητούς εν Χριστώ Αδελφούς, σε σεβαστούς Θρησκευτικούς Ηγέτες, 
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Χριστιανούς, Μουσουλμάνους και Εβραίους, σε εκλεκτούς Εκπροσώπους 
άλλων Θρησκειών, σε διακεκριμένους Εκπροσώπους της διεθνούς πολιτικής, 
πολιτιστικής και Ακαδημαϊκής κοινότητας, προκειμένου να έχουμε τη 
δυνατότητα για ένα περιεκτικό και σφαιρικό διάλογο για την  κρίση που 
βιώνουν σε όλα τα επίπεδα οι πληθυσμοί των περιοχών της Μέσης Ανατολής. 

Θέλουμε να πιστεύουμε, ακράδαντα, ότι  μέσα από τη Διεθνή αυτή 
Διάσκεψη, τις εισηγήσεις και τους εποικοδομητικούς διαλόγους που 
θ’ ακολουθήσουν, θα τεθούν οι βάσεις για τον σεβασμό των πανανθρώπινων 
αξιών της ζωής και ιδιαίτερα του ανθρώπινου προσώπου, του θρησκευτικού 
και πολιτιστικού πλουραλισμού με τελικό στόχο την ειρηνική και δημιουργική 
συνύπαρξη των λαών, οι οποίοι έχουν διαφορετικό θρήσκευμα στη Μέση 
Ανατολή και στη Βόρεια Αφρική.

Επιθυμώ  από κέντρου καρδίας, να συγχαρώ θερμά τον Υπουργό των 
Εξωτερικών και αγαπητό μου φίλο κ. Νίκο Κοτζιά για την αναληφθείσα 
πρωτοβουλία του να συγκαλέσει για δεύτερη φορά τη Διεθνή αυτή Διάσκεψη. 
Το γεγονός αυτό αποδεικνύει τη συνέχεια και τη συνέπεια του κ. Κοτζιά σε 
μια ιστορικής σημασίας προσπάθεια και όλοι μας προσδοκούμε να αποτελέσει 
ιστορικό σταθμό και ταυτόχρονα αφετηρία, για μια ειρηνική και δημιουργική 
πορεία στις σχέσεις των λαών της Μέσης Ανατολής. 

Η Ελλάδα, ως η χώρα που γέννησε από την αρχαιότητα τις  
πανανθρώπινες ιδέες και οραματισμούς της ζωής για την ειρήνη, την 
ελευθερία, τη δικαιοσύνη, θα πρέπει να διαμορφώσει μια πολυδιάστατη και 
πολυεπίπεδη πολιτική, προκειμένου να διαδραματίζει έναν πρωταγωνιστικό 
και μεσολαβητικό ρόλο για την ειρηνική επίλυση των πολεμικών διενέξεων,  
αξιοποιούσα τους άριστους δεσμούς, που διατηρεί με όλες τις χώρες της 
Μέσης  Ανατολής. 

Με αυτό τον τρόπο θα μπορεί να συμβάλει σε μια θετική  και δημιουργική 
θεώρηση όλων των διαστάσεων και πτυχών των κρισίμων ζητημάτων και στην 
επεξεργασία των προσφορότερων τρόπων προστασίας των δικαιωμάτων 
και θεμελιωδών ελευθεριών των διαφόρων θρησκευτικών και πολιτιστικών 
κοινοτήτων στην περιοχή της Μέσης Ανατολής, με γνώμονα την προώθηση 
της ειρηνικής συνύπαρξης, σε συνθήκες αξιοπρέπειας και αμοιβαίας 
κατανόησης.
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Έντιμε κ. Υπουργέ,

Μακαριώτατοι,

Εκλεκτοί Εκπρόσωποι των άλλων θρησκειών,

 Δεν υπάρχει καμιά αμφιβολία ότι η παρούσα κατάσταση, όπως αυτή 
διαμορφώνεται από τα γεγονότα των τελευταίων χρόνων, που ακολούθησαν 
την έκρηξη της «Αραβικής άνοιξης», στην Αίγυπτο, του εμφύλιου πολέμου 
στη Συρία και της ανατροπής του καθεστώτος Σάνταμ Χουσέϊν στο Ιράκ∙ 
μετά και την επέμβαση των Αμερικανών το 2003 και την άνοδο του Ισλαμικού 
Κράτους, συντέλεσαν στην  τραγική έξοδο του χριστιανισμού από το ιστορικό 
του λίκνο, τη Μέση Ανατολή.  

Το ότι ο χριστιανισμός μάχεται για επιβίωση στις αρχαίες του  κοιτίδες 
δεν αποτελεί απλά μια διαπίστωση, αλλά μια οδυνηρή πραγματικότητα. Στην 
αρχή του Α΄ Παγκοσμίου πολέμου, ο χριστιανικός πληθυσμός της Μέσης 
Ανατολής έφθανε περίπου στο 20% του συνόλου. Σήμερα, δυστυχώς, το 
ποσοστό αυτό ανέρχεται μόλις στο 5%. Εκτιμάται ότι έχουν απομείνει περίπου  
13 εκατομμύρια χριστιανοί στην περιοχή και ο αριθμός αυτός ενδέχεται να 
μειωθεί περαιτέρω, εάν λάβουμε υπόψη τη συνεχιζόμενη αποσταθεροποίηση 
της Συρίας και τη έξαρση πράξεων βίας εναντίον των χριστιανών από ακραία 
ισλαμικά στοιχεία στην Αίγυπτο. Και οι δύο αυτές χώρες ιστορικά είχαν 
μεγάλους χριστιανικούς πληθυσμούς.

 Εκτιμάται, μάλιστα, ότι αν η μείωση των χριστιανών συνεχιστεί με τους 
σημερινούς ρυθμούς ενδέχεται σε μια ή δυο γενιές να μην υπάρχει σημαντική 
χριστιανική παρουσία στη Μέση Ανατολή. Από τα 2 δισεκατομμύρια 
χριστιανούς στον κόσμο, μόνο το 1% συνεχίζει να παραμένει στη Μέση 
Ανατολή, και δεδομένων των εξελίξεων, αυτός ο αριθμός  θα μειωθεί έτι  
περαιτέρω στα επόμενα χρόνια.

ΑΙΓΥΠΤΟΣ

Η Αίγυπτος είναι η χώρα με τη μεγαλύτερη χριστιανική παρουσία στην                   
Μέση Ανατολή. Υπολογίζεται ότι ο χριστιανικός πληθυσμός της ανέρχεται 
περίπου στα 14 εκατομμύρια, οι περισσότεροι Κόπτες. Οι Κόπτες και άλλοι 
Μουσουλμάνοι που ασπάστηκαν τον χριστιανισμό αντιμετώπιζαν κατά 
την περίοδο του καθεστώτος Χόσνι Μουμπάρακ σοβαρές παραβιάσεις των 
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πολιτικών, των θρησκευτικών και γενικότερα των ανθρωπίνων δικαιωμάτων 
τους. Στη συνέχεια, η έκρηξη της «Αραβικής άνοιξης» το 2011 και η άνοδος 
της Μουσουλμανικής Αδελφότητας στην εξουσία, αποτέλεσε τον χριστιανικό 
χειμώνα.

 Από τα 8 περίπου εκατομμύρια  Κοπτών, ο αριθμός  τους  μειώθηκε  
κατά ένα περίπου  εκατομμύριο, καθώς αναζήτησε καταφύγιο σε χώρες του 
εξωτερικού. Παρά την ομαλοποίηση της κατάστασης, μετά την ανάληψη της 
εξουσίας από τον Πρόεδρο Αλ Σίσι, η άνοδος του Ισλαμικού Κράτους έθεσε 
τους χριστιανούς Κόπτες και πάλι στο στόχαστρο με σφαγές, δολοφονίες και 
βομβιστικές επιθέσεις σε εκκλησίες. Αποκορύφωμα ήταν ο αποκεφαλισμός 21 
χριστιανών Κοπτών στη Λιβύη από το Ισλαμικό Κράτος.  

ΣΥΡΙΑ

Μετά το τέλος του Α΄ Παγκοσμίου Πολέμου ο χριστιανικός πληθυσμός 
αποτελούσε το 30% της χώρας. Σήμερα, εκατό χρόνια μετά, ο χριστιανικός 
πληθυσμός της Συρίας έχει μειωθεί κάτω από το 10% του συνολικού 
πληθυσμού. Ο εμφύλιος σπαραγμός και η επικράτηση ακραίων και 
εξτρεμιστικών στοιχείων και του Ισλαμικού Κράτους ενέτειναν τη μαζική 
έξοδο του χριστιανισμού από τη Συρία. Το καθεστώς Άσαντ, παρότι υπήρξε 
καταπιεστικό, εντούτοις λειτούργησε προστατευτικά για τους χριστιανούς 
και τις μειονότητες, έναντι της όποιας προσπάθειας, θρησκευτικής κυριαρχίας 
ακραίων ισλαμικών στοιχείων στη χώρα. Αυτή, όμως, η προστασία που 
τύγχαναν οι χριστιανοί από το καθεστώς Άσαντ, αυτομάτως τους έθετε στο 
στόχαστρο της συριακής αντιπολίτευσης και των αντικαθεστωτικών, που 
παρουσιάζαν τους χριστιανούς ως συνεργάτες του καθεστώτος. Η προοπτική 
και μόνο της ανατροπής του καθεστώτος Άσαντ, μόνο ανασφάλεια και 
αβεβαιότητα δημιουργεί στον εναπομείναντα χριστιανικό πληθυσμό και στις 
άλλες μειονότητες. 

Στη Συρία υπήρχαν μέχρι πρόσφατα πανάρχαιες χριστιανικές κοινότητες 
που ακόμη μιλούσαν την αραμαϊκή, τη γλώσσα που, σύμφωνα με τους 
ιστορικούς, μιλούσε και ο Ιησούς Χριστός. Οι περισσότερες από αυτές ήταν 
απολύτως ειρηνικές και συνυπήρχαν αρμονικά με τους Σουνίτες και Σιίτες 
μουσουλμάνους.
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Από το 2013, όμως, ομάδες ενόπλων και του ισλαμικού κράτους άρχισαν 
τις επιθέσεις  εναντίον αυτών των κοινοτήτων, πολλές από τις οποίες ήταν 
προστατευόμενες από την UNESCO, λόγω της τεράστιας ιστορικής τους 
σημασίας. Κατέκαψαν τις εκκλησίες, εξεδίωξαν τους χριστιανούς κατοίκους 
από τα σπίτια τους,  ρήμαξαν τις περιουσίες και τα υπάρχοντά τους. Η λύσσα 
των εξτρεμιστικών ομάδων εκδηλώθηκε με το να πυροβολούν σταυρούς, να 
υποχρεώνουν χριστιανούς να ασπαστούν το Ισλάμ κολλώντας τους το όπλο 
στον κρόταφο, με βιασμούς καλογριών, βασανισμούς, δολοφονίες και άλλους 
φρικτούς τρόπους. Ακόμα και με σταυρώσεις! Πολύ σύντομα, οι πόλεις αυτές 
μετατράπηκαν σε φαντάσματα, αφού ολόκληρος ο πληθυσμός, χριστιανοί και 
μη, τράπηκε σε φυγή ή δολοφονήθηκε.

Λόγω του χάους στην περιοχή, είναι σχεδόν αδύνατον να υπολογιστούν 
με ακρίβεια οι αλλαγές στους πληθυσμούς της Συρίας. Εκατομμύρια άνθρωποι, 
πάντως, έχουν τραπεί σε φυγή και 4 εκατομμύρια Σύριοι μετανάστες ζουν 
τώρα πια σε Αίγυπτο, Ιορδανία, Λίβανο και Τουρκία. Άλλα 6,5 εκατομμύρια 
έχουν μετακινηθεί από τις περιοχές τους σε άλλα μέρη της χώρας, πράγμα που 
σημαίνει ότι ο μισός από τον προ του πολέμου πληθυσμό της Συρίας (περίπου 
20 εκατ.) έχει εκδιωχθεί από τα σπίτια του.

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, σε ψήφισμά του που καταδικάζει τις 
επιθέσεις σε χριστιανικές και υπόλοιπες μειονότητες, εκτίμησε ότι πάνω από 
700.000 Σύριοι χριστιανοί βρίσκονται ανάμεσα σε όσους αναγκάστηκαν να 
εγκαταλείψουν τη χώρα. Δηλαδή τα δύο τρίτα, αφού πριν από το 2011 ο 
χριστιανικός πληθυσμός της Συρίας υπολογιζόταν σε 1,1 εκατομμύρια.

ΙΡΑΚ

Σοβαρότατο πρόβλημα αντιμετωπίζουν και οι χριστιανικοί πληθυσμοί 
στο Ιράκ. Η αμερικανική εισβολή το 2003 σήμανε μια κατακόρυφη αύξηση 
των φαινομένων βίας εναντίον των χριστιανικών πληθυσμών. Τούτο γιατί 
οι Τζιχαντιστές παρουσιάζουν την εισβολή των ΗΠΑ στο Ιράκ του 2003, ως 
μέρος μιας ευρέως χριστιανικής συνωμοτικής σταυροφορίας εναντίον της 
θρησκείας του Ισλάμ. Ριζοσπάστες Μουσουλμάνοι υποστήριζαν με συνέπεια 
και επιτυχία ότι οι Χριστιανοί της χώρας ευρίσκονταν σε συνεννόηση με τον 
στρατό των ΗΠΑ. Έτσι, οι χριστιανοί του Ιράκ άρχισαν να δέχονται πιέσεις 
για τον εξισλαμισμό τους, έπεφταν θύματα απαγωγών, βασανιστηρίων και 
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ανεξέλεγκτων βομβιστικών επιθέσεων. Σύμφωνα με εκτιμήσεις διεθνών 
οργανισμών, σχεδόν τα δύο τρίτα του 1,5 εκατ. Χριστιανών στο Ιράκ 
αναγκάστηκαν να εγκαταλείψουν τη χώρα  τους κατά τα τελευταία δέκα 
χρόνια, εκ των οποίων οι περισσότεροι κατέφυγαν στη Συρία, όπου βρέθηκαν 
και πάλιν υπό διωγμό.

ΙΡΑΝ

Ζοφερή είναι η κατάσταση στο  Ιράν.  Μετά την Ισλαμική Επανάσταση, 
το 1979, η χριστιανική μειονότητα υπέστη απροκάλυπτα διωγμούς και 
κοινωνικο-οικονομικές πιέσεις, οι οποίες ανάγκασαν ένα μεγάλο της κομμάτι 
να μεταναστεύσει. Το 2000 οι ιρανοί χριστιανοί μετρούσαν μόλις 300.000, 
παρουσιάζοντας συνεχώς πτωτική τάση. 

ΠΑΛΑΙΣΤΙΝΗ

Αν και ορισμένοι  πιστεύουν ότι  οι Εβραίοι επιδεικνύουν μεγαλύτερη 
ανοχή προς τους χριστιανούς, σε σχέση με τους μουσουλμάνους γείτονές 
τους, οι ορθόδοξοι άραβες της Δυτικής Όχθης, της Λωρίδας της Γάζας και του 
ίδιου του Ισραήλ μοιάζουν να βρίσκονται παγιδευμένοι μεταξύ σφύρας και 
άκμονος στη διένεξη Ισραήλ-Παλαιστίνης.

ΚΥΠΡΟΣ

Η πατρίδα μας, η Κύπρος, υπήρξε ένας τόπος θρησκευτικού 
πλουραλισμού, αφού το 80% του πληθυσμού της αποτελούσαν Ελληνοκύπριοι 
Ορθόδοξοι Χριστιανοί, το 18% Τουρκοκύπριοι Μουσουλμάνοι και το 
υπόλοιπο 2%  Αρμένιοι, Λατίνοι, και Μαρωνίτες.  Μέχρι το 1974, που έγινε 
η τουρκική εισβολή, όλοι ζούσαν ειρηνικά και αγαπημένα μεταξύ τους, στα 
ανάμεικτα χωριά και στις πόλεις τους, λατρεύοντας ο καθένας ελεύθερα τον 
δικό του Θεό. Ουδέποτε υπήρξαν θρησκευτικές διαμάχες, συγκρούσεις και 
ταραχές. Και αυτό συνεχίζει να γίνεται και να ισχύει και σήμερα στο ελεύθερο 
τμήμα της Κυπριακής Δημοκρατίας. 

Λυπούμαστε, όμως, να παρατηρήσουμε ότι για σαραντατρία χρόνια, στο 
τουρκοκατεχόμενο βόρειο τμήμα της νήσου μας οι θρησκευτικές ελευθερίες 
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δεν τυγχάνουν καθόλου σεβασμού. Αλλά και πέρα απ’ αυτό, τα τουρκικά 
στρατεύματα εισβολής, οι έποικοι και το εκεί παράνομο καθεστώς, το οποίο 
στηρίζεται από την Τουρκία, επιδόθηκαν σε μια άνευ προηγουμένου βάναυση 
και σκληρή προσπάθεια καταστροφής και λεηλασίας των θρησκευτικών 
μας χώρων και μνημείων, των ναών και των μονών μας, των ιερών και των 
οσίων μας, ακόμη και των κοιμητηρίων μας∙ και γενικότερα, κάθε στοιχείου 
που μαρτυρεί την ύπαρξη και την παρουσία του χριστιανικού πληθυσμού στο 
βόρειο τμήμα της Κύπρου. Έφτασαν μέχρι το σημείο,  να αλλάξουν ακόμη και 
τα ονόματα των κατεχομένων χωριών, των πόλεων και των τοπωνυμίων μας 
και να δώσουν σ’ αυτά νέα τουρκικά ονόματα. Οι ενέργειες αυτές αποτελούν 
βάναυση  και βδελυκτή παραχάραξη της ιστορικής μας συνέχειας και του 
λαμπρού μας πολιτισμού. 

Ως Εκκλησία της Κύπρου, γνωρίζουμε, ότι μόνο μέσα από τον ειλικρινή 
και έντιμο διάλογο με τους Τουρκοκύπριους, θα μπορέσουμε να ξεπεράσουμε 
τις διαφορές μας και να οικοδομήσουμε την εμπιστοσύνη μεταξύ μας.   Γι' 
αυτό και έχουμε προωθήσει, προσωπικά, τον διάλογο με την τουρκοκυπριακή 
Θρησκευτική Ηγεσία, πράγμα που θα συνεχίσουμε να κάνουμε και στο 
μέλλον, για χάρη της δικαιοσύνης, της ειρήνης, της αλληλοκατανόησης και 
της ευημερίας των λαών μας.

Έντιμε κ. Υπουργέ,

Μακαριώτατοι,

Εκλεκτοί Εκπρόσωποι των άλλων θρησκειών,

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

 Έχουμε την ισχυρή άποψη ότι επέστη η ώρα, να ενώσουμε όλοι μαζί τις 
δυνάμεις μας και να εργαστούμε συνειδητά προς επίλυση των πολλών και 
σοβαρών προβλημάτων, που υπάρχουν στην περιοχή μας, κυρίως δε προς 
επικράτηση της Ειρήνης, του ύψιστου αυτού αγαθού που χάρισε ο Θεός στον 
άνθρωπο.



552 ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΟΥ ΚΥΠΡΟΥ: ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΣ ΣΤΗ Β' ΔΙΕΘΝΗ ΔΙΑΣΚΕΨΗ ΤΩΝ ΑΘΗΝΩΝ

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. 
Λαμβάνοντας, ως πνευματικοί Ηγέτες, μέρος σ’ αυτή τη Διεθνή Διάσκεψη, 
θα πρέπει να έχουμε πλήρη επίγνωση ότι εκπροσωπούμε όλες εκείνες τις 
πνευματικές αξίες τής  ζωής που κομίζουν τα μεγάλα μηνύματα της αγάπης, 
της ειρήνης, της δημιουργίας και της χαράς.  Και έχουμε ύψιστο χρέος 
και αποστολή μας να μεταφέρουμε αυτά τα ουράνια μηνύματα σε κάθε 
ανθρώπινη ψυχή. Έχουμε όλοι μας χρέος ιερό να συμβάλουμε με όλες μας 
τις δυνάμεις, ώστε στη Μέση Ανατολή, ο υπάρχων, για αιώνες, θρησκευτικός 
και πολιτιστικός πλουραλισμός να συνεχίσει να λειτουργεί μέσα στα πλαίσια 
μιας αληθινής ειρήνης, η οποία  ν’ αποβεί παράγοντας συνεργασίας, προόδου, 
ευημερίας και ευτυχίας των λαών αυτών. 

 Με αυτές τις σκέψεις χαιρετίζουμε τη Διεθνή αυτή Διάσκεψη και 
ευχόμαστε όπως τα πορίσματα αυτής  συμβάλουν θετικά  στον θρησκευτικό 
και πολιτιστικό πλουραλισμό και δημιουργήσουν τις προϋποθέσεις για 
μια ειρηνική και δημιουργική ζωή, χάριν των οποίων συνήλθαμε όλοι εδώ, 
με την ευγενική πρόσκληση τού Υπουργού των Εξωτερικών της Ελλάδας 
κυρίου Νίκου  Κοτζιά, τον οποίο θερμώς συγχαίρουμε και  και εγκαρδίως 
ευχαριστούμε.



ΚΓ΄ ΠΑΥΛΕΙΑ
ΤΗΣ ΙΕΡΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ ΒΕΡΟΙΑΣ.

  ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΣ ΤΗΣ Α. Μ.
ΤΟΥ ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΟΥ ΚΥΠΡΟΥ

κ. κ. ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΥ Β΄ 
ΜΕ ΘΕΜΑ:

«ΠΟΛΕΜΟΣ ΚΑΙ ΕΙΡΗΝΗ»

«Εἰρήνην τὴν ἐμὴν δίδωμι ὑμῖν»1.

Σεβασμιώτατε Μητροπολίτα Βεροίας, Ναούσης και Καμπανίας κύριε 
Παντελεήμονα,

Ανταποκρινόμενοι στην πρόσκλησή σας να συμμετάσχουμε δια 
αντιπροσώπου της καθ’ ημάς Παλαιφάτου Αποστολικής Εκκλησίας της 
Κύπρου2, στους ετήσιους εορτασμούς προς τιμήν του Αποστόλου Παύλου, 
εκφράζουμε τον εγκάρδιο αδελφικό έπαινο προς εσάς και τους εκλεκτούς 
συνεργάτες σας, καθώς επίσης και στην Οργανωτική και Επιστημονική 
Επιτροπή του παρόντος Συνεδρίου για το άκρως επίκαιρο θέμα που επιλέξατε 
για τα εφετινά ΚΓ΄ Παύλεια: «Πόλεμος και Ειρήνη κατά τον Απόστολο 
Παύλο». 

Οι τιμητικές αυτές εκδηλώσεις προς τον Απόστολο Παύλο μάς φέρνουν 
πιο κοντά, αφού ως γνωστόν ξεκίνησε την ιεραποστολική του πορεία μαζί 
με τον Απόστολο Βαρνάβα και τον Ευαγγελιστή Μάρκο το 45 μ.Χ. από τα 
παράλια της Σαλαμίνος και διήλθαν όλη την Κύπρο μέχρι την Πάφο3. Εκεί, 

1.  Ἰω. 14, 27.
2. Την Εκκλησία της Κύπρου στα ΚΓ΄ Παύλεια 2017 εκπροσωπεί ο Θεοφιλέστατος Επίσκοπος 
Μεσαορίας κ. Γρηγόριος, υπεύθυνος του Συνοδικού Γραφείου Διεκκλησιαστικών Σχέσεων.
3.  Πράξ. 13, 6: «Διελθόντες δὲ τὴν νῆσον ἄχρι Πάφου».
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σύμφωνα με τον Ευαγγελιστή Λουκά, ο Απόστολος των Εθνών αναφέρεται 
για πρώτη φορά με το όνομα Παύλος αντί το εβραϊκό Σαύλος4. Επίσης, με 
τον εκχριστιανισμό του πρώτου Ρωμαίου διοικητού της Κύπρου «ἀνδρὶ 
συνετῷ»5, του Ανθύπατου Σέργιου Παύλου, ανοίγεται κυριολεκτικά η πύλη 
του Χριστιανισμού προς την Ευρώπη και της Ευρώπης προς την Ανατολή.

Σας συγχαίρουμε εγκάρδια για το πολύπλευρο θεάρεστο έργο που 
επιτελείτε προς δόξαν Θεού και επ’ αγαθώ του λογικού ποιμνίου που Εκείνος 
σας εμπιστεύθηκε στην Ιερά Μητρόπολη Βεροίας, Ναούσης και Καμπανίας. 

Ακολούθως, επιθυμώ να καταθέσω κάποιες σκέψεις, οι οποίες είμαι 
βέβαιος ότι μέσα στο πλαίσιο των εισηγήσεων του Συνεδρίου θα επισημανθούν 
και, κατά τη διάρκεια των γόνιμων συζητήσεων, θα επεκταθούν εκτενέστερα 
σε βάθος και πλάτος.

Αναμφίβολα, για τη ζωή της Εκκλησίας ο πόλεμος και η ειρήνη δεν είναι 
έννοιες φιλοσοφικές, ούτε κοινωνικές, ούτε πολιτικές οι οποίες χρήζουν 
μελέτης και επιστημονικής ανάλυσης. Είναι έννοιες πρωτίστως με πνευματικό 
περιεχόμενο, που αφορούν την ψυχή του κάθε ανθρώπου και ως τέτοιες 
πρέπει να αντιμετωπίζονται και στη συνέχεια να βιώνονται.

Παρά ταύτα και ο πόλεμος και η ειρήνη είναι παράλληλα και καταστάσεις 
της καθημερινής μας ζωής, οι οποίες μας επηρεάζουν, και μάλιστα στον 
μέγιστο δυνατό βαθμό. Ο πόλεμος, ως αρνητική και καταστροφική 
κατάσταση, κρατά τον άνθρωπο της νήψης6 και της πνευματικής εγρήγορσης 
σε διαρκή ετοιμότητα. Η ειρήνη, ως ζητούμενο, είναι δώρο του Θεού και 
βρίσκεται εντός μας ως χάρισμα του Αγίου Πνεύματος7.

Να σημειωθεί ότι τα πολυποίκιλα και αλληλοσυγκρουόμενα ρεύματα 
των ιδεών και συμφερόντων, οι περιφερειακοί πόλεμοι που ξεσπούν ανά την 
υφήλιο, οι θανατηφόρες μεταδοτικές ασθένειες που εμφανίζονται διεθνώς, 

4.  Πραξ. 13, 9: «Σαῦλος δέ, ὁ καὶ Παῦλος, πλησθεὶς Πνεύματος ἁγίου».
5.  Πραξ. 13, 7.
6.  «Ἔκκλινον ἀπό κακοῦ, καί ποίησον ἀγαθόν. Τουτέστι, Πολέμησον τούς ἐχθρούς, ἵνα 
μειώσῃς τά πάθη· ἔπειτα δέ νῆφε, ἵνα μή αὐξήσωσι. Καί πάλιν· Πολέμησον, ἵνα κτήσῃ τάς 
ἀρετάς· καί μετέπειτα νῆφε, ἵνα αὐτάς διαφυλάξῃς. Καί τοῦτο ἄν εἴη, τό ἐργάζεσθαι, καί 
φυλάσσειν» (Μαξίμου Ὁμολογητοῦ, Περί Ἀγάπης ἑκατοντάς δευτέρα ια΄:  PG 90, 988).
7.  Γαλ. 5, 22: «ὁ δὲ καρπὸς τοῦ Πνεύματός ἐστιν ἀγάπη, χαρά, εἰρήνη, μακροθυμία, 
χρηστότης, ἀγαθωσύνη, πίστις».
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η λερναία ύδρα των εξαρτησιογόνων ουσιών και τέλος η τοπική και διεθνής 
οικονομική ύφεση αναστατώνουν εσωτερικά τον άνθρωπο και καθιστούν την 
ειρήνη ως το πρώτο και μεγαλύτερο αίτημά του.

Κατά την αρχαιότητα οι Έλληνες συγγραφείς προσπάθησαν ποικιλότροπα 
να εξυμνήσουν τη μεγάλη αξία και σημασία της ειρήνης. Ο διαπρεπής 
ομηριστής Ιωάννης Κακριδής υποστηρίζει ότι ο μεγαλοφυής Όμηρος, μέσα 
από τα Έπη του, δεν επιδιώκει να εξυμνήσει τα «κλέα» των ανδρών, αλλά 
πρωτίστως, μέσα από τη φρίκη τού πολέμου, το μεγάλο αγαθό της ειρήνης8. 

Μετά τον Όμηρο και άλλοι αρχαίοι συγγραφείς προσπάθησαν να 
εμφυσήσουν την έννοια της ειρήνης στις ψυχές των συνανθρώπων τους. 
Ο ιστορικός Πολύβιος μάς παρουσιάζει τον Δία να μιλά με μεγάλη 
δυσαρέσκεια για τον  Θεό τού πολέμου, τον Άρη και να επαινεί την Ειρήνη9.

Την αξία τής ειρήνης, ως απαραίτητης προϋπόθεσης, για τη δημιουργία 
αξιόλογου πολιτισμού, την διείδαν αργότερα και οι Ρωμαίοι. Γι’ αυτό, όταν 
κατάφεραν και έγιναν κοσμοκράτορες, φρόντισαν και επέβαλαν δια της 
ισχύος των όπλων τη λεγομένη «Pax Romanα»10. Έτσι, κατά την περίοδο 
εκείνη δημιούργησαν τον Ελληνορωμαϊκό πολιτισμό. Οι λαοί, όμως, ζούσαν 
κάτω από την οδύνη και τον φόβο της ρωμαϊκής λόγχης.

Όμως, ούτε οι αρχαίοι Έλληνες, όσο μεγαλοφυείς και αν ήταν, ούτε οι 
Ρωμαίοι μπόρεσαν να συλλάβουν σωστά και σε βάθος το μεγάλο νόημα και 

8.  Και πράγματι μέσα από την τραγικότητα του θανάτου τόσον ηρωικών και ευγενικών 
μορφών, μέσα από το δάκρυ των γυναικών που έμειναν χήρες, μέσα από  το πονεμένο και 
ικετευτικό βλέμμα της Ανδρομάχης, μέσα από τον ατελείωτο θρήνο του Πριάμου για τον 
θάνατο του παιδιού του, ξεπροβάλλει ως ένα εσωτερικό αίτημα η μεγάλη  και ελκυστική Ιδέα 
της Ειρήνης!
9.  «... Ἔχθιστος δὲ μοὶ ἔσσι Θεῶν, οἵ  Ὄλυμπον ἔχουσιν. Αἰεὶ γὰρ τοι ἔρις τε φίλη, πόλεμοί τε 
μάχαι τε. Ὁμοίως δὲ καὶ τὸν φρονιμώτατον τῶν ἡρώων λέγειν: ἀφρήτωρ, ἀθέμιστος, ἀνέστιός 
ἐστιν ἐκεῖνος, ὃς πολέμου ἔραται, ἐπιδημίου, ὀκρυόεντος. Ὁμογνωμονεῖν δὲ τῷ Ποιητῇ καὶ 
τὸν Εὐριπίδην, ἐν οἷς φησιν: Εἰρήνα βαθύπλουτε, καλλίστα μακάρων Θεῶν, ζῆλός μοι σέθεν, 
ὡς χρονίζεις... Καὶ κατὰ μὲν τὴν εἰρήνην τοὺς πρεσβυτέρους ὑπὸ τῶν νέων θάπτεσθαι κατὰ 
φύσιν, ἐν δὲ τῷ πολέμῳ τἀναντία.» (Πολυβίου, Ἱστορίαι XML 12.25K.9 ).
10. Η Pax Romana (λατινική φράση που μεταφράζεται ως "Ρωμαϊκή Ειρήνη") ήταν η μεγάλη 
περίοδος σχετικής ειρήνης και επέκτασης μέσω στρατιωτικών επιχειρήσεων της Ρωμαϊκής 
Αυτοκρατορίας, τον 1ο και 2ο αιώνα μ.Χ. Επειδή την καθιέρωσε ο Καίσαρας Αύγουστος, 
καλείται μερικές φορές και Pax Augustus. Διήρκεσε περίπου από το 27 π.Χ. μέχρι τον θάνατο 
του Μάρκου Αυρήλιου το 180 μ.Χ.
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αίτημα της ειρήνης. Και οι δυο τους το είδαν ως μια ανάγκη που πρέπει να 
ρυθμιστεί με συμφωνίες και νόμους ή ακόμη χειρότερα, να το επιβάλουν μέσω 
του πολέμου και των όπλων! Τί τραγική ειρωνεία! 

Το βαθύτερο και ουσιαστικότερο μήνυμα για την Ειρήνη επρόκειτο να το 
φέρει στον κόσμο ο Υιός και Λόγος του Θεού, ο Θεάνθρωπος Ιησούς Χριστός. 
Ήδη από την πρώτη νύκτα της Θείας Ενανθρώπησης, ακούστηκαν τα 
μελίρρυτα και ελπιδοφόρα λόγια «Δόξα ἐν ὑψίστοις Θεῷ καὶ  ἐπὶ γῆς εἰρήνη ἐν 
ἀνθρώποις εὐδοκία»11. Ο Θεός, μέσω τού Υιού Του, του Δευτέρου Προσώπου 
της Αγίας Τριάδος, όταν ήλθε το πλήρωμα τού χρόνου, αποκαλύφθηκε, για να 
λυτρώσει τον άνθρωπο από τα δεσμά της αμαρτίας, του πόνου, των θλίψεων 
και να του προσφέρει  την αληθινή ειρήνη, ως καρπό του Αγίου Πνεύματος.

Γι’ αυτό και ο Ιησούς Χριστός θα κάμει μία ουσιαστική τομή στο θέμα 
αυτό. Θα διδάξει ότι ο άνθρωπος, για να επιτύχει την αληθινή ειρήνη, 
επιβάλλεται πρωτίστως να ειρηνεύσει ο ίδιος με τον εαυτό του. Να αγωνιστεί 
για να επιτύχει την προσωπική, την εσωτερική του ειρήνη. Την ψυχική του 
ειρήνη! Ας ακούσουμε τον ίδιο τον Κύριο τι λέγει προς τους μαθητές του, λίγο 
πριν από τη σταυρική Του θυσία:

«Εἰρήνην ἀφίημι ὑμῖν, εἰρήνην τὴν ἐμὴν δίδωμι ὑμῖν. Οὐ καθὼς ὁ 
κόσμος δίδωσιν, ἐγὼ δίδωμι ὑμῖν. Μὴ ταρασσέσθω ὑμῶν ἡ καρδία μηδὲ 
δειλιάτω»12.    

