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Με πολλή χαρά απευθύνουμε, σήμερα, τον εγκάρδιο χαιρετισμό 
αγάπης και τιμής μας προς το Πρώτο Ετήσιο Συνέδριο Βυζαντινών 
και Μεσαιωνικών Σπουδών, το οποίο με μεγάλο ζήλο και επιμέλεια 

διοργανώνει η Βυζαντινολογική Εταιρεία Κύπρου.

Ως Εκκλησία Κύπρου διακρίνουμε στα πρόσωπα όλων των συντελεστών 
του Συμποσίου  και στα πρόσωπα όλων εσάς των εισηγητών και συνέδρων 
τον πνευματικό δυναμισμό των ειδικών επιστημόνων, οι οποίοι με πολύ κόπο 
και μόχθο συμβάλλετε ουσιαστικά και ποικιλότροπα στην έρευνα, τη μελέτη, 
την ανάδειξη και εν τέλει στη διατήρηση των πνευματικών αξιών και των 
διαχρονικών ιδανικών, τα οποία πρεσβεύει η ιστορία και ο πολιτισμός μας.

Η ιστορική πορεία των δύο χιλιάδων χρόνων Χριστιανισμού στη νήσο 
μας αποτυπώθηκε στη βυζαντινή ιστορία και πολιτισμό μας. Μέσα, λοιπόν 
από τη μελέτη τους, ξεδιπλώνεται όχι μόνο η πολυκύμαντη ιστορία του 
τόπου μας, αλλά διαγράφονται επίσης και οι σχέσεις της και οι αναπόφευκτες 
αλληλεπιδράσεις της με τους άλλους λαούς, με τους οποίους ήλθε σε επαφή. 
Όπως έχει καταδείξει η επιστημονική έρευνα, οι σχέσεις αυτές δεν υπήρξαν 
ειρηνικές. Οι ξένοι κατακτητές όχι μόνο υποδούλωσαν τη γη των προγόνων 
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μας, αλλά και αγωνίστηκαν σκληρά να καθυποτάξουν την ελληνορθόδοξη 
θρησκευτική πίστη του λαού μας, χωρίς όμως επιτυχία.

Το γεγονός, αυτό, μαρτυρεί τη δυναμικότητα του Κυπριακού Ελληνισμού 
να δημιουργεί πολιτισμό κάτω από τις πιο αντίξοες συνθήκες σκλαβιάς. 
Πέραν, τούτου, όμως, ο Κυπριακός Ελληνισμός κατάφερε στα δύσκολα 
εκείνα χρόνια να κρατήσει σταθερή την κυριαρχία της ελληνικής γλώσσας 
σ’ ολόκληρη την κοινωνική διαστρωμάτωση της μεσαιωνικής Κύπρου. Ο λαός 
μας με το αλάνθαστο αισθητήριό του κράτησε μαζί με την ορθόδοξη πίστη 
του και την πατροπαράδοτη  ελληνική του γλώσσα  γιατί θεώρησε  και τις 
δύο αυτές διαχρονικές αξίες,  ως τους δύο πολυτιμότατους θησαυρούς του.

 Και όχι μόνο τούτο. Η ελληνική γλώσσα με τον πλούτο της, τη λεπτότητά 
της και την ποικιλία των εκφραστικών της μορφών χρησιμοποιήθηκε για 
τη σύνταξη διεθνών συνθηκών. Οι περίφημες Ασσίζες, ένα συνθετικό 
έργο κωδικοποίησης των νόμων, με βάση το οποίο διοικήθηκε η Κύπρος, 
μεταφράζονται στα κυπριακά-ελληνικά. Γαλλοκυπριακές οικογένειες 
συντάσσουν τις διαθήκες τους στα ελληνικά. Ακόμη και Λατίνοι κληρικοί 
είναι ελληνόφωνοι.

Δυστυχώς, όμως, η βάρβαρη Τουρκική εισβολή του 1974, έδωσε τη 
δυνατότητα, στα χρόνια που ακολούθησαν, σε αρχαιοκάπηλους ή άλλους 
επιτήδειους  - συχνά με την ανοχή και τις ευλογίες των κατοχικών δυνάμεων 
- να προβούν σε μια σταδιακή και μεθοδευμένη  βεβήλωση των μνημείων, που 
αποδεικνύουν από τη μια την Ελληνικότητα της νήσου μας και από την άλλη 
τη χριστιανική μας παρουσία.

Ως αποτέλεσμα της καταστροφής και της λεηλασίας, ένας μεγάλος 
αριθμός θρησκευτικών κειμηλίων, φορητών εικόνων και άλλων λειτουργικών 
σκευών έχει κλαπεί και πωληθεί παράνομα. Επιπρόσθετα, μεγάλης 
ιστορικής αξίας ψηφιδωτά και τοιχογραφίες αποκολλήθηκαν από Τούρκους 
αρχαιοκάπηλους και πωλήθηκαν, επίσης, παράνομα στο εξωτερικό.  Πολλές 
φορές η βάνδαλη αυτή πράξη έγινε με τέτοιο τρόπο, ώστε μεγάλο μέρος των 
ψηφιδωτών και των τοιχογραφιών, που αποκολλήθηκαν, να  έχει καταστραφεί 
για πάντα.

Τα στοιχεία αυτά αποτελούν ένα σημαντικό μέρος της θρησκευτικής - και 
όχι μόνο - κληρονομιάς μας, είναι μέρος του εαυτού μας, κομμάτι της ψυχής 
μας, στοιχείο της ύπαρξής μας, δείγμα της οντότητάς μας ως κυπριακού 
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Ελληνισμού και χριστιανικής οντότητας!  Χωρίς αυτά η ύπαρξη και παρουσία 
μας σ’ αυτόν τον τόπο δεν έχει νόημα και δεν είναι πλήρης. Μας λείπει κάτι το 
ουσιαστικό. Η έκφραση της ψυχής μας και του πολιτισμού μας.

Επομένως, η προσήλωση στη διάσωση των πιο πάνω στοιχείων, μέσα 
από την επιστημονική έρευνα και τεκμηρίωση, έχει συμβάλλει καθοριστικά 
στον εντοπισμό στο εξωτερικό πολλών σημαντικών εικόνων, κειμηλίων 
και θησαυρών,  πολλούς από τους οποίους, σε αγαστή συνεργασία με την 
Πολιτεία, πετύχαμε να επαναφέρουμε στην κοιτίδα τους.

Αξιοποιώντας τη σημερινή ευκαιρία καλούμε όλους εσάς, να εργασθείτε 
με υπομονή, επιμονή και συνέπεια, ώστε ο λαός μας, και ιδιαίτερα οι νέοι μας, 
να γνωρίσουν και να αγαπήσουν τα ιδεώδη και τις αξίες του πνευματικού 
μας Πολιτισμού. Θα μπορούν, έτσι, μέσα από το φως των διαχρονικών αξιών 
της παράδοσής μας, από τη μια  να βλέπουν τον όντως αληθή προορισμό 
μας ως δημιουργημάτων του Θεού και από την άλλη να συντηρούν και να 
καλλιεργούν μέσα τους την αγάπη προς την πατρίδα και τον πόθο για την 
απελευθέρωση και τη δικαίωση  των  αγώνων του λαού μας.

Κλείνοντας, επιθυμούμε να εκφράσουμε τα θερμά μας συγχαρητήρια 
προς τον Πρόεδρο και τα Μέλη της Βυζαντινολογικής Εταιρείας Κύπρου 
καθώς και προς όλους εκείνους,  οι οποίοι συνέβαλαν στη διοργάνωση του 
λαμπρού αυτού Συνεδρίου. Θερμές ευχαριστίες εκφράζουμε, επίσης, και προς 
τους εκλεκτούς προσκεκλημένους του εν λόγω Συνεδρίου∙ είμαστε βέβαιοι 
ότι η παρουσία τους εδώ θα είναι πολλαπλώς χρήσιμη και επωφελής καθώς 
θα συμβάλει στην ανταλλαγή εμπειριών και γνώσεων, που σχετίζονται με την 
προστασία και ανάδειξη της ιστορίας και του πολιτισμού μας.

 Επευλογούμε, τέλος, τις εργασίες του Συνεδρίου και ευχόμαστε κάθε 
επιτυχία σ’ αυτές.

 Ο Θεός μαζί σας!

      Μετ’ ευχών εγκαρδίων

               † ὁ Κύπρου Χρυσόστομος



ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ ΜΝΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΙΜΗΣ
ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΘΝΑΡΧΗ ΜΑΚΑΡΙΟ Γ΄ 

a
ΤΟΥ ΑΝΤΡEΑ Κ. ΦΥΛΑΚΤΟY, Δ. Φ., 

ΓΕΝΙΚΟY ΔΙΕΥΘΥΝΤH ΤΟΥ ΙΔΡYΜΑΤΟΣ ΑΡΧΙΕΠΙΣΚOΠΟΥ ΜΑΚΑΡIΟΥ Γ΄

Στις 19 Ιανουαρίου 2017, μέρα που γιόρταζε ο αείμνηστος Εθνάρχης 
Μακάριος Γ΄ τα ονομαστήριά του, διοργανώθηκαν από το Ίδρυμα, που 
φέρει το όνομά του, εκδηλώσεις μνήμης και τιμής, με αφορμή και τη 

συμπλήρωση σαράντα χρόνων από την εκδημία του. 

Στην εκδήλωση, που πραγματοποιήθηκε στην Αίθουσα Τελετών του 
Ιδρύματος, κύριος ομιλητής ήταν ο Πρόεδρος της Ελληνικής Δημοκρατίας 
κ. Προκόπιος Παυλόπουλος. Χαιρετισμούς απεύθυναν ο Πρόεδρος της 
Κυπριακής Δημοκρατίας κ. Νίκος Αναστασιάδης και ο Αρχιεπίσκοπος 
Χρυσόστομος Β΄, ενώ ο Γενικός Διευθυντής του Ιδρύματος κ. Αντρέας Κ. 
Φυλακτού καλωσόρισε τους προσκεκλημένους. Μετά τους χαιρετισμούς 
και την ομιλία του Προέδρου της Ελληνικής Δημοκρατίας, εκτελέστηκε 
καλλιτεχνικό πρόγραμμα από τη χορωδία της Πνευματικής Στέγης Λευκωσίας 
«Λέανδρος Σίταρος». 