Ασφαλέστατα, ο διαπρύσιος ερμηνευτής του θείου λόγου, «στόμα 

11.  Λουκ. 2, 14.
12. Ἰωάν. 14, 27. Σχολιάζει ὁ βαθυστόχαστος θεολογικὸς νοῦς τοῦ ἀοιδίμου καθηγητοῦ 
Παναγιώτη Τρεμπέλα το εν λόγω χωρίο. «Εἰρήνη ἦτο ἡ συνήθης λέξις εὐχῆς ἢ ἀποχαιρετισμοῦ. 
Ἀλλ’ εἰς τὰ χείλη τοῦ Ἰησοῦ σημαίνει κάτι εἰδικώτερον. Αὐτὸ τὸ εἰδικὸν δῶρον κληροδοτεῖ 
εἰς αὐτούς. Εἰρήνην τὴν ἐμήν. Εὑρίσκεται ἤδη ὑπὸ τὰς μηχανορραφίας τοῦ προδότου. Οἱ 
ἐχθροὶ του ἐπισυνάγονται, ἵνα καταστρέψουν αὐτόν. Καὶ ὁμιλεῖ περὶ τῆς ἰδικῆς του εἰρήνης. 
Εἶναι εἰρήνη ἐσωτερική, μὴ ἑξαρτωμένη ἀπὸ ἐξωτερικὰς περιστάσεις, ἀλλ’ ἀπορρέουσα 
ἐκ τῆς ἑνώσεώς του μετὰ τοῦ Πατρός. Αὐτὴν τὴν εἰρήνην κληροδοτεῖ εἰς ἡμᾶς. Τὴν ἐμήν. 
Τὴν εἰρήνην, ἡ ὁποία προσιδιάζει εἰς τὸν Ἰησοῦν Χριστόν, ἣν ἦλθε νὰ φέρῃ ἐπὶ τῆς γῆς, ὡς 
ἄρχων τῆς εἰρήνης». Ακόμη, «ἡ τοῦ Χριστοῦ εἰρήνη οὐ μόνον πρὸς τοὺς ἔξω εἰρηνεύειν 
πείθει, ἀλλὰ καὶ πρὸς ἑαυτούς, ἵνα μὴ ἡ σὰρξ στασιάζῃ κατὰ τῆς ψυχῆς... ἡ ὑπὸ τοῦ Κυρίου 
κληροδοτηθεῖσα εἰς ἡμᾶς εἰρήνη εἶναι εἰρήνη ἡμῶν πρὸς τὸν Θεὸν καὶ πρὸς ἀλλήλους. Εἰρήνη 
εἰς τὰ βάθη τῶν καρδιῶν μας. Γαλήνη τῆς συνειδήσεως ἐκπηγάζουσα ἐκ τῆς πληροφορίας 
ὅτι συνεφιλιώθημεν πρὸς τὸν Θεόν...». Παναγιώτη Τρεμπέλα: Ὑπόμνημα εἰς τὸ κατὰ Ἰωάννην 
Εὐαγγέλιον, Αθήναι 1990, σ. 530.
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Χριστοῦ Παῦλος» σ’ όλες τις Επιστολές προς τις κατά τόπους Εκκλησίες 
ερμηνεύει τις έννοιες του πολέμου και της ειρήνης με το ίδιο ακριβώς πνεύμα. 

Ο πόλεμος που υφίστανται οι πιστοί είναι πόλεμος που προέρχεται από 
τον «ἀλάστορα διάβολον»13 και η ειρήνη την οποία βιώνουν οι άνθρωποι είναι 
ο καρπός της ενώσεώς τους μετά του Ιησού Χριστού εν Αγίω Πνεύματι. 

Για τον λόγο αυτό ο Απόστολος Παύλος καλεί τους χριστιανούς 
«ἐνδύσασθε τὴν πανοπλίαν τοῦ Θεοῦ πρὸς τὸ δύνασθαι  στῆναι πρὸς 
τὰς μεθοδείας τοῦ διαβόλου». Και συνεχίζει «ὅτι οὐκ ἔστιν ἡμῖν ἡ πάλη 
πρὸς αἷμα καὶ σάρκα, ἀλλὰ πρὸς τὰς ἀρχάς, πρὸς τὰς ἐξουσίας, πρὸς τοὺς 
κοσμοκράτορας τοῦ σκότους τοῦ αἰῶνος τούτου, πρὸς τὰ πνευματικὰ τῆς 
πονηρίας ἐν τοῖς ἐπουρανίοις. διὰ τοῦτο ἀναλάβετε τὴν πανοπλίαν τοῦ Θεοῦ, 
ἵνα δυνηθῆτε ἀντιστῆναι ἐν τῇ ἡμέρᾳ τῇ πονηρᾷ καὶ ἅπαντα κατεργασάμενοι 
στῆναι.»14

Ο μελετητής του Αποστόλου των Εθνών θα διαπιστώσει πολύ εύκολα 
ότι το θέμα της ειρήνης, ως εσωτερικής πνευματικής κατάστασης, κατέχει 
πολύ μεγάλο μέρος στις Επιστολές του. Συνήθως, αρχίζει ευχόμενος ειρήνη 
στους πιστούς. Στην Προς Ρωμαίους Επιστολή: «πᾶσι τοῖς οὖσιν ἐν Ρώμῃ 
ἀγαπητοῖς Θεοῦ, κλητοῖς ἁγίοις· χάρις ὑμῖν καὶ εἰρήνη ἀπὸ Θεοῦ πατρὸς ἡμῶν 
καὶ Κυρίου  Ἰησοῦ Χριστοῦ»15. Το ίδιο πράττει και στην Α΄ Επιστολή προς τους 
Κορινθίους «χάρις ὑμῖν καὶ εἰρήνη ἀπὸ Θεοῦ  πατρός ἡμῶν καὶ Κυρίου ἡμῶν  
Ἰησοῦ Χριστοῦ»16. Η ίδια, ακριβώς, ευχή επαναλαμβάνεται και στις Επιστολές 
προς Γαλάτας, Εφεσίους, Φιλιππησίους, Κολασσαείς και Θεσσαλονικείς. Και 
συνεχίζει με την ίδια ευχή και στις ποιμαντικές Επιστολές, όπως προς Τιμόθεο: 

13. «Ὅταν ἄρχηται ὁ νοῦς εἰς τὴν ἀγάπην τοῦ Θεοῦ προκόπτειν, τότε καὶ ὁ δαίμων τῆς 
βλασφημίας ἄρχεται ἐκπειράζειν αὐτόν· καί τοιούτους αὐτῷ λογισμοὺς ὑποβάλλει, οἵους 
ἀνθρώπων μὲν οὐδείς, μόνος δὲ ὁ τούτων πατὴρ διάβολος ἐφευρίσκει. Τοῦτο δὲ ποιεῖ, 
φθονῶν τῷ θεοφιλεῖ· ἵνα εἰς ἀπόγνωσιν ἐλθών ὡς τοιαῦτα διανοηθείς, μηκέτι τολμήσῃ διά 
τῆς συνήθους προσευχῆς πρός αὐτόν ἀναπτῆναι. Οὐδὲν δὲ ἐντεῦθεν ὠφελεῖται ὁ ἀλάστωρ 
πρὸς τὸν ἴδιον σκοπόν· ἀλλὰ καὶ μᾶλλον βεβαιοτέρους ἡμᾶς ἀπεργάζεται. Πολεμούμενοι γὰρ 
καὶ ἀντιπολεμοῦντες, δοκιμώτεροι καὶ γνησιώτεροι εἰς τὴν ἀγάπην τοῦ Θεοῦ εὑρισκόμεθα. Ἡ 
δὲ ῥομφαία αὐτοῦ εἰσέλθοι εἰς τὴν καρδίαν αὐτοῦ, καὶ τὰ τόξα αὐτοῦ συντριβείη» (Μαξίμου 
Ὁμολογητοῦ, Περὶ Ἀγάπης ἑκατοντὰς δευτέρα ιδ΄: PG 90, 988).
14.  Ἐφεσ. 6,  11-13.
15.  Ρωμ. 1, 7.
16.  Α΄ Κορ. 1, 3.
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«Τιμοθέῳ γνησίῳ τέκνῳ ἐν πίστει∙ χάρις, ἔλεος, εἰρήνη ἀπὸ Θεοῦ Πατρὸς 
ἡμῶν καὶ Χριστοῦ Ἰησοῦ τοῦ Κυρίου ἡμῶν»17, η οποία επαναλαμβάνεται και 
στις Επιστολές προς τον Τίτο και προς τον Φιλήμονα.

Η ειρήνη, βέβαια, κατά τον Παύλο δεν είναι απλώς μία συνηθισμένη 
ευχή. Είναι ο ίδιος ο Χριστός. «...αὐτὸς γάρ ἐστιν ἡ εἰρήνη ἡμῶν»18.

Αλλά και στις φουρτούνες της ζωής, ο αληθινός Χριστιανός, που 
βιώνει τα ουράνια μηνύματα του Ειρηνοποιού της ζωής, διακρίνεται για την 
εσωτερική του ειρήνη. Αυτή τη δημιουργική ειρήνη ζουν οι αδελφοί σας 
Κύπριοι Ορθόδοξοι Χριστιανοί, παρά την καταπάτηση κάθε πανανθρώπινου 
δικαιώματος στα βόρεια εδάφη της νήσου μας, για 43 έτη λόγω της τουρκικής 
εισβολής και της συνεχιζόμενης κατοχής και την καταστροφή κάθε ίχνους 
πολιτισμού και τον βίαιο εκτοπισμό ενός μεγάλου μέρους του λαού μας. 
Αυτή την ειρήνη, μέσα από τα χαλάσματα, ζουν και οι ομόδοξοι αδελφοί μας 
στη Μέση Ανατολή και ιδιαίτερα στη Συρία, τους οποίους επισκεφθήκαμε 
προσωπικά με αδελφική αγάπη και αλληλεγγύη τον περασμένο Ιούλιο19 
(22-26/7/2016). Επιβεβαιώνει ο Αποστόλος Παύλος στην Επιστολή προς 
Ρωμαίους. «Δικαιωθέντες οὖν ἐκ πίστεως εἰρήνην ἔχομεν πρὸς τὸν Θεὸν διὰ 
τοῦ Κυρίου ἡμῶν  Ἰησοῦ Χριστοῦ»20.

Την ίδια θέση εκφράζει και στην Επιστολή του προς τους Φιλιππησίους. 
Πιστεύει απόλυτα ο Απόστολος των Εθνών ότι η ειρήνη είναι ο καρπός της 
ενώσεώς μας με τον Ιησού Χριστό. Γράφει συγκεκριμένα: «μηδὲν μεριμνᾶτε, 
ἀλλ' ἐν παντὶ τῇ προσευχῇ καὶ τῇ δεήσει μετὰ εὐχαριστίας τὰ αἰτήματα ὑμῶν 

17.  Α΄ Τιμ. 1, 2.
18 .   Ἐφεσ. 2, 14.
19.  Η προσκυνηματική επίσκεψη στο Λίβανο και κατεξοχήν στη Συρία πραγματοποιήθηκε 
μεταξύ 22 και 26 Ιουλίου το 2016. Έγινε υποδοχή από την Α.Θ.Μ. τον Πατριάρχη Αντιοχείας 
κ. Ιωάννη και συλλείτουργο στην Έδρα του στη Δαμασκό. Πραγματοποιήθηκαν συναντήσεις 
με την Ιερά Σύνοδο του Πατριαρχείου Αντιοχείας, τους άλλους Χριστιανούς της Συρίας, 
καθώς και τον Πρόεδρο της Συρίας, τους Υπουργούς Εξωτερικών, Παιδείας, Οικονομικών 
και Θρησκευμάτων. Ακόμη έγιναν συναντήσεις με τον Μουφτή του Λιβάνου και τον 
Αρχιμουφτή της Συρίας και τον Πρόεδρο του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου 
της Συρίας. Μεγάλο γεγονός υποστήριξης των Ορθοδόξων Χριστιανών αποτιμάται η 
συνάντηση μαζί τους σε ενορίες της Δαμασκού, της Μααλούλας και της Σαϊντανάγιας, 
όπου πραγματοποιήθηκε προσκύνημα στις δύο Μονές της Αγίας Θέκλας και της Παναγίας 
Σαϊντανάγιας αντίστοιχα.
20.  Ρωμ. 5, 1
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γνωριζέσθω πρὸς τὸν Θεόν.  καὶ ἡ εἰρήνη τοῦ Θεοῦ ἡ ὑπερέχουσα πάντα νοῦν 
φρουρήσει τὰς καρδίας ὑμῶν καὶ τὰ νοήματα ὑμῶν ἐν Χριστῷ  Ἰησοῦ»21.

Το μέγα αυτό μήνυμα της Ειρήνης, όπως το παραλάβαμε από τον Χριστό 
εντός της Εκκλησίας, δεν είναι ιδεατός και ακατόρθωτος πόθος. Αυτή την 
Ειρήνη βιώνει και ο Παύλος ακόμη και ως δέσμιος22 και γνωρίζοντας τη 
συνωμοσία εναντίον της ζωής του. Στην Κύπρο έχουμε την ύψιστη τιμή 
να βιώνουμε τέτοια παραδείγματα εσωτερικής ειρήνης και γαλήνης στα 
πρόσωπα των εννέα απαγχονισθέντων ηρώων μας του απελευθερωτικού 
αγώνα του 1955-59. Το πνεύμα αυτό το βρίσκουμε διάχυτο μέσα στις 
περίφημες επιστολές τους προς τους οικείους τους, στις οποίες αναφέρουν 
ότι περιμένουν τον θάνατο «σαν άγια ώρα Ελευθερίας», ως ορμή προς ζωή 
για κάτι ανώτερο. 

Αναφέρω δύο μόνο παραδείγματα. Αυτό του Στέλιου Μαυρομμάτη, 
που απαγχονίστηκε σε ηλικία 23 ετών, και του Μιχαήλ Κουτσόφτα που 
απαγχονίστηκε  σε ηλικία μόνο 20 ετών.

 Γράφει ο Στέλιος Μαυρομμάτης, παραμονές της εκτελέσεώς του. 

«... Τώρα που σας γράφω, ευρίσκομαι μέσα στο σκοτεινό κελλί τής 
φυλακής μου, περιμένοντας με θάρρος και υπομονή τον δήμιο να έλθει να 
με οδηγήσει στον τόπο τής εκτελέσεώς μου. Αισθάνομαι τον εαυτό μου 
ισχυρό και γαλήνιο, γιατί έχω μέσα μου τον Χριστό και είμαι βέβαιος  ότι θα 
με βοηθήσει μέχρι τέλους... Θέλω να ξέρετε πως ο υιός σας και αδελφός σας 
πέθανε με το χαμόγελο στα χείλη, γιατί κράτησε μέχρι τέλους τον ιερόν όρκο 
που έδωσε να θυσιαστεί χάριν τής ελευθερίας τής  Κύπρου....». 

 Στο ίδιο ακριβώς πνεύμα κινείται και ο  Μιχαήλ Κουτσόφτας.   

«Σεβαστή μου Μητέρα, αγαπητά μου αδέλφια,  χαίρετε,

Από το κελλί τού θανάτου σας στέλλω τον τελευταίο μου ασπασμό. 
Γλυκειά μου μητέρα, έχετε θάρρος και πίστη. Μονάχα η πίστη στον Θεό και 

21.  Φιλιπ. 4,7.
22.  «Ὁ μὲν οὖν παραλαβὼν αὐτὸν ἤγαγε πρὸς τὸν χιλίαρχον καί φησιν· ὁ δέσμιος Παῦλος 
προσκαλεσάμενός με ἠρώτησε τοῦτον τὸν νεανίαν ἀγαγεῖν πρός σε, ἔχοντά τι λαλῆσαί σοι» 
(Πραξ. 23, 18). Επίσης «Παῦλος, δέσμιος Χριστοῦ ᾿Ιησοῦ, καὶ Τιμόθεος ὁ ἀδελφός, Φιλήμονι 
τῷ ἀγαπητῷ καὶ συνεργῷ ἡμῶν» (Φιλήμ. 1, 1).
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στην Υπεραγία Θεοτόκο φτάνει για όλα... Απ’ τη στιγμή που άκουσα την ώρα 
τής εκτελέσεώς μας, νοιώθω την ψυχή μου να είναι γεμάτη από μια αληθινή 
χαρά...  Δεν λυπούμαι γιατί θα εκτελεστώ εν ονόματι της Ελευθερίας... Είμαι 
ευτυχισμένος και περήφανος γιατί ο Θεός με αξίωσε να μαρτυρήσω για ένα 
μεγάλο ιδανικό!...». 

Το μόνο σχόλιο που έχω να κάνω είναι να αναφωνήσω μαζί με τον 
πρώτον μετά τον Έναν, τον Απόστολο  Παύλο «Ποῦ σου, θάνατε, τὸ κέντρο; 
Ποῦ σου, ᾅδη, τὸ νῖκος;» Και η απάντηση: «Κατεπόθη ὁ θάνατος εἰς νῖκος»23.  

Επομένως, αν όλοι  ενωτισθούμε  το ουράνιο μήνυμα της ειρήνης, 
όπως μάς το παρέδωσε ο Κύριος, ως αιώνιο δώρο, και όπως το βίωσε και 
μας το ερμήνευσε ο θείος Παύλος, τότε ασφαλώς  θα ισχύσει η πολυπόθητη 
προφητική ρήση του Ησαΐου: «... καὶ κρινεῖ ἀνὰ μέσον τῶν ἐθνῶν καὶ ἐλέγξει 
λαὸν πολύν, καὶ συγκόψουσιν τὰς μαχαίρας αὐτῶν εἰς ἄροτρα καὶ τάς ζιβύνας 
αὐτῶν εἰς δρέπανα, καὶ οὐ λήψεται ἔτι ἔθνος ἐπ’ ἔθνος μάχαιραν καὶ οὐ μὴ 
μάθωσιν ἔτι πολεμεῖν»24.

Τότε ευτυχείς  οι άνθρωποι θα «πορευθῶσιν τῷ φωτί Κυρίου»25.  Και 
θα ισχύσει η παύλεια ρήση «...ὡς ὡραῖοι οἱ πόδες τῶν εὐαγγελιζομένων τὴν 
Εἰρήνην τῶν εὐαγγελιζομένων τὰ ἀγαθά!»26. Τότε και μόνο θα μεταβάλουμε 
τον επίγειο κόσμο μας σε μια προτύπωση της ουράνιας βασιλείας, όπου θα 
επικρατεί «Δικαιοσύνη  καὶ  Εἰρήνη  καὶ  Χαρὰ  ἐν Πνεύματι Ἁγίῳ»27.

Σεβασμιώτατε εν Χριστώ αδελφέ άγιε Βεροίας, και πάλι  συγχαίρω 
εσάς και τους εισηγητές του παρόντος Συνεδρίου και εύχομαι σε όλους τους 
συμμετέχοντες καλές επιτυχίες και καρποφόρα αποτελέσματα.

      Μετ’ εγκαρδίων ευχών
           Ο ΚΥΠΡΟΥ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΣ

Ιερά Αρχιεπισκοπή Κύπρου,
         26 Ιουνίου 2017.

23.  Α΄ Κορ. 15, 54-55.
24.   Ἡσαΐου 2, 4.
25.   Ἡσαΐου 2, 5.
26.  Ρωμ. 10, 15.
27.  Ρωμ. 14, 17.
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ΣΤΟ ΚΕ΄ΔΙΕΘΝΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ 

ΤΗΣ ΙΕΡΑΣ ΜΟΝΗΣ ΒΟΖΕ ΙΤΑΛΙΑΣ

 ΜΕ ΘΕΜΑ: «ΤΟ ΔΩΡΟ ΤΗΣ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ». 

a
«Ξένους ξένιζε, μὴ ξένος γένῃ Θεοῦ» 

(Γρηγόριος Θεολόγος)

Πανοσιολογιώτατοι, Καθηγούμενε της Μοναστικής κοινότητας του 
ΒΟΖΕ, π. Luciano Manicardi, πρώην Καθηγούμενε και Πρόεδρε της 
Επιστημονικής Επιτροπής του παρόντος Συνεδρίου, π. Enzo Bianchi,

Σεβαστοί Πατέρες, Κυρίες και Κύριοι,

Ανταποκρινόμενοι στην πρόσκλησή σας, ασμένως, συμμετέχουμε στο 
ετήσιο συνέδριό σας, εκπροσωπούμενοι δια του Θεοφιλεστάτου Επισκόπου 
Μεσαορίας  κ. Γρηγορίου.  Εκφράζουμε δε τον  εγκάρδιο  έπαινό μας προς 
εσάς άγιε Καθηγούμενε και  προς τον πρώην Καθηγούμενο, Πρόεδρο της 
Επιτροπής του Συνεδρίου, π. Enzo Bianchi και τους εκλεκτούς συνεργάτες 
σας, καθώς επίσης και στην Επιστημονική Επιτροπή του παρόντος Συνεδρίου, 
για το τόσο σημαντικό θέμα που επιλέξατε:  «ΤΟ ΔΩΡΟ ΤΗΣ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ».

o
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Η έμπρακτη προσφορά της αγάπης, μέσω του θεσμού της φιλοξενίας, 
ακόμη και στην αρχαία Ελλάδα, όπου δεν είχαν γνωρίσει τα ουράνια μηνύματα 
του Χριστού,  εθεωρείτο πράξη Χρέους και Αρετής. Μάλιστα δε, καθιέρωσαν 
ως προστάτες των ξένων τον «πατέρα Θεῶν τε καὶ ἀνθρώπων», τον ίδιο τον 
Δία, στον οποίο απέδωσαν και την προσωνυμία Ξένιος Δίας, καθώς και τη 
σοφή κόρη του την Αθηνά, στην οποία, επίσης, απέδωσαν την προσωνυμία, 
Ξενία.  Τυχόν ασέβεια προς τον ξένο εθεωρείτο ύβρις και προς τον ίδιο τον 
Ξένιο Δία και προς  την Αθηνά Ξενία.

Ο Όμηρος μάς αναφέρει το εξής συγκινητικότατο γεγονός. Στον 
Τρωικό πόλεμο,  ο Διομήδης από μέρους των Ελλήνων και ο Γλαύκος από 
την πλευρά των Τρώων ήταν  έτοιμοι να μονομαχήσουν μέχρι θανάτου. Στον 
προηγηθέντα, όμως, διάλογο ο Διομήδης ανακαλύπτει ότι ο παππούς του, 
ο Οινεύς,  φιλοξένησε τον παππού τού Γλαύκου,  τον Βελλερεφόντη, και ως 
εκ τούτου  

«ο ανδρείος εχάρηκε Διομήδης, και το κοντάρι
κάτω μπήγοντας στη γη την πολυτρόφα 
στον αντρολάτη ευτύς με πρόσχαρα γλυκομιλούσε λόγια: 
«Παλιός λοιπόν λογιέσαι φίλος μου, προγονικός, αλήθεια! 
Και τ' άρματα ας αλλάξομεν, όπως και τούτοι μάθουν που 'μαστε 
ξένοι πατρικοί κι είναι τιμή δική μας». 
Είπαν· και από τ' αμάξι των επήδησαν και οι δύο, 
τα χέρια πιάσαν κι έδωκαν βεβαίωσιν φιλίας» 

                                                                                             (Ιλιάδ. Ζ΄ 212-233).

Αποτιμώντας τό γεγονός αυτό διαπιστώνουμε ότι, μέσω του ιερού 
θεσμού της φιλοξενίας, αναπτύσσονται όχι μόνο αδελφικές σχέσεις, αλλά 
η έννοια και η αξία του ανθρώπου προσλαμβάνει τη θεία και αληθινή  της 
αποστολή.  Αποδίδεται  ο επιβαλλόμενος σεβασμός και  η δέουσα τιμή  στον 
κάθε συνάνθρωπό μας, ακόμη και στην περίοδο ενός πολέμου.

Στο ίδιο ηθικό επίπεδο κινείται και η Παλαιά Διαθήκη. Συγκεκριμένα στο 
Λευιτικό, ο Θεός συμβουλεύει τους Εβραίους τα κάτωθι:

«Ἐὰν δέ τις προσέλθῃ ὑμῖν προσήλυτος ἐν τῇ γῇ ὑμῶν, οὐ θλίψετε αὐτόν·  
ὡς ὁ αὐτόχθων ἐν ὑμῖν ἔσται ὁ προσήλυτος ὁ προσπορευόμενος πρὸς ὑμᾶς, καὶ 
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ἀγαπήσεις αὐτὸν ὡς σεαυτόν, ὅτι προσήλυτοι ἐγενήθητε ἐν γῇ Αἰγύπτῳ· ἐγώ 
εἰμι Κύριος ὁ Θεὸς ὑμῶν» (Λευ. 19, 33-34).

Το δώρο της Φιλοξενίας είναι τόσης και τέτοιας αξίας, ώστε στη 
Βυζαντινή μας αγιογραφία η Αγία Τριάδα να συμβολίζεται δια της Φιλοξενίας 
του Αβραάμ.  

Οι Πατέρες της Εκκλησίας εις το βιβλικό αυτό γεγονός της θερμής 
φιλοξενίας των τριών ξένων, οι οποίοι ήσαν άγγελοι του Θεού και εικόνιζαν 
τα τρία πρόσωπα του Τριαδικού Θεού, είδαν  την προτύπωση του μυστηρίου 
της Αγίας Τριάδος, η οποία απεκαλύφθη πλήρως εις την Καινή Διαθήκη. Δια 
τούτο, ενωρίτατα, η φιλοξενία του Αβραάμ απεικονίστηκε σε εικόνες και 
τοιχογραφίες∙  εκφράστηκε  δε, σε δύο τύπους: Ο ένας είναι παράσταση τριών 
Αγγέλων και φέρει την επιγραφή  «Ἡ Ἁγία Τριάς»  και η άλλη τιτλοφορείται: 
«Ἡ Φιλοξενία τοῦ Ἀβραάμ».  

Η πατερική ερμηνεία της Φιλοξενίας του Αβραάμ ως φανέρωση της Αγίας 
Τριάδος, πέρασε και στα τροπάρια της Εκκλησίας μας. Έτσι ένα τροπάριο της 
Κυριακής του Παραλύτου παρουσιάζει ωραιότατα αυτόν τον συμβολισμό: 
«Μέτοικος ὑπάρχων ὁ Ἀβραάμ, κατηξιώθη τυπικῶς ὑποδέξασθαι, ἑνικόν 
μὲν Κύριον ἐν τρισίν ὑποστάσεσιν, υπερούσιον, ἀνδρικαῖς δὲ μορφώσεσιν» 
(Κανών Μεσονυκτικοῦ, ᾠδὴ ς´).

Τη μέγιστη αξία της φιλοξενίας την επισημαίνει εμφαντικά και ο ίδιος ο 
Κύριος στην παραστατικότατη αναφορά του για τη μέλλουσα κρίση: «Ὃταν 
δὲ ἔλθῃ ὁ υἱὸς τοῦ ἀνθρώπου ἐν τῇ δόξῃ αὐτοῦ καὶ πάντες οἱ ἅγιοι ἄγγελοι 
μετ᾿ αὐτοῦ, τότε καθίσει ἐπὶ θρόνου δόξης αὐτοῦ, ... τότε ἐρεῖ ὁ βασιλεὺς 
τοῖς ἐκ δεξιῶν αὐτοῦ· δεῦτε οἱ εὐλογημένοι τοῦ πατρός μου, κληρονομήσατε 
τὴν ἡτοιμασμένην ὑμῖν βασιλείαν ἀπὸ καταβολῆς κόσμου. ἐπείνασα γάρ, καὶ 
ἐδώκατέ μοι φαγεῖν, ἐδίψησα, καὶ ἐποτίσατέ με, ξένος ἤμην, καὶ συνηγάγετέ 
με...» (Ματθ. 25, 31-35).

Ήταν επόμενο ότι και ο Παύλος, ακολουθώντας τις διδαχές του Κυρίου, 
τα ίδια να συμβουλεύει. Γι’ αυτό και παραγγέλλει προς τους Ρωμαίους «Ἡ 
ἀγάπη ἀνυπόκριτος...  ταῖς χρείαις τῶν ἁγίων κοινωνοῦντες, τὴν φιλοξενίαν 
διώκοντες» (Ρωμ. 12, 9-13). Και στους Εβραίους γράφει χαρακτηριστικά: 
«Η φιλαδελφία μενέτω, τῆς φιλοξενίας μὴ ἐπιλανθάνεσθε·  διά ταύτης γὰρ 
ἔλαθόν τινες ξενίσαντες ἀγγέλους» (Εβρ. 13, 1-2).
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Ο ιερός υμνωδός των ακολουθιών της Μεγάλης Εβδομάδος βαθύτατα 
διαποτισμένος και αυτός από την αξία της φιλοξενίας μάς παρουσιάζει τον 
από Αριμαθαίας Ιωσήφ να  «καθικετεύει  τῷ Πιλάτῳ λέγων:

«Δός μοι  τοῦτον  τὸν  Ξένον, Τὸν  ἐκ βρέφους ὡς ξένον ξενωθέντα ἐν 
κόσμῳ. Δός  μοι  τοῦτον  τὸν  ξένον, ὅν ὁμόφυλοι, μισοῦντες θανατοῦσιν ὡς 
ξένον. Δός  μοι  τοῦτον  τὸν  ξένον, ὅν ξενίζομαι βλέπειν τοῦ θανάτου  τὸ  ξένον. 
Δός μοι τοῦτον  τὸν  ξενον, ὅστις οἶδε ξενίζειν τοὺς πτωχοὺς καὶ τοὺς ξένους. 
Δός μοι τοῦτον τὸν ξένον...».

Δεν θὰ  ήταν δυνατὸ να περατώσω τὸν χαιρετισμό μου χωρὶς να πω καὶ δυο 
λόγια για  τὸν Ἀρχιεπίσκοπο Κύπρου, τὸν Άγιο Επιφάνιο,  ο οποίος  στον γνωστὸ 
του λόγο για τη θεόσωμη ταφή του Κυρίου και αρχίζει και επαναλαμβάνει 
πολλάκις την παράκληση: «δός μοι τοῦτον τὸν ξένον».

«...Δός  μοι  νεκρὸν πρὸς ταφὴν τὸ σῶμα τοῦ... Ἰησοῦ τοῦ ξένου καὶ ἐπὶ 
ξένοις ἀγνωρίστου... Δὸς  μοι  τοῦτον  τὸν  ξένον· τὶ γὰρ σὲ λοιπὸν ὠφελεῖ τὸ 
σῶμα αὐτοῦ; Δός μοι τοῦτον τὸν ξένον· ἐκ μακρᾶς γὰρ ἦλθε τῆς χώρας ὧδε, ἵνα 
σώσῃ τὸν ξένον.

Δός μοι  τοῦτον  τὸν  ξένον· κατῆλθε γὰρ εἰς γῆν σκοτεινὴ ἀνενέγκαι τὸν 
ξένον.Δός μοι  τοῦτον τὸν ξένον· αὐτὸς γὰρ καὶ μόνος ὑπάρχει ξένος. Δός μοι 
τοῦτον τὸν ξένον, οὗτινος τὴν χώραν ἀγνοοῦμεν οἱ ξένοι. Δός μοι τοῦτον τὸν 
ξένον, οὗτινος τὸν Πατέρα ἀγνοοῦμεν οἱ ξένοι.

Δός μοι τοῦτον τὸν ξένον, οὗτινος τὸν τόπον καὶ τὸν τόκον καὶ  τὸν  τρόπον 
ἀγνοοῦμεν οἱ ξένοι. Δός μοι τοῦτον τὸν ξένον, τὸν ξένην ζωὴν καὶ βίον ζήσαντα 
ἐπὶ ξένης. Δός  μοι  τοῦτον  τὸν  ξένον,  τὸν  μὴ ἔχοντα ὧδε ποῦ τὴν κεφαλὴν 
κλίνῃ. Δός μοι τοῦτον τὸν ξένον, τὸν ὡς ξένον ἐπὶ ξένης ἄοικον καὶ ἐπὶ φάτνης 
τεχθέντα.   Δός  μοι  τοῦτον  τὸν  ξένον,  τὸν  ἐξ αὐτῆς τῆς φάτνης ὡς ξένον ἐξ 
Ἡρῴδου φυγόντα. Δός μοι τοῦτον τὸν ξένον, τὸν ἐξ αὐτῶν τῶν σπαργάνων ἐν 
Αἰγύπτῳ ξενωθέντα. Δός  μοι  τοῦτον  τὸν  ξένον,  τὸν  οὐ πόλιν, οὐ κώμην, οὐκ 
οἶκον, οὐ μονήν, οὐ συγγενῆ, ἐπ’ ἀλλοδαπῆς δὲ χώρας τὴν οἴκησιν ἔχοντα καὶ 
τὰ πάντα κατέχοντα».

Πιστεύω ότι ο ενδότερος καρπός που έχουμε να αποκομίσουμε από 
το διεθνές αυτό συνέδριο είναι το χρέος που όλοι έχουμε, να εφαρμόζουμε 
τον προτρεπτικό και συνάμα τόσο ουσιαστικό λόγο του Γρηγορίου του 
Θεολόγου «Ξένους ξένιζε, μὴ ξένος γένῃ Θεοῦ». Ο θεολογικός αυτός 
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λόγος είναι προέκταση του γνωμικού του Μενάδρου «Ξένους ξένιζε, καὶ σὺ 
γὰρ ξένος γ’ ἔσῃ» (μήποτε ξένος γένῃ), περιλαμβάνει όλο το μεγαλείο της 
Ορθοδόξου Πνευματικότητας, στο οποίο καλούμαστε όλοι να εμβαθύνουμε 
και να βιώσουμε με πνεύμα ταπεινώσεως, καταλλαγής και φιλοξενίας στο 
πρόσωπο του πλησιέστερου συνανθρώπου μας, όπως τύχομεν όλοι ξενίας 
Δεσποτικής και στον παρόντα και στον μέλλοντα αιώνα, στη Βασιλεία του 
Θεού την ητοιμασμένη για τον άνθρωπο, ο οποίος αποτελεί την κορωνίδα 
της δημιουργίας Του.

Ευχόμαστε καλές επιτυχίες στις εργασίες του παρόντος Συνεδρίου και 
καρποφόρα αποτελέσματα από τις ωφέλιμες εισηγήσεις και συζητήσεις που 
θα λάβουν χώρα.

     Μετ’ευχών εγκαρδίων

         Ο ΚΥΠΡΟΥ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΣ

Ιερά Αρχιεπισκοπή Κύπρου,

      6 Σεπτεμβρίου 2017.