Σε μια δεύτερη εκδήλωση, που πραγματοποιήθηκε το απόγευμα της ίδιας 
ημέρας στην Αίθουσα Περιοδικών Εκθέσεων του Πολιτιστικού Κέντρου του 
Ιδρύματος, τελέστηκαν τα εγκαίνια της έκθεσης βυζαντινών εικόνων του 13ου 
αιώνα, με τον τίτλο «Κυπριακῷ τῷ τρόπῳ. Maniera Cypria». Παρακάτω, 
δίνεται σύντομη περιγραφή και των δύο εκδηλώσεων. 

Το πρόγραμμα της πρώτης εκδήλωσης άρχισε με το καλωσόρισμα  του 
Γενικού Διευθυντή του Ιδρύματος, το οποίο  έχει ως εξής:

o
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Κύριε Πρόεδρε της Ελληνικής Δημοκρατίας,

Κύριε Πρόεδρε της Κυπριακής Δημοκρατίας,

Μακαριότατε,

Εκλεκτοί προσκεκλημένοι,

Κυρίες, Κύριοι,

Το Πολιτιστικό Κέντρο του Ιδρύματος Αρχιεπισκόπου Μακαρίου Γ΄, σας 
καλωσορίζει στη σημερινή εκδήλωση Μνήμης και Τιμής για τον Εθνάρχη 
Μακάριο Γ΄, και σας ευχαριστεί γιατί ανταποκριθήκατε στην πρόσκλησή του. 

Τη χρονιά αυτή, κλείνουν σαράντα χρόνια από την εκδημία του 
αείμνηστου Εθνάρχη και πρώτου Προέδρου της Κυπριακής Δημοκρατίας 
Μακαρίου Γ΄. Το Ίδρυμα, που φέρει το όνομά του και που αποτελεί 
πραγμάτωση του οράματός του, αποφάσισε να αναλάβει να διοργανώσει 
εκδηλώσεις για να τιμήσει τη μνήμη του και να του απονείμει ελάχιστο φόρο 
τιμής για όσα εκείνος αγωνίστηκε, για όσα αναλώθηκε και για τα πολλά που 
πρόσφερε στην πατρίδα μας στη διάρκεια της επίγειας ζωής του. Η πλούσια 
σε δράση, πολύτιμη και πολύχρονη προσφορά του στον αγαπημένο λαό του 
δεν μπορεί να κλειστεί μέσα στις οποιεσδήποτε εκδηλώσεις μνήμης και τιμής. 
Ούτε μπορεί με την όποια φιλότιμη προσπάθεια να συμπτυχθεί η πολυσχιδής 
δραστηριότητά του για να χωρέσει μέσα στις δραστηριότητες και εκδηλώσεις 
που προγραμματίζει το Ίδρυμα για το 2017.

Ωστόσο, με τις εκδηλώσεις μας αυτές, παρέχεται η ευκαιρία σε όλους 
μας να παραδειγματιστούμε από τα πολλά που πρόσφερε ο Μακάριος προς 
την Εκκλησία και την Πατρίδα, να φρονηματιστούμε και να εξυψωθούμε. 
Πέρα, επίσης, από την τιμή, που δίκαια απονέμεται στον αείμνηστο Εθνάρχη 
Μακάριο Γ΄, μας δίνεται η ευκαιρία, με αυτή τη «δόσιν ὀλίγην τε φίλην 
τε» να εμψυχωθούμε και να καθοδηγηθούμε από τις αρχές που πίστεψε και 
ακολούθησε στη ζωή του, να βλέπουμε πάντοτε ψηλά και να ενεργούμε 
σύμφωνα με τα άξια της αρετής και με όσα η Πατρίδα υπαγορεύει. 

Ο Μακάριος έδωσε υψηλό νόημα και βαθύ περιεχόμενο και στα δύο 
αξιώματα που κατείχε, εκείνα του Αρχιεπισκόπου και του Προέδρου της 
Κυπριακής Δημοκρατίας. Μέσα στις δυσκολίες και τις αντιξοότητες που 
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συνάντησε στην πορεία του, μέσα στη θάλασσα την πολυκύμαντη και 
ταραχώδη της εποχής του, υψώθηκε ως ο πραγματικός ηγέτης, αναδείχτηκε 
ο στοργικός πατέρας,  ο επιδέξιος οιακοστρόφος, ο δυναμικός αγωνιστής των 
δικαίων του λαού του. Υπήρξε το ηθικό, πνευματικό και ψυχικό στήριγμα του 
κυπριακού Ελληνισμού σε όλες τις δύσκολες στιγμές που πέρασε, στα σκληρά 
χρόνια της δοκιμασίας του. Όσο κρατούμε ζωντανό μέσα μας το Μακάριο, 
όσο αγωνιζόμαστε να φτάσουμε το ήθος του και την αυταπάρνησή του, είναι 
βέβαιο πως στο τέλος το δίκαιο θα επικρατήσει.