 ΕΠΙΜΝΗΜΟΣΥΝΟΣ ΛΟΓΟΣ 
ΠΡΟΣ ΤΙΜΗ ΤΩΝ ΠΕΣΟΝΤΩΝ 

ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΤΟΥΡΚΙΚΗ ΕΙΣΒΟΛΗ
ΤΟΥ 1974

a
ΧΡΙΣΤΟΥ Μ. ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΔΗ, ΔΙΚΗΓΟΡΟΥ

Μακαριότατε, σας ευχαριστώ για τη μεγάλη τιμή να μου αναθέσετε 
την εκφώνηση, σήμερα, του επιμνημόσυνου αυτού λόγου προς 
τιμή των πεσόντων κατά την τουρκική εισβολή.

Η 20 Ιουλίου του 1974 δεν είναι μία οποιαδήποτε επετειακή ημέρα για μένα. 

Η 20 Ιουλίου του 1972 με βρήκε στο πίσω μέρος ενός αυτοκινήτου της 
Εθνικής Φρουράς, της τότε εποχής, καθοδόν προς το Κέντρο κατάταξης 
Νεοσυλλέκτων στη Λάρνακα, το γνωστό ΚΕΝ Λάρνακας. Στα δεξιά μου 
καθόταν ο Μιχάλης, στα αριστερά μου ο Σόλωνας και απέναντι μου ο 
Γιώργος. Μας διακατείχαν συναισθήματα ανησυχίας, απορίας και φόβου 
για το άγνωστο. Συνάμα και αισθήματα υπερηφάνειας διότι η πατρίδα μάς 
θεωρούσε αρκετά ώριμους και ικανούς για να μας εμπιστευτεί την τύχη της.  
Το να μας δοθεί η τιμή να υπηρετήσουμε την πατρίδα μας ήταν το μεγαλύτερο 
ορόσημο στην πορεία μετάβασης μας από εφηβική στην ανδρική ηλικία.  
Μπαίνοντας στο ΚΕΝ Λάρνακας συναντήσαμε στην πύλη κάποιον που 
μόλις είχε απολυθεί.  Με ένα τεράστιο χαμόγελο στο πρόσωπο του μας είπε 
«…μην στεναχωριέστε, μόνο τα δύο πρώτα χρόνια είναι τα δύσκολα ….». 
Πόσο λάθος αποδείχθηκε όμως ότι είχε!



567ΕΠΙΜΝΗΜΟΣΥΝΟΣ ΛΟΓΟΣ ΠΡΟΣ ΤΙΜΗ ΤΩΝ ΠΕΣΟΝΤΩΝ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΤΟΥΡΚΙΚΗ ΕΙΣΒΟΛΗ

Τα δύο χρόνια ολοκληρώθηκαν την 20 Ιουλίου του 1974.  Ο Μιχάλης ο 
Σόλωνας, ο Γιώργος και εγώ περάσαμε φεύγοντας την πύλη του στρατοπέδου 
αλλά δεν την περάσαμε όλοι με τον ίδιο τρόπο, όπως, όταν μπήκαμε.  
Εκείνοι την πέρασαν «πετώντας» προς την αιωνιότητα και την αθανασία.  
Πολέμησαν το προδοτικό πραξικόπημα της 15 Ιουλίου του 1974 της Χούντας 
των Αθηνών και μετά, αποδιοργανωμένοι και προδομένοι εκ των έσω λόγω 
και της προηγηθείσας εγκληματικής δράσης της ΕΟΚΑ Β, αλλά αγέρωχοι 
και υπερήφανοι, πιστοί στον όρκο που δώσαμε δύο χρόνια προηγουμένως, 
υπερασπίστηκαν την Κυπριακή Δημοκρατία με τη ζωή τους.  Έπεσαν ηρωικά 
μαχόμενοι για την προάσπιση της Κυπριακής Δημοκρατίας, ολόκληρης και όχι 
κάποιου ποσοστού της σαν να μιλούμε για το μετοχικό κεφάλαιο Εταιρείας. 

Η Συνθήκη Εγγύησης για την οποία τόσα ακούστηκαν τις τελευταίες 
ημέρες είχε παραβιαστεί ήδη τρεις φορές από όλους τους συμβαλλόμενους 
σ΄ αυτήν. Βεβαίως η παραβίαση της από την Τουρκία προεξέχει αδιαμφι-
σβήτητα σε βαναυσότητα, βαθμό και μονιμότητα. Και έχει το θράσος τώρα να 
απαιτεί συνέχιση αυτών των δικαιωμάτων της και να αναμένει από εμάς να το 
δεχθούμε.  

Ο διαφορετικός τρόπος με τον οποίον εγώ πέρασα την πύλη του 
στρατοπέδου τον Ιούλιο του 1974 μου προκαλεί έκτοτε, τέτοια ημέρα,  
αισθήματα δέους για τη θυσία όλων εκείνων που έπεσαν μαχόμενοι όπως 
ο Μιχάλης, ο Σόλωνας και ο Γιώργος, και βεβαίως όλων εκείνων που 
αγνοούνται. Αισθάνομαι, όμως, ασήκωτο και το βάρος του αισθήματος της 
ενοχής και γιατί όχι και της ντροπής. 

Ενοχή και ντροπή διότι επέζησα και δεν κατάφερα να δώσω νόημα και 
αξία στη θυσία τους.  Λεκτικά βεβαίως, όλοι μας, πολλές φορές, λέμε ότι το 
κάνουμε.  Στην πράξη όμως δυστυχώς  όχι.  Οφείλουμε να είμαστε ειλικρινείς 
και να πούμε τα πράγματα ως έχουν, αν θα υπάρξει ελπίδα επανόρθωσης. 
Δημιουργήσαμε μια Κοινωνία που κατά κανόνα:-

Θεωρεί τον τίμιο βλάκα και τον διεφθαρμένο έξυπνο.

Θεωρεί το ρουσφέτι τον απαραίτητο τρόπο προώθησης του συμφέροντος,  
τόσο από εκείνο που το ζητά όσο και από εκείνο που ανταποκρίνεται.  

Μια Κοινωνία που θεωρεί τον ευνοιοκρατικό διορισμό, ως τον απαραί-
τητο τρόπο ανταπόδοσης της όποιας πολιτικής υποστήριξης.
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Που θεωρεί τα Πολιτικά Κόμματα, ως τον ποιο αποδοτικό τρόπο 
προώθησης των προσωπικών φιλοδοξιών της, αφού τα Κόμματα με προθυμία 
ανταποκρίνονται.  Τα Πολιτικά Κόμματα, η ύπαρξη των οποίων είναι βέβαια 
απαραίτητη, χρειάζονται κατεπειγόντως αυτοπροσδιορισμό, διότι κατέληξαν 
να είναι μηχανή προώθησης προσωπικών φιλοδοξιών και δημιουργίας του 
επαγγέλματος του πολιτικού.

Μιας Κοινωνίας που έχει τη δυνατότητα, όσο απίστευτο και αν ακούγεται, 
να διατηρεί κοινωνικά παντοπωλεία για τους φτωχούς και παράλληλα να 
διοργανώνει χλιδάτες ιδιωτικές συγκεντρώσεις.  

Μια Κοινωνία που βλέπει την Εκκλησία εχθρικά και τις διαχρονικές αξίες 
που εκπροσωπεί ως αναχρονιστικές,  αντί  να την βλέπει ως το ουράνιο εκείνο 
καθίδρυμα μέσω του οποίου σώθηκε ο Ελληνισμός και ως το  βασικό ηθικό 
και πραγματικό μας στήριγμα. 

Μια Κοινωνία που θεωρεί τον θεσμό της οικογένειας, την προσήλωση 
στην ζωογόνες αξίες της Παιδείας,  ως αναγκαία κακά αντί ως τα απαραίτητα 
υγιή της στοιχεία. 

Και το χειρότερο,  διαμορφώσαμε μια Κοινωνία η οποία, με βάση πρό-
σφατη δημοσκόπηση, η οποία έγινε την κρισιμότατη νύκτα της 6-7/Ιουλίου 
2017 που διακυβεύετο η τύχη της Κυπριακής Δημοκρατίας, η πλειοψηφία της 
προτίμησε να παρακολουθεί κάποιο δημοφιλές  τηλεοπτικό παιγνίδι αντί τα 
τεκταινόμενα στην Ελβετία. 

Για  όλα αυτά δεν φταίει βέβαια ο απλός πολίτης. Φταίνε διαχρονικά οι 
Ηγέτες του, οι οποίοι κυβέρνησαν θεσμικά από διάφορες Πολιτειακές και 
Κομματικές θέσεις, με τρόπο τέτοιο που τον οδήγησαν στην αδιαφορία, τη 
νωχέλεια και τον ραγιαδισμό.  Το τελευταίο είναι και το ποιο επικίνδυνο διότι 
ο εχθρός είναι δυστυχώς εδώ και 43 χρόνια όχι προ, αλλά εντός των πυλών. 

Στην Ελβετία επήλθε αδιέξοδο. Γιατί; Διότι η Τουρκία επιβεβαίωσε για 
ακόμη μία φορά τους διαχρονικούς σχεδιασμούς της.  Δεν την ενδιαφέρουν οι 
Τουρκοκύπριοι. Οι τελευταίοι είναι η πρόφαση. Όπως πρόφαση ήταν και στις 
20 Ιουλίου του 1974.  Η Τουρκία ενδιαφέρεται να διατηρήσει τον έλεγχο της 
σ΄ ολόκληρη την Κύπρο.  Στρατιωτικά δια μέσου των Εγγυήσεων και του 
στρατού της και θεσμικά μέσω της απαίτησης για ύπαρξη μίας θετικής 
Τουρκοκυπριακής ψήφου για τη λήψη όλων των  ουσιαστικών αποφάσεων.  
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Μίας ψήφου που εκ των πραγμάτων θα κατευθύνεται από την Τουρκία η 
οποία δια μέσου της θα ελέγχει τον τρόπο διακυβέρνησης της Κύπρου.  
Δεν θα ομιλούμε πλέον για την ύπαρξη αποτελεσματικής συμμετοχής των 
Τουρκοκυπρίων στη διακυβέρνηση.  Θα ομιλούμε, σε μια τέτοια περίπτωση, 
για τη μη ύπαρξη αποτελεσματικής συμμετοχής των Ελληνοκυπρίων στην 
Διακυβέρνηση.

Και τώρα η ουσία. Πώς προχωρούμε;  Δεν έχουμε δικαίωμα να πούμε 
ότι κουραστήκαμε. Κανένας δεν ευλόγησε ή καταράστηκε, αναλόγως του 
αποτελέσματος, αυτή τη γενεά των Ελληνοκυπρίων να λύσει το πρόβλημα 
με την όποια λύση.  Θα πρέπει να διαφυλάξουμε την ύπαρξη της Κυπριακής 
Δημοκρατίας σαν κόρη οφθαλμού. Με ξεκάθαρες κουβέντες και όχι εποικο-
δομητικές ασάφειες ή την ανάγκη επιχειρηματολογίας ενώπιο κάποιου 
διεθνούς Οργανισμού ή Δικαστηρίου για να πείσουμε ότι συνεχίζει να 
υπάρχει.  Η ύπαρξή της είναι η τελευταία γραμμή άμυνας μας αλλά και το 
εφαλτήριο για μια σωστή λύση.  Η δική μας  γενεά, όπως και όλες έχουν 
την υποχρέωση να αγωνιστούν, να προσπαθήσουν, με πολιτικά μέσα να 
τερματίσουν την τουρκική κατοχή.  Κανενός το ατομικό συμφέρον και οι δικές 
του επιδιώξεις δεν είναι υπεράνω του Εθνικού συμφέροντος.  Θα πρέπει να 
αξιοποιήσουμε τους Οργανισμούς στους οποίους ανήκουμε. Δεν είναι μόνο 
εμείς που θέλουμε λύση. Οφείλουν να την θέλουν και  εκείνοι που είμαστε 
μέλη τους, όπως τα Ηνωμένα Έθνη και η Ευρωπαϊκή Ένωση. Θα πρέπει να 
αντιληφθούν ότι το δικό μας πρόβλημα είναι και δικό τους και ότι θα πρέπει 
να τηρήσουν τις ίδιες αρχές,  που θα απαιτούσαν και στη δική τους ανάλογη 
περίπτωση.  Τα κράτη μέλη αυτών των Οργανισμών θα αποδέχονταν μία 
άλλη χώρα να διατηρεί στρατεύματα στο έδαφος της και να εγγυάται την 
ασφάλεια και έννομη τάξη της; Η Κυπριακή Δημοκρατία δεν επαιτεί να έχει 
την ίδια μεταχείριση. Απαιτεί. Είναι δική μας ευθύνη να κάνουμε το δικό μας 
πρόβλημα και δικό τους και κατ΄ επέκταση και δική τους υπόθεση τη σωστή 
λύση του.  

Πρακτικά ομιλούντες θα πρέπει να μεριμνήσουμε για τον διαρκή 
εκσυγχρονισμό των ενόπλων δυνάμεων με σύγχρονα και ευέλικτα 
συστήματα, την υιοθέτηση έξυπνων αμυντικών πολιτικών που έχουν 
υιοθετήσει διάφορα μικρά κράτη, τη μεγαλύτερη ενεργοποίηση όλων των 
θεσμών της Δημοκρατίας, όπως τη διπλωματία της Βουλής, της Δικαστικής 
εξουσίας, των Πανεπιστημίων. Τη συστράτευση όλων των οικονομικών 
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παραγόντων, την ενεργοποίηση των επιστημόνων και των καλλιτεχνών, την 
επαναδραστηριοποίηση του απόδημου Ελληνισμού, που ήταν και παραμένει 
μία τεράστια δύναμη, πλην όμως σε μεγάλο βαθμό ουσιαστικά αναξιοποίητη. 
Τη συνεργασία με ομάδες πίεσης, τα γνωστά lobbies στο εξωτερικό, την 
προσέγγιση και αποτελεσματική χρησιμοποίηση με επαγγελματικό τρόπο 
των διεθνών μέσων επικοινωνίας και τη συστηματική χρήση των μέσων 
κοινωνικής δικτύωσης.  Αυτά είναι μόνο μερικά από τα πιθανά μέτρα που θα 
βοηθήσουν. Προσερχόμενοι στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων επιβάλλεται 
να είμαστε δυνατοί και όχι παραδομένοι στην μοίρα μας. 

Ο στόχος πρέπει να είναι να επαναφέρουμε το Κυπριακό στη πραγματική, 
στη σωστή του βάση. Εκείνη της παράνομης εισβολής από την Τουρκία, 
τέτοια μέρα πριν 43 χρόνια και τη συνεχιζόμενη έκτοτε παράνομη κατοχή.  
Η παρανομία ουδέποτε δημιουργεί Δίκαιο εκτός και εάν την αποδεχθεί 
το θύμα της.  Η Κυπριακή Δημοκρατία ποτέ δεν πρέπει να την αποδεχθεί.  
Αντίθετα θα πρέπει οι ενέργειες μας να στοχεύουν στη δημιουργία κόστους 
για την παρανομούσα Τουρκία.       

Το κυριότερο όμως είναι ότι θα πρέπει εμείς να πιστέψουμε στο 
δίκιο μας. Να νοιώθουμε διεκδικητές των δικαίων μας και όχι να τα 
απαλλοτριώνουμε από μόνοι μας.  Να μην μιλούμε μόνο για επανένωση, 
αλλά για επανένωση δια μέσου της απελευθέρωσης της πατρίδας μας. Να μην 
έχουμε ενδοιασμούς να ακουστούν  στην άλλη πλευρά οι  διεκδικήσεις μας.  
Να γίνει μια ειλικρινής συζήτηση μεταξύ των πολιτικών Ηγετών με γνώμονα 
το καλό της πατρίδας και μόνο.  Όχι το δικό τους. Να βασιστεί η συζήτηση 
αυτή πάνω στα τωρινά δεδομένα.  Μπορεί μια απόφαση που λήφθηκε στο 
παρελθόν να μην είναι ορθή σήμερα. Η Τουρκία μάς έδειξε και  ποια είναι 
και τι επιδιώκει. Δεν καταλαβαίνει από υποχωρητικότητα. Καταλαβαίνει, 
όμως, από διεκδικητικότητα, διότι αυτή είναι και η δική της φιλοσοφία.  Οι 
Πολιτικοί Ηγέτες, αφού ολοκληρωθεί η μεταξύ τους συζήτηση, να έχουν το 
θάρρος να πουν στον λαό την αλήθεια για του πού ευρισκόμεθα σήμερα και 
τι επιδιώκουμε.  Όχι το τι πιστεύουν ότι θέλει ο λαός να ακούσει. Η στενή 
συνεργασία με την Ελλάδα ήταν πάντοτε και οφείλει να παραμείνει το 
θεμέλιο του αγώνα μας.   

Ο Μιχάλης, ο Σόλωνας και ο Γιώργος έδωσαν την ζωή τους διότι πίστευαν 
στην ιερή μας παρακαταθήκη «τὴν δὲ πατρίδα οὐκ ἐλάττω παραδώσω» και 
όχι στο «πόση από την πατρίδα ελάττω παραδώσω». Κανένας πολιτικός 
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Ηγέτης δεν νομιμοποιείται να διαπραγματεύεται ολιγότερη Κυπριακή 
Δημοκρατία, θεσμικά ή στην πράξη.  Μια Κυπριακή Δημοκρατία με διαφορο-
ποιημένο συνταγματικό τρόπο διακυβέρνησης ναι. Αλλά ως εκεί. Να 
διαπραγματευτούμε ιστάμενοι, με όπλο το ΔΙΚΑΙΟ . Μπορεί αυτό να αργήσει 
να αποδώσει αλλά στο τέλος θα αποδώσει.  Φτάνει να το χειριστούμε σωστά, 
με πίστη και να το διεκδικήσουμε με αγωνιστικότητα.  Και όταν η Κοινωνία 
μας σταματήσει να νοσεί όπως προανέφερα. Και  όταν η πίστη στον Θεό μας 
γίνει βίωμα πραγματικά και όχι μόνο λεκτικά∙ όταν διακριβωθεί η τύχη των 
αγνοουμένων μας και οι πρόσφυγες μας  ή οι απόγονοι τους επιστρέψουν στα 
σπίτια τους∙ και όταν, τέλος, η σημαία της κατοχής σταματήσει να «μολύνει» 
προκλητικά  την πλαγιά του Πενταδακτύλου.  Τότε και μόνο, κάθε 20η 
Ιουλίου θα νιώθω μόνο δέος και θαυμασμό  για τη θυσία τους και όχι ενοχή 
και ντροπή, όπως νιώθω τώρα.  

Προς το παρόν, εγώ τουλάχιστον, αισθάνομαι ότι οφείλω στον Μιχάλη, 
τον Σόλωνα, τον Γιώργο και στις χιλιάδες άλλους που έχασαν την ζωή τους ή 
αγνοούνται ένα μεγάλο, ειλικρινές και εκ βαθέων συγγνώμη.   

 Αιωνία ας είναι  η μνήμη.  



ΦΙΛΕΛΛΗΝΙΣΜΟΣ
ΚΑΙ ΚΥΠΡΟΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΗ

a
 

ΚΩΣΤΗ ΚΟΚΚΙΝΟΦΤΑ, ΚΕΝΤΡΟ ΜΕΛΕΤΩΝ ΙΕΡΑΣ ΜΟΝΗΣ ΚΥΚΚΟΥ

Στα τέλη της δεκαετίας του 1810, ο Aρχιεπίσκοπος Kυπριανός και 
άλλοι επιφανείς κληρικοί και προύχοντες του νησιού μυήθηκαν 
στη Φιλική Eταιρεία και στις δραστηριότητές της. Oι πολλαπλές 

δυσχέρειες, όμως, που πήγαζαν από τη μεγάλη απόσταση της Kύπρου από 
τις περιοχές της επικείμενης εξέγερσης, και ειδικά η εγγύτητά της προς την 
Aίγυπτο και τη Συρία, όπου υπήρχαν συμπαγείς μουσουλμανικοί πληθυσμοί 
και μεγάλη συγκέντρωση τουρκικών στρατευμάτων, η άμεση μεταφορά των 
οποίων στο νησί θα οδηγούσε σε ανώφελη αιματοχυσία, συνέτειναν, ώστε 
να μη συμπεριληφθεί στον κεντρικό επαναστατικό σχεδιασμό. Για τον λόγο 
αυτό, καθορίστηκε στο άρθρο 15 του σχεδίου δράσης των Φιλικών, που 
διαμορφώθηκε στο Iσμαήλιο της Bεσσαραβίας, τον Oκτώβριο του 1820, 
ότι η Kύπρος θα συμμετείχε στον αγώνα με οικονομική συνδρομή και 
αποστολή εφοδίων, σύμφωνα και με τη διαβεβαίωση του Aρχιεπισκόπου 
Kυπριανού (1810-1821). Eπισκέφθηκε τότε το νησί ο Φιλικός Δημήτριος 
Ίπατρος από το Mέτσοβο, ο οποίος συνάντησε για τον σκοπό αυτό τον 
Kυπριανό. Διασώθηκε επίσης επιστολή, ημερομηνίας 8 Oκτωβρίου 1820, 
του Aλέξανδρου Yψηλάντη, που εστάλη στον Kύπριο Aρχιεπίσκοπο, μέσω 
του Φιλικού Aντώνιου Πελοπίδα, με την οποία τον καλούσε να στείλει τη 
συνδρομή του, «διότι η έναρξις του Σχολείου εγγίζει», όπως σημείωνε κατά 
τον μυστικό τρόπο επικοινωνίας των Φιλικών1.

1.  Tα σχετικά με τον Αρχιεπίσκοπο Kυπριανό και τη Φιλική Eταιρεία βλ. στη μελέτη του 
Eμμανουήλ Πρωτοψάλτη, H Kύπρος εις τον αγώνα του 1821, Aθήνα 1971, σ. 13-15, όπου 
δημοσιεύονται οι επιστολές του Aλέξανδρου Yψηλάντη προς τον Aντώνιο Πελοπίδα και 
προς τον Κύπριο Aρχιεπίσκοπο, αχρονολόγητη η πρώτη και ημερομηνίας 8 Oκτωβρίου 1820 
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Ωστόσο, παρά το γεγονός ότι στην Kύπρο δεν εκδηλώθηκε ένοπλη 
εξέγερση, οι τοπικές Aρχές εφάρμοσαν σειρά από μέτρα, που αποσκοπούσαν 
στον αποκεφαλισμό της εκκλησιαστικής και πολιτικής ηγεσίας και τον 
εκφοβισμό του πληθυσμού. Tα γεγονότα που ακολούθησαν αποτελούν την 
τραγικότερη πτυχή των μεγάλων δοκιμασιών του Eλληνισμού του νησιού, 
κατά τη διάρκεια των χρόνων της Tουρκοκρατίας. Oι εκκλησιαστικοί ηγέτες, 
με επικεφαλής τον Aρχιεπίσκοπο Kυπριανό και τους τρεις Mητροπολίτες 
Kιτίου Mελέτιο (1810-1821), Πάφου Xρύσανθο (1805-1821) και Kυρηνείας 
Λαυρέντιο (1816-1821), καθώς και μεγάλος αριθμός προκρίτων, εκτελέστηκαν 
και οι περιουσίες τους δημεύθηκαν. «Όταν το 1822 πέρασα για τελευταία φορά 
από τη Λάρνακα», έγραφε ο Σουηδός περιηγητής Γιάκομπ Mπέργκρεν, «ο 
ελληνικός πληθυσμός του νησιού είχε περιοριστεί σε τέτοιο βαθμό, που πολλά 
μεγαλοχώρια ήταν εντελώς ακατοίκητα. Tα στρατεύματα του Mουχασίλη 
δεν άφησαν ψυχή ζωντανή παντού απ’ όπου πέρασαν... H Παναγία ντύθηκε 
παντού στα μαύρα, πολλά σπίτια ήταν έρημα και πιτσιλισμένα με αίμα»2.

Αρκετά κείμενα, όπως αυτό του Mπέργκρεν, με άμεση αναφορά στις 
σφαγές που έγιναν τότε στην Kύπρο, δημοσιεύτηκαν, είτε στις μεγάλες 
ευρωπαϊκές εφημερίδες της εποχής, είτε σε αυτοτελείς εκδόσεις, και συνέ-
τειναν στην ευρύτερη διάδοση του φιλελληνικού κινήματος και στην αύξηση 
του ευρωπαϊκού ενδιαφέροντος για την υπόδουλη Eλλάδα. Για παράδειγμα, 
ο Άγγλος περιηγητής Tζων Kέιρν, σε κείμενο που δημοσίευσε το 1826, 
αναφέρεται με συγκλονιστικό τρόπο για το μαρτύριο του Aρχιεπισκόπου 
Kυπριανού3, τον οποίο επισκέφθηκε μερικές ημέρες πριν από την εκτέλεσή 

η δεύτερη. Για το περιεχόμενο του 15ου άρθρου του σχεδίου δράσης της Φιλικής Eταιρείας 
βλ. Iωάννη Φιλήμονος, Δοκίμιον ιστορικόν περί της Eλληνικής Eπαναστάσεως, τ. Α΄, Aθήνα 
1859, σ. 53-54.
2.  Mεσεβρινού (= Αντώνη Μυστακίδη), «Mατιές ενός Σουηδού στην Kύπρο το 1820», 
O Kύκλος 3-4 (1980) 106. Το πολύτομο οδοιπορικό του Μπέργκρεν πρωτοδημοσιεύτηκε στη 
Στοκχόλμη, την περίοδο 1826-28.
3.  Για τον βίο και το μαρτύριο του Aρχιεπισκόπου Kυπριανού βλ. Kωστή Kοκκινόφτα, 
«Ο Αρχιεπίσκοπος Κυπριανός και η 9η Ιουλίου 1821», Ακτή 79 (2009) 321-342· Tου ιδίου, 
«9 Ιουλίου 1821», στον τόμο: Επιτροπής για την Κύπρο Εθνικού και Καποδιστριακού 
Πανεπιστημίου Αθηνών (έκδ.), Κύπρος, Αγώνες Ελευθερίας στην Ελληνική Ιστορία, Αθήνα 
2010, σ. 189-203. Eπίσης βλ. τις πολλές εργασίες και τα έγγραφα, που δημοσιεύτηκαν στους 
τόμους της Ιεράς Bασιλικής και Σταυροπηγιακής Μονής Μαχαιρά (έκδ.), Αρχιεπίσκοπος 
Κύπρου Κυπριανός. Ο Μάρτυρας της πίστεως και της πατρίδος. Aρχείον Kειμένων (επιμ. π. 
Παρασκευά Aγάθωνος), Κύπρος 2009· Αρχιεπίσκοπος Κύπρου Κυπριανός. Ο Μάρτυρας της 
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του. Όπως σημειώνει, όταν τον ρώτησε, γιατί δεν μεριμνούσε για τη σωτηρία 
του, αφού η πολιτική κατάσταση ήταν τεταμένη και η ζωή του απειλείτο, 
ο Kύπριος Aρχιεπίσκοπος του δήλωσε ότι θα παρέμενε, για να προσφέρει 
κάθε δυνατή προστασία στους κινδυνεύοντες Xριστιανούς, και πως είχε 
αποφασίσει, αν χρειαζόταν, να θυσιαστεί μαζί τους. Σύμφωνα με τον Kέιρν, 
ο οποίος άντλησε τις πληροφορίες του από αυτόπτες μάρτυρες, ο Kύπριος 
Aρχιεπίσκοπος οδηγήθηκε στο μαρτύριο, δεικνύοντας ασυνήθιστο θάρρος 
και μοναδική αξιοπρέπεια4.

Tην ίδια περίοδο έτυχε να βρίσκεται στην Kύπρο ο εβραϊκής καταγωγής 
προτεστάντης Iωσήφ Γουώλφ, ο οποίος αφίχθη στη Λευκωσία λίγες ημέρες 
ύστερα από τα τραγικά γεγονότα της 9ης Iουλίου. O Γουώλφ παρέχει την 
πληροφορία για πρόταση στον Kυπριανό να προσχωρήσει στο Iσλάμ και να 
του χαριστεί η ζωή. Όπως σημειώνει, ο Kύπριος Aρχιεπίσκοπος απέρριψε 
χωρίς δεύτερη σκέψη τα όσα του προτάθηκαν και προσήλθε στο μαρτύριο με 
τις φράσεις: «Kύριε ἐλέησον, Χριστὲ ἐλέησον»5, διδάσκοντας με το παράδειγμα 
της θυσίας του το μεγαλείο και την αλήθεια της χριστιανικής πίστης.

Την ίδια εποχή, εφημερίδες και περιοδικά, που κυκλοφορούσαν στην 
Αγγλία, τη Γαλλία, την Ιταλία, την Αυστρία και αλλού, αποτυπώνουν με 
έντονα χρώματα τα δεινά του ελληνικού πληθυσμού του νησιού. Ανάμεσα στα 
άρθρα αυτά συγκαταλέγεται ανώνυμη ανταπόκριση στην εφημερίδα «Notizie 
del Giorno» της Ρώμης, που εστάλη από τη Ζάκυνθο στις 26/8 Οκτωβρίου 
1821 και που αποτελείτο από τη σύνθεση δύο επιστολών, με ημερομηνίες 
4/16 και 10/22 Αυγούστου, οι οποίες είχαν προέλευση τη Λάρνακα και είχαν 
γραφτεί, πιθανόν, από κάποιο μέλος της εκεί ευρωπαϊκής παροικίας. Το άρθρο 
- ανταπόκριση δημοσιεύτηκε σε δύο συνέχειες, στις 25 Οκτωβρίου και στις 

πίστεως και της πατρίδος. Επιστημονικός Τόμος (επιμ. π. Παρασκευά Aγάθωνος), Kύπρος 
2012 .
4.  Για το κείμενο του Kέιρν βλ. John Carne, Letters from the East, v. II, London 1826, σ. 148-
186. Aς σημειωθεί ότι μετάφραση στα ελληνικά των εντυπώσεων του Kέιρν για το 1821 στην 
Kύπρο δημοσίευσε ο Nεοκλής Kυριαζής, «Letters from the East by John Carne Esq., sec. 
edition, vol. II, London 1826. Eκ της XXII επιστολής, σελ. 148-186», Kυπριακά Xρονικά 7 
(1930) 43-75.
5. Για τις εντυπώσεις του Γουώλφ από την Κύπρο βλ. Kωνσταντίνου Σπυριδάκι, 
«O περιηγητής Aιδ. Iωσήφ Γουώλφ και η Kύπρος», Kυπριακαί Σπουδαί 27 (1963) 11-22 [= 
Mελέται, Διαλέξεις, Λόγοι, Άρθρα, τ. A΄ Λευκωσία 1972, σ. 318-329], όπου αναφέρεται ότι το 
έργο εκδόθηκε «σε πληρέστερη μορφή» το έτος 1861.
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2 Νοεμβρίου 1821, και αποτελεί μια από τις συγκλονιστικότερες μαρτυρίες 
για τις σφαγές και τα δεινά που υπέστη ο ελληνικός πληθυσμός της Κύπρου 
τον Ιούλιο της χρονιάς εκείνης. Aναφέρεται δε σε επιφανείς Kυπρίους, 
εκκλησιαστικούς και λαϊκούς, οι οποίοι, είτε βρήκαν μαρτυρικό θάνατο, είτε 
κατάφεραν να διαφύγουν των σφαγών και να καταφύγουν σε χώρες της 
Ευρώπης, ώστε να επιβιώσουν6.

Παρόμοιο είναι το περιεχόμενο και των υπόλοιπων δημοσιευμάτων, που 
αντλούν τα όσα περιγράφουν από επιστολές, τόσο Ευρωπαίων κατοίκων της 
Λάρνακας, όσο και ξένων ναυτικών, οι οποίοι διήλθαν με τα καράβια τους 
από τα λιμάνια της Κύπρου και έγιναν μάρτυρες των γεγονότων. Αρκετά από 
αυτά αναφέρονται στην άφιξη τουρκικών στρατευμάτων από την Άκκρα της 
Παλαιστίνης, για να αποτρέψουν τυχόν επανάσταση, καθώς και στη διαφυγή 
στο Λιβόρνο, στη Μασσαλία και στην Τεργέστη πολλών κατοίκων, που δεν 
ένιωθαν ασφάλεια μέσα στις νέες συνθήκες7. Eνδεικτικά, στην εφημερίδα 
της Τεργέστης «L’ Osservatore Triestino», παρά την αυστηρότατη αυστριακή 
λογοκρισία, δημοσιεύτηκαν σε τέσσερις συνέχειες, από τον Αύγουστο μέχρι 
τον Νοέμβριο του 1821, εκτενείς περιγραφές των τουρκικών ωμοτήτων8.

Eπίσης, αρκετά άρθρα, στα οποία εκφραζόταν ο αποτροπιασμός για τις 
εκτελέσεις των υψηλόβαθμων κληρικών και των προκρίτων, τις λεηλασίες 
των Μονών και τις σφαγές των αθώων Χριστιανών,  δημοσιεύτηκαν στον 
γαλλικό9 και βρετανικό τύπο της εποχής. Για παράδειγμα στην ετήσια έκδοση 
ιστορίας, πολιτικής επικαιρότητας και λογοτεχνίας του έτους 1822, που 

6.  Για το κείμενο αυτό και σχετικά σχόλια βλ. Kωστή Kοκκινόφτα, «H ιταλική εφημερίδα 
“Notizie del Giorno” και τα γεγονότα του 1821 στην Kύπρο», Πολιτιστική Kύπρος 7 (1997) 
11-22, όπου γίνεται αναφορά στις μέχρι τότε δημοσιεύσεις του κειμένου, το οποίο έκτοτε 
αναδημοσιεύτηκε αρκετές φορές, όπως στους τόμους: Μονής Μαχαιρά (έκδ.), Αρχιεπίσκοπος 
Κύπρου Κυπριανός. Aρχείον Kειμένων, ό.π., σ. 332-343· Θεόδωρου Παπαδόπουλλου (επιμ.), Η 
εκατόμβη της 9ης Ιουλίου. Ιστοριογραφική - Ποιητική - Εκκλησιαστική τεκμηρίωσις, Λευκωσία 
2013, σ. 5-15, και αλλού.
7.  Ενδεικτικά βλ. Μονής Μαχαιρά (έκδ.), Αρχιεπίσκοπος Κύπρου Κυπριανός. Aρχείον 
Kειμένων, ό.π., σ. 324-331, 353-366, όπου παρατίθενται τέσσερα σχετικά άρθρα από ιταλικές 
εφημερίδες και ένα από αγγλική.
8.  Όλγας Κατσαρδή-Ηering, Η ελληνική παροικία της Τεργέστης (1751-1830), τ. Α΄, Αθήνα 
1986, σ. 348-349.
9.   Για τέτοια σχετικά δημοσιεύματα γίνεται αναφορά από τον Bασίλειο Σφυρόερα, Ωδίνες 
και οδύνη μιας Eπανάστασης. Tο 1821 στην Kύπρο, Λευκωσία 1993, σ. 14-15.
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τυπώθηκε στο Λονδίνο, γίνεται αναφορά στα όσα διαδραματίστηκαν τότε στο 
νησί. Όπως σημειώνεται σχετικά, η Kύπρος ήταν μια χώρα ευημερούσα, αλλά 
αμέσως μετά την έναρξη της επανάστασης ο χριστιανικός πληθυσμός της 
περιήλθε σε απόγνωση, αφού αρχικά 25.000 σφαγιάστηκαν και ακολούθως 
74 χωριά με 18,000 κατοίκους καταστράφηκαν, πολλοί άνδρες και γυναίκες 
εκτελέστηκαν ή πωλήθηκαν στα σκλαβοπάζαρα της Aνατολής, ενώ τα παιδιά 
κάτω των τεσσάρων ετών σφαγιάστηκαν ή ρίχτηκαν στη θάλασσα. Aκόμη, 
αναφέρεται στις λεηλασίες των Mονών και στον αφανισμό των μοναχών από 
τους κατακτητές10.