Ευχαριστούμε τον Πρόεδρο της Ελληνικής Δημοκρατίας για τη μεγάλη 
τιμή που μας κάνει να παρευρίσκεται απόψε στη σεμνή αυτή τελετή, να είναι 
ο κύριος ομιλητής και στη συνέχεια να εγκαινιάζει την έκθεση Βυζαντινών 
εικόνων, στην Πινακοθήκη του Ιδρύματος, μαζί με το Μακαριότατο. Τον 
ευχαριστούμε από τα βάθη της καρδιάς μας, γιατί σε στιγμές κρίσιμες για 
τον Ελληνισμό της Κύπρου, βρίσκεται μαζί μας συμπαραστάτης και βοηθός, 
υπογραμμίζοντας με τον τρόπο αυτό τη συμπαράταξη όλων των Ελλήνων, 
στο λαό της Κύπρου, που δίνει για μια ακόμη φορά τη μάχη του για την 
απελευθέρωσή του από τα τουρκικά στρατεύματα, για την επανένωση 
του τόπου του, για μια διαρκή και βιώσιμη λύση του προβλήματός του. 
Επαναλαμβάνω τα αξέχαστα και πάντοτε επίκαιρα λόγια του αείμνηστου 
Κωνσταντίνου Τσάτσου, τότε Προέδρου της Ελληνικής Δημοκρατίας, στον 
επικήδειο λόγο του στην κηδεία του αείμνηστου Εθνάρχη: «Να εκπληρώσομε 
το υπέρτατο χρέος, να ξεχάσομε το θνητό εαυτό μας και να σκεφτούμε την 
αθάνατη πατρίδα. Να προσφέρομε ότι αυτή τη στιγμή χρειάζεται η Πατρίδα: 
την καθολική ομοψυχία, την ενότητα στον κοινό αγώνα». 

Ευχαριστούμε, επίσης, τον Πρόεδρο της  Κυπριακής Δημοκρατίας 
κ. Νίκο Αναστασιάδη και τον Αρχιεπίσκοπο και Πρόεδρο του Ιδρύματος 
Αρχιεπισκόπου Μακαρίου Γ΄, κ. Χρυσόστομο για τους χαιρετισμούς τους, 
τη χορωδία της Πνευματικής Στέγης Λευκωσίας «Λέανδρος Σίταρος» και 
τον εκφωνητή του προγράμματός μας κ. Κοσιάρη. Ευχαριστούμε, ακόμη, το 
χορηγό επικοινωνίας, Ραδιοφωνικό Ίδρυμα Κύπρου, για την προβολή και για 
την τηλεοπτική και ραδιοφωνική κάλυψη της σημερινής μας εκδήλωσης.

Ακολούθησε ο χαιρετισμός του Πρόεδρου  του Ιδρύματος Αρχιεπισκόπου 
Χρυσοστόμου Β΄, ο οποίος  έχει ως ακολούθως: 
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 «Χρεωστικώς, συνήλθαμε και πάλι στον πολιτιστικό αυτό χώρο του 
ιδρύματος Αρχιεπισκόπου Μακαρίου, για να τιμήσουμε τον εκκλησιαστικό 
και εθνικό Ηγέτη της μικρής μας πατρίδος, ο οποίος δια μέσου της ιστορικής 
του πορείας αναδείχτηκε στη συνείδηση όλων μας, ως ο μεγαλύτερος άνδρας  
του νεότερου Ελληνισμού.

Αναμφίβολα, η ζωή του Μακαρίου ήταν μια γολγόθεια πορεία. Την 
επέλεξε  γιατί νοηματοδοτούσε το είναι του και την υψηλή Του αποστολή! 
Ο ίδιος  βάδισε την οδό του μαρτυρίου του με   οδύνη πολλή αλλά και με 
παρρησία ου την τυχούσα.

   «Γνωρίζω καλῶς - διακήρυττε προφητικώς στον ενθρονιστήριο Του 
λόγο– ὅτι ὁ Θρόνος οὗτος δι’ ἐμέ, σήμερον ὑψούμενος ὡς τὸ Θαβὼρ τῆς 
δόξης, εἰς Γολγοθᾶν τοῦ μαρτυρίου αὔριον γενήσεται. Μόχθοι πανημέριοι 
καὶ παννύχιοι ἀγρυπνίαι, ἀγῶνες καὶ θυσίαι εἶναι τοῦ ἀρχιεπισκοπικοῦ 
ὑπουργήματος ἡ κληρονομία… Ἐπὶ δάφνης καὶ μυρσίνης ἐβάδισα σήμερον... 
Ἐπὶ ἀκανθῶν καὶ ἐπὶ τριβόλων, ὅμως, αὔριον θὰ βαδίσω καὶ ἀληθὴς Σταυρὸς, 
ὑπὲρ τὰς ἀνθρωπίνας δυνάμεις μου καὶ τὴν ψυχικήν μου ἀντοχὴν, θὰ εἶναι ἡ 
ἀποστολή μου… Δὲν θὰ λιποψυχήσω ὅμως».  