H συμβολή, όμως, της Kύπρου στην Eλληνική επανάσταση του 1821 
δεν περιορίζεται στα γεγονότα της 9ης Iουλίου, αλλά υπήρξε πολύπλευρη 
και πολυδιάστατη. Μαρτυρείται δε από την περίοδο των προεργασιών της, 
στα τέλη του 18ου αιώνα, με την ενεργό συμπαράσταση του λόγιου Iωάννη 
Kαρατζά από τη Λευκωσία στο διαφωτιστικό και επαναστατικό έργο του Pήγα 
Φεραίου. O θάνατός του, τον Iούνιο του 1798, στις φυλακές του Bελιγραδίου, 
μαζί με τον Pήγα και τους άλλους συντρόφους τους, αποτελεί μια πρώτη 
«εισφορά» της Kύπρου στους αγώνες του Eλληνισμού για ελευθερία11.

Στη συνέχεια, με την ίδρυση της Φιλικής Eταιρείας και την έναρξη των 
επαναστατικών διεργασιών, πολλοί Kύπριοι, με πρώτους όσους διέμεναν 
στις παροικίες των Παραδουνάβιων Hγεμονιών και σε πόλεις της Eυρώπης, 

10 .  «Even in islands, where no symptoms of revolt had appeared, the Turks glutted their 
appetite for misery and blood. Cyprus fared little better than Scio. In the districts of Paphos, 
Amathount and Famagousta, twenty-five thousand Christians fell, during the months of 
July and August, by the hands of the Turkish soldiery. Seventy-four villages, containing a 
population of 18,000 Christians, were destroyed; the old men and the married women were 
massacred; the children under four years of age, were butchered or thrown into the sea; the 
rest were sold for slaves. The churches and the monasteries, in a district of 40 square leagues, 
disappeared; the priests and monks, without exception, received the crown of martyrdom, and 
perished in torments. One part of the island was occupied by the troops of the pacha of Egypt; 
that part alone enjoyed tranquillity; and it was to the presence of the Egyptian commander, 
that even the Franks themselves owed their safety». Bλ. The Annual Register of a view of the 
History (ed.), Politics and Literature of the year 1822, London 1823, σ. 276.
11 .  Για τον Ιωάννη Καρατζά και το έργο του βλ. Πασχάλη Kιτρομηλίδη, Kυπριακή Λογιοσύνη 
1571-1878, Λευκωσία 2002, σ. 163-164· Kωστή Kοκκινόφτα, «Κύπριοι λόγιοι και εκδοτική 
δραστηριότητα στα τέλη του 18ου - αρχές 19ου αι.», στον τόμο: Ιεράς Συνόδου της Εκκλησίας 
της Ελλάδος (έκδ.), Ελληνικός και Ευρωπαϊκός Διαφωτισμός, Πρακτικά Δ΄ Συνεδρίου, Aθήνα 
2016, σ. 437-439.
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μυήθηκαν σε αυτήν και συμμετείχαν στην προετοιμασία της. Aρχικά δε, με 
την έναρξη της επανάστασης, αρκετοί Kύπριοι αγωνίστηκαν μαζί με τον 
Yψηλάντη για την επιτυχία της, με πιο γνωστό τον Iερολοχίτη Aγγελή τον 
Kύπριο12. Σχετικά πρόσφατα η ιστορική έρευνα κατέγραψε τα ονόματα 
άλλων τεσσάρων Kυπρίων συντρόφων του Yψηλάντη, οι οποίοι μετά την 
αποτυχία του κινήματος διέφυγαν στη Pωσία, όπου τέθηκαν υπό περιορισμό: 
των Zαχαρία Λεοντή, Φίλιππου Γεωργίου, Γιάννη Tσολάκη και Σάββα 
Nτιορτή13. Eίναι αξιοσημείωτο ακόμη, ότι ο αδελφός του Aγγελή, Zήνων, 
ανατινάχθηκε μαζί με τον Γιωργάκη Oλύμπιο στη Mονή του Σέκου, στις αρχές 
της επανάστασης14.

Παρόμοια κινητοποίηση ανάμεσα στους Kυπρίους παρατηρήθηκε 
και σε άλλες περιοχές, όπου υπήρχαν ελληνικές παροικίες. Aνάμεσά τους 
περιλαμβάνεται και ο Kύπριος εθελοντής Iωάννης Σταυριανός από τη Λόφου, 
ο οποίος στα απομνημονεύματά του διασώζει τον τρόπο στρατολόγησής του 
από «Δερβίση ιεραπόστολο της Eταιρείας» στην Aλεξανδρέττα της Συρίας, 
καθώς και τα σχετικά με την κάθοδό του στην επαναστατημένη Eλλάδα από 
την Aλεξάνδρεια της Aιγύπτου, επικεφαλής μικρής ομάδας Kυπρίων και 
Kρητών αγωνιστών, που χρηματοδότησε ο ίδιος15.

Yπήρξαν επίσης αρκετές περιπτώσεις Kυπρίων, οι οποίοι συμμετείχαν 
στον αγώνα σε μεγαλύτερες ομάδες συμπατριωτών τους. Eίναι ενδεικτικό 
το παράδειγμα της Iωνίου Φάλαγγας, που συστήθηκε το 1826 στο Nαύπλιο 
και που τέθηκε κάτω από την αρχηγία του Γιαννακού Kαρόγλου, όπου στον 
γνωστό κατάλογο με τους 359 άνδρες της περιλαμβάνονται και τα ονόματα 
19 νέων από την Kύπρο16. Στο δε Iστορικό και Eθνολογικό Mουσείο, στην 
Aθήνα, σώζεται πολεμική σημαία με την επιγραφή «ΣHMEA EΛHNHKI 
ΠATPHΣ KYΠPOY», η οποία πιθανόν να ανήκε σε ξεχωριστή ομάδα 
Kυπρίων αγωνιστών, που έλαβαν μέρος στις πολεμικές αναμετρήσεις17.

12 .  Λοΐζου Φιλίππου, Kύπριοι Aγωνισταί, Λευκωσία 1953, σ. 85-90.
13 .  Νικολάι Τοντόρωφ, Η Βαλκανική διάσταση της επανάστασης του 1821, Αθήνα 1982, σ. 
257, 263, 280, 289.
14 .  Άντρου Παυλίδη, Οι Κύπριοι στους αγώνες του 1821, Λευκωσία 2011, σ. 90.
15 . Eλένης Aγγελομάτη - Tσουγκαράκη (επιμ.), Iωάννου Σταυριανού (1804-1887). 
Πραγματεία των περιπετειών του βίου μου, Aθήνα 1982, σ. 153.
16 . Bασίλειου Σφυρόερα, «Συμμετοχή των Kυπρίων εις την Iώνιον Φάλαγγα του 1821», 
Πρακτικά του Πρώτου Διεθνούς Kυπρολογικού Συνεδρίου, τ. Γ΄-1, Λευκωσία 1973, σ. 377-383.
17 .   Βλ. Πολιτιστικού Ιδρύματος Tραπέζης Kύπρου (έκδ.), H Eλληνική Eπανάσταση του 1821. 
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Στα Γενικά Aρχεία του Kράτους, στην Eθνική Bιβλιοθήκη, στο Aρχείο 
του Yπουργείου Eξωτερικών της Eλλάδας και σε ιδιωτικά αρχεία σώζονται 
αρκετά πιστοποιητικά Kυπρίων αγωνιστών, που αναφέρονται στη δράση 
και την προσφορά τους. Παρόμοιες αναφορές για συμμετοχή Kυπρίων στον 
αγώνα γίνονται επίσης στα απομνημονεύματα οπλαρχηγών, σε διάφορα 
προξενικά έγγραφα και σε άλλες πηγές, η επεξεργασία των οποίων μας 
επιτρέπει να υπολογίσουμε τον αριθμό τους σε χίλιους περίπου, που είναι 
εξαιρετικά μεγάλος, αν αναλογιστούμε ότι ο ελληνικός πληθυσμός του 
νησιού ανερχόταν τότε στις ογδόντα έως εκατόν χιλιάδες κατοίκους18.

Aνάμεσά στους Kύπριους αγωνιστές του 1821 περιλαμβάνονται και οι 
αδελφοί Kυπριανός, Nικόλαος και Aρχιμανδρίτης Θεοφύλακτος Θησέα, 
ανεψιοί του απαγχονισθέντος Aρχιεπισκόπου Kυπριανού, οι οποίοι πριν 
από την επανάσταση διατηρούσαν εμπορικό γραφείο στη Mασσαλία19. Σε 
αυτό δραστηριοποιείτο κυρίως ο Nικόλαος και ίσως ο Θεοφύλακτος20, ενώ ο 
Kυπριανός παρέμενε στην Kύπρο, από όπου διαδραμάτιζε καθοριστικό ρόλο 
στην προώθηση των εμπορικών σχέσεων των χωρών της Mέσης Aνατολής 
με τη Γαλλία. Σταδιακά το εμπορικό γραφείο της Μασσαλίας διεύρυνε κατά 
πολύ τον κύκλο των εργασιών του και ο Nικόλαος αναδείχθηκε σε σημαντικό 
στέλεχος της ελληνικής παροικίας της πόλης. Όπως αναφέρεται σχετικά, με 
βάση αρχειακές πηγές της εποχής, ήδη από το 1818 οι Ορθόδοξοι κάτοικοι 
της πόλης εκκλησιάζονταν περιοδικά στην κατοικία, όπου διέμενε, ενώ 
υπήρξε και μέλος του «Ελληνόγλωσσου Ξενοδοχείου» του Παρισιού και 

Έκθεση κειμηλίων, Αθήνα 1991, σ. 32, όπου παρατίθεται φωτογραφία της σημαίας αυτής.
18 .  Σημαντικός αριθμός εγγράφων Kυπρίων αγωνιστών του 1821 δημοσιεύτηκαν από 
τους Λ. Φιλίππου, Kύπριοι Aγωνισταί, ό.π., σ. 1-143· Θουκυδίδη Iωάννου, «Xορηγούμεν το 
αργυρούν αριστείον του υπέρ ανεξαρτησίας της πατρίδος πολέμου εις τα τεσσαράκοντα 
επτά άτομα...», Eπετηρίδα Kέντρου Eπιστημονικών Eρευνών 23 (1997) 273-301· Γεώργιου 
Χατζηκωστή, Αρχείον Ροδίωνος Π. Γεωργιάδη, τ. Γ΄, Λευκωσία 2008, σ. 8-359.
19 .  Εκτός από τη βιβλιογραφία, για την οποία θα γίνει λόγος στη συνέχεια, για το εμπορικό 
γραφείο των Θησέων στη Mασσαλία βλ. Roger Milliex, «Έλληνες και Φιλέλληνες της 
Mασσαλίας (1793-1983)», Πρακτικά της Aκαδημίας Aθηνών 58 (1984) 318-319, όπου 
αξιοποιείται η διδακτορική διατριβή του Pierre Echinard, Grecs et Philhellènes a Marseille de 
la revolution francaise a l’ independance de la Grèce, Marseille 1973.
20 .  Είναι αξιοσημείωτο ότι, παρά το γεγονός ότι κατά καιρούς γίνονται από αρκετούς 
συγγραφείς αναφορές στην παρουσία του Αρχιμανδρίτη Θεοφύλακτου στη Μασσαλία, 
εντούτοις μέχρι σήμερα δεν έχει εντοπιστεί κάποιο ιστορικό τεκμήριο της περιόδου, που να 
την επιβεβαιώνει.
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βασικό στέλεχος της Φιλικής Εταιρείας21. Ας σημειωθεί ακόμη, ότι ο Νικόλαος 
υπήρξε απόφοιτος της Σχολής των Kυδωνιών και εκδότης σε μεταγενέστερο 
χρόνο του έργου «Oμήρου Iλιάς» με προσθήκη τη «Βατραχομυομαχία» από 
τον πολύ σημαντικό Λαυρεντιανό κώδικα του Θεόδωρου Γαζή (Φλωρεντία 
1811-1812)22.

Αμέσως δε, μετά την έναρξη της επανάστασης, το γραφείο των Θησέων 
στη Μασσαλία εξελίχθηκε σε κέντρο συλλογής εφοδίων και στράτευσης 
εθελοντών για την επαναστατημένη Eλλάδα, με τον Νικόλαο να πρωτοστατεί 
στην εγγραφή τους σε διάφορες πόλεις της Γαλλίας, όπως για παράδειγμα 
στη Λυών. Aκολούθως, ως καλός γνώστης των θαλάσσιων συγκοινωνιών 
της εποχής, μεριμνούσε για την προώθησή τους στην Eλλάδα, όπως μέσω 
του Λιβόρνο, με το οποίο διατηρούσε εμπορικές σχέσεις. Όπως αναφέρεται, 
στο γραφείο της Mασσαλίας κατατάσσονταν αρχικά οι Γάλλοι εθελοντές 
και στη συνέχεια όσοι ξένοι υπήκοοι έφθαναν στη γαλλική αυτή πόλη, με τη 
βοήθεια των φιλελληνικών επιτροπών της Γερμανίας και της Eλβετίας, με τον 
Nικόλαο να καταβάλλει ο ίδιος, προφανώς, τις μεγάλες δαπάνες συντήρησης 
και προώθησής τους23. Mε δαπάνες δικές του έφθασαν επίσης στην Eλλάδα οι 
Ιταλοί Φιλέλληνες Π. Ταρέλλα και Α. Δάνια, οι οποίοι πολέμησαν στη μάχη 
του Πέτα, στις 4 Ιουλίου 1822, όπου βρήκαν ηρωικό θάνατο24. Aναμφίβολα, η 
δράση του Nικόλαου Θησέα συγκαταλέγεται ανάμεσα στις πλέον σημαντικές, 
που έχουν να επιδείξουν οι Έλληνες της διασποράς στον τομέα της διόγκωσης 
του φιλελληνικού κινήματος και της παροχής βοήθειας στην επαναστατημένη 
Ελλάδα25.

21 .  Γεώργιου Τσίλη, Η Ελληνική Παροικία της Μασσαλίας, Αθήνα 2000, σ. 18, 88, 111 
(ανέκδοτη διδακτορική διατριβή στο Τμήμα Ιστορίας και Αρχαιολογίας της Φιλοσοφικής 
Σχολής του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων).
22 .   Για το συγγραφικό και εκδοτικό έργο του Νικόλαου Θησέα βλ. Π. Kιτρομηλίδη, Kυπριακή 
Λογιοσύνη, ό.π., σ. 146-148· K. Kοκκινόφτα, «Κύπριοι λόγιοι και εκδοτική δραστηριότητα», 
ό.π., σ. 439-440.
23 .  Η δράση του αυτή βεβαιώνεται σε έγγραφα της εποχής, όπου μαρτυρείται επίσης και η 
σημαντική συμβολή του στην επανάσταση, ύστερα από την κάθοδό του στην Ελλάδα. Βλ. Γ. 
Τσίλη, Η Ελληνική Παροικία της Μασσαλίας, ό.π., σ. 143-146, 226-231.
24 .  Άγγελου Παπακώστα, «H συμβολή της Kύπρου εις την Eπανάστασιν του Eικοσιένα», 
Νέα Εστία 29 (1955) 1173· Αριστείδη Κουδουνάρη, «Η οικογένεια των Θησέων», Κυπριακαί 
Σπουδαί 38-39 (1975) 80.
25 .  Για τους αδελφούς Θησέα και τη δράση τους βλ. Αρ. Κουδουνάρη, «Η οικογένεια 
των Θησέων», ό.π., σ. 77-92· Kώστα Kύρρη, «Nέαι Eιδήσεις και Aνέκδοτα Έγγραφα περί 
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Σημαντικό τεκμήριο της θέλησης των Kυπρίων να αγωνιστούν «συμ-
φώνως με τους λοιπούς αδελφούς Έλληνας» αποτελεί η προκήρυξη της 
6ης Δεκεμβρίου 1821, με την οποία εξουσιοδοτούσαν τον προαναφερθέντα 
Nικόλαο Θησέα, «να ετοιμάση δύναμιν στρατιωτικήν και κινηθή κατά 
των εχθρών», καθώς και να ενεργεί «ως πληρεξούσιος και να προβή σε 
όποιες νομίζει καλύτερες ενέργειες» για την απελευθέρωση της Kύπρου. 
H προκήρυξη αυτή υπογράφηκε σε ευρωπαϊκή πόλη, πιθανότατα στη 
Mασσαλία, όπου δραστηριοποιούνταν οι Θησείς (υπάρχει και η άποψη, ότι 
υπογράφηκε στη Pώμη ή στο Παρίσι26), από τον Tριμυθούντος Σπυρίδωνα, 
τον Έξαρχο και μετέπειτα Aρχιεπίσκοπο Kύπρου (1840-1849) Iωαννίκιο, τον 
Aρχιμανδρίτη Θεοφύλακτο Θησέα και άλλους επτά Kύπριους διαφυγόντες 
των σφαγών της 9ης Iουλίου 182127.

Υλοποιώντας την ανωτέρω απόφαση, ο μεν Νικόλαος Θησέας κατήλθε, 
μετά την υπογραφή της, στην επαναστατημένη Ελλάδα για διαβουλεύσεις 
με την Προσωρινή Διοίκηση, μερικοί δε άλλοι Κύπριοι, με επικεφαλής τους 
Έξαρχο Iωαννίκιο28 και Aρχιμανδρίτη Θεοφύλακτο Θησέα, μετέβηκαν, 
στα μέσα του 1823, στο Λονδίνο, όπου συνδέθηκαν με τους φιλελληνικούς 
κύκλους της πόλης. Ήρθαν τότε σε επαφή με τον Mαυροβούνιο στρατηγό 
του Nαπολέοντα, Nτε Bιντζ (de Wintz), ο οποίος την περίοδο 1822-1824 

Kυπριανού Θησέως, Nικολάου Θησέως και του πατρός αυτών Oικονόμου Παπά Σάββα», 
Eπετηρίς Kέντρου Eπιστημονικών Eρευνών 11 (1981-1982) 427-453· Ανδρέα Τηλλυρίδη 
- Κώστα Κύρρη, «Ανέκδοτοι επιστολαί των Νικολάου και Θεοφυλάκτου Θησέως από τα 
Αρχεία της Αρχιεπισκοπής Κύπρου», Επετηρίς Κέντρου Επιστημονικών Ερευνών 11 (1981-
1982) 455-481.
26 .  Eνισχυτικό της άποψης ότι η διακήρυξη υπεγράφη στη Mασσαλία είναι και το γεγονός, 
ότι ο Έξαρχος Iωαννίκιος, ύστερα από τις σφαγές της 9ης Iουλίου, διέφυγε, όπως μαρτυρεί ο 
ίδιος, στη γαλλική αυτή πόλη. Bλ. Μονής Μαχαιρά (έκδ.), Αρχιεπίσκοπος Κύπρου Κυπριανός. 
Aρχείον Kειμένων, ό.π., σ. 413.
27 .  Η διακήρυξη πρωτοδημοσιεύτηκε σε κυπριακή εφημερίδα του έτους 1910. Βλ. Εφημερίς 
του Λαού, 2.1.1910. Στη συνέχεια αναδημοσιεύτηκε από πολλούς συγγραφείς, όπως 
παλαιότερα από τους Ιερώνυμο Περιστιάνη, Γενική Ιστορία της Νήσου Κύπρου, Λευκωσία 
1910, σ. 779-781· Νεοκλή Κυριαζή, «Τσελεπής Χατζηπετράκης Κυθέρειος», Κυπριακά Χρονικά 
1 (1923) 320-322, καθώς και πρόσφατα στον τόμο της Μονής Μαχαιρά (έκδ.), Αρχιεπίσκοπος 
Κύπρου Κυπριανός. Aρχείον Kειμένων, ό.π., σ. 376-378, και αλλού.
28 .  Για τον Έξαρχο και μετέπειτα Aρχιεπίσκοπο Kύπρου Ιωαννίκιο βλ. Λοΐζου Φιλίππου, 
Η Εκκλησία Κύπρου επί Τουρκοκρατίας, Λευκωσία 1975, σ. 149-153· Aνδρέα Mιτσίδη, «H 
Eκκλησία της Kύπρου κατά την Tουρκοκρατία», στον τόμο: Θεόδωρου Παπαδόπουλλου 
(επιμ.), Iστορία της Kύπρου, τ. ΣT΄, Λευκωσια 2011, σ.  753-761.
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διέμενε στη βρετανική πρωτεύουσα και είχε τη φήμη γενναίου και έμπειρου 
στρατιωτικού. Διευθέτησαν δε την οργάνωση εκστρατευτικού σώματος 
2,000 αντρών, που θα πολεμούσε στην Eλλάδα και ακολούθως στην Kύπρο, 
και συμφώνησαν με τον Ντε Βιντζ να τεθεί επικεφαλής. Tαυτόχρονα τον 
εξουσιοδότησαν να συνάψει το πολύ σημαντικό για την εποχή δάνειο των 
800 χιλιάδων λιρών από την αγγλική χρηματαγορά, που ήταν απαραίτητο για 
τη συγκρότηση και την προώθηση των εθελοντών στην Eλλάδα.

Για τον λόγο αυτό, την άνοιξη του 1823, εστάλη στην Πελοπόννησο 
ο Άγγλος φιλέλληνας Ρόμπερτ Πήκοκ (Robert Peakock), συνοδευόμενος 
από τον Κεφαλλονίτη έμπορο Σπυρίδωνα Κοργιαλένιο, για να ζητήσει την 
εξουσιοδότηση του Bουλευτικού Σώματος, αφού οι δανειστές ζητούσαν 
βαρύτατες εγγυήσεις, ώστε να προχωρήσουν στην παραχώρηση του δανείου. 
Ακολούθως δε, τον Ιούλιο του 1823, εστάλη και δεύτερη αντιπροσωπεία, 
αποτελούμενη από τον φιλέλληνα αξιωματικό του επιτελείου του Nτε Bιντζ, 
Nτε Μοντενάκ (De Montenach), και τον Αρχιμανδρίτη Θεοφύλακτο Θησέα, 
με συγκεκριμένες προτάσεις για τη σύναψη του δανείου και τη δημιουργία 
τακτικού σώματος Φιλελλήνων, που θα συμμετείχαν στον ελληνικό αγώνα. 
Στη συνέχεια ο Nτε Bιντζ μερίμνησε, ώστε, τον Iανουάριο του 1824, το 
χρηματιστηριακό πρακτορείο Χ. Χέντρικς (H. Hendriks) να δημοσιεύσει 
σε αγγλικές εφημερίδες και σε ειδικά έντυπα την προκήρυξη, με την οποία 
εξαγγέλλετο η σχετική αίτηση.

Η ενέργεια αυτή, όμως, δεν είχε την επίσημη έγκριση των μελών του 
Bουλευτικού Σώματος, που την ίδια εποχή διαπραγματεύονταν στο Λονδίνο 
τη σύναψη μεγάλου δανείου για τις δικές τους άμεσες ανάγκες με τους 
απεσταλμένους τους, Iωάννη Oρλάνδο και Aνδρέα Λουριώτη. Ένας δε από 
τους κυριότερους λόγους της εναντίωσής τους ήταν και η δυσπιστία, που 
είχε δημιουργηθεί στα μέλη του φιλελληνικού κομιτάτου της βρετανικής 
πρωτεύουσας και στους χρηματιστηριακούς κύκλους της πόλης, αφού 
διαπίστωναν ότι δύο διαφορετικές ομάδες επεδίωκαν την εξασφάλιση 
παρόμοιου δανείου για τη χρηματοδότηση της επανάστασης. Tο ζήτημα 
περιπλέχθηκε περαιτέρω, όταν έγινε γνωστή και η προσπάθεια, που τα 
μέλη του Tάγματος των Iπποτών της Mάλτας κατέβαλλαν την ίδια ακριβώς 
περίοδο στο Λονδίνο, για να συνάψουν δάνειο, το οποίο θα χρησιμοποιείτο, 
δήθεν, για την απελευθέρωση της Kύπρου, ενώ στην πραγματικότητα κύριος 
στόχος τους ήταν η κατάληψη της Pόδου ή κάποιου άλλου νησιού του 
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Aιγαίου και η εκεί εγκατάστασή τους29.

Aς σημειωθεί ότι οι δύο επιτροπές, των Kυπρίων με επικεφαλής τον 
Έξαρχο Iωαννίκιο και τους εκπροσώπους του Bουλευτικού Σώματος, 
Oρλάνδο και Λουριώτη, συναντήθηκαν στο Λονδίνο, χωρίς, όμως, να 
επιτύχουν συντονισμό των ενεργειών τους. Aντίθετα, είχε ως αποτέλεσμα να 
καταγγελθούν οι Nτε Bιντζ και Έξαρχος Iωαννίκιος, ότι ενεργούσαν χωρίς 
επίσημη εξουσιοδότηση, γεγονός που προκάλεσε αναμεταξύ τους κατηγορίες 
περί τυχοδιωκτισμού και δημιούργησε διάσπαση και επιβλαβή διαίρεση. 
Ύστερα από την εξέλιξη αυτή οι Nτε Bιντζ και Iωαννίκιος απέστειλαν 
στην Eλλάδα, τον Aύγουστο του 1824, τον γιο του πρώτου, Δημήτριο, και 
τον Kερκυραίο Γεώργιο Δημητρίου Παπανικόλα, με επιστολές τους, όπου 
εξηγούσαν τη σημασία που θα είχε η εκστρατεία απελευθέρωσης της Kύπρου, 
αφού θα προκαλούσε αντιπερισπασμό στους κατακτητές και θα δημιουργούσε 
μια ισχυρή πολεμική και πλουτοφόρο βάση για τον ελληνικό αγώνα. Παρόλα 
αυτά, τα μέλη του Bουλευτικού Σώματος ενέμεναν στην αντίθεσή τους για 
σύναψη τοπικών δανείων, αφού θεωρούσαν ότι έβλαπταν την εξασφάλιση 
του γενικότερου δανείου30.

Παρόμοια άποψη είχαν και πολλοί επιφανείς Kύπριοι, οι οποίοι 
αγωνίζονταν τότε στην Eλλάδα, όπως οι Kυπριανός Θησέας, Xαράλαμπος 
Mάλης, Kυπρίδημος Γεωργιάδης, Γεώργιος Δαυίδ Oικονομίδης και Δημήτριος 
Oικονομίδης, οι οποίοι απέστειλαν σχετική επιστολή, ημερομηνίας 2 Aπριλίου 
1825, στα μέλη του Eκτελεστικού Σώματος.  Oι ανωτέρω, αν και αποδέχονταν 
τους σχεδιασμούς των Nτε Βιντζ και Έξαρχου Iωαννικίου, δεν συμφωνούσαν 
στην εκχώρηση σε άλλους του δικαιώματος να ενεργούν για τον υπέρ της 
ελευθερίας αγώνα της ιδιαίτερης πατρίδας τους. Tο γεγονός αυτό συνέτεινε 
τελικά, ώστε το φιλόδοξο σχέδιο της συγκρότησης εκστρατευτικού σώματος, 
για την απελευθέρωση και της Kύπρου, να ναυαγήσει31.

29 .  Για τις προσπάθειες των Iπποτών της Mάλτας να συνάψουν δάνειο στο Λονδίνο βλ. 
Αναστάσιου Λιγνάδη, Το πρώτον δάνειον της Ανεξαρτησίας, Αθήνα 1970, σ. 143-156· Eμ. 
Πρωτοψάλτη, H Kύπρος εις τον αγώνα του 1821, ό.π., σ. 25-30.
30 .   Για τη στάση της ελληνικής αντιπροσωπείας στο Λονδίνο έναντι των προσπαθειών για 
τη σύναψη του κυπριακού δανείου βλ. Αν. Λιγνάδη, Το πρώτον δάνειον της Ανεξαρτησίας, 
ό.π., σ. 137-142.
31 . Για το ζήτημα αυτό βλ. Σπύρου Λουκάτου, «Κυπριακαί σελίδες της ελληνικής 
εθνεγερσίας», Πρακτικά του Πρώτου Διεθνούς Kυπριολογικού Συνεδρίου, τ. Γ-1΄, Λευκωσία 
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Ας σημειωθεί ότι την ίδια περίοδο ορισμένοι από τους ανωτέρω Kυπρίους, 
που αγωνίζονταν στην Eλλάδα, όπως ο Kυπριανός Bικέντιος, σε συνεργασία 
με Έλληνες οπλαρχηγούς, σχεδίασαν τη δημιουργία αντιπερισπασμού στις 
τουρκικές στρατιωτικές δυνάμεις με την πρόκληση επανάστασης στον Λίβανο 
και στη Συρία και μυστική εκστρατεία απελευθέρωσης της Kύπρου. Παρά τις 
διαφωνίες, που προέκυψαν ανάμεσά τους, αφού το Bουλευτικό Σώμα δεν 
ευνοούσε κάτι τέτοιο, απεστάλησαν για τον σκοπό αυτό, τον Mάρτιο του 
1826, 14 πλοία και 2,000 άνδρες, που, όμως, απέτυχαν οικτρά, λόγω κακής 
οργάνωσης. Kατηγορήθηκαν δε για ληστείες και λεηλασίες, τόσο στον 
Λίβανο, όσο και στην Kύπρο32.

H συμμετοχή της Kύπρου στην επανάσταση του 1821 και οι σφαγές της 
9ης Ιουλίου του 1821 υπήρξαν οι βασικοί λόγοι, ώστε ο πρώτος Kυβερνήτης 
της Eλλάδας, Iωάννης Kαποδίστριας, να αναφέρει, το 1827, σε εκπρόσωπο 
του Aγγλικού Yπουργείου των Eξωτερικών, ότι θεωρούσε πως τα όρια του υπό 
ίδρυση ελληνικού κράτους καθορίζονταν «υπό του αίματος, του εκχυθέντος 
εις τα σφαγεία των Kυδωνιών, της Kύπρου, της Xίου, της Kρήτης, των Ψαρών 
και του Mεσολογγίου». Παρόμοια ήταν η αναφορά του και σε υπόμνημα, 
που υπέβαλε, τον Oκτώβριο του 1828, στους πρεσβευτές των Mεγάλων 
Δυνάμεων, οι οποίοι συνεδρίαζαν στον Πόρο, όπου τόνιζε ότι η ιστορία και 
τα αρχαιολογικά μνημεία μαρτυρούν ότι «η Pόδος, η Kύπρος και τόσαι άλλαι 
ακόμη (νήσοι) είναι της Eλλάδος διαμελίσματα». Tην ίδια περίοδο, οι Kύπριοι 
Αρχιερείς και ορισμένοι από τους πλέον επιφανείς προύχοντες του νησιού, 
με δύο επιστολές τους προς τον Kαποδίστρια, ζητούσαν τη βοήθειά του για  
την απελευθέρωσή του και κατ’ επέκταση τη συμπερίληψή του στο ελληνικό 
κράτος33. Tο ίδιο ζήτημα τέθηκε έκτοτε επανειλημμένως.

1973, σ. 197-226· Nτίνου Kονόμου, «Eνέργειες για τη σύναψη κυπριακού δανείου κατά 
την ελληνική εθνεγερσία», Eπετηρίς Kέντρου Eπιστημονικών Eρευνών 6 (1972-1973) 237-
268, όπου σε αμφότερα παρατίθενται και σχετικές επιστολές του Ιωαννικίου. Ωστόσο, ο 
τελευταίος, παρά τη βεβαιωμένη εμπλοκή του στην όλη προσπάθεια και τη στήριξη, που 
παρέσχε στις ενέργειες του Ντε Βιντζ, σε μεταγενέστερο κείμενό του παρουσιάζει ως ύποπτη 
και συμφεροντολογική τη στάση του, όπως και του Αρχιμανδρίτη Θεοφύλακτου Θησέα. Βλ. 
Μονής Μαχαιρά (έκδ.), Αρχιεπίσκοπος Κύπρου Κυπριανός. Aρχείον Kειμένων, ό.π., σ. 412-416.
32 . Eμ. Πρωτοψάλτη, H Kύπρος εις τον αγώνα του 1821, ό.π., σ. 58-82· B. Σφυρόερα, Ωδίνες 
και οδύνη μιας Eπανάστασης, ό.π., σ. 19-23.
33 . Για τον Kαποδίστρια και την Kύπρο βλ. Νίκου Καραπατάκη, Ο Ιωάννης Καποδίστριας και 
η Κύπρος, Κύπρος 1970· Eμ. Πρωτοψάλτη, H Kύπρος εις τον αγώνα του 1821, ό.π., σ. 82-108· 
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Το ως άνω άρθρο δημοσιεύτηκε  και στον τόμο της Ιεράς Συνόδου της Εκκλησίας της 
Ελλάδος (έκδ.), Ο Διεθνής περίγυρος και ο Φιλελληνισμός κατά την Ελληνική Επανάσταση. 
Πρακτικά Ε΄ Συνεδρίου, Αθήνα 2017, σ. 307-318.