Ως Εκκλησιαστικός Ταγός, αναδείχτηκε στην ψυχοσύνθεση τού λαού 
Του ως ένας φιλόστοργος Ποιμένας, εκπληρώσας πλήρως την ενθρονιστήρια 
υπόσχεσή του: «Περὶ τοῦ ἐμπιστευθέντος μοι ποιμνίου τοῦτο μόνο λέγω: μετὰ 
φροντίδος ἀνυστάκτου «ἐκζητήσω τὰ πρόβατά μου» καὶ «ἐν νομῇ βοσκήσω 
αὐτὰ»… «Ἔτι δὲ πλεῖον τούτου λέγω∙ καὶ τὴν ψυχήν μου θήσω ὑπὲρ τῶν 
προβάτων».

  Παιδιόθεν γαλουχημένος όχι μόνο με τα νάματα της πίστεως προς 
τον Χριστό αλλά και της ερατεινής Ελευθερίας δεν ήταν δυνατό παρά να 
συνεγείρει τον λαό του στον τιτάνιο εκείνο εθνικοαπελευθερωτικό Αγώνα 
του 55-59, του οποίου υπήρξε ο εμπνευστής.   

      Η προσωπικότητά του ήταν φωτεινή, πολυδιάστατη και αγωνιστική.   
Η δε ιστορική του πορεία  μεγαλειώδης  και επική γιατί είχε να παλέψει 
με τους «κοσμοκράτορας τοῦ αἰῶνος τούτου». Εκείνος όμως παρέμενε 
ενθουσιώδης αγωνιστής και μαχητής  μπροστά στις μυριάδες αντιξοότητες 
που νυχθημερόν παρουσιάζονταν. Με το χαρακτηριστικό του χαμόγελο και 
τους εμπνευσμένους του λόγους τροφοδοτούσε τον λαό του με πίστη και 
αισιοδοξία για το μέλλον και την τελική δικαίωση των αγώνων του.
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«Εἰς τὸν δρόμον μας πρὸς τὴν Ἐλευθερίαν πολλὰ εἶναι τὰ ἐμπόδια. Θὰ 
τὰ ὑπερπηδήσωμεν. Πολλαὶ αἱ ἀντιξοότητες. Θὰ τάς ἀντιμετωπίσωμεν. Δεν 
θὰ ὑποκύψωμεν εἰς τὴν βίαν καὶ τὴν τυραννίαν. Ἡ ψυχὴ μας θὰ παραμείνει 
ἀδούλωτος. Ἡ θέλησίς  μας θὰ χαλκεύεται ἀπὸ τὰ δεινὰ καὶ θὰ γιγαντοῦται… 
Ἡ γῆ αὐτὴ  εἶναι Ἑλληνικὴ καὶ Ἕλληνες ἡμεῖς τὴν Ἑλλάδα ἔχομεν κλεισμένην 
μέσα εἰς τὴν ψυχὴν μας…      

Μετά την τραγική τουρκική εισβολή του 1974 ο Μακάριος, με αφάνταστο 
πόνο ψυχής, αποδέχτηκε τη  δικοινοτική  ομοσπονδία, γιατί πίστεψε ότι,  
έστω με την οδυνηρή αυτή παραχώρηση, το εθνικό μας θέμα θα μπορούσε 
να λυθεί.  Όταν όμως αντελήφθη πλήρως τη βουλιμία της τουρκικής πλευράς 
συνειδητοποίησε  ότι εφεξής μακροχρόνιος θα είναι ο Αγώνας μας. Και αν 
ζούσε ακόμη λίγους μήνες, είμαστε βέβαιοι ότι θα απέσυρε την ομοσπονδία.

Εξοχότατοι, κυρίες και κύριοι, 

Ευρισκόμεθα ενώπιον συνομιλιών. Πιστεύουμε ότι η Τουρκία δεν 
πρόκειται να απεμπολήσει κανένα από τα δικαιώματα που της πρόσφερε η 
Ζυρίχη. Δια τούτο πρέπει να σταθούμε όρθιοι  και με φρόνημα διεκδικητικό. 
Γιατί επιβάλλεται να δημιουργήσουμε κράτος, τουλάχιστο λειτουργικό, για να 
εξασφαλίσει στους πολίτες μας την παραμονή τους στη γη των πατέρων μας.

Κύριε Πρόεδρε της Κυπριακής Δημοκρατίας, η μη λύση να μη σας 
ενοχλεί. Γιατί μια κακή «λύση» θα επισωρεύσει  ατελείωτες συμφορές στον 
λαό μας. Η Εκκλησία θα είναι κοντά σας, αλλά απαιτεί να είναι διεκδικητική 
η πολιτική σας. 

Αυτή η πολιτική θα είναι αφ’ ενός μεν το καλύτερο μνημόσυνο για 
τον Μακάριο αφ’ ετέρου δε η καλύτερη δικαίωση για τον λαό μας, που σας 
εμπιστεύτηκε το πηδάλιο της κυπριακής Δημοκρατίας».  

Ο Πρόεδρος της Κυπριακής Δημοκρατίας κ. Νίκος Αναστασιάδης, που 
πήρε, στη συνέχεια, το λόγο, είπε τα ακόλουθα:
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«Κύριε Πρόεδρε, φίλε Προκόπη Παυλόπουλε, η παρουσία σου στη Κύπρο, 
συνιστά μία ακόμη επιβεβαίωση της στενότατης και αγαστής συνεργασίας 
μεταξύ της Κυπριακής Δημοκρατίας και της μητρός πατρίδας, της Ελληνικής 
Κυβέρνησης και γενικότερα του ελληνικού λαού.