Σπύρου Παπαγεωργίου, O Kαποδίστριας και οι ρίζες του Kυπριακού, Aθήνα 1977· Σπύρου 
Λουκάτου, «Kαποδίστριας και Kύπρος», Πρακτικά του Δευτέρου Διεθνούς Kυπριολογικού 
Συνεδρίου, τ. Γ΄, Λευκωσία 1987, σ. 99-127· Nίκου Oρφανίδη (επιμ.), Tιμή στον Iωάννη 
Kαποδίστρια, Λευκωσία 2008 (ιδίως βλ. Πέτρου Παπαπολυβίου, «Καποδίστριας και Κύπρος», 
ό.π., σ. 102-129)· Γιώργου Γεωργή (επιμ.), Ο Κυβερνήτης Ιωάννης Καποδίστριας. Κριτικές 
προσεγγίσεις και επιβεβαιώσεις, Αθήνα 2015 (ιδίως βλ. Μαρίας Παναγιώτου, «Όψεις της 
ελληνικής ναυτιλιακής ανάπτυξης επί Καποδίστρια και ελληνικά πλοία στην Κύπρο, 1828-
1831», ό.π., σ. 215-229· Αριστείδη Κουδουνάρη, «Οικογένεια Γονέμη (η εκ μητρός καταγωγή 
του Κυβερνήτη)», ό.π., σ. 251-254· Κυριάκου Ιακωβίδη, «Κύπριοι στη διοίκηση Καποδίστρια», 
ό.π., σ. 255-266).

ΜΝΗΜΕΙΟ ΣΤΗΝ ΠΛΑΤΕΙΑ ΦΙΛΕΛΛΗΝΩΝ ΣΤΟ ΝΑΥΠΛΙΟ.
ΑΝΗΓΕΡΘΗ ΤΟ 1903 ΕΙΣ ΜΝΗΜΗΝ ΤΩΝ ΠΕΣΟΝΤΩΝ ΓΑΛΛΩΝ ΦΙΛΕΛΛΗΝΩΝ ΠΟΥ 
ΑΓΩΝΙΣΤΗΚΑΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΕΛΕΥΘΕΡΩΣΗ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ 

ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΗΣ.



ΠΑΝΗΓΥΡΙΚΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ 28Η 
ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 1940

a
ΚΑΘΕΔΡΙΚΟΣ ΑΓΙΟΥ ΙΩΝΝΝΟΥ

ΠΕΤΡΟY ΠΑΠΑΠΟΛΥΒΙΟΥ, ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗ ΚΑΘΗΓΗΤΗ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ 
ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑΣ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΚΥΠΡΟΥ

Το να γιορτάζει ένας λαός ή ένα έθνος τις επετείους του, είναι καθήκον 
και υποχρέωση των νεοτέρων, και η ελάχιστη απότιση χρέους και 
οφειλής σε αυτούς που θυσιάστηκαν για το καλό των πολλών, την 

εθνική ελευθερία και ανεξαρτησία. Είναι παράλληλα, απαραίτητο τμήμα 
της διατήρησης των εθνικών συμβολισμών, χωρίς μεγαλοστομίες και 
ρητορικές υπερβολές, της συλλογικής μνήμης και των βασικών στοιχείων 
που διαμορφώνουν την κοινή ταυτότητα, σε έναν κόσμο και ένα διεθνές 
περιβάλλον που μεταβάλλεται και μεταμορφώνεται. Βέβαια, με το να τιμούμε 
και μόνο τυπικά και μηχανικά τις εθνικές επετείους, ή χάριν της αργίας, δεν 
μας χορηγείται πιστοποιητικό διαγωγής του σωστού δημοκρατικού πολίτη, 
ούτε μας δίνονται εξ αποκαλύψεως τα αναγκαία διδάγματα και οι λύσεις για 
τα σύγχρονα προβλήματα της χώρας μας και του Ελληνισμού.

Τι ήταν λοιπόν η 28η Οκτωβρίου 1940, την εβδομηκοστή εβδόμη επέτειο 
της οποίας τιμούμε και εμείς σήμερα στη Λευκωσία, στην ημικατεχόμενη 
Κύπρο, μαζί με τον απανταχού Ελληνισμό; Προφανώς η ημέρα του Όχι είναι 
μια από τις μεγαλύτερες, σε συμβολισμό και ακτινοβολία, ημέρες της ιστορίας 
του Νεότερου Ελληνισμού. Μια ημέρα, όπου η Ελλάδα, 18 χρόνια μετά την 
τραγωδία της μικρασιατικής καταστροφής, και αφήνοντας πίσω τον Εθνικό 
Διχασμό και τον ταραχώδη Μεσοπόλεμο με την πολιτική αστάθεια και μια 
μακρά δικτατορία, με πρωτοφανή εθνική ομοψυχία απάντησε στο ιταλικό 
τελεσίγραφο, απορρίπτοντάς το, διά στόματος του Ιωάννη Μεταξά και διά 
του καθολικού παλλαϊκού και πανεθνικού συναγερμού στο μέτωπο και 
στα μετόπισθεν, με την παράλληλη κινητοποίηση του παροικιακού και του 
υπόδουλου Ελληνισμού.
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Με την 28η Οκτωβρίου 1940 η Ελλάδα, μια μικρή χώρα, με το ηθικό 
ανάστημα και το βάρος που της αναλογούσε, στον κορυφαίο ιδεολογικό 
διχασμό της παγκόσμιας ιστορίας, τον πρώτο ουσιαστικά σε αυτό το μέγεθος, 
δεν επέλεξε το φασιστικό στρατόπεδο, ούτε την επιτήδεια ουδετερότητα, 
όπως οι γείτονες, πληρώνοντας βαρύτατο τίμημα για αυτή την επιλογή. Όχι 
μόνο με τον φόρο του αίματος στον ελληνοϊταλικό πόλεμο αλλά, κυρίως, 
με το μαρτύριο της τριπλής φασιστικής κατοχής, που επέβαλε ο χιτλερικός 
στρατός και το άγος του αγκυλωτού σταυρού στην Ακρόπολη, μέχρι την 
απελευθέρωση, τον Οκτώβριο του 1944. 

Ο ελληνικός λαός αντιστάθηκε στις σιδερόφρακτες φασιστικές ορδές με 
τα στρατευμένα παιδιά του στα ηπειρωτικά βουνά και στο αλβανικό μέτωπο, 
σε εξαιρετικά αντίξοες συνθήκες, στο χιόνι και στη λάσπη, χωρίς κάλυψη 
αεροπορίας, με προβλήματα στην επιμελητεία, παλεύοντας και εναντίον των 
στοιχείων της φύσης. Και στα μαρτυρικά χρόνια της Κατοχής η πανεθνική 
αντίσταση των Ελλήνων, ένοπλη και μαζική, παρά τις ομηρίες, τις ομαδικές 
εκτελέσεις αντιποίνων και την τρομοκρατία, αποτελεί φαινόμενο που πρέπει 
να τιμάμε, να μελετούμε και να μην ξεχνάμε, ειδικά σήμερα που ο φασισμός, 
εκμεταλλευόμενος τις δύσκολες  κοινωνικές συνθήκες, τη φτώχια και την 
εξαθλίωση σηκώνει ξανά το εφιαλτικό κεφάλι του στην Ευρώπη. 

Και η ιδιαίτερή μας πατρίδα, η Κύπρος; Παρούσα στον Δεύτερο 
Παγκόσμιο πόλεμο από την έναρξή του, το 1939, ως βρετανική Αποικία, 
και έχοντας ήδη στείλει άνδρες στο Δυτικό Μέτωπο, στη Δουγκέρκη και 
στη Βόρεια Αφρική, σείστηκε συθέμελα την 28η Οκτωβρίου 1940. Τότε το 
νησί μας και οι κάτοικοί του συστρατεύθηκαν με ομοψυχία στο στρατόπεδο 
των συμμάχων της Ελλάδας. Ο λαϊκός ενθουσιασμός που ακολούθησε την 
είδηση της έκρηξης του ελληνοϊταλικού πολέμου, οδήγησε στην κατάργηση 
των αυστηρών νόμων της «Παλμεροκρατίας», και οι κυπριακοί δρόμοι 
κατακλύστηκαν και πάλι, εννέα ακριβώς χρόνια μετά τα Οκτωβριανά 
του 1931, από ελληνικές (και λιγότερες τουρκικές και αγγλικές) σημαίες, 
σηματοδώντας την παταγώδη αποτυχία της βρετανικής αντεπαναστατικής 
πολιτικής στην Κύπρο στη δεκαετία του 1930. Μια άλλη συνέπεια του 
λαϊκού ενθουσιασμού ήταν η έξαρση του εθελοντικού ρεύματος: Μετά από 
έκκληση του Τοποτηρητή του Αρχιεπισκοπικού θρόνου Μητροπολίτη Πάφου 
Λεοντίου, χιλιάδες Κύπριοι γράφτηκαν σε ειδικούς καταλόγους, που άνοιξε 
η κυπριακή Εκκλησία, ως εθελοντές για τον ελληνικό στρατό, ενώ ανάλογη 
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αύξηση παρουσίασε η στρατολόγηση και στο «Κυπριακό Σύνταγμα», που είχε 
ήδη ιδρυθεί από τους Βρετανούς. 

Παρά τις προσπάθειες του Μητροπολίτη Πάφου και την εγγραφή χιλιάδων 
Κυπρίων στους καταλόγους για εθελούσια στράτευση στον ελληνικό στρατό, 
η βρετανική κυβέρνηση δεν επέτρεψε αυτή την κατάταξη. Έτσι, η συντριπτική 
πλειοψηφία των στρατολογηθέντων νησιωτών στελέχωσε τελικά το «Κυπριακό 
Σύνταγμα» και την «Κυπριακή Εθελοντική Δύναμη». Και οι κυπριακές θυσίες 
είναι βαρύτατες στον πανανθρώπινο αγώνα εναντίον του φασισμού: Από τους 
Κυπρίους εθελοντές του βρετανικού στρατού, Έλληνες, Τούρκους, Αρμένιους, 
Μαρωνίτες, και Λατίνους, σκοτώθηκαν ή αποβίωσαν εν υπηρεσία 373 άνδρες 
και μια γυναίκα. Τάφοι και κενοτάφια Κυπρίων στρατιωτών του Β΄ Παγκοσμίου 
πολέμου, εντοπίζονται στην Κύπρο και σε άλλες 23 χώρες, σε 72 στρατιωτικά 
κοιμητήρια και μνημεία πολέμου. Στα κοιμητήρια της Ελλάδας είναι θαμμένοι 
οι περισσότεροι Κύπριοι στρατιώτες του πολέμου, 100 συνολικά, αριθμός που 
δείχνει το μέγεθος των κυπριακών θυσιών στην εκστρατεία στην Ελλάδα, το 
1941. Τη μεγαλύτερη συγκίνηση στον σημερινό ερευνητή προκαλούν οι τάφοι 
τριών Κυπρίων στρατιωτών του βρετανικού στρατού στη Σιγκαπούρη, το 
Χονγκ Κογκ και στο Ιμπχάλ της Ινδίας, κοντά στα σύνορα με την Μπούρμα. 
Σύμφωνα με τη γνωστή θουκυδίδεια ρήση, παρά την «ανωνυμία» τους, και 
παρότι θάφτηκαν χιλιάδες χιλιόμετρα μακριά από την Κύπρο, παραμένουν 
«άνδρες επιφανείς», αφού έχασαν τη ζωή τους προασπίζοντας τα υψηλότερα 
ιδανικά της γενιάς τους και της ανθρωπότητας, της ελευθερίας και της 
επικράτησης της δικαιοσύνης. Της δικαιοσύνης και της ελευθερίας που ο ήλιός 
τους  αναμένεται, ακόμη, και στην Κύπρο…

Ένας άλλος τομέας που εκδηλώθηκε γενναιόδωρη η κυπριακή 
συμπαράσταση προς τη συμμαχική προσπάθεια, αλλά κυρίως προς την 
Ελλάδα, ήταν η οικονομική ενίσχυση με τη διεξαγωγή εράνων. Η επιτυχία 
των εράνων τις ημέρες που ακολούθησαν την 28η Οκτωβρίου 1940 ήταν 
χωρίς προηγούμενο, αφού συγκεντρώθηκε ένα σεβαστό χρηματικό ποσό και 
εκατοντάδες κιβώτια με τρόφιμα και είδη ρουχισμού, ενώ δεκάδες χιλιάδες 
Κύπριοι, άνδρες και γυναίκες, οι παππούδες μας και οι γιαγιάδες μας, μέσα 
σε κλίμα έντονης συγκινησιακής φόρτισης και ενθουσιασμού πρόσφεραν 
τα δακτυλίδια τους και άλλα προσωπικά τους είδη και χρυσαφικά, 
μεγάλης υλικής αλλά κυρίως συναισθηματικής αξίας, στους δίσκους που 
περιφέρονταν στους ναούς, με την ευλογία της Εθναρχούσης Εκκλησίας, 
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για τη στρατιωτική ενίσχυση της Ελλάδας. Οι μετριότεροι υπολογισμοί για 
το συνολικό χρηματικό ποσό των κυπριακών εράνων υπέρ των αναγκών της 
Ελλάδας κατά τη διάρκεια του πολέμου κυμαίνονται στις 300 - 350 χιλιάδες 
λίρες. Σε μια εποχή που η οικονομική κατάσταση του Κύπριου αγρότη ήταν 
άθλια και οι πιο πάνω εισφορές και ο «οβολός της χήρας» εξοικονομούνταν 
κυριολεκτικά με αίμα.

Μακαριώτατε, Εξοχώτατε κύριε πρόεδρε,

Ανεξάρτητα από το μέγεθος της κυπριακής προσφοράς στον πόλεμο κατά 
του φασισμού, και τις ποσότητες του νεανικού αίματος που χύθηκε, πρέπει 
να τονιστεί ότι η μαζική συμμετοχή των κατοίκων της μεγαλονήσου στον 
Δεύτερο Παγκόσμιο πόλεμο είχε κατ’ εξοχήν ελληνοκεντρικό χαρακτήρα 
και συνδεόταν με την αναμενόμενη εθνική αποκατάσταση της Κύπρου. Στο 
αποχαιρετιστήριο μήνυμά του προς τους Κύπριους εθελοντές του ελληνικού 
στρατού, τον Δεκέμβριο του 1940, στην Αθήνα, ο εξόριστος Μητροπολίτης 
Κυρηνείας Μακάριος, ανέφερε και τα εξής: 

Η Κύπρος πυκνώνουσα και σήμερον, όπως εις κάθε στιγμήν της ζωής του 
Έθνους τας ελληνικάς ηρωϊκάς φάλαγγας, δεν συνεχίζει απλώς την ελληνικήν 
παράδοσιν του αμύνεσθαι περί Πάτρης, αλλ’ ακολουθεί τον δρόμον της 
αιωνίας αυτής προσηλώσεως και αφοσιώσεως προς την αθάνατον Μητέρα. 

Σε ανάλογο ύφος, τον Μάιο του 1942, ο τοποτηρητής του αρχιεπισκοπικού 
θρόνου μητροπολίτης Πάφου Λεόντιος, σε υπόμνημά του προς τον κυβερνήτη 
της Κύπρου Τσαρλς Γούλλεϋ, υποστήριζε ότι ο κυπριακός λαός βοηθούσε 
τους συμμάχους, «έχων αντικειμενικόν σκοπόν την Ανάστασιν της Μεγάλης 
Ελλάδος και την Ένωσιν της Κύπρου μετά της Ελλάδος».

Αλλά και από την πλευρά της, ένα χρόνο αργότερα, τον Ιούνιο του 
1943, η Κεντρική Επιτροπή του ΑΚΕΛ, του μεγαλύτερου κόμματος την εποχή 
εκείνη, που είχε ιδρυθεί τον Απρίλιο του 1941, ανακοινώνοντας την ιστορική 
απόφαση για κατάταξη εκατοντάδων μελών και στελεχών του κόμματος στον 
βρετανικό στρατό, τόνιζε ότι η εθελοντική στρατολόγηση γινόταν «προς 
ενίσχυσιν του αγώνος δι’ απελευθέρωσιν της Ελλάδος από την χιτλερικήν 
τυραννίαν, απελευθέρωσιν των υποδούλων χωρών και εξασφάλισιν του 
εθνικού, πολιτικού και κοινωνικού μέλλοντος της νήσου». 

Βέβαια, σε επίπεδο διακηρύξεων, τόσο η ελληνική αντίσταση στον φα-
σισμό όσο και η κυπριακή συμμετοχή στον Δεύτερο Παγκόσμιο πόλεμο, 
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επαινέθηκαν σε πολλές ευκαιρίες από Βρετανούς πολιτικούς και στρατιω-
τικούς αξιωματούχους, και οι αόριστες υποσχέσεις μοιράζονταν αφειδώς και 
χωρίς κόστος. Πιο γνωστό παράδειγμα αποτελούν οι δηλώσεις του Άγγλου 
πρωθυπουργού Ουίνστον Τσώρτσιλ, του πατέρα της συμμαχικής νίκης, κατά 
την επίσκεψή του στην Κύπρο, τον Ιανουάριο του 1943: «Μετά το τέλος 
του πολέμου τούτου, το όνομα της Κύπρου θα περιλαμβάνεται εις τον 
κατάλογον εκείνων, τα οποία κατέστησαν άξια, όχι μόνον των Ηνωμένων 
λαών, οι οποίοι τώρα συμπολεμούν, αλλά, ως ακραδάντως πιστεύω, και των 
μελλουσών γενεών της ανθρωπότητος.» 

Τα παραπάνω εξηγούν γιατί πολέμησαν οι Έλληνες Κύπριοι στον 
Δεύτερο Παγκόσμιο πόλεμο και ειδικότερα το 1940-1941. Εξηγούν και γιατί 
ξαναπήραν τα όπλα για την ελευθερία τους το 1955-1959, όταν εξεγέρθηκαν 
απηυδισμένοι από τα αποικιακά «Ουδέποτε» και την ηχηρή διάψευση των 
ιδανικών του πολέμου, για ελευθερία και αυτοδιάθεση των μικρών λαών. 
Και προβάλλουν, για τη δική μας γενιά, ως αυστηρό και αδυσώπητο μέτρο 
σύγκρισης. Και εάν είναι δύσκολο, ίσως αδύνατο, να καταφέρουμε να γίνουμε 
«πολλώ κάρρονες τούτων», ας μην ξεχνάμε το χρέος και την οφειλή για αυτά 
που παραλάβαμε και, κυρίως, για αυτά που θα παραδώσουμε. 

 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑΚΗ  "ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΙΣ"



ΕΙΚΟΝΑ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΙΩΑΝΝΟΥ ΤΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΤΟΥ ΤΗΣ ΑΓΑΠΗΣ (1672).
ΚΑΘΕΔΡΙΚΟΣ ΝΑΟΣ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ

"ὃ ἑωράκαμεν καὶ ἀκηκόαμεν, ἀπαγγέλλομεν ὑμῖν, ἵνα καὶ ὑμεῖς κοινωνίαν 
ἔχητε μεθ' ἡμῶν· καὶ ἡ κοινωνία δὲ ἡ ἡμετέρα μετὰ τοῦ πατρὸς 

καὶ μετὰ τοῦ υἱοῦ αὐτοῦ  Ἰησοῦ Χριστοῦ. Kαὶ ταῦτα γράφομεν ὑμῖν, 
ἵνα ἡ χαρὰ ἡμῶν ᾖ πεπληρωμένη" (Α΄ ΙΩΑΝ. 1, 3-4).



EΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΑ ΧΡΟΝΙΚΑ
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΣΤΑΣΕΙΣ
ΤΟΥ ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΟΥ ΚΥΠΡΟΥ

ΚΑΙ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΗΣ ΙΕΡΑΣ ΣΥΝΟΔΟΥ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ
ΚΑΤΑ ΤΟΥΣ ΜΗΝΕΣ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟ - ΟΚΤΩΒΡΙΟ

ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΟΥ ΚΥΠΡΟΥ ΚΥΡΙΟΥ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΥ Β΄ 
ΧΡΟΝΙΚΑ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2017

Ζ Ζ Ζ

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
1 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ2017

Ο Μακαριώτατος Αρχιεπίσκοπος Κύπρου κ.κ. Χρυσόστομος τέλεσε 
τον καθιερωμένο αγιασμό στην ιερά Αρχιεπισκοπή, με την ευκαιρία της 
έναρξης του νέου Εκκλησιαστικού έτους.
Ακολούθως, δέχθηκε τον Υπουργό Μεταφορών κ. Μάριο Δημητριάδη, 
τον Διοικητή της 35ης Μοίρας Καταδρομών κ. Γιώργο Ζιώγα και τη νέα 
Διευθύντρια του Παγκυπρίου Γυμνασίου κα Σοφία Ιωάννου, στην οποία 
και παρέθεσε γεύμα.

ΣΑΒΒΑΤΟ
2 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2017

Προέστη της Θείας Λειτουργίας στον πανηγυρίζοντα ιερό Ναό Αγίου 
Μάμαντος Λακατάμειας.

ΤΡΙΤΗ 
5 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2017

Δέχθηκε τον αποχωρούντα Πρέσβη της Συρίας στην Κύπρο κ. Onfouan 
Naeb.
Προήδρευσε της Συνεδρίας του Διοικητικού Συμβουλίου των Εκπαι-
δευτηρίων της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κύπρου.

ΠΕΜΠΤΗ
7 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2017

Προήδρευσε της τακτικής Συνεδρίας της Ιεράς Συνόδου. Μετά το πέρας  
αυτής τέλεσε αγιασμό στη Θεολογική Σχολή Εκκλησίας Κύπρου, με 
την ευκαιρία της έναρξης του νέου ακαδημαϊκού έτους 2017-2018 και 
ευχήθηκε στους  σπουδαστές κάθε πρόοδο και κατά Θεόν προκοπή.



592 ΜΑΚΑΡΙΩΤΑΤΟΥ ΧΡΟΝΙΚΑ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
8 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2017

Προέστη της Θείας Λειτουργίας στον πανηγυρίζοντα ιερό Ναό Παναγίας 
Χρυσελεούσης Στροβόλου  και κήρυξε τον θείο λόγο. 

ΚΥΡΙΑΚΗ
10 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2017

Προέστη της Θείας Λειτουργίας στον Καθεδρικό ιερό Ναό Αγίου Ιωάννου. 
Το απόγευμα παρέστη και χαιρέτησε την εκδήλωση, την οποία διοργάνωσε 
η Ιερά Επισκοπή Καρπασίας, με την ευκαιρία της συμπλήρωσης 10 
χρόνων από την επανασύσταση της Ιεράς Επισκοπής Καρπασίας.  
Σ’ αυτήν παρευρέθηκαν ο Πρόεδρος της Κυπριακής Δημοκρατίας κ. Νίκος 
Αναστασιάδης, Μέλη της Ιεράς Συνόδου, επισημότητες και πλήθος λαού.

ΔΕΥΤΕΡΑ
11 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2017

Τέλεσε την εξόδιο ακολουθία του  εικοσιπεντάχρονου    Δημήτρη 
Αλεξάντερ Μαντέρνακ, στον ιερό Ναό Αγίου Σπυρίδωνος Γεροσκήπου, 
ο οποίος βρήκε τραγικό θάνατο    σε οδικό δυστύχημα.  

ΠΕΜΠΤΗ
14 ΣΕΠΤΕΜΒΙΟΥ 2017

Προέστη της Θείας Λειτουργίας στον πανηγυρίζοντα ιερό Ναό Τιμίου 
Σταυρού στο Στρόβολο. Το μεσημέρι δέχθηκε τον  αποχωρούντα Πρέσβη 
της Ιταλίας κ. Guido Cerboni.

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
15 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2017 Δέχθηκε την αποχωρούσα Πρέσβειρα της Σλοβακίας κα Oksana Tomova.

ΣΑΒΒΑΤΟ
16 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2017

Προέστη της Θείας Λειτουργίας στον ιερό Ναό   Αγίου Παντελεήμονα στη 
Μακεδονίτισσα, με την ευκαιρία των 10 χρόνων από τα εγκαίνια του ναού.

ΚΥΡΙΑΚΗ
17 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2017

Προέστη Αρχιερατικού Συλλείτουργου στον Ιερό Ναό  της του Θεού 
Σοφίας στο Στρόβολο, συμπαραστατούμενος από τους Μητροπολίτες 
Κωνσταντίας και Αμμοχώστου κ. Βασίλειο, Βόστρων κ. Τιμόθεο και τον 
Επίσκοπο Αρσινόης κ. Νεκτάριο.
Κατά τη διάρκεια της Θείας Λειτουργίας χειροτόνησε σε Πρεσβύτερο τον 
Αρχιδιάκονο της Εκκλησίας της Κύπρου και Διευθυντή της Θεολογικής 
Σχολής Εκκλησίας Κύπρου π. Κυπριανό Κουντούρη και ακολούθως τον 
χειροθέτησε  σε Πρωτοπρεσβύτερο.

ΔΕΥΤΕΡΑ
18 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2017

Δέχθηκε τον Μητροπολίτη Βολοκολάμσκ κ. Ιλαρίωνα, Πρόεδρο του 
Γραφείου Εξωτερικών Υποθέσεων του Πατριαρχείου Μόσχας,  ο οποίος 
συνοδευόταν  από τον Μητροπολίτη Ταμασού και Ορεινής κ. Ησαΐα.

ΠΕΜΠΤΗ
21 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2017

Τέλεσε τον καθιερωμένο Αγιασμό στο Παγκύπριο Γυμνάσιο και στο 
Γυμνάσιο Παλουριώτισσας με την ευκαιρία της έναρξης του νέου σχολικού 
έτους 2017-2018 και απηύθυνε ευχές και νουθεσίες προς τους καθηγητές 
και μαθητές.

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
22 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2017

Το μεσημέρι παρέθεσε επίσημο γεύμα στον Σεβασμιώτατο Μητροπολίτη 
Ελευθερουπόλεως κ. Χρυσόστομο  που συνοδευόταν  από 30 προσκυ- 
νητές.
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ΚΥΡΙΑΚΗ
24 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2017

Προέστη Αρχιερατικού Συλλείτουργου, συλλειτουργούντος του Σεβα-
σμιωτάτου Μητροπολίτου Κορωνείας κ. Παντελεήμονος, στον ιερό Ναό 
της του Χριστού Γεννήσεως στην Τάλα  και  τέλεσε το μνημόσυνο των 
αειμνήστων Γονέων του.

ΤΕΤΑΡΤΗ
27 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2017

Χοροστάτησε κατά την ακολουθία του εσπερινού στην πανηγυρίζουσα 
Ιερά Μονή  Αγίου Νεοφύτου του Εγκλείστου, συγχοροστατούντων: του 
Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Κορωνείας κ. Παντελεήμονος και του 
Επισκόπου Χύτρων και Ηγουμένου της ιεράς Μονής Αγίου Νεοφύτου 
κ. Λεοντίου. 

ΠΕΜΠΤΗ 
28 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2017

Προέστη του αρχιερατικού συλλείτουργου στην πανηγυρίζουσα ιερά 
Μονή Αγίου Νεοφύτου, συλλειτουργούντων των Πανιερωτάτων Μητρο-
πολιτών Πάφου κ. Γεωργίου,  Κορωνείας κ. Παντελεήμονος και των Θεο-
φιλεστάτων Επισκόπων Αρσινόης κ. Νεκταρίου και Χύτρων κ. Λεοντίου. 
Τον θείο λόγο εκφώνησε ο Πανιερώτατος Μητροπολίτης Κορωνείας 
κύριος Παντελεήμων.

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
29 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2017

Παρέστη στην τελετή αποφοίτησης των φοιτητών του Πανεπιστήμιου 
«Νεάπολις» στο ξενοδοχείο Coral Beach Hotel & Resort στην Πάφο.

ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΟΥ ΚΥΠΡΟΥ ΚΥΡΙΟΥ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΥ Β΄
ΧΡΟΝΙΚΑ ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ  2017

Ζ Ζ Ζ 

ΚΥΡΙΑΚΗ
1 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2017

Ο Μακαριώτατος Αρχιεπίσκοπος Κύπρου κ.κ. Χρυσόστομος και ο Πρό-
εδρος της Δημοκρατίας κ. Αναστασιάδης δέχθηκαν τον χαιρετισμό της 
στρατιωτικής παρέλασης,  κατά τον εορτασμό της επίσημης ημέρας της 
Κυπριακής Δημοκρατίας.

ΤΡΙΤΗ
3 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2017

Το μεσημέρι παρέθεσε γεύμα στον Υπουργό Παιδείας και Πολιτισμού 
κ. Κώστα Καδή και στους Διευθυντές των Σχολείων Μέσης Εκπαίδευσης 
της Επαρχίας Λευκωσίας, μέσα στα πλαίσια της συνεργασίας της 
Εκκλησίας και του Υπουργείου Παιδείας.

ΤΕΤΑΡΤΗ
4 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2017 Δέχθηκε τον Υπουργό Εσωτερικών κ. Κωνσταντίνο Πετρίδη.

ΚΥΡΙΑΚΗ 
8 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2017

Προέστη της Θείας Λειτουργίας στον ιερό Ναό Αγίου Πολυδώρου 
Καϊμακλίου. Κατά τη διάρκεια της Θείας Λειτουργίας χειροτόνησε σε 
διάκονο τον μοναχό Τριφύλλιο, απόφοιτο της Φιλοσοφικής Σχολής του 
Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, καταγόμενον από τον 
Λυθροδόντα.
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ΤΕΤΑΡΤΗ
11 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2017

Δέχθηκε τον Ύπατο Αρμοστή Ινδίας κ. Ravi Bangar.
Το απόγευμα προήδρευσε της συνεδρίας του Διοικητικού Συμβουλίου του 
Ιδρύματος Αρχιεπισκόπου Μακαρίου του Γ΄.

ΠΕΜΤΠΗ
12 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2017 Προήδρευσε της έκτακτης Συνεδρίας της Ιεράς Συνόδου.

ΚΥΡΙΑΚΗ
15 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2015 Το βράδυ παρέστη στο 11ο Κυπρο-ρωσικό γκαλά στο Προεδρικό Μέγαρο.

ΔΕΥΤΕΡΑ
16 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2017

Δέχθηκε τον Σύνδεσμο Υπατοπαθών Κύπρου.
Το απόγευμα προήδρευσε της Συνεδρίας του Δ.Σ. του Ταμείου Μαραθω-
νίου Αγάπης Αγνοουμένων.

ΤΡΙΤΗ
17 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2017

Δέχθηκε τον Πρόεδρο του διοικητικού συμβουλίου της ΑΗΚ κ. Ανδρέα 
Μαραγκό και την πρόξενο της Κύπρου στην Αμερική.

ΤΕΤΑΡΤΗ
18 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2017

Προέστη της Θείας Λειτουργίας στον πανηγυρίζοντα ιερό Ναό του Απο-
στόλου Λουκά στον συνοικισμό Κόκκινες στο Στρόβολο.

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
20 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2017 Δέχθηκε τον Υπουργό Διασποράς της Αρμενίας.

ΚΥΡΙΑΚΗ
22 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2017

Προέστη της Θείας Λειτουργίας στον ιερό Ναό Παναγίας του Τράχωνα. 
Κατά τη διάρκεια της Θείας Λειτουργίας χειροτόνησε σε διάκονο τον 
κ. Ανδρέα Χρίστου, τελειόφοιτο φοιτητή της Θεολογικής Σχολής του 
Α.Π.Θ.

ΔΕΥΤΕΡΑ
23 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2017

Δέχθηκε την Επιτροπή Εθνικής Άμυνας και Εξωτερικών υποθέσεων της 
Βουλής των Ελλήνων.

ΤΡΙΤΗ
24 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2017

Δέχθηκε τον νέο Πρέσβη της Παλαιστίνης στην Κύπρο κ. Jubran Taweel 
και τον νέο Πρέσβη της Σλoβακίας στην Κύπρο κ.Jan Skoda.

ΠΕΜΠΤΗ
26 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2017

Προέστη της Θείας Λειτουργίας στον πανηγυρίζοντα ιερό Ναό Αγίου 
Δημητρίου Ακροπόλεως, συλλειτουργούντος του Θεοφιλεστάτου Επισκό-
που Μεσαορίας κ. Γρηγορίου.

ΣΑΒΒΑΤΟ 
28 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2017

Προέστη της πανηγυρικής Δοξολογίας της Εθνικής Επετείου της 28ης 
Οκτωβρίου στον Καθεδρικό ιερό Ναό Αγίου Ιωάννου. Τον πρέποντα λόγο 
εκφώνησε ο Αναπληρωτής Καθηγητής Σύγχρονης Ελληνικής Ιστορίας του 
Πανεπιστημίου Κύπρου κ. Πέτρος Παπαπολυβίου.

ΚΥΡΙΑΚΗ 
29 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2017

Αναχώρησε για την Αθήνα, όπου συμμετέσχε στη 2η Διεθνή Διάσκεψη 
"Θρησκευτικός και Πολιτιστικός Πλουραλισμός και Ειρηνική Συνύπαρξη 
στην Μέση Ανατολή", που διοργάνωσε το ΥΠΕΞ της Ελλάδος, την οποία 
και προσφώνησε.
Στην Κύπρο, ο Μακαριώτατος, επέστρεψε με τη συνοδία του την Τρίτη, 
31 Οκτωβρίου 2017.
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 ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗ ΠΑΦΟΥ ΚΥΡΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ 
ΧΡΟΝΙΚΑ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2017

Ζ Ζ Ζ
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ

1 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2017

Ο Πανιερώτατος Μητροπολίτης Πάφου κύριος Γεώργιος χοροστάτησε 
στον εσπερινό και μίλησε στον πανηγυρίζοντα Ιερό Ναό Αγίου Μάμαντος 
στη Μηλιά.

ΣΑΒΒΑΤΟ
2 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2017

Συλλειτούργησε με τον Επίσκοπο Αρσινόης και κήρυξε στον πανηγυ-
ρίζοντα Ιερό Ναό Αγίου Μάμαντος στην Περιστερώνα Χρυσοχούς. 

ΚΥΡΙΑΚΗ
3 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2017

Λειτούργησε και κήρυξε στον Ιερό Ναό Αγίου Γεωργίου Μαραθούντας. 
Χειροθέτησε σε Οικονόμο τον εφημέριο του ναού π. Πέτρο Τιμοθέου.

ΤΡΙΤΗ
5 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2017

Χοροστάτησε στον εσπερινό και κήρυξε στον πανηγυρίζοντα Ιερό Ναό 
Αρχαγγέλου Μιχαήλ στη Λεμώνα. 

ΤΕΤΑΡΤΗ
6 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2017

Λειτούργησε και κήρυξε στον πανηγυρίζοντα Ιερό Ναό Αρχαγγέλου 
Μιχαήλ στην Ανώγυρα. 

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
8 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2017

Λειτούργησε και κήρυξε στον πανηγυρίζοντα Ιερό Ναό Παναγίας 
Χρυσελεούσης στην Κοίλη. 
Το βράδυ: μίλησε στο Δημαρχείο Στροβόλου με θέμα «Η Κουμανδαρία στη 
θρησκευτική ζωή της Κύπρου»

ΣΑΒΒΑΤΟ
9  ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2017

Λειτούργησε και κήρυξε στον Ιερό Ναό Αγίων Ανδρονίκου και Αθανασίας 
στα Μανδριά. Χειροτόνησε σε πρεσβύτερο τον διάκονο Σπύρο Σπύρου.

ΚΥΡΙΑΚΗ
10 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2017

Λειτούργησε και κήρυξε στον Ιερό Ναό Αγίου Χαραλάμπους Νέου Χωρίου, 
στην Αγλαντζιά και τέλεσε το μνημόσυνο των ηρώων της κατεχόμενης 
κοινότητας. 

ΠΕΜΠΤΗ
14 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2017

Λειτούργησε και κήρυξε στον Ιερό Ναό Αγίας Βαρβάρας Αργυρούπολης. 
Το βράδυ μίλησε σε εσπερίδα με θέμα «Οι Ακρίτες του Ελληνισμού: 
Πόντος–Κύπρος». Το θέμα της ομιλίας ήταν: «Η Κύπρος μπροστά στον 
κίνδυνο του εκτουρκισμού»

ΚΥΡΙΑΚΗ
17 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2017  

Λειτούργησε και κήρυξε στον Ιερό Ναό Αγίας Μαρίνης Δωράς. Τέλεσε το 
μνημόσυνο των ηρώων της κοινότητος. 

ΤΡΙΤΗ
19 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2017  

Χοροστάτησε κατά τον εσπερινό και μίλησε στον Ιερό Ναό Αποστόλου 
Ανδρέα στο Πισσούρι. 

18,19,20,21
 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2017 Τέλεσε τους αγιασμούς και μίλησε σε Γυμνάσια και Λύκεια της Πάφου.

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
22 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2017  

Λειτούργησε και κήρυξε στον πανηγυρίζοντα Ιερό Ναό Αγίου Φωκά 
Αθηαίνου.
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ΚΥΡΙΑΚΗ 
24 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2017

Λειτούργησε και κήρυξε στον Ιερό Ναό Αποστόλου Βαρνάβα Μεσόγης  
και τέλεσε το μνημόσυνο των ηρώων της κοινότητος.

ΔΕΥΤΕΡΑ
25 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2017 Τέλεσε τον αγιασμό και μίλησε στο Εσπερινό Γυμνάσιο Πάφου.

ΤΡΙΤΗ
26 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2017

Λειτούργησε και κήρυξε στον πανηγυρίζοντα Ιερό Ναό Αποστόλου 
Ιωάννου του Θεολόγου στο Πραστειό. 

ΠΕΜΠΤΗ
28 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2017

Συλλειτούργησε με τον Αρχιεπίσκοπο Κύπρου, τον Μητροπολίτη Κορω-
νείας και τους Επισκόπους Αρσινόης και Χύτρων στην πανηγυρίζουσα 
Ιερά Μονή Αγίου Νεοφύτου.  

ΣΑΒΒΑΤΟ 
30 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2017 Λειτούργησε και κήρυξε στον Ιερό Ναό Αγίου Γεωργίου Πενταλιάς.

ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗ ΠΑΦΟΥ ΚΥΡΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ 
 ΧΡΟΝΙΚΑ ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2017

Ζ Ζ Ζ
ΚΥΡΙΑΚΗ

1 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2017 Λειτούργησε και κήρυξε στον Ιερό Ναό Αγίας Μαρίνης Αρμίνου

ΠΕΜΠΤΗ
5 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2017

Χοροστάτησε κατά τον εσπερινό και κήρυξε στον πανηγυρίζοντα Ιερό Ναό 
Αγίου Κενδέου Πάφου. 

ΣΑΒΒΑΤΟ
7 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2017

Λειτούργησε και κήρυξε στον πανηγυρίζοντα Ιερό Ναό Αγίων Σεργίου και 
βάκχου στην Κισσούσα. 

ΚΥΡΙΑΚΗ
8 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2017

Λειτούργησε και κήρυξε στον Ιερό Ναό Αγίου Παντελεήμονος Χολετριών, 
όπου και προέστη του μνημοσύνου των ηρώων της κοινότητος. 

ΤΕΤΑΡΤΗ
11 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2017

Προήδρευσε συνεδρίας των στελεχών της Κατηχητικής Κίνησης της Ιεράς 
Μητρόπολης Πάφου στην οποίαν συζητήθηκαν τα προβλήματα εν όψει 
της νέας Κατηχητικής Χρονιάς. 

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 13 
ΚΑΙ 

ΣΑΒΒΑΤΟ 14
ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2017

α) Προέστη αγρυπνίας και εν συνεχεία της τελετής των εγκαινίων και της 
Θείας Λειτουργίας στο Ιερό Παρεκκλήσιο των Αγίων Κωνσταντίνου και 
Ελένης στο Όμοδος.
β) Μίλησε σε Ιερατικό Συνέδριο της Ιεράς Μητρόπολης Πάφου με θέμα το 
έργο της Κατήχησης.  

ΚΥΡΙΑΚΗ
15  ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2017

α) Λειτούργησε και κήρυξε στον Ιερό Ναό Αγίας Παρασκευής Γεροσκήπου.
β)Τέλεσε τον αγιασμό και μίλησε κατά τα εγκαίνια της νέας ανακαι-
νισμένης αίθουσας των κατηχητικών στην ενορία Αγίου Κενδέου Πάφου
γ) Προέστη της κηδείας του αγνοουμένου ήρωα της κοινότητας Δρύμου. 
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ΤΡΙΤΗ 
17 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2017

Χοροστάτησε κατά τον Εσπερινό και κήρυξε στον πανηγυρίζοντα Ιερό 
Ναό Αποστόλου Λουκά στα Κούκλια. 

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
20 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2017

Χοροστάτησε κατά τον Εσπερινό και κήρυξε στον πανηγυρίζοντα Ιερό 
Ναό Αγίου Ιλαρίωνος στην Επισκοπή.

ΣΑΒΒΑΤΟ
21 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2017  

Μίλησε σε συνέδριο των Χόσπις στην Πάφο με θέμα «Αναζήτηση της 
Αιωνιότητας».

ΚΥΡΙΑΚΗ
22 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2017  Λειτούργησε και κήρυξε στον Ιερό Ναό Αποστόλου Ανδρέα στο Πισσούρι.

ΔΕΥΤΕΡΑ 
23 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2017

Λειτούργησε και κήρυξε στον πανηγυρίζοντα Ιερό Ναό Αποστόλου 
Ιακώβου του Αδελφοθέου στα Κονιά. 

ΤΡΙΤΗ
 24 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2017

Τέλεσε τον Αγιασμό και μίλησε με θέμα «Οι εικόνες στην Ορθόδοξη 
Εκκλησία» στη Σχολή Καταναλωτών Πάφου.

ΤΕΤΑΡΤΗ
25 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2017

Χοροστάτησε κατά τον Εσπερινό και κήρυξε στον πανηγυρίζοντα Ιερό 
Ναό Αγίου Δημητρίου στη Νικόκλεια. 

ΠΕΜΠΤΗ
26 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2017

Λειτούργησε και κήρυξε στον πανηγυρίζοντα Ιερό Ναό Αγίου Δημητρίου 
στις Κάτω Πλάτρες. 

ΣΑΒΒΑΤΟ
28 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2017

Προέστη της Δοξολογίας για την εθνική επέτειο της 28ης Οκτωβρίου 1940 
στον Καθεδρικό Ναό Αγίου Θεοδώρου Πάφου

ΚΥΡΙΑΚΗ
29 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2017

Λειτούργησε και κήρυξε στον Ιερό Ναό Αγίας Μαρίνης Αναρίτας όπου 
προέστη του μνημοσύνου των ηρώων της κοινότητας. 

ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗ ΚΙΤΙΟΥ ΚΥΡΙΟΥ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΥ 
ΧΡΟΝΙΚΑ  ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2017

Ζ Ζ Ζ 
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ

1 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2017
Ο Πανιερώτατος Μητροπολίτης Κιτίου κύριος Χρυσόστομος χοροστάτησε 
στον πανηγυρίζοντα ιερό ναό αγίου Μάμαντος Τρούλλων.

ΚΥΡΙΑΚΗ
3 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2017 Λειτούργησε και κήρυξε στον ιερό Αποστόλου Ανδρέα Ορόκλινης.

ΤΡΙΤΗ
5 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2017

Χοροστάτησε στον πανηγυρίζοντα ιερό ναό Αρχαγγέλου Μιχαήλ στην 
Ορόκλινη.

ΠΕΜΠΤΗ
7 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2017 Χοροστάτησε στον ιερό ναό Τιμίου Προδρόμου Δρομολαξιάς.

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
8 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2017

Λειτούργησε και κήρυξε στον πανηγυρίζοντα ιερό ναό Παναγίας Φανε-
ρωμένης στη Λάρνακα.
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ΚΥΡΙΑΚΗ
10 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2017

Έλαβε μέρος στο Αρχιερατικό Συλλείτουργο στην Ιερά Μητρόπολη 
Ταμασού με την ευκαιρία των ονομαστηρίων του Σεβασμιωτάτου Μητρο-
πολίτη Ταμασού κ. Ησαΐα.

ΠΕΜΠΤΗ
14 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2017 Προέστη της καθιερωμένης αγρυπνίας στην Ιερά Μονή Σταυροβουνίου.

ΚΥΡΙΑΚΗ
17 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2017

Λειτούργησε και κήρυξε στον ιερό ναό Αποστόλου Βαρνάβα στον Συνοι-
κισμό Καμάρων στη Λάρνακα.

ΤΡΙΤΗ
19 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2017

Χοροστάτησε στον πανηγυρίζοντα ιερό ναό αγίου Ευσταθίου στο Συνοι-
κισμό Ζήνωνα στη Λάρνακα.

ΠΕΜΠΤΗ
21 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2017

Προέστη της εξοδίου ακολουθίας του μακαριστού πατρός Ανδρέα Καζέλα 
στον ιερό ναό αγίου Ιωάννου του Ρώσσου στο Συνοικισμό Κόκκινες.

ΚΥΡΙΑΚΗ
24 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2017

Λειτούργησε και κήρυξε στον πανηγυρίζοντα ιερό ναό αγίας Θέκλης στον 
Συνοικισμό Αγίων Αναργύρων στη Λάρνακα.

ΠΕΜΠΤΗ
28 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2017 Χοροστάτησε στον πανηγυρίζοντα ιερό ναό αγίου Κυριακού στο Κίτι.

ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗ ΚΙΤΙΟΥ ΚΥΡΙΟΥ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΥ 
ΧΡΟΝΙΚΑ  ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2017

Ζ Ζ Ζ
ΚΥΡΙΑΚΗ

1 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2017

Ο Πανιερώτατος Μητροπολίτης Κιτίου κύριος Χρυσόστομος λειτούργησε 
και κήρυξε στον ιερό ναό αγίου Κυριακού στο Κίτι και χειροτόνησε εις 
διάκονο τον Θεολόγο Γεώργιο Ορφανίδη.

ΚΥΡΙΑΚΗ
8 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2017

Λειτούργησε, κήρυξε και τέλεσε τα θυρανοίξια του ιερού ναού αγίου 
Σιλουανού του Αθωνίτου στα Περβόλια. Το εσπέρας χοροστάτησε 
στον πανηγυρίζοντα ιερό ναό αγίων Ανδρονίκου και Αθανασίας στην 
Ξυλοτύμπου.

ΣΑΒΒΑΤΟ
14 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2017

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

ΤΡΙΤΗ 
17 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2017 Χοροστάτησε στον ιερό ναό αγίου Γεωργίου στη Μάλτα.

ΚΥΡΙΑΚΗ
22 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2017

Συλλειτούργησε με τον Θεοφιλέστατο Επίσκοπο Φιλομυλίου κ. Ηλία στον 
Μητροπολιτικό ναό Σωτήρος. 

ΤΕΤΑΡΤΗ
25 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2017

Χοροστάτησε στον πανηγυρίζοντα ιερό ναό αγίου Δημητρίου στο Συν-
οικισμό Ξυλοφάγου.

ΣΑΒΒΑΤΟ
28 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2017

Προέστη της καθιερωμένης πανηγυρικής Δοξολογίας με την ευκαιρία της 
Εθνικής Επετείου της 28ης Οκτωβρίου 1940.
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ΚΥΡΙΑΚΗ
29 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2017 Λειτούργησε και κήρυξε στον Μητροπολιτικό ναό Σωτήρος στη Λάρνακα.

ΤΡΙΤΗ
31 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2017

Χοροστάτησε στον πανηγυρίζοντα ιερό ναό αγίων Αναργύρων Κοσμά και 
Δαμιανού στον Συνοικισμό αγίων Αναργύρων στη Λάρνακα.

ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗ ΚΥΡΗΝΕΙΑΣ ΚΥΡΙΟΥ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΥ 
ΧΡΟΝΙΚΑ  ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2017

Ζ Ζ Ζ
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ

1 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2017

Λειτούργησε στὸν Ἱερὸ Μητροπολιτικὸ Ναὸ Ἀπ. Βαρνάβα Κυρηνείας 
στὴν Κοκκινοτριμιθιὰ  καὶ στὴ συνέχεια τέλεσε, στὴν παρουσία ὅλων τῶν 
κληρικῶν τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως, τὴν τελετὴ τῆς Ἰνδίκτου γιὰ τὴν ἔναρξη 
τοῦ νέου ἐκκλησιαστικοῦ ἔτους.
Χοροστάτησε στὸν ἑσπερινὸ στὸν πανηγυρίζοντα Ἱερὸ Ναὸ Ἁγίου 
Μάμαντος Κυρηνείας στὸν Συνοικισμὸ Α΄ Κοκκινοτριμιθιᾶς. 

ΣΑΒΒΑΤΟ 
2 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2017

Τέλεσε τὴ Θεία Λειτουργία στὸν πανηγυρίζοντα Ἱερὸ Ναὸ Ἁγίου 
Μάμαντος Κυρηνείας στὸν Συνοικισμὸ Α΄ Κοκκινοτριμιθιᾶς. 

ΚΥΡΙΑΚΗ
3 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2017

Τέλεσε τὴ Θεία Λειτουργία στὸν Ἱερὀ Ναὸ Ἁγ.Γεωργίου στὸ Γούρρι.
 Ὁμίλησε σὲ σύναξη προσφύγων ἐκ Καλογραίας στὸ Πεντάκωμο.

ΤΕΤΑΡΤΗ
6 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2017

Τέλεσε Ἁγιασμὸ στὴν Π.Α.Ε.Ε.Κ. Κερύνειας καὶ βράβευσε τοὺς ἀρίστους 
μαθητὲς στὸν Δῆμο Λαπήθου.

ΠΕΜΠΤΗ
7 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2017 Παρέστη στὴν Συνεδρία τῆς Ἱερᾶς Συνόδου.  

ΠΕΜΠΤΗ
14 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2017

Τέλεσε τὴ Θεία Λειτουργία στὸν Ἱερὸ Μητροπολιτικὸ Ναὸ Ἀπ. Βαρνάβα 
Κυρηνείας στὴν Κοκκινοτριμιθιὰ καὶ τέλεσε τὴν ἀκολουθία τῆς Ὑψώσεως 
τοῦ Τιμίου Σταυροῦ.  

ΚΥΡΙΑΚΗ
17 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2017 Τέλεσε τὴ Θεία Λειτουργία στὸν Ἱερὸ Ναὸ Ἁγ. Παύλου στὴ Λευκωσία.

ΤΕΤΑΡΤΗ
27 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2017

Διοργάνωσε τὴν ἐτήσια Δημοσιογραφικὴ Διάσκεψη τῆς Παγκυπρίου 
Ὁμοσπονδίας Συνδέσμου Εὐημερίας Ἡλικιωμένων (τῆς ὁποίας πρεδρεύει) 
στὰ προσωρινὰ Γραφεῖα τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως στὴν Ἀγλαντζιά.

Κατά τὴ χρονικὴ  περίοδο  8-12,  23-25  καὶ  28-30 Σεπτεμβρίου,
ὁ Πανιερώτατος ἀπουσίαζε στὸ ἐξωτερικό.
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ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗ ΚΥΡΗΝΕΙΑΣ ΚΥΡΙΟΥ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΥ 
 ΧΡΟΝΙΚΑ ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2017

      Ζ Ζ Ζ
ΚΥΡΙΑΚΗ

1 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2017
Τέλεσε τὴ Θεία Λειτουργία στὸν Ἱ.Ναό Ἁγ. Παύλου  στὴ Λευκωσία καὶ 
τέλεσε τὸ Μνημόσυνο τοῦ προκατόχου του, κυροῦ Παύλου

ΤΡΙΤΗ
3 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2017

Παρέστη σὲ δεξίωση γιὰ τοὺς Ἡλικιωμένους (Π.Ο.Σ.Ε.Η.) στὸ Προεδρικὸ 
Μέγαρο.

ΤΕΤΑΡΤΗ
4 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2017 Παρέστη σὲ Ἐκδήλωση τοῦ Σωματείου «Ἡ Λάπηθος»

ΚΥΡΙΑΚΗ
8 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2017

Τέλεσε τὴ Θεία Λειτουργία στὸν Ἱερὸ Ναὸ Παναγίας Γλυκιώτισσας στὴ 
Λεμεσό.

ΔΕΥΤΕΡΑ
9 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2017

Τέλεσε τὴ Θεία Λειτουργία στὸν πανηγυρίζοντα Ἱερὸ Ναὸ Ἁγ. Ἀνδρονίκου 
καὶ Ἀθανασίας στὴν Ξυλοτύμπου.

ΠΕΜΠΤΗ
12 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2017 Παρέστη στὴ Συνεδρία τῆς Ἱερᾶς Συνόδου.

ΚΥΡΙΑΚΗ
15 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2017

Τέλεσε τὴ Θεία Λειτουργία στὸν Ἱ.Ναὸ Ἁγ. Μάμαντος στὸ Τραχώνι 
Λεμεσοῦ.  

ΚΥΡΙΑΚΗ
22 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2017 Τέλεσε τὴ Θεία Λειτουργία στὸν Ἱερὸ Ναὸ Ἀρχ. Μιχαὴλ στὰ Λατσιά.

ΚΥΡΙΑΚΗ
29 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2017

Τέλεσε τὴ Θεία Λειτουργία στὸν Ἱερὸ Μητροπολιτικὸ Ναὸ Ἀπ. Βαρνάβα 
Κυρηνείας στὴν Κοκκινοτριμιθιὰ καὶ στὴ συνέχεια ἀνέθεσε τὴν Ἐπιστασία 
τῆς Ἱερᾶς καὶ Σεβασμίας Μονῆς τοῦ Ἁγίου Παντελεήμονος τῆς Μύρτου 
στὸν Πανοσιολογιώτατο Ἀρχιμανδρίτη κ. Γεώργιο Νικολάου.

ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗ ΛΕΜΕΣΟΥ ΚΥΡΙΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ
 ΧΡΟΝΙΚΑ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2017

Ζ Ζ Ζ
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ

1 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2017

Ὁ Πανιερώτατος Μητροπολίτης Λεμεσοῦ κύριος Ἀθανάσιος χοροστάτησε 
κατά τήν ἀκολουθία τοῦ ἑσπερινοῦ στόν πανηγυρίζοντα ἱερό ναό Ἁγίου 
Μάμαντος Τραχωνίου.

ΠΕΜΠΤΗ
7 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2017

Χοροστάτησε κατά τήν ἀκολουθία τοῦ ἑσπερινοῦ στόν πανηγυρίζοντα 
ἱερό ναό Παναγίας Γλυκιώτισσας.

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
8 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2017

Τέλεσε τή Θεία Λειτουργία στόν πανηγυρίζοντα μητροπολιτικό ναό 
Παναγίας Παντανάσσης (Καθολικῆς).
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ΚΥΡΙΑΚΗ
9 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2017

Συμμετέσχε σέ πολυαρχιερατικό συλλείτουργο στόν ἱερό ναό Ἀποστόλου 
Ἀνδρέα καί πάντων τῶν ἐν τῇ Ρωσικῇ γῇ διαλαμψάντων Ἁγίων στό 
Ἐπισκοπειό, προϊσταμένου τοῦ Πανιερωτάτου Μητροπολίτου Ταμασοῦ καί 
Ὀρεινῆς κ.κ.Ἠσαΐα, ὁ ὁποῖος ἦγε τά ὀνομαστήριά του.

ΤΕΤΑΡΤΗ
13 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2017

Χοροστάτησε κατά τήν ἀκολουθία τοῦ ἑσπερινοῦ στόν πανηγυρίζοντα 
ἱερό ναό Τιμίου Σταυροῦ τῆς κοινότητας Ἀκρωτηρίου.

ΠΕΜΠΤΗ
14 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2017

Τέλεσε τή Θεία Λειτουργία στόν πανηγυρίζοντα ἱερό ναό Τιμίου Σταυροῦ 
τοῦ Συνοικισμοῦ Πάνω Πολεμιδιῶν.

ΚΥΡΙΑΚΗ
17 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2017

Τέλεσε τή Θεία Λειτουργία στόν ἱερό ναό Ἀρχαγγέλου Μιχαήλ 
Μονοβόλικου.

ΚΥΡΙΑΚΗ
24 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2017

Τέλεσε τή Θεία Λειτουργία στήν ἱερά μονή Τιμίου Προδρόμου Μέσα 
Ποταμοῦ.

ΤΡΙΤΗ
26 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2017

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

ΤΕΤΑΡΤΗ
27 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2017

Χοροστάτησε κατά τήν ἀκολουθία τοῦ ἑσπερινοῦ στόν πανηγυρίζοντα 
ἱερό ναό Ἁγίου Νεοφύτου τοῦ Συνοικισμοῦ Μακαρίου Γ’.

ΠΕΜΠΤΗ
28 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2017

Τέλεσε τή Θεία Λειτουργία στόν πανηγυρίζοντα ἱερό ναό Ἁγίου Νεοφύτου 
τοῦ Συνοικισμοῦ Μακαρίου Γ’.

ΣΑΒΒΑΤΟ
30 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2017 Τέλεσε τή Θεία Λειτουργία στόν ἱερό ναό Ἀποστόλου Φιλίππου Λατσιῶν.

 
ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗ ΛΕΜΕΣΟΥ ΚΥΡΙΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ

 ΧΡΟΝΙΚΑ ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2017

Ζ Ζ Ζ 

ΚΥΡΙΑΚΗ
1 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2017

Ὁ Πανιερώτατος Μητροπολίτης Λεμεσοῦ κύριος Ἀθανάσιος τέλεσε 
τή Θεία Λειτουργία στόν ἱερό ναό Ἁγίων Παϊσίου τοῦ Ἁγιορείτου καί 
Ἀρσενίου τοῦ Καππαδόκου.

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
13 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2017

Τέλεσε τή Θεία Λειτουργία κατά τή διάρκεια ἀγρυπνίας ἐπί τῇ μνήμῃ 
πάντων τῶν ἐν Λεμεσῷ διαλαμψάντων Ἁγίων στόν μητροπολιτικό ναό 
Παναγίας Παντανάσσης Καθολικῆς.

ΣΑΒΒΑΤΟ
14 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2017

Υποδέχθηκε τήν ἱερή εἰκόνα τοῦ Ἁγίου Φανουρίου ἡ ὁποία βρίσκεται στή 
νῆσο Ρόδο καί ἀκολούθως χοροστάτησε κατά τή διάρκεια τοῦ ἑσπερινοῦ 
στόν ἱερό ναό Ἁγίου Φανουρίου (περιοχή Λαϊκῆς Λευκοθέας).

ΚΥΡΙΑΚΗ
15 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2017 Τέλεσε τή Θεία Λειτουργία στόν ἱερό ναό Ἀποστόλου Ἀνδρέα Χαράκη.
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ΤΡΙΤΗ
17 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2017

Χοροστάτησε κατά τήν ἀκολουθία τοῦ ἑσπερινοῦ στόν πανηγυρίζοντα 
ἱερό ναό Ἀποστόλου Λουκᾶ τῆς κοινότητας Κολοσσίου.

ΤΕΤΑΡΤΗ
18 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2017

Τέλεσε τή Θεία Λειτουργία στόν πανηγυρίζοντα ἱερό ναό Ἀποστόλου 
Λουκᾶ, Ἁγίας Μαρίνας καί Ἁγίου Θύρσου τοῦ Συνοικισμοῦ Ἁγίου 
Ἀθανασίου.

ΠΕΜΠΤΗ
19 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2017

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

ΚΥΡΙΑΚΗ
22 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2017

Τέλεσε τή Θεία Λειτουργία στόν ἱερό ναό Μεταμορφώσεως τοῦ Σωτῆρος 
τῆς κοινότητας Λιμνάτη.

ΤΕΤΑΡΤΗ
25 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2017

Χοροστάτησε κατά τήν ἀκολουθία τοῦ ἑσπερινοῦ στόν πανηγυρίζοντα 
ἱερό ναό Ἁγίου Δημητρίου τῆς κοινότητας Βάσας (Σανίδας).

ΠΕΜΠΤΗ
26 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2017

Τέλεσε τή Θεία Λειτουργία στόν πανηγυρίζοντα  ἱερό ναό Ἁγίου 
Δημητρίου τῆς κοινότητας Συκόπετρας.

ΣΑΒΒΑΤΟ
28 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2017

Τέλεσε τή Θεία Λειτουργία στόν ἱερό ναό Παναγίας Πυργωτίσσης τῆς 
κοινότητας Πύργου, κατά τή διάρκεια τῆς ὁποίας χειροτόνησε εἰς Διάκονο 
τόν κ.Ἰωάννη Χριστοφῆ.

ΚΥΡΙΑΚΗ
29 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2017

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

 
ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗ ΜΟΡΦΟΥ ΚΥΡΙΟΥ ΝΕΟΦΥΤΟΥ

 ΧΡΟΝΙΚΑ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2017

Ζ Ζ Ζ
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ

1 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2017

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

ΣΑΒΒΑΤΟ
2 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2017

Τέλεσε τὴ Θεία Λειτουργία στὸν πανηγυρίζοντα ἱερὸ ναὸ τοῦ Ἁγίου 
Μάμαντος στὴν κοινότητα Ξυλιάτου.

ΚΥΡΙΑΚΗ
3 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2017

Τέλεσε τὴ Θεία Λειτουργία στὸν ἱερὸ ναὸ τοῦ Ἁγίου Αὐξιβίου στὴν 
κοινότητα Ἀστρομερίτη.

ΤΡΙΤΗ
5 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2017

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

ΠΕΜΠΤΗ
7 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2017

Χοροστάτησε κατὰ τὴν Ἀκολουθία τοῦ πανηγυρικοῦ Ἑσπερινοῦ τοῦ 
Γενεθλίου τῆς Θεοτόκου στὴν πανηγυρίζουσα ἱερὰ Μονὴ Παναγίας τοῦ 
Ἄρακος στὰ Λαγουδερά.
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ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
8 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2017

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

ΣΑΒΒΑΤΟ
9 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2017

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

ΚΥΡΙΑΚΗ
10 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2017

Τέλεσε τὴ Θεία Λειτουργία στὸν ἱερὸ ναὸ τοῦ Ὁσίου Σεραφείμ τοῦ Σαρὼφ 
στό ὁμώνυμο ἱερὸ Ἡσυχαστήριο τοῦ Ὁσίου στὴ Σκουριώτισσα.

ΤΕΤΑΡΤΗ
13 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2017

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 πανηγύρις 
τῶν ἐκτοπισθέντων κατοίκων τῆς  κατεχόμενης κοινότητας Κάτω Ζώδιας.

ΠΕΜΠΤΗ
14 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2017

Τέλεσε τὴ Θεία Λειτουργία καὶ κήρυξε τὸν θεῖο λόγο στὴν πανηγυρίζουσα 
ἱερὰ Μονὴ Τιμίου Σταυροῦ τοῦ Ἁγιασμάτι παρὰ τὴν κοινότητα τῆς  
Πλατανιστάσας.

ΠΕΜΠΤΗ
14 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2017

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

ΣΑΒΒΑΤΟ
16 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2017

Χοροστάτησε στὴν Ἀκολουθία τοῦ πανηγυρικοῦ Ἑσπερινοῦ στὸν πανη-
γυρίζοντα ἱερὸ ναὸ τοῦ Ἁγίου Αὐξιβίου στὴν κοινότητα Ἀστρομερίτη.  

ΚΥΡΙΑΚΗ
17 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2017

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

ΠΕΜΠΤΗ
21 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2017

Προέστη τῆς ἐξοδίου Ἀκολουθίας τοῦ μακαριστοῦ ἱερέως π. Ἀνδρέα 
Τσιακούρη, τοῦ ἐπὶ σειρὰν ἐτῶν διατελέσαντος ἐφημερίου τοῦ ἱεροῦ 
ναοῦ τῶν Ὁσίων Βαρνάβα καὶ Ἱλαρίωνος τῆς κοινότητας Περιστερώνας 
(Μόρφου).

ΚΥΡΙΑΚΗ
24 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2017

Τέλεσε τὴ Θεία Λειτουργία στὸν ἱερὸ ναὸ τοῦ Ἁγίου Παντελεήμονος στὴν 
κοινότητα Κακοπετριᾶς, κατὰ τὴ διάρκεια τῆς ὁποίας χειροτόνησε τὸν 
διάκονο τοῦ ναοῦ π. Θωμᾶ Παπαστεργίου σὲ πρεσβύτερο.   

ΔΕΥΤΕΡΑ
25 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2017

Χοροστάτησε κατὰ τὴν Ἀκολουθία τοῦ πανηγυρικοῦ Ἑσπερινοῦ στὸν 
πανηγυρίζοντα ἱερὸ ναὸ τοῦ ἁγίου Ἰωάννου τοῦ Θεολόγου στὴν κοινότητα 
Σινᾶ Ὄρους.
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ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗ ΜΟΡΦΟΥ ΚΥΡΙΟΥ ΝΕΟΦΥΤΟΥ
 ΧΡΟΝΙΚΑ ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2017

Ζ Ζ Ζ
ΚΥΡΙΑΚΗ

1 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2017

Ὁ Πανιερώτατος Μητροπολίτης Μόρφου κ. Νεόφυτος τέλεσε τὴ Θεία 
Λειτουργία καὶ κήρυξε τὸν θεῖο λόγο στὴν ἱερὰ Μονὴ τοῦ Ἁγίου Νικολάου 
παρὰ τὴν Ὀρούντα.

ΚΥΡΙΑΚΗ
1 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2017

Προέστη τῆς Ἀκολουθίας τοῦ πανηγυρικοῦ Ἑσπερινοῦ στὸν πανηγυ-
ρίζοντα  ἱερὸ ναὸ τοῦ Ἁγίου Κυπριανοῦ στὴν κοινότητα Μενίκου.

ΔΕΥΤΕΡΑ
2 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2017

Τέλεσε τὴ Θεία Λειτουργία καὶ κήρυξε τὸν θεῖο λόγο στὸν πανηγυρίζοντα 
ἱερὸ ναὸ τοῦ Ἁγίου Κυπριανοῦ στὴν κοινότητα Μενίκου.
Τὸ ἀπόγευμα τῆς ἰδίας ἡμέρας προέστη τῆς Ἀκολουθίας τοῦ Παρα-
κλητικοῦ Κανόνος καὶ τῶν Χαιρετισμῶν τοῦ ἁγίου Κυπριανοῦ καὶ τῆς 
Ἁγίας Ἰουστίνης στὸν πανηγυρίζοντα  ἱερὸ ναὸ τῶν  Ἁγίων στὴν κοινότητα 
Μενίκου.

ΤΡΙΤΗ
3 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2017

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.

ΤΕΤΑΡΤΗ
4 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2017

Τέλεσε τὴ Θεία Λειτουργία καὶ κήρυξε τὸν θεῖο λόγο στὴν πανηγυρίζουσα 
ἱερὰ Μονὴ τοῦ Ἁγίου Ἰωάννου τοῦ Λαμπαδιστοῦ παρὰ τὴν κοινότητα 
Καλοπαναγιώτου.
Τὸ ἀπόγευμα τῆς ἰδίας ἡμέρας Προέστη τῆς Ἀκολουθίας τοῦ Παρα-
κλητικοῦ Κανόνος καὶ τῶν Χαιρετισμῶν τοῦ ἁγίου Ἰωάννου τοῦ 
Λαμπαδιστοῦ στὴν πανηγυρίζουσα ἱερὰ Μονὴ τοῦ Ἁγίου παρὰ τὴν 
κοινότητα Καλοπαναγιώτου.

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
6 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2017 

Προέστη τῆς Ἀγρυπνίας στὸ Ἱερὸ Ἡσυχαστήριο τοῦ Ὁσίου Σεραφεὶμ 
τοῦ Σαρὼφ στὴ Σκουριώτισσα, κατὰ τὴν ὁποία προσεκομίσθη ἡ Τιμία 
Κάρα τοῦ Ὁσίου Δαβὶδ τοῦ ἐν Εὐβοίᾳ ὑπὸ τοῦ Πανοσιολογιωτάτου 
Καθηγουμένου τῆς Μονῆς π. Γαβριήλ.    

ΣΑΒΒΑΤΟ
7 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2017

Προέστη τῆς Ἀκολουθίας τοῦ πανηγυρικοῦ Ἑσπερινοῦ ἐπὶ τῇ μνήμη τοῦ 
ἁγίου ἱερομάρτυρος Ἀρτέμωνος τοῦ ἐν τῷ Αὐλῶνι τῆς Σολίας, στὸν ἱερὸ 
ναὸ Παναγίας στὴν κοινότητα Ἀκακίου.

ΚΥΡΙΑΚΗ
8 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2017

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 37η Ἀντικατοχικὴ 
Ἐκδήλωση-Πορεία τοῦ Δήμου Μόρφου.
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ΣΑΒΒΑΤΟ
14 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2017

Τέλεσε τὴ Θεία Λειτουργία καὶ προέστη τοῦ ἐτησίου μνημοσύνου τῆς 
μακαριστῆς Στέλλας Ἀντωνίου-Μασούρα στὴν ἱερὰ Μονὴ τοῦ Ἁγίου 
Νικολάου παρὰ τὴν Ὀρούντα.

ΚΥΡΙΑΚΗ
15 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2017 

Τέλεσε τὴ Θεία Λειτουργία καὶ κήρυξε τὸν θεῖο λόγο στὸ ἱερὸ Ἡσυχα-
στήριο τοῦ Ὁσίου Σεραφεὶμ τοῦ Σαρὼφ στὴ Σκουριώτισσα.    

ΚΥΡΙΑΚΗ
15 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2017

Προέστη τῆς ὑποδοχῆς τῶν μετασχόντων στὴν «Πορεία στὰ βήματα τῶν 
ἁγίων Ἀποστόλων» καὶ τῆς λιτανευθείσης 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 ἐν λόγῳ λιτανευτικὴ Πορεία.