Θέλω θερμά να σας ευχαριστήσω και να εκφράσω εκ μέρους του 
Κυπριακού Ελληνισμού τη βαθύτατη ευγνωμοσύνη για τα όσα μέχρι σήμερα 
η Ελλάδα έχει προσφέρει αλλά και για την ανιδιοτελή συμπαράσταση προς 
τον συνεχιζόμενο αγώνα.

Στον επικήδειο χαιρετισμό του προς τον Αρχιεπίσκοπο Μακάριο, ο τότε 
Πρόεδρος της Ελληνικής Δημοκρατίας, ο εξαίρετος πολιτικός και φιλόσοφος 
Κωνσταντίνος Τσάτσος είχε πει πως «..οι μεγάλοι νεκροί δεν εκλείπουν.  
Η παρουσία τους γίνεται στη μεταθανάτια πορεία τους μέσα στην ιστορία 
ακόμη πιο έντονη».

Το γεγονός ότι σήμερα, 40 χρόνια μετά τον θάνατο του Μακαρίου, 
είμαστε εδώ, Ελλάδα και Κύπρος μαζί, να τιμούμε τη μνήμη του στο ύψιστο 
αυτό επίπεδο, είναι η καλύτερη επιβεβαίωση των προφητικών λόγων του 
προκατόχου σας φίλε Πρόεδρε.

Ο Μακάριος διετέλεσε πολιτικός αρχηγός του απελευθερωτικού αγώνα, 
Προκαθήμενος της Εκκλησίας της Κύπρου και πρώτος, και επί 17 συναπτά 
έτη, Πρόεδρος της Κυπριακής Δημοκρατίας, ταυτίζοντας το όνομά του με τη 
γέννηση και το ανάθρεμμα του νεοσύστατου κυπριακού κράτους, αλλά και 
την ανάπτυξη και την πολιτική ωρίμαση της κυπριακής κοινωνίας.

Όταν καλείται ο όποιος ομιλητής, είτε πολιτικός, είτε ιστορικός, είτε 
απλός πολίτης, να αναφερθεί στον βίο και το έργο του Μακαρίου δεν μπορεί 
παρά να καταλαμβάνεται από δέος και με βαθύτατο σεβασμό να καταγράφει 
την πολιτική και εθναρχική του διαδρομή.

Ακόμη και η παραπομπή σε κρίσιμες για την πατρίδα αποφάσεις, 
αναδεικνύει την τόλμη, την υπευθυνότητα, την ηγετική και χαρισματική 
προσωπικότητά του. Μια προσωπικότητα που γνώριζε με πάθος να διεκδικεί 
αλλά και με πραγματισμό να αποφασίζει πάντα με αποκλειστικό γνώμονα το 
συμφέρον της πατρίδας.

Αν κάτι διέκρινε τον Εθνάρχη Μακάριο, περισσότερο από κάθε άλλο, ήταν 
η οξεία αντίληψη της Ιστορίας. Αγωνιούσε πάντα για την τελική κρίση της 
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Ιστορίας. Και έχει μεγίστη σημασία για όσους κληθήκαμε να υπηρετήσουμε 
τον κυπριακό λαό, να έχουμε πάντα την ίδια αγωνία για την τελική κρίση, όχι 
μόνο των πολιτών, αλλά και του Έθνους και της Ιστορίας.

Θα μπορούσαν να ειπωθούν πολλά για τις δεκαετίες που   διάνυσε στην 
πολιτική του πορεία και στη θρησκευτική του πανδαισία ο Μακάριος, από τη 
δεκαετία του ’50 μέχρι το κρίσιμο εκείνο Αύγουστο του 1977, που ο θάνατος 
τον στέρησε από τον κυπριακό λαό, την ώρα που τον είχε περισσότερο, ίσως, 
από ποτέ ανάγκη.

Αρκούμαι να σημειώσω ότι στη σύγχρονη πολιτική μας Ιστορία, ο 
Αρχιεπίσκοπος Μακάριος έχει συνδέσει το όνομά του, όχι μόνο με τους 
δεδομένους αγώνες του για τη δικαίωση του Κυπριακού Ελληνισμού, αλλά και 
με την επιλογή και την ανάδειξη της πολιτικής ωριμότητας και σωφροσύνης 
που επιβάλλει σε κάθε υπεύθυνο ηγέτη, την αναζήτηση λύσεων μέσα από 
το διεκδικητικό ρεαλισμό, ο οποίος εξασφαλίζει την αξιόπιστη διπλωματία 
στο εξωτερικό και τη σύνθεση θέσεων και πολιτικών που διασφαλίζουν 
την απαραίτητη ενότητα στο εσωτερικό. Η ενότητα στο εσωτερικό μέτωπο 
συνιστούσε τότε, και αναμφίβολα συνιστά και σήμερα, απαραίτητη 
προϋπόθεση και όπλο στον αγώνα μας για δικαίωση.

Ο Μακάριος ευτύχησε να διανύσει ως λαοπρόβλητος ηγέτης την τραχεία 
και γεμάτη εμπόδια πολιτική του πορεία. Σπάνια ηγέτες συγκεντρώνουν τη 
λαϊκή υποστήριξη που ο Μακάριος κέρδισε σε χρόνους δύσκολους. Απέκτησε, 
όμως, και αντιπάλους, χωρίς φραγμούς και αναστολές που μετήλθαν των 
χείριστων μέσων για την αντιμετώπισή του, οδηγώντας μας δυστυχώς, ή 
επιτρέποντας στην τότε στρατιωτική χούντα να μας οδηγήσουν στα τραγικά 
γεγονότα του 1974.

Η πορεία του Εθνάρχη Μακαρίου πρέπει να είναι για μας φάρος 
και οδηγός πολύτιμος στις δύσκολες μέρες που πορευόμαστε. Πρέπει να 
διδαχθούμε από την Ιστορία μας, να διδαχθούμε από τη σοφία του ηγέτη, αλλά 
και από τα λάθη μας. Οφείλουμε να εκτιμήσουμε την αξία της συνεννόησης, 
της συνεργασίας και της διαβούλευσης και να αναλογιστούμε τον όλεθρο 
στον οποίο μπορεί να μας οδηγήσει η διχόνοια και οι συγκρούσεις.

Οφείλουμε να είμαστε όλοι και υπεύθυνοι και ενωμένοι και συναινετικοί. 
Θα πρέπει πιστεύω, και έτσι υπαγορεύει το εθνικό καλό, ενωμένοι να 
αγωνιστούμε για την επανένωση της χώρας μας. Όπως εξάλλου θα ήθελε ο 
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Μακάριος. Όπως ακριβώς επιτάσσει το ιστορικό χρέος μας. Η διαπραγμάτευση 
για επίλυση του Κυπριακού δεν διεξάγεται μεταξύ μας.

 Ο στόχος για τερματισμό της κατοχής και επανένωση της πατρίδας μας 
δεν μπορεί να είναι και δεν είναι παρά κοινός στόχος. Παρά τις ενδεχόμενες 
διαφορετικές προσεγγίσεις που είναι απολύτως θεμιτές μέσα στο πλαίσιο της 
Δημοκρατίας, οφείλουμε να κρατήσουμε ψηλά το επίπεδο του διαλόγου και 
μέσα από συλλογική προσπάθεια να αγωνιστούμε για επίτευξη του κοινού 
στόχου, ενός στόχου που κανείς από μόνος του – το έχω πει πολλές φορές και 
το αισθάνομαι και το πιστεύω - δεν μπορεί να πετύχει.

Ως Πρόεδρος της Δημοκρατίας, πιστός σε αυτό το ιστορικό χρέος 
και συνεπής στις παρακαταθήκες που ο Εθνάρχης Μακάριος μάς έχει 
κληροδοτήσει, συνεχίζω τον αγώνα που και οι προκάτοχοί μου, ακολουθώντας 
τις παρακαταθήκες του ακολούθησαν, με μοναδικό στόχο τον τερματισμό του 
απαράδεκτου στάτους κβο, που για δεκαετίες μας υποχρεώνει να ζούμε σε 
συνθήκες που δεν υπάρχουν πουθενά αλλού στην Ευρώπη. Η σημερινή τάξη 
πραγμάτων δεν επιτρέπει σε κανέναν πολίτη αυτού του μαρτυρικού τόπου να 
απολαύσει τα δικαιώματα, τις ελευθερίες και το επίπεδο ευημερίας που όλοι 
οι άλλοι πολίτες στην υπόλοιπη Ευρωπαϊκή Ένωση θεωρούν αδιαμφισβήτητα 
κεκτημένα. Αντίθετα, το σημερινό απαράδεκτο στάτους κβο συνιστά, 
ανάμεσα σε άλλα, μόνιμη πηγή διαταραχής της δημογραφικής ισορροπίας και 
ασφάλειας στο νησί μας.

Αυτή είναι η κατάσταση, την οποίαν καλώς όλοι γνωρίζουμε γι’ αυτό και 
συμφωνώ μαζί σας Μακαριότατε πως η μη λύση μπορεί να μην είναι χειρότερη, 
αν η λύση είναι κακή. Όμως η μη λύση είναι εξίσου καταστροφική, αν δίδεται 
η ευκαιρία να απαντήσεις στα ερωτήματα που καλείσαι από την Ιστορία, 
να δώσεις μια βιώσιμη, λειτουργική, καθόλα συμβατή με το ευρωπαϊκό 
κεκτημένο λύση και από δειλία το αποφεύγεις. Αυτό θα ήταν η χειρίστη προς 
την πατρίδα υπηρεσία. Και θέλω να σας διαβεβαιώσω ότι με διεκδικητικότητα 
προβάλλουμε τις αξιώσεις μας. Μπορεί να υπάρχουν διαφωνίες ως προς 
την ακολουθητέα τακτική, αλλά οι θέσεις αρχών δεν μεταβάλλονται, δεν 
αλλοιώνονται και δεν υπάρχει υποχώρηση σε αυτά που από κοινού με την 
Ελληνική Κυβέρνηση και γενικότερα με την ελληνική ηγεσία και τη δική μας 
πολιτική ηγεσία, τις ομόφωνες αποφάσεις του Εθνικού Συμβουλίου έχουμε 
θέσει ως προϋπόθεση για να απαντήσουμε σε αυτό που βιώνουμε από το 
1974. Δεν διαφωνώ ποσώς μαζί σας πως η μεγίστη τιμή προς τον Εθνάρχη 
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Μακάριο δεν είναι παρά η απελευθέρωση της πατρίδας μας, η επανένωσή της 
και η δημιουργία συνθηκών, έτσι ώστε ελεύθεροι να τον τιμούμε.