ΤΡΙΤΗ
17 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2017

Χοροστάτησε κατὰ τὴν Ἀκολουθία τοῦ πανηγυρικοῦ Ἑσπερινοῦ στὸν 
πανηγυρίζοντα ἱερὸ ναὸ τοῦ Ἀποστόλου Λουκᾶ στὴν κοινότητα 
Ὀρούντας.

ΤΕΤΑΡΤΗ
18 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2017

Τέλεσε τὴ Θεία Λειτουργία καὶ κήρυξε τὸν θεῖο λόγο στὸν πανηγυρίζοντα 
ἱερὸ ναὸ τοῦ Ἀποστόλου Λουκᾶ στὴν κοινότητα Ὀρούντας.

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
20 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2017

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

ΣΑΒΒΑΤΟ
21 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2017

Τέλεσε τὴ Θεία Λειτουργία καὶ κήρυξε τὸν θεῖο λόγο στὸν πανηγυρίζοντα 
ἱερὸ ναὸ τῶν Ὁσίων Βαρνάβα καὶ Ἱλαρίωνος στὴν κοινότητα Περιστε- 
ρώνας (Μόρφου), καὶ προχείρισε τὸν ἐφημέριο τοῦ ναοῦ Αἰδεσι-
μολογιώτατο π. Μιχαὴλ Νικολάου σὲ Πρωτοπρεσβύτερο. 

ΚΥΡΙΑΚΗ
22 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2017

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

ΤΕΤΑΡΤΗ
25 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2017

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

ΠΕΜΠΤΗ
26 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2017

Τέλεσε τὴ Θεία Λειτουργία καὶ κήρυξε τὸν θεῖο λόγο στὸν πανηγυρίζοντα 
ἱερὸ ναὸ τοῦ Ἁγίου Δημητρίου στὴν κοινότητα Ἁγίου Δημητρίου (Μαρα- 
θάσης). 
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ΣΑΒΒΑΤΟ
28 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2017

Προέστη τῆς πανηγυρικῆς Δοξολογίας τῆς 28ης Ὀκτωβρίου 1940 στὸν 
ἱερὸ ναὸ τοῦ Ἁγίου Γεωργίου στὴν κοινότητα Εὐρύχου. Τὸν πανηγυρικό 
τῆς ἡμέρας ἐκφώνησε ὁ κ. Ἀνδρέας Λουκᾶ, Διευθυντὴς τῆς Ὑπηρεσίας 
Μερίμνης καὶ Ἔπαρχος Κερύνειας. 

ΚΥΡΙΑΚΗ
29 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2017

Παρέστη συμπροσευχόμενος κατὰ τὴν τέλεση τῆς Θείας Λειτουργίας 
καὶ στὴν συνέχεια προέστη τοῦ τεσσαρακονθημέρου μνημοσύνου τοῦ 
μακαριστοῦ π. Ἀνδρέα Τσιακούρη στὸν ἱερὸ ναὸ τῶν Ὁσίων Βαρνάβα καὶ 
Ἱλαρίωνος στὴν κοινότητα Περιστερώνας (Μόρφου).

 
 ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΑΣ ΚΑΙ ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΥ ΚΥΡΙΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ

ΧΡΟΝΙΚΑ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ  2017

Ζ Ζ Ζ
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ

01 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2017

Ο Πανιερώτατος Μητροπολίτης Κωνσταντίας και Αμμοχώστου κ. Βα-
σίλειος προέστη της Θείας Λειτουργίας στον  Ιερό ναό Αγίου Προκοπίου 
στο Μετόχι Κύκκου και κήρυξε τον θείο λόγο.

ΤΡΙΤΗ 5–ΔΕΥΤΕΡΑ11
ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2017

Μετέβη στη Λέρο – Ελλάδα  για να συμμετάσχει στις εργασίες του Μικτού 
Διαλόγου Ορθοδόξων και Ρωμαιοκαθολικών.  

ΤΡΙΤΗ
12 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2017

Τέλεσε τους  αγιασμούς για την έναρξη της νέας σχολικής χρονιάς στο 
Λύκειο και στο Γυμνάσιο Κοκκινοχωρίων στο Φρέναρος και στην Τεχνική 
και Γεωργική Σχολή Αμμοχώστου στο Αυγόρου. 

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
15 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2017

Τέλεσε τους αγιασμούς για την έναρξη της νέας σχολικής χρονιάς  στο 
Λύκειο, Τεχνική Σχολή και Γυμνάσιο Παραλιμνίου.

ΚΥΡΙΑΚΗ
17 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2017

Έλαβε μέρος στο αρχιερατικό συλλείτουργο στον Ιερό Ναό της του 
Θεού Σοφίας στον Στρόβολο, στο οποίο προεξήρχε ο Μακαριώτατος 
Αρχιεπίσκοπος Κύπρου κ.κ. Χρυσόστομος. Kατά τη διάρκεια της Θείας 
Λειτουργίας τελέστηκε η εις πρεσβύτερο χειροτονία του Διακόνου 
Κυπριανού Κουντούρη.  

ΔΕΥΤΕΡΑ
18 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2017

Τέλεσε τον  αγιασμό για την έναρξη της νέας σχολικής χρονιάς στο 
Γυμνάσιο Ειρήνης και Ελευθερίας στην Δερύνεια.

ΣΑΒΒΑΤΟ
23 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2017

Χοροστάτησε κατά την ακολουθία του εσπερινού στον πανηγυρίζοντα 
παρεκκλήσιο Αγίας Θέκλας στη Σωτήρα. 

ΚΥΡΙΑΚΗ
24 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2017

Τέλεσε τη Θεία Λειτουργία στον Μητροπολιτικό Ναό Αγίου Γεωργίου στο 
Παραλίμνι .

ΠΕΜΠΤΗ
28 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2017 Τέλεσε αγιασμό στο κτήριο του Λυκείου Ελληνίδων στην Λάρνακα. 

ΣΑΒΒΑΤΟ
30 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2017

Τέλεσε την κηδεία του αγνοούμενου ήρωα Κυριάκου Ψύλλου στην 
εκκλησία Αγίου Δημητρίου στο Παραλίμνι. 
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ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΑΣ ΚΑΙ ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΥ ΚΥΡΙΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ
ΧΡΟΝΙΚΑ  ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ  2017

      Ζ Ζ Ζ
ΚΥΡΙΑΚΗ

01 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2017

Ο Πανιερώτατος Μητροπολίτης Κωνσταντίας και Αμμοχώστου κ. Βα-
σίλειος προέστη της Θείας Λειτουργίας στον ιερό Ναό  Αγίων Πάντων 
Δερύνειας και τέλεσε το μνημόσυνο του Οικονόμου Χαραλάμπου 
Νικολάου. 

ΠΕΜΠΤΗ
05 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2017

Τέλεσε τον αγιασμό στην 7η Ταξιαρχία Πεζικού για τους Νεοσύλλεκτους 
στρατιώτες.
Χοροστάτησε κατά την ακολουθία του εσπερινού στην πανηγυρίζουσα 
Ιερά Μόνη Αγίου Κενδέου στο χωριό Αυγόρου.

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
06ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2017

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

ΚΥΡΙΑΚΗ
08 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2017

Τέλεσε τη Θεία Λειτουργία στον ιερό Ναό Τιμίου Σταυρού στα πάνω 
Πολεμίδια και προέστη του μνημοσύνου των πεσόντων εκ της κοινότητας  
Αγίου Σεργίου Αμμοχώστου.

ΠΕΜΠΤΗ
12 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2017

Έλαβε μέρος στις εργασίες της Ιεράς Συνόδου της Εκκλησίας της Κύπρου.
Παρέστη στην εκδήλωση παραλαβής της εκκλησίας Αρχαγγέλου Μιχαήλ 
στο κατεχόμενο Λευκόνοικο. 

ΚΥΡΙΑΚΗ
15 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2017

Τέλεσε τη Θεία Λειτουργία στον Μητροπολιτικό ναό Αγίου Γεωργίου  
στο Παραλίμνι  και τέλεσε το έκτο κατά σειρά ετήσιο Μνημόσυνο 
του μακαριστού Μητροπολίτου Αυστρίας Μιχαήλ.

ΠΕΜΠΤΗ
19 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2017

Παρέστη στην τελετή έναρξης του 7ου κύκλου Διαλέξεων του  Σαλαμίνιου 
Ελεύθερου Πανεπιστημίου Αμμοχώστου.

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 20 
ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ ΤΡΙΤΗ 24 

ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2017

Μετέβη  στην Αγία Πετρούπολη,  μετά από πρόσκληση του Κοινοβουλίου 
της Αγίας Πετρούπολης.

ΚΥΡΙΑΚΗ
22 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2017

Συλλειτούργησε με τον επιχώριο Μητροπολίτη Αγίας Πετρούπολης και 
Λαντόγκα κ. Βαρσανούφιο στον Καθεδρικό Ιερό Ναό Αγίου Νικολάου στο 
Παβλοβσκ.

ΤΕΤΑΡΤΗ
25 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2017

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

ΠΕΜΠΤΗ
26 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2017

Τέλεσε τη Θεία Λειτουργία στον πανηγυρίζοντα Ιερό Ναό Αγίου 
Δημητρίου στο Παραλίμνι.
Παρευρέθηκε σε εκδήλωση της 7ης Ταξιαρχίας στο Αμφιθέατρο Σωτήρας

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
27 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2017

Παρέστη σε εκδήλωση για την 28η Οκτωβρίου στο Δημαρχείο Παρα- 
λιμνίου. 
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ΣΑΒΒΑΤΟ
28 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2017

Προέστη της Δοξολογίας για την Εθνική Επέτειο στον Μητροπο-
λιτικό Ναό Αγίου Γεωργίου Παραλιμνίου. Την  Κυβέρνηση εκπροσώ- 
πησε ο Υπουργός Εσωτερικών κ. Κωνσταντίνος Πετρίδης και τον 
πανηγυρικό της  ημέρας εκφώνησε η διευθύντρια  του ιδιωτικού σχολείου 
Xenion High School κυρία Κατελίτσα Φυλακτού.

ΚΥΡΙΑΚΗ
29 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2017

Τέλεσε τη Θεία Λειτουργία στην  Αγία Βαρβάρα στο Παραλίμνι  και το 
έκτο κατά σειρά ετήσιο Μνημόσυνο του  μακαριστού Μητροπολίτου  
Αδριανουπόλεως  κ. Δαμασκηνού.

             

                ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗ ΚΥΚΚΟΥ ΚΑΙ ΤΗΛΛΥΡΙΑΣ ΚΥΡΙΟΥ ΝΙΚΗΦΟΡΟΥ
           ΧΡΟΝΙΚΑ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2017

  Ζ Ζ Ζ
ΠΕΜΠΤΗ

7 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2017
Ὁ Πανιερώτατος Μητροπολίτης Κύκκου χοροστάτησε κατά τήν ἀκολουθία 
τοῦ ἑσπερινοῦ στήν πανηγυρίζουσα ἱερά Μονή τῆς Παναγίας τοῦ Κύκκου.

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
8 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2017

Τέλεσε τή Θεία Λειτουργία στήν πανηγυρίζουσα ἱερά Μονή τῆς Παναγίας 
τοῦ Κύκκου καί κήρυξε τόν θεῖο λόγο.

ΤΡΙΤΗ
19 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2017

Δέχθηκε στό Μετόχιο τῆς Παναγίας τοῦ Κύκκου στή Λευκωσία, τόν 
Πανοσιολογιώτατο Ἡγούμενο τῆς Ἱερᾶς Μεγίστης Μονῆς Βατοπαιδίου 
Ἁγίου Ὄρους, Ἀρχιμανδρίτη Ἐφραίμ. Κατά τή συνάντηση παρίσταντο ο 
Πανιερώτατος Μητροπολίτης Λεμεσοῦ κ. Ἀθανάσιος, ὁ Σεβασμιώτατος 
Μητροπολίτης Βόστρων καί Ἔξαρχος τοῦ Παναγίου Τάφου στήν Κύπρο 
κ. Τιμόθεος καί ὁ συνοδός αὐτοῦ Πανοσιολογιώτατος Ἀρχιμανδρίτης 
Βαρθολομαῖος στούς ὁποίους καὶ παρέθεσε γεῦμα.

ΠΕΜΠΤΗ
28 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2017

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

ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗ ΚΥΚΚΟΥ ΚΑΙ ΤΗΛΛΥΡΙΑΣ ΚΥΡΙΟΥ ΝΙΚΗΦΟΡΟΥ
ΧΡΟΝΙΚΑ ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2017

                Ζ Ζ Ζ
ΤΡΙΤΗ

3 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2017
Ὁ Πανιερώτατος Μητροπολίτης Κύκκου δέχθηκε τόν πρώην Βουλευτή τοῦ 
ΑΚΕΛ κ. Ανδρέα Μουσκάλλη, στόν ὁποῖο καί παρέθεσε γεῦμα.

ΠΕΜΠΤΗ
5 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2017

Δέχθηκε τόν Θεοφιλέστατο Ἐπίσκοπο Λήδρας κ. Ἐπιφάνιο καί τόν 
κ. Νικόλα Παπαδόπουλο, Πρόεδρο τοῦ ΔΗ.ΚΟ.

ΠΕΜΠΤΗ
12 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2017

Παρέστη στή συνεδρία τῆς Ἱερᾶς Συνόδου στήν Ἱερά Ἀρχιεπισκοπή 
Κύπρου.
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ΚΥΡΙΑΚΗ
15 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2017

Τέλεσε τή Θεία Λειτουργία στόν ἱερό ναό Ἀποστόλου Ἀνδρέα 
στόν Ἀμίαντο καί τέλεσε τό ἐτήσιο μνημόσυνο τοῦ ἥρωα Εὐαγόρα 
Παπαχριστοφόρου. 
Ἀργότερα, τήν ἴδια ἡμέρα προέστη τῆς ἐξόδιας ἀκολουθίας τοῦ ἡρωϊκῶς 
πεσόντος κατά τήν τουρκική εἰσβολή Χαραλάμπους Φαντάρου, στόν ἱερό 
ναό ἁγίου Κυριακοῦ στόν Κάμπο.

ΔΕΥΤΕΡΑ
16 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2017

Δέχθηκε τόν Πρέσβη τῆς Κούβας κ. Arami Fuente Hernandez, στόν ὁποῖο 
καί παρέθεσε γεῦμα.

ΤΡΙΤΗ
17 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2017

Δέχθηκε τόν Θεοφιλέστατο Ἐπίσκοπο Καρπασίας κ. Χριστοφόρο, στόν 
ὁποῖο καί παρέθεσε γεῦμα.

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
27 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2017

Τέλεσε τήν ἀκολουθία θεμελιώσεως τῶν νέων κτηρίων τῆς ἑταιρείας 
CYFIELD στή Λεωφόρο Μακαρίου στή Λευκωσία.

        ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗ ΤΑΜΑΣΟΥ ΚΑΙ ΟΡΕΙΝΗΣ ΚΥΡΙΟΥ ΗΣΑΪΟΥ
        ΧΡΟΝΙΚΑ  ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2017

       Ζ Ζ Ζ
ΣΑΒΒΑΤΟ

2 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2017

Ο Πανιερώτατος Μητροπολίτης Ταμασού και Ορεινής κ. Ησαΐας 
λειτούργησε στον πανηγυρίζοντα ιερό ναό του Αγίου Μάμαντος στο 
Επισκοπειό και κήρυξε τον θείο λόγο.

ΚΥΡΙΑΚΗ
3 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2017

Συλλειτούργησε με τον Σεβασμιώτατο Μητροπολίτη Σισανίου και Σια-
τίστης κ. Παύλο στον ιερό ναό του Αγίου Γεωργίου στην Πάνω Δευτερά.

ΠΕΜΠΤΗ
7 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2017

Το εσπέρας χοροστάτησε στον πανηγυρίζοντα ιερό ναό της Παναγίας 
Καθολικής στη Ψιμολόφου και κήρυξε τον θείο λόγο.  

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
8 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2017

Λειτούργησε στον πανηγυρίζοντα ιερό ναό Παναγίας Χρυσοπαντάνασσας 
στην Αγροκηπιά και κήρυξε τον θείο λόγο.

ΣΑΒΒΑΤΟ
9 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2017

Είχε συνάντηση με τον Πρόεδρο της Βουλής των Αντιπροσώπων 
κ. Δημήτρη Συλλούρη.
Το εσπέρας χοροστάτησε κατά την ακολουθία του Εσπερινού της εορτής 
του Αγίου Ησαΐου, του κτίτορος της Ιεράς Μονής Κύκκου, στον ιερό ναό 
του Αποστόλου Ανδρέου και πάντων των εν τη Ρωσική γη διαλαμψάντων 
Αγίων στο Επισκοπειό. 
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ΚΥΡΙΑΚΗ
10 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2017

Συλλειτούργησε με τους Σεβασμιωτάτους Μητροπολίτες Κιτίου κ. Χρυσό-
στομο, Βόστρων κ. Τιμόθεο, Λεμεσού κ. Αθανάσιο, Κύκκου και Τηλλυρίας 
κ. Νικηφόρο, Κορίνθου κ. Διονύσιο και τους Θεοφιλεστάτους Επισκόπους 
Αρσινόης κ. Νεκτάριο και Αμαθούντος κ. Νικόλαο στον ιερό ναό του 
Αποστόλου Ανδρέου και πάντων των εν τη Ρωσική γη διαλαμψάντων 
Αγίων στο Επισκοπειό. 
Κατά τη διάρκεια του Αρχιερατικού Συλλειτούργου τίμησε τον 
Πανιερώτατο Μητροπολίτη Κύκκου και Τηλλυρίας κ. Νικηφόρο με 
την Υψίστη τιμή της Μητροπόλεως, τον Μεγαλόσταυρο του Αγίου 
Ηρακλειδίου, για την πολυετή προσφορά του στο έργο της Ιεράς 
Μητροπόλεως Ταμασού και Ορεινής.  
Μετά τη θεία Λειτουργία δέχτηκε, με την ευκαιρία των ονομαστηρίων του 
τις ευχές του κλήρου και του λαού. Με την ίδια 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.
Το μεσημέρι της Κυριακής επισκέφθηκε τον Πανιερώτατο με την 
ευκαιρία των ονομαστηρίων του, ο Εξοχώτατος Πρόεδρος της Κυπριακής 
Δημοκρατίας κ. Νίκος Αναστασιάδης.
Το εσπέρας της ίδιας ημέρας, με την ευκαιρία της συμπλήρωσης 10 χρόνων 
από την ανασύσταση της Ιεράς Μητροπόλεως Ταμασού και Ορεινής, 
πραγματοποιήθηκε μεγάλη εορταστική Εκδήλωση στον περίβολο του 
Μητροπολιτικού Μεγάρου στο Επισκοπειό, στην οποία παρευρέθηκε ο 
Πανιερώτατος και απηύθυνε χαιρετισμό.

11 – 15
ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2017

Επισκέφθηκε διάφορα Εκπαιδευτήρια της Μητροπολιτικής Περιφέρειας 
Ταμασού και Ορεινής, τέλεσε τον Αγιασμό με την ευκαιρία της έναρξης της 
νέας σχολικής χρονιάς και μίλησε στους μαθητές.    

ΤΕΤΑΡΤΗ
13 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2017

Το εσπέρας χοροστάτησε κατά την ακολουθία του Εσπερινού στον 
πανηγυρίζοντα ιερό ναό του Τιμίου Σταυρού στον Ασκά και κήρυξε τον 
θείο λόγο.

ΣΑΒΒΑΤΟ
16 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2017

Το εσπέρας χοροστάτησε μαζί με τον Σεβασμιώτατο Μητροπολίτη 
Σουηδίας κ. Κλεόπα στην πανηγυρίζουσα Ιερά Μονή του Αγίου 
Ηρακλειδίου.

ΚΥΡΙΑΚΗ
17 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2017

Συλλειτούργησε με τον Σεβασμιώτατο Μητροπολίτη Σουηδίας κ. Κλεόπα 
στην πανηγυρίζουσα Ιερά Μονή του Αγίου Ηρακλειδίου. Κατά τη διάρκεια 
της Θείας Λειτουργίας χειροθέτησε σε Οικονόμο τον εφημέριο της Μονής 
π. Βασίλειο Μεσαρίτη.

ΔΕΥΤΕΡΑ
18 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2017

Είχε συνάντηση με την Α.Μ. τον Αρχιεπίσκοπο Κύπρου κ.κ. Χρυσόστομο 
και τον Σεβασμιώτατο Μητροπολίτη Βολοκολάμσκ (Πατριαρχείο Μόσχας) 
κ. Ιλαρίωνα.
Είχε συνάντηση με τους Δημάρχους της Ελεύθερης Περιοχής Αμμοχώστου 
και μετείχε σε συνεδρία του Αντιναρκωτικού Συμβουλίου Κύπρου.
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ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
22 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2017

Είχε συνάντηση με τον Έντιμο Υπουργό Εσωτερικών κ. Κωνσταντίνο 
Πετρίδη.

ΣΑΒΒΑΤΟ
23 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2017

Παρέστη στην Ημερίδα που διοργάνωσε η Ακαδημία Πολιτισμού της 
Ιεράς Μητροπόλεως Ταμασού «Κυπροπαίδεια» σε συνεργασία με το 
Πανεπιστήμιο Λευκωσίας με τον τίτλο «Θεολογία και Αθλητισμός» 
και απηύθυνε χαιρετισμό. Η Ημερίδα έγινε με την ευκαιρία των Γ΄ 
Ηρακλειδίων.

ΔΕΥΤΕΡΑ
25 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2017

Το εσπέρας χοροστάτησε κατά την ακολουθία του Εσπερινού στην 
πανηγυρίζουσα Ιερά Μονή του Αγίου Ιωάννου του Θεολόγου παρά το 
Φικάρδου και κήρυξε τον θείο λόγο.

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
29 ΣΕΠΤΕΜΒΡΊΟΥ 2017

Το βράδυ χοροστάτησε κατά την ακολουθία του Εσπερινού και του 
Όρθρου, τέλεσε τα Εγκαίνια και λειτούργησε στο παρεκκλήσιο των Αγίων 
Παϊσίου του Αγιορείτου και Πορφυρίου του Καυσοκαλυβίτου του Ιερού 
Ησυχαστηρίου της Παναγίας της Παντανάσσης στον Κοτσιάτη.

       ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗ ΤΑΜΑΣΟΥ ΚΑΙ ΟΡΕΙΝΗΣ ΚΥΡΙΟΥ ΗΣΑΪΟΥ
          ΧΡΟΝΙΚΑ ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 207

         Ζ Ζ Ζ 

ΚΥΡΙΑΚΗ
 1 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2017

Ο Πανιερώτατος Μητροπολίτης Ταμασού και Ορεινής κ. Ησαΐας 
λειτούργησε στον ιερό ναό του Αγίου Θεράποντος στο Λυθροδόντα 
και κήρυξε τον θείο λόγο. Κατά τη διάρκεια της Θείας Λειτουργίας ο 
Πανιερώτατος χειροθέτησε τον εφημέριο του ναού Πρεσβύτερο Χρήστο 
Ιακώβου σε Οικονόμο.

ΔΕΥΤΕΡΑ
2 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2017

Επισκέφθηκε την Ιερατική Σχολή «Απόστολος Βαρνάβας», τέλεσε τον 
Αγιασμό με την ευκαιρία της έναρξης του νέου Ακαδημαϊκού Έτους, ως 
Πρόεδρος της Εφορείας της Σχολής, και μίλησε στους Ιεροσπουδαστές.

ΤΡΙΤΗ
3 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2017

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

ΚΥΡΙΑΚΗ
8 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2017

Λειτούργησε στον ιερό ναό της Αγίας Κυριακής και του Οσίου Ιωάννου 
του Ρουμάνου στο Επισκοπειό και κήρυξε τον θείο λόγο.
Το εσπέρας χοροστάτησε κατά την ακολουθία του Εσπερινού στον 
πανηγυρίζοντα ιερό ναό των Αγίων Ανδρονίκου και Αθανασίας στο Τσέρι 
και κήρυξε τον θείο λόγο.

ΠΕΜΠΤΗ
12 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2017

Παρέστη στην Εληνορωσική μουσικοχορευτική Εκδήλωση που 
πραγματοποιήθηκε στον περίβολο της Μητροπόλεως στο Επισκοπειό και 
απηύθυνε χαιρετισμό.
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ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
13 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2017

Παρέστη στη μουσική συναυλία που διοργάνωσε η Μητρόπολη Ταμασού 
στο Δημοτικό Θέατρο Στροβόλου με την ευκαιρία της συμπλήρωσης 100 
χρόνων από το θάνατο του Βασίλη Μιχαηλίδη και απηύθυνε χαιρετισμό.

21 - 23
ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2017

Ο Πανιερώτατος πραγματοποίησε Επίσκεψη στο Οικουμενικό Πατρι-
αρχείο στην Κωνσταντινούπολη. Κατά τη διάρκεια της παραμονής του 
στην Πόλη είχε ιδιαίτερη συνάντηση στο Φανάρι με τον Παναγιώτατο 
Οικουμενικό Πατριάρχη κ.κ. Βαρθολομαίο.  

ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤH ΤΡΙΜΥΘΟΥΝΤΟΣ  ΚΥΡΙΟΥ  ΒΑΡΝΑΒΑ
ΧΡΟΝΙΚΑ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2017

          Ζ Ζ Ζ
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ

1 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2017

Ὁ Πανιερώτατος Μητροπολίτης Τριμυθοῦντος κύριος Βαρνάβας χορο-
στάτησε κατά τήν ἀκολουθία τοῦ Ἑσπερινοῦ στόν πανηγυρίζοντα Ἱερό 
Ναό Ἁγίου Μάμαντος Ἀλαμινοῦ.

ΣΑΒΒΑΤΟ
2 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2017

Λειτούργησε στόν πανηγυρίζοντα Ἱερό Ναό Ἁγίου Μάμαντος Τρούλλων 
καί κήρυξε τόν θεῖο λόγο.

ΚΥΡΙΑΚΗ
3 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2017 Λειτούργησε στήν Ἱερά Μονή Ἁγίου Μηνᾶ Βάβλας. 

ΠΕΜΠΤΗ-ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
7-8 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2017

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

ΚΥΡΙΑΚΗ
10 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2017 Λειτούργησε στόν Ἱερό Ναό Παναγίας Σκαρίνου καί κήρυξε τόν θεῖο λόγο.

ΤΕΤΑΡΤΗ
13 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2017

Χοροστάτησε κατά τήν ἀκολουθία τοῦ Ἑσπερινοῦ στόν πανηγυρίζοντα 
Ἱερό Ναό Τιμίου Σταυροῦ Ἄνω Λευκάρων. 

ΠΕΜΠΤΗ
14 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2017

Λειτούργησε στόν Ἱερό Ναό Ἁγίου Ἐπιφανίου Ὀλυμπίων καί κήρυξε τόν 
θεῖο λόγο.

ΚΥΡΙΑΚΗ
17 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2017

Λειτούργησε στό παρεκκλήσιο τῆς Ἁγίας Παρασκευῆς στή Μοσφιλωτή.
Τό ἑσπέρας ὑποδέχθηκε πιστό ἀντίγραφο τῆς θαυματουργοῦ εἰκόνας τοῦ 
Ἁγίου Ἀναστασίου τοῦ ἐν Περιστερωνοπηγῇ -προερχομένης ἀπό τήν Ἱερά 
Μονή Βατοπαιδίου Ἁγίου Ὄρους- στήν κοινότητα Κοφίνου. Ἀκολούθως 
χοροστάτησε κατά τήν ἀκολουθία τοῦ Ἑσπερινοῦ στόν Ἱερό Ναό Ἁγίου 
Μοδέστου Κοφίνου.

ΠΕΜΠΤΗ
21 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2017

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

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
22 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2017

Χοροστάτησε κατά τήν ἀκολουθία τοῦ Ἑσπερινοῦ στόν Ἱερό Ναό Ἁγίου 
Φωκᾶ Ἀθηαίνου καί ἀκολούθως προέστη τῆς περιφορᾶς τῆς εἰκόνας τοῦ 
Ἁγίου ἐντός τῆς κωμόπολης.
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ΣΑΒΒΑΤΟ
23 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2017

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

ΚΥΡΙΑΚΗ
24 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2017

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

ΔΕΥΤΕΡΑ
25 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2017

Χοροστάτησε κατά τήν ἀκολουθία τοῦ Ἑσπερινοῦ στόν πανηγυρίζοντα 
Ἱερό Ναό Ἁγίου Ἰωάννου τοῦ Θεολόγου Ψευδᾶ.

ΣΑΒΒΑΤΟ
30 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2017

Τό ἑσπέρας ὑποδέχθηκε τήν τιμία Κάρα τοῦ Ὁσίου Δαυίδ τοῦ ἐν Εὐβοίᾳ 
στή Λακατάμια. Ἀκολούθως χοροστάτησε κατά τήν ἀκολουθία τοῦ 
Ἑσπερινοῦ στόν Ἱερό Ναό Ἁγίας Παρασκευῆς Λακατάμιας.

ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤH ΤΡΙΜΥΘΟΥΝΤΟΣ  ΚΥΡΙΟΥ  ΒΑΡΝΑΒΑ
ΧΡΟΝΙΚΑ ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2017

          Ζ Ζ Ζ
ΚΥΡΙΑΚΗ

1 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2017

Ὁ Πανιερώτατος Μητροπολίτης Τριμυθοῦντος κύριος Βαρνάβας 
λειτούργησε στόν Ἱερό Ναό Ἁγίων Κωνσταντίνου καί Ἑλένης Ἰδαλίου καί 
κήρυξε τόν θεῖο λόγο. 

ΚΥΡΙΑΚΗ
8 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2017

Λειτούργησε στόν Ἱερό Ναό Μεταμορφώσεως Πέρα Χωρίου καί κήρυξε 
τόν θεῖο λόγο.
Χοροστάτησε κατά τήν ἀκολουθία τοῦ Ἑσπερινοῦ στόν πανηγυρίζοντα 
Ἱερό Ναό Ἁγίων Ἀνδρονίκου καί Ἀθανασίας Ἰδαλίου.

ΚΥΡΙΑΚΗ
15 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2017 Λειτούργησε στό παρεκκλήσιο τῆς Ἁγίας Παρασκευῆς στή Μοσφιλωτή. 

ΤΕΤΑΡΤΗ
18 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2017

Λειτούργησε στόν πανηγυρίζοντα Ἱερό Ναό Ἀποστόλου Λουκᾶ Παλαι-
χωρίου καί κήρυξε τόν θεῖο λόγο.

ΠΕΜΠΤΗ
19 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2017

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

ΚΥΡΙΑΚΗ
22 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2017 Λειτούργησε στόν Ἱερό Ναό Παναγίας Λάγιας καί κήρυξε τόν θεῖο λόγο.

ΤΕΤΑΡΤΗ
25 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2017

Χοροστάτησε κατά τήν ἀκολουθία τοῦ Ἑσπερινοῦ στόν πανηγυρίζοντα 
Ἱερό Ναό Ἁγίου Δημητρίου Ἀναφωτίας.
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ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ-ΣΑΒΒΑΤΟ
27-28 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2017

Προέστη ἀγρυπνίας, μέ τήν εὐκαιρία τῆς ἑορτῆς τῆς Συνάξεως τῆς 
Ὑπεραγίας Θεοτόκου τῆς Ἐλευθερώτριας, στό πανηγυρίζον παρεκκλήσιο 
τῆς Παναγίας Ἐλευθερώτριας καί τῆς Ἁγίας Παρασκευῆς στή Μοσφιλωτή.
Προέστη τῆς Δοξολογίας ἐπί τῇ ἑορτῇ τῆς ἐθνικῆς ἐπετείου τῆς 28ης 
Ὀκτωβρίου 1940 στόν Ἱερό Ναό Ἁγίου Ἐπιφανίου Ὀλυμπίων. Τόν 
πανηγυρικό τῆς ἡμέρας ἐκφώνησε ὁ Βοηθός Διευθυντής τοῦ Γυμνασίου 
Πέρα Χωρίου καί Νήσου κ. Γιῶργος Πιτσιάκκας.
Τέλεσε τά Θυρανοίξια τοῦ ἐκ βάθρων ἀνακαινισθέντος Ἱεροῦ Ναοῦ Ἁγίας 
Μαρίνης Ὁρᾶς καί ἀκολούθως χοροστάτησε κατά τήν ἀκολουθία τοῦ 
Ἑσπερινοῦ.

ΚΥΡΙΑΚΗ
29 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2017

Λειτούργησε στόν Μητροπολιτικό Ναό Παναγίας Εὐαγγελιστρίας Ἰδαλίου 
καί κήρυξε τόν θεῖο λόγο.
Χοροστάτησε κατά τήν ἀκολουθία τοῦ Ἑσπερινοῦ στόν πανηγυρίζοντα 
Ἱερό Ναό Ἁγίου Θεράποντος Λυθροδόντα.

ΕΠΙΣΚΟΠΟΥ ΚΑΡΠΑΣΙΑΣ ΚΥΡΙΟΥ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΥ 
ΧΡΟΝΙΚΑ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ  2017

        Ζ Ζ Ζ
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ

1 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2017

Ὁ Θεοφιλέστατος Ἐπίσκοπος Καρπασίας
κ. Χριστοφόρος χοροστάτησε τό ἑσπέρας στόν πανηγυρίζοντα ἱερό ναό 
Ἁγίου Μάμαντος Λακατάμειας.  

ΚΥΡΙΑΚΗ
3 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2017

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

ΤΡΙΤΗ
5 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2017

Χοροστάτησε τό ἑσπέρας στόν ἱερό ναό Τριῶν Ἱεραρχῶν στά Λειβάδια 
Λάρνακας καί κήρυξε τόν θεῖο λόγο. 

ΤΕΤΑΡΤΗ
6 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2017

Λειτούργησε στόν πανηγυρίζοντα ἱερό ναό Ἀρχαγγέλου Μιχαήλ 
Φρενάρου καί κήρυξε τόν θεῖο λόγο.

ΠΕΜΠΤΗ
7 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2017

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

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
8 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2017

Λειτούργησε στόν πανηγυρίζοντα ἱερό  ναό Παναγίας Μακεδονιτίσσης καί 
κήρυξε τόν θεῖο λόγο.

ΚΥΡΙΑΚΗ     
10 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2017

Λειτούργησε στόν ἱερό  ναό Ἁγίου Χαραλάμπους Γερίου καί κήρυξε τόν 
θεῖο λόγο.

ΚΥΡΙΑΚΗ
17 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2017

Στά πλαίσια τῶν ἐργασιῶν τῆς Θ΄ Διορθοδόξου Συναντήσεως Δικτύου 
Πρωτοβουλιῶν Μελέτης Θρησκειῶν καί Καταστροφικῶν Λατρειῶν 
συμμετέσχε σέ ἀρχιερατικό συλλείτουργο στήν ἱερά μονή Εὐαγγελισμοῦ 
τῆς Θεοτόκου στό Σουπράσκλ Πολωνίας.
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ΚΥΡΙΑΚΗ
24 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2017

Λειτούργησε στόν ἱερό ναό Ἁγίου Αὐξεντίου Κώμης Κεπήρ Καρπασίας καί 
κήρυξε τόν θεῖο λόγο.

ΔΕΥΤΕΡΑ
25 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2017

Χοροστάτησε τό ἑσπέρας στόν πανηγυρίζοντα καθεδρικό ναό Ἁγίου 
Ἰωάννου καί κήρυξε τόν θεῖο λόγο.

ΤΡΙΤΗ
26 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2017 

Λειτούργησε στόν πανηγυρίζοντα καθεδρικό ναό Ἁγίου Ἰωάννου καί 
κήρυξε τόν θεῖο λόγο.

ΕΠΙΣΚΟΠΟΥ ΚΑΡΠΑΣΙΑΣ ΚΥΡΙΟΥ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΥ 
ΧΡΟΝΙΚΑ ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2017

     Ζ Ζ Ζ
ΚΥΡΙΑΚΗ

1 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2017

Ὁ Θεοφιλέστατος Ἐπίσκοπος Καρπασίας κ. Χριστοφόρος συλλει-
τούργησε μέ τόν Σεβασμιώτατο Μητροπολίτη Δημητριάδος κ. Ἰγνάτιον 
στόν ἱερό ναό Ἁγίου Νικολάου στόν Βόλο καί κήρυξε τόν θεῖο λόγο. 

ΚΥΡΙΑΚΗ  
8 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2017

Λειτούργησε στόν ἱερό ναό Ἁγίας Παρασκευῆς Λακατάμειας καί κήρυξε 
τόν θεῖο λόγο.

ΚΥΡΙΑΚΗ 
15 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2017

Λειτούργησε στόν ἱερό ναό Τιμίου Προδρόμου στή Δρομολαξιά καί 
κήρυξε τόν θεῖο λόγο.

ΚΥΡΙΑΚΗ
22 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2017

Λειτούργησε στόν ἱερό ναό Ἁγίου Ἰωάννη τοῦ Ρώσσου στή Λάρνακα καί 
κήρυξε τόν θεῖο λόγο.

ΤΕΤΑΡΤΗ
25 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2017

Χοροστάτησε τό ἑσπέρας στόν πανηγυρίζοντα ἱερό ναό Ἁγίου 
Δημητρίου Ἀκροπόλεως στή Λευκωσία καί κήρυξε τόν θεῖο λόγο.

ΕΠΙΣΚΟΠΟΥ ΑΡΣΙΝΟΗΣ ΚΥΡΙΟΥ ΝΕΚΤΑΡΙΟΥ
ΧΡΟΝΙΚΑ  ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2017

         Ζ Ζ Ζ
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ

1 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2017

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.

ΣΑΒΒΑΤΟ
2 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2017

Συλλειτούργησε με τον μητροπολίτη Πάφου κ. Γεώργιο στον πανηγυρί-
ζοντα ιερό Ναό του Αγίου Μάμαντος στην Περιστερώνα.

ΚΥΡΙΑΚΗ
3 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2017

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

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
8 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2017

Λειτούργησε στην πανηγυρίζουσα ιερά Μονή της Παναγίας Σαλαμιω-
τίσσης και κήρυξε τον θείο λόγο.
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ΚΥΡΙΑΚΗ
10 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2017

Συλλειτούργησε με τον μητροπολίτη Ταμασού κ. Ησαΐα και άλλους 
αρχιερείς στον ιερό Ναό του Αποστόλου Ανδρέου και πάντων των Ρώσων 
Αγίων στη Μητρόπολη Ταμασού.

ΠΕΜΠΤΗ
14 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2017

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

ΚΥΡΙΑΚΗ
17ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2017

Συλλειτούργησε με τον μακαριώτατο Αρχιεπίσκοπο Κύπρου κ.κ. Χρυσό-
στομο και άλλους αρχιερείς στον ιερό Ναό της Του Θεού Σοφίας στον 
Στρόβολο.

ΠΕΜΠΤΗ
28 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2017

Συλλειτούργησε με τον μακαριώτατο Αρχιεπίσκοπο Κύπρου κ.κ. Χρυσό-
στομο και άλλους αρχιερείς στην πανηγυρίζουσα ιερά Μονή του Αγίου 
Νεοφύτου.

ΕΠΙΣΚΟΠΟΥ ΑΡΣΙΝΟΗΣ ΚΥΡΙΟΥ ΝΕΚΤΑΡΙΟΥ
ΧΡΟΝΙΚΑ  ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2017

     Ζ Ζ Ζ
ΚΥΡΙΑΚΗ

1 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2017

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

ΣΑΒΒΑΤΟ
7 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2017

Λειτούργησε στον ιερό Ναό της Αγίας Μαρίνας στην ομώνυμη Κοινότητα 
Χρυσοχούς και χειροτόνησε σε διάκονο τον κ. Θεόδωρο Θεοδώρου.

ΚΥΡΙΑΚΗ
8 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2017

Λειτούργησε στον ιερό Ναό του Αποστόλου Ανδρέου Πόλεως Χρυσοχούς 
και κήρυξε τον θείο λόγο.
Το εσπέρας χοροστάτησε κατά την ακολουθία του εσπερινού στον 
πανηγυρίζοντα ιερό Ναό των Αγίων Ανδρονίκου και Αθανασίας στα 
Μανδριά και κήρυξε τον θείο λόγο.

ΤΡΙΤΗ
10 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2017

Χοροστάτησε κατά την ακολουθία του εσπερινού των Αγίων Ζηναΐδος και 
Φιλονίλλης στον ιερό Ναό του Σωτήρος στην Κισσόνεργα και κήρυξε τον 
θείο λόγο.

ΚΥΡΙΑΚΗ
15 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2017 Λειτούργησε στον ιερό Ναό του Αγίου Λαζάρου στη Λάρνακα.

ΤΡΙΤΗ
17 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2017

Χοροστάτησε κατά την ακολουθία του εσπερινού στον πανηγυρίζοντα 
ιερό Ναό του Αποστόλου Λουκά στην Αραδίππου και κήρυξε τον θείο 
λόγο.
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ΚΥΡΙΑΚΗ
22 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2017

Λειτούργησε στον ιερό Ναό του Αγίου Μάμαντος στην Περιστερώνα και 
κήρυξε τον θείο λόγο.
Το εσπέρας χοροστάτησε κατά την ακολουθία του εσπερινού στον 
πανηγυρίζοντα ιερό Ναό του Αγίου Ιακώβου του Αδελφοθέου στα Κονιά 
και κήρυξε τον θείο λόγο.

ΤΕΤΑΡΤΗ
25 ΟΚΤΩΡΙΟΥ 2017

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

ΠΕΜΠΤΗ
26 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2017

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

ΣΑΒΒΑΤΟ
28 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2017

Προέστη της καθιερωμένης Δοξολογίας επί τη ευκαιρία της Εθνικής 
Εορτής της 28ης Οκτωβρίου 1940 στον ιερό Ναό του Αποστόλου Ανδρέου 
Πόλεως Χρυσοχούς.

ΚΥΡΙΑΚΗ
29 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2017

Λειτούργησε στον ιερό Ναό του Αγίου Μηνά στο Νέον Χωρίον και 
προέστη του Εθνικού Μνημοσύνου των ηρώων της Κοινότητας.

ΤΡΙΤΗ
31 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2017

Χοροστάτησε κατά την ακολουθία του εσπερινού στον πανηγυρίζοντα 
ιερό Ναό των Αγίων Αναργύρων στην Κάτω Πάφο και κήρυξε τον θείο 
λόγο.

ΕΠΙΣΚΟΠΟΥ ΑΜΑΘΟΥΝΤΟΣ  ΚΥΡΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ 
ΧΡΟΝΙΚΑ  ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2017

     Ζ Ζ Ζ
ΤΡΙΤΗ

5 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2017

Ο Θεοφιλέστατος Επίσκοπος Αμαθούντος κύριος Νικόλαος χοροστάτησε 
κατά την ακολουθία του εσπερινού στον πανηγυρίζοντα ιερό ναό 
Αρχαγγέλου Μιχαήλ Μονοβόλικου.

ΤΕΤΑΡΤΗ
6 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2017

Τέλεσε τη Θεία Λειτουργία στον πανηγυρίζοντα ιερό ναό Αρχαγγέλου 
Μιχαήλ της κοινότητας Πελενδρίου.

ΠΕΜΠΤΗ
7 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2017

Χοροστάτησε κατά την ακολουθία του εσπερινού στον πανηγυρίζοντα 
ιερό ναό Παναγίας της κοινότητας Κορφής.

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
8 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2017

Τέλεσε τη Θεία Λειτουργία στον πανηγυρίζοντα ιερό ναό Παναγίας 
Ιαματικής της κοινότητας Αρακαπά.

ΚΥΡΙΑΚΗ
10 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2017

Συμμετέσχε σε Αρχιερατικό Συλλείτουργο που τελέστηκε στον ιερό ναό 
του Αποστόλου Ανδρέου και Πάντων των εν τη Ρωσική γη διαλαμψάντων 
Αγίων στο Επισκοπειό με την ευκαιρία των ονομαστηρίων του 
Πανιερωτάτου Μητροπολίτου Ταμασού και Ορεινής κ. Ησαΐα.

ΤΕΤΑΡΤΗ
13 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2017

Χοροστάτησε κατά την ακολουθία του εσπερινού στον πανηγυρίζοντα 
ιερό ναό Τιμίου Σταυρού Πάνω Πολεμιδιών.
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ΠΕΜΠΤΗ
14 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2017

Τέλεσε τη Θεία Λειτουργία στον πανηγυρίζοντα ιερό ναό Τιμίου Σταυρού 
της κοινότητας Τιμίου Σταυρού της κοινότητας Ακρωτηρίου.

ΣΑΒΒΑΤΟ
16 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2017

Χοροστάτησε κατά την ακολουθία του εσπερινού στο παρεκκλήσιο Αγίου 
Ευσταθίου της κοινότητας Πραστειού Κελλακίου.

ΚΥΡΙΑΚΗ
17 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2017 Τέλεσε τη Θεία Λειτουργία στον ιερό ναό Αγίου Ελευθερίου.

ΚΥΡΙΑΚΗ
24 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2017

Τέλεσε τη Θεία Λειτουργία στον ιερό ναό Αρχαγγέλου Μιχαήλ της 
κοινότητας Διερώνας.

ΔΕΥΤΕΡΑ
25 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2017

Χοροστάτησε κατά την ακολουθία του εσπερινού στον πανηγυρίζοντα 
ιερό ναό Αγίου Ιωάννου του Θεολόγου της κοινότητας Πέρα Πεδίου.

ΕΠΙΣΚΟΠΟΥ ΑΜΑΘΟΥΝΤΟΣ  ΚΥΡΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ 
ΧΡΟΝΙΚΑ  ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2017

     Ζ Ζ Ζ
ΤΕΤΑΡΤΗ

4 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2017

Ο Θεοφιλέστατος Επίσκοπος Αμαθούντος κύριος Νικόλαος χοροστάτησε 
κατά την ακολουθία του εσπερινού στο πανηγυρίζον παρεκκλήσιο Αγίου 
Ερμογένη της κοινότητας Επισκοπής.

ΣΑΒΒΑΤΟ
7 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2017

Τέλεσε τη Θεία Λειτουργία στο ιερό ησυχαστήριο Αγίων Σεργίου και 
Βάκχου της ιεράς μονής Αμασγούς.

ΚΥΡΙΑΚΗ
8 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2017

Τέλεσε τη Θεία Λειτουργία στον ιερό ναό Αγίου Γεωργίου της κοινότητας 
Ακαπνούς.
Χοροστάτησε κατά την ακολουθία του εσπερινού στον πανηγυρίζοντα 
ιερό ναό Αγίων Ανδρονίκου και Αθανασίας.

ΚΥΡΙΑΚΗ
15 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2017

Τέλεσε τη Θεία Λειτουργία στον ιερό ναό Αγίου Νικολάου Κάτω 
Πολεμιδιών κατά τη διάρκεια της οποίας τέλεσε το μνημόσυνο του ήρωα 
της ΕΟΚΑ Νικολάου Π. Γιάγκου.

ΤΡΙΤΗ
17 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2017

Χοροστάτησε κατά την ακολουθία του εσπερινού στον πανηγυρίζοντα 
ιερό ναό Αποστόλου Λουκά, Αγίας Μαρίνας και Αγίου Θύρσου.

ΤΕΤΑΡΤΗ
18 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2017

Τέλεσε τη Θεία Λειτουργία στον πανηγυρίζοντα ιερό ναό Αποστόλου 
Λουκά της κοινότητας Κολοσσίου.

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
20 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2017

Τέλεσε τη Θεία Λειτουργία στον πανηγυρίζοντα ιερό ναό Αποστόλων 
Πέτρου και Παύλου και Αγίου Αρτεμίου.

ΚΥΡΙΑΚΗ
22 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2017

Τέλεσε τη Θεία Λειτουργία στον ιερό ναό Αγίων Κωνσταντίνου και Ελένης 
της ομώνυμης κοινότητας.
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ΤΕΤΑΡΤΗ
25 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2017

Χοροστάτησε κατά την ακολουθία του εσπερινού στον πανηγυρίζοντα 
ιερό ναό Αγίου Δημητρίου της κοινότητας Συκόπετρας.

ΠΕΜΠΤΗ
26 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2017

Τέλεσε τη Θεία Λειτουργία στον πανηγυρίζοντα ιερό ναό Αγίου Δημητρίου 
της κοινότητας Βάσας Κελλακίου.

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 
27 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2017

Χοροστάτησε κατά την ακολουθία του εσπερινού στον Καθεδρικό ναό 
Αγίας Νάπας Λεμεσού.

ΣΑΒΒΑΤΟ
28 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2017

Τέλεσε τη Θεία Λειτουργία στον Καθεδρικό ναό Αγίας Νάπας Λεμεσού και 
ακολούθως προέστη της Δοξολογίας με την ευκαιρία της εθνικής επετείου 
του έπους του 1940.

ΚΥΡΙΑΚΗ
29 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2017 Τέλεσε τη Θεία Λειτουργία στον ιερό ναό Αγίου Νικολάου Λεμεσού.

ΕΠΙΣΚΟΠΟΥ ΛΗΔΡΑΣ ΚΑΙ ΗΓΟΥΜΕΝΟΥ ΤΗΣ ΙΕΡΑΣ ΜΟΝΗΣ
ΠΑΝΑΓΙΑΣ ΜΑΧΑΙΡΑ ΚΥΡΙΟΥ ΕΠΙΦΑΝΙΟΥ

ΧΡΟΝΙΚΑ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ – ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2017

         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 2017

         Ζ Ζ Ζ
ΚΥΡΙΑΚΗ

3 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ
2017

Ο καθηγούμενος της Ιεράς Μονής Αγίου Νεοφύτου, Θεοφιλέστατος 
Επίσκοπος Χύτρων κ. Λεόντιος, τέλεσε τη Θεία Λειτουργία και προέστη 
του ετήσιου μνημοσύνου των γονέων του στο καθολικό της Μονής. 

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
15 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2017 Προέστη αγρυπνίας στο Καθολικό της Ιεράς Μονής Αγίου Νεοφύτου.

ΤΕΤΑΡΤΗ
27 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2017

Συγχοροστάτησε κατά τον εσπερινό με τον Μακαριώτατο Αρχιεπίσκοπο 
Κύπρου κ.κ. Χρυσόστομο Β΄ και το Σεβασμιώτατο Μητροπολίτη 
Κορωνείας κ. Παντελεήμονα στο Καθολικό της πανηγυρίζουσας Ιεράς 
Μονής Αγίου Νεοφύτου.
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ΠΕΜΠΤΗ
28 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2017

Συλλειτούργησε με τον Μακαριώτατο Αρχιεπίσκοπο Κύπρου κ.κ. Χρυσό-
στομο Β΄, τους Σεβασμιωτάτους Μητροπολίτες Πάφου κ. Γεώργιο και 
Κορωνείας κ. Παντελεήμονα και τον Θεοφιλέστατο Επίσκοπο Αρσινόης 
κ. Νεκτάριο στο Καθολικό της πανηγυρίζουσας Ιεράς Μονής Αγίου 
Νεοφύτου.

ΣΑΒΒΑΤΟ
14 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2017

Συλλειτούργησε με το Σεβασμιώτατο Μητροπολίτη Μολδαβίας και 
Μπουκοβίνας κ. Θεοφάνη και με άλλους αρχιερείς στο Μητροπολιτικό ναό 
Ιασίου Ρουμανίας με την ευκαιρία της εορτής της Αγίας Παρασκευής της 
Επιβατινής.

ΚΥΡΙΑΚΗ
15 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2017

Συλλειτούργησε με τον Σεβασμιώτατο Μητροπολίτη Μολδαβίας και 
Μπουκοβίνας κ. Θεοφάνη και με άλλους αρχιερείς στον ιερό ναό Αγίου 
Νεκταρίου στο Ιάσιο Ρουμανίας, του οποίου τέλεσαν και τα εγκαίνια.  

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
20 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2017 Προέστη αγρυπνίας στο Καθολικό της Ιεράς 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 2017

        Ζ Ζ Ζ
ΣΑΒΒΑΤΟ

02 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2017

Ο Θεοφιλέστατος Επίσκοπος Νεαπόλεως κ. Πορφύριος τέλεσε τη Θεία 
Λειτουργία και κήρυξε τον θείο λόγο στον ιερό ναό Αγίου Μάμαντος στο 
Τραχώνι Λεμεσού.

ΚΥΡΙΑΚΗ
03 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2017

Ο Θεοφιλέστατος τέλεσε τη Θεία Λειτουργία και κήρυξε τον θείο λόγο 
στον πανηγυρίζοντα ιερό ναό Αγίου Νεκταρίου Λεμεσού. 

ΤΡΙΤΗ
05 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2017

Ο Θεοφιλέστατος χοροστάτησε κατά την ακολουθία του εσπερινού στον 
πανηγυρίζοντα ιερό ναό Αρχάγγελου Μιχαήλ στα Λατσιά.

ΤΕΤΑΡΤΗ
06 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2017

Ο Θεοφιλέστατος τέλεσε τη Θεία Λειτουργία και κήρυξε τον θείο λόγο 
στον ιερό ναό Αρχάγγελου Μιχαήλ στον Αναλυόντα. 

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
08 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2017

Ο Θεοφιλέστατος προέστη της αγρυπνίας του Γενεθλίου της Θεοτόκου 
στον ιερό ναό Αγίων Αναργύρων Λευκωσίας.

ΚΥΡΙΑΚΗ
10 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2017

Ο Θεοφιλέστατος  Επίσκοπος Νεαπόλεως κ. Πορφύριος τέλεσε τη 
Θεία Λειτουργία και κήρυξε τον θείο λόγο στον ιερό ναό Παναγίας 
Χρυσοπολίτισσας Λάρνακας.
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ΚΥΡΙΑΚΗ
17 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2017

Ο Θεοφιλέστατος τέλεσε τη Θεία Λειτουργία και κήρυξε τον θείο λόγο 
στον ιερό ναό Αγίας Μαρίνας στο Schaerbeek. 

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
22 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2017

Ο Θεοφιλέστατος προέστη των θυρανοιξίων και της αγρυπνίας στον ιερό 
ναό Αποστόλου Φιλίππου Λατσιών.

ΚΥΡΙΑΚΗ
24 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2017

Ο Θεοφιλέστατος Επίσκοπος Νεαπόλεως κ. Πορφύριος   τέλεσε τη Θεία 
Λειτουργία και κήρυξε τον θείο λόγο στον ιερό ναό Αγίας Βαρβάρας στο 
Πλατύ Αγλαντζιάς.

         

 ΕΠΙΣΚΟΠΟΥ ΝΕΑΠΟΛΕΩΣ ΚΥΡΙΟΥ ΠΟΡΦΥΡΙΟΥ
ΧΡΟΝΙΚΑ ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ2017

Ζ Ζ Ζ
ΚΥΡΙΑΚΗ

01 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2017

Ο Θεοφιλέστατος Επίσκοπος Νεαπόλεως κ. Πορφύριος συλλειτούργησε 
με τον Πανιερώτατο Επίσκοπο Ζαχουμίου και Ερζεγοβίνης κ. Γρηγόριο 
στον ιερό ναό Αγίου Νικολάου Zaandam στην Ολλανδία.

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
06 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2017

Ο Θεοφιλέστατος μετέβη στη Μόσχα από τις 6-9 Οκτωβρίου όπου 
συμμετείχε στο συνέδριο της Επιτροπής των Αντιπροσώπων των 
Ορθοδόξων Εκκλησιών στην Ευρωπαϊκή Ένωση (CROCEU) με θέμα: 
«The Orthodox Church in solidarity with peoples facing extremism and 
terrorism». 

ΚΥΡΙΑΚΗ
08 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2017

Ο Θεοφιλέστατος συμμετείχε σε πολυαρχιερατικό συλλείτουργο προ-
εξάρχοντος του Μακαριωτάτου Πατριάρχου Μόσχας και πασών των 
Ρωσιών κ. Κυρίλλου στη Λαύρα του Αγίου Σεργίου Ραντονέζ στο Σέργιεβ 
Πόσαντ.

ΚΥΡΙΑΚΗ
15 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2017

Ο Θεοφιλέστατος τέλεσε τη Θεία Λειτουργία στην Ιερά Μονή Κοιμήσεως  
Θεοτόκου στο Asten Ολλανδίας. 

ΚΥΡΙΑΚΗ
22 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2017

Ο Θεοφιλέστατος Επίσκοπος Νεαπόλεως κ. Πορφύριος  συλλειτούργησε 
με τους Μητροπολίτες Βελγίου Κάτω Χωρών και Λουξεμβούργου κ. 
Αθηναγόρα (Οικ. Πατριαρχείο.), Αλαβέρντι κ. Δαυίδ και Επίσκοπο Βελγίου 
και Ολλανδίας κ. Δοσίθεο (Πατρ. Γεωργίας) στον γεωργιανό ιερό ναό 
Αγίας Ταμάρας στο Schaerbeek.

ΠΕΜΠΤΗ
26 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2017

Ο Θεοφιλέστατος σε συνεργασία με τον Πανιερώτατο Μητροπολίτη 
Αχαΐας κ. Αθανάσιο, εκπρόσωπο της Εκκλησίας της Ελλάδος στην 
Ευρωπαϊκή Ένωση, φιλοξένησαν εκδήλωση με θέμα: «Χριστιανική Τέχνη-
Συλλογή Χριστοφόρου» στην Αντιπροσωπεία της Εκκλησίας της Κύπρου 
στους Ευρωπαϊκούς Θεσμούς. Η εκδήλωση τελούσε υπό την αιγίδα του 
Μονίμου Αντιπροσώπου της Κ.Δ. στην Ε.Ε Δρ. Ν. Αιμιλίου.
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ΚΥΡΙΑΚΗ
29 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2017

Ο Θεοφιλέστατος  Επίσκοπος Νεαπόλεως κ. Πορφύριος τέλεσε τη Θεία 
Λειτουργία στον ιερό ναό Αγίου Σάββα (Πατρ. Σερβίας) στο Molenbeek 
επί τη ευκαιρία της εορτής της Αγίας Παρασκευής της Επιβατινής.  

ΕΠΙΣΚΟΠΟΥ ΜΕΣΑΟΡΙΑΣ ΚΥΡΙΟΥ ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ
    ΧΡΟΝΙΚΑ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2017

  Ζ Ζ Ζ
ΣΑΒΒΑΤΟ

2 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2017

Ὁ Θεοφιλέστατος Ἐπίσκοπος Μεσαορίας κ. Γρηγόριος λειτούργησε 
καὶ κήρυξε στὸν ἱ.ν. Παναγίας Νεροφορούσης στὸ Πεντάκωμο στὴ 
Λεμεσό, ὅπου ἐκκλησιάστηκαν οἱ ἐκτοπισμένοι τῆς Βιτσάδας. Τὸ ἑσπέρας 
χοροστάτησε στὸν πανηγυρίζοντα ἱ.ν. Ἁγίου Πολυδώρου στὸ Καϊμακλί. 

ΚΥΡΙΑΚΗ
3 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2017

Λειτούργησε καὶ κήρυξε στὸν ἱ.ν. Ἁγίας Παρασκευῆς στὴ Λακατάμια, 
ὅπου ἐκκλησιάστηκαν οἱ ἐκτοπισμένοι τοῦ Γερολάκκου. Τέλεσε τὸν 
Παρακλητικὸ Κανόνα στὸν ἱ.ν. Ἁγίου Θεράποντος στὶς Ἀγγλισίδες, ὅπου 
ἐκκλησιάστηκαν οἱ ἐκτοπισμένοι τῆς Πυργᾶς. 

ΤΡΙΤΗ-ΣΑΒΒΑΤΟ
6-9 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ

Συμμετέσχε στὶς ἐργασίες τοῦ 25ου Διεθνοῦς Συνεδρίου Ὀρθοδόξου 
Πνευματικότητος, στὴ Μονή Bose, στὴν Ἰταλία,μὲ θέμα «Τὸ δῶρο 
τῆς φιλοξενίας». Ἀνέγνωσε τὸν Χαιρετισμὸ τοῦ Μακαριωτάτου 
Ἀρχιεπίσκοπου.

ΚΥΡΙΑΚΗ
10 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 

Λειτούργησε καὶ κήρυξε στὸ παρεκκλήσιο τῆς Παναγίας τοῦ Τράχωνα στὸ 
Στρόβολο, ὅπου προέστη τοῦ Μνημοσύνου τοῦ ἀειμνήστου πατρός του 
Γεωργίου Χατζηουρανίου. 

ΔΕΥΤΕΡΑ
11 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ

Τέλεσε Ἁγιασμό στὸ Γυμνάσιο Γερίου καὶ στὸ Γραφεῖο Τύπου καὶ 
Πληροφοριῶν στοὺς Ἁγίους Ὁμολογητές.

ΤΕΤΑΡΤΗ
13 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 

Τέλεσε Ἁγιασμό στὸ Παιδαγωγικὸ Ἰντιστιτούτο καὶ στὸ Γυμνάσιο 
Ἀκροπόλεως. Τὸ ἑσπέρας χοροστάτησε καὶ κήρυξε στὸν ἱ.ν. Τιμίου 
Σταυροῦ στὸ Στρόβολο.

ΠΕΜΠΤΗ-ΚΥΡΙΑΚΗ
14-17 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ

Συμμετέσχε στὴ Συνάντηση τῶν Ἐκπροσώπων τῶν Διεκκλησιαστικῶν 
Σχέσεων Γραφείων στὸ ΠΣΕ, στὸ Bossey τῆς Γενεύης, στὴν Ἑλβετία.

ΣΑΒΒΑΤΟ
23 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ Λειτούργησε καὶ κήρυξε στὸν ἱ.ν. Παναγίας τοῦ κατεχόμενου Τράχωνα. 

ΚΥΡΙΑΚΗ
24 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ Λειτούργησε καὶ κήρυξε στὸν ἱ.ν. Ἀπ. Ἀνδρέα στὸν Οἰκισμὸ Στρόβολος ΙΙΙ. 

ΔΕΥΤΕΡΑ
25 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 

Συμμετέσχε σὲ σύσκεψη στὸ Ὑπουργεῖο Παιδείας καὶ Πολιτισμοῦ, γιὰ τὸ 
πρόγραμμα «Συνοδοιπόροι στὰ Προσκυνήματα τῆς Πατρίδας μου», που 
πραγματοποιεῖται γιὰ 3η σχολική χρονιά. Προέστη τοῦ Ἑσπερινοῦ στὸ 
προαύλιο χῶρο τοῦ προσωρινοῦ Κοινοτικοῦ οἰκήματος Μιᾶς Μηλιᾶς, 
ὅπου ὑπάρχει προσκυνητάρι τοῦ Ἁγ. Ἰωάννου τοῦ Θεολόγου. 
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ΤΕΤΑΡΤΗ
27 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ

Συμμετέσχε σὲ Συλλείτουργο προϊσταμένου τῆς Α. Μ. τοῦ Μητροπολίτου 
Βαρσοβίας καὶ πάσης Πολωνίας κ. Σάββα, στὸν ἱ. ν. Ἁγίου Νικολάου 
Bialystok, κατά τὸ ὁποῖο τελέστηκε ἡ εἰς Ἐπίσκοπον χειροτονία τοῦ 
Ἐπισκόπου Suprasl κ. Ἀνδρέα.

ΕΠΙΣΚΟΠΟΥ ΜΕΣΑΟΡΙΑΣ ΚΥΡΙΟΥ ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ
    ΧΡΟΝΙΚΑ ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2017

  Ζ Ζ Ζ
ΚΥΡΙΑΚΗ

1 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2017
Ὁ Θεοφιλέστατος Ἐπίσκοπος Μεσαορίας κ. Γρηγόριος λειτούργησε καὶ 
κήρυξε στὸν ἱ.ν. Ἁγίας Παρασκευῆς στὴ Λακατάμια.

ΔΕΥΤΕΡΑ
2 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2017

Μίλησε στὸ «Σπίτι τῆς Κύπρου» στὴν Ἀθήνα, σὲ ἐκδήλωση τῶν 
Κυπρίων τῆς Ἀθήνας, γιὰ τὴν ἀναστήλωση τῶν Ναῶν στὴν κατεχόμενη 
Ἀρχιεπισκοπικὴ Περιφέρεια.

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
6 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2017

Τέλεσε Ἁγιασμό στὸ Γυμνάσιο Διανέλλου καὶ Θεοδότου στὴ Λευκωσία. 
Μίλησε στοὺς διδάσκοντες καὶ διδασκόμενους.

ΣΑΒΒΑΤΟ
7 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2017

Τέλεσε τὸν Παρακλητικὸ Κανόνα στὴν Ἱ.Μ. Ἀποστόλου Ἀνδρέου στὴν 
Καρπασία, γιὰ 150 προσκυνητές, οἰκογένειες μὲ παιδιά ποὺ πάσχουν ἀπὸ 
καρκίνο.

ΚΥΡΙΑΚΗ
8 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2017

Λειτούργησε καὶ κήρυξε στὴν Ἱ. Μ. Ἁγίας Θέκλης στὴ Μοσφιλωτή, ὅπου 
ἐκκλησιάστηκαν οἱ ἐκτοπισμένοι τῆς Τύμβου.  

ΚΥΡΙΑΚΗ
15 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2017

Λειτούργησε στὸ ἱ.ν. Ἁγίας Βαρβάρας τῆς ὁμώνυμης κοινότητος 
στὴ Λευκωσία, ὅπου ἐκκλησιάστηκαν οἱ Κυθρεῶτες. Προέστη τῆς 
Παρακλήσεως στὸν ἱ.ν. Ἁγίου Θεράποντος καὶ Ἁγίας Μαρίνης στὶς 
Ἀγγλισίδες, ὅπου ἐκκλησιάστηκαν οἱ ἐκτοπισμένοι τῆς Ἀγκαστίνας. 
Τὸ μεσημέρι προέστη τοῦ Ἑσπερινοῦ στὸν ἱ.ν. Ἁγίας Φωτεινῆς τῆς 
Καρπασίτιδος, στὴν Κοφίνου, ὅπου ἐκκλησιάστηκαν οἱ ἐκτοπισμένοι τῆς 
Τρυπημένης.    

ΠΕΜΠΤΗ
19 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2017

Συντόνισε τὴν Η΄ Σύναξη Ἐκπροσώπων Ἐκκλησιαστικῶν Περιφερειῶν 
στὸ Συνοδικὸ Γραφεῖο Προσκυνηματικῶν Περιηγήσεων, στὴν Ἱερὰ 
Ἀρχιεπισκοπὴ Κύπρου. Συνάντηση μὲ τὸν Πρόεδρο καὶ τῶν Ταξιδιωτικῶν 
Πρακτόρων.

ΚΥΡΙΑΚΗ
22 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2017

Λειτούργησε καὶ κήρυξε στὸ ἱ.ν. Ἀποστόλου Λουκᾶ στὸ Οἰκισμὸ Κόκκινες 
Στροβόλου, ὅπου ἐκκλησιάστηκαν οἱ ἐκτοπισμένοι τῆς Μουσουλίτας. 

ΤΕΤΑΡΤΗ
25 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2017

Τὸ ἑσπέρας χοροστάτησε καὶ κήρυξε στὸν ἱ.ν. Ἁγίας Βαρβάρας Καϊμακλίου, 
ὅπου οἱ πιστοὶ τίμησαν τὸν  Ἅγιο Δημήτριο, Ναός τοῦ ὁποίου βρίσκεται 
στὸ κατεχόμενο τμῆμα τοῦ Καϊμακλίου.
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ΠΕΜΠΤΗ
26 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2017

Συλλειτούργησε μὲ τὸν Μακαριώτατο Ἀρχιεπίσκοπο Κύπρου, στὸν ἱ.ν. 
Ἁγίου Δημητρίου Ἀκροπόλεως.

ΚΥΡΙΑΚΗ
29 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2017

Λειτούργησε καὶ κήρυξε στὸ ἱ.ν. Ἁγίου Ἐλευθερίου Τσακκιλεροῦ στὴ 
Λάρνακα, ὅπου ἐκκλησιάστηκαν οἱ ἐκτοπισμένοι τῶν Γενάγρων.

ΔΕΥΤΕΡΑ
30 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2017

Λειτούργησε καὶ κήρυξε στὸν ἱ.ν. Ἁγίου Θεράποντος στὸν Λυθροδόντα. 
Προήδρευσε συσκέψεως μὲ θέμα: τὴν πραγματοποίηση ἐκδηλώσεων σὲ 
Λευκωσία καὶ Πύργο Ἠλείας, γιὰ τὰ 415 κυπριόπουλα ποὺ φιλοξενήθηκαν 
γιὰ ἕνα σχολικό ἔτος μετὰ τὴν εἰσβολή τοῦ 1974, στὴν Ἑλλάδα.

ΤΡΙΤΗ
31 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2017

Τὸ πρωί ἐκπροσώπησε τὸν Μακαριώτατο Ἀρχιεπίσκοπο Κύπρου, σὲ τιμη-
τικὴ ἐκδήλωση στὸ Προεδρικὸ Μέγαρο. Τὸ ἑσπέρας τέλεσε Ἁγιασμό στὰ 
Ἐγκαίνια τοῦ Κέντρου Ὑγείας, στὰ Λατσιά.  