Αιωνία του η μνήμη».

Στη συνέχεια, ανέβηκε στο βήμα, μέσα σε θερμότατα χειροκροτήματα, 
ο Πρόεδρος της Ελληνικής Δημοκρατίας κ. Προκόπιος Παυλόπουλος, 
ο οποίος ανέπτυξε το θέμα του με πολλή γλαφυρότητα και σαφήνεια και με 
λόγο θαυμάσια διαρθρωμένο. 

 

  Ο «πρέπων»  λόγος του εξοχότατου Προέδρου είναι ο ακόλουθος:
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«Ο Ελληνισμός, ενωμένος περισσότερο παρά ποτέ μπροστά στην 
κρισιμότητα των εθνικών μας περιστάσεων, τιμά σήμερα, 40 χρόνια μετά 
την εκδημία του, την ιερή μνήμη του Αρχιεπισκόπου Μακαρίου Γ΄, Πρώτου 
Προέδρου της Κυπριακής Δημοκρατίας. 40 χρόνια πια! Μια μακρά, μαρτυρική 
κυριολεκτικώς, περίοδος, η οποία από τη μια πλευρά μας προκαλεί την 
οδυνηρή περίσκεψη του πόσο πολύ λείπει από τον Ελληνισμό ο Αρχιεπίσκοπος 
Μακάριος. Και, από την άλλη πλευρά, μας καλεί σ’ εγρήγορση προκειμένου 
να μην λησμονούμε το δικό μας χρέος: η τραγωδία της Κύπρου στο θέατρο 
της Ευρωπαϊκής και της Παγκόσμιας Κοινότητας έχει διαρκέσει τόσο πολύ και 
με τέτοιο απαράδεκτο τρόπο, ώστε η συνέχισή της να συνιστά καίριο πλήγμα 
και ανεξίτηλο στίγμα όχι μόνο για τη Διεθνή και την Ευρωπαϊκή Έννομη τάξη 
αλλά και για τον ίδιο τον Πολιτισμό μας. Καιρός είναι ν’ αναλάβουν όλοι 
τις ευθύνες τους.  Και πρώτοι εμείς, το  Έθνος των Ελλήνων, ομονοούντες, 
αποφασισμένοι και ανυποχώρητοι. Αυτό είναι το εθνικό χρέος μας, το οποίο 
οφείλουμε να εκπληρώσουμε στο ακέραιο, αν θέλουμε να τιμούμε πραγματικά 
την μνήμη του Αρχιεπισκόπου Μακαρίου. Καθιστούμε λοιπόν σαφές, urbi et 
orbi, (στην πόλη και στην οικουμένη) ότι και το θέλουμε και  το πράττουμε, 
έχοντας ως πυξίδα και γνώμονα τόσο την όλη συνεισφορά του Αρχιεπισκόπου 
Μακαρίου για την Κύπρο και τον Ελληνισμό όσο και τα διδάγματα, τα οποία 
αναβλύζουν άφθονα από την ιστορική πηγή αυτής της συνεισφοράς του.

Ως προς την συνεισφορά του Αρχιεπισκόπου Μακαρίου για την 
Κύπρο και τον Ελληνισμό γενικότερα, θα ήταν μάταιο – και μάλιστα στον 
περιορισμένο χρόνο που μου αναλογεί  - να την περιγράψω πλήρως και 
επακριβώς. Άλλωστε η μνήμη του δεν έχει ανάγκη από τέτοιου είδους 
καταγραφές, δοθέντος ότι η ίδια η Ιστορία μας σμιλεύει, αργά αλλά 
σταθερά και με τη δική της απαράμιλλη αντικειμενικότητα, στον βράχο της 
αιωνιότητας το πολύπτυχο ανάγλυφο της διαδρομής του Αρχιεπισκόπου 
Μακαρίου. Ανάγλυφο στο οποίο, δίχως την παραμικρή αμφιβολία, οι αμιγώς 
φωτεινές πτυχές είναι απείρως περισσότερες από εκείνες που μπορεί να τις 
θαμπώνουν κάποιες –κι αμφίβολες πάντα- φωτοσκιάσεις. Περιορίζομαι 
λοιπόν, κι έχοντας επίγνωση των εγγενών ελαττωμάτων της ατέλειας και της 
υποκειμενικότητας, ν’ αναδείξω τους ακόλουθους «σταθμούς» της εθνικής 
συνεισφοράς του Αρχιεπισκόπου Μακαρίου.

Πρώτον, ο Αρχιεπίσκοπος Μακάριος θα μείνει στην Ιστορία ως ο Ηγέτης 
που οδήγησε, υπό «μωσαϊκές» συνθήκες, τον Κυπριακό Λαό στην έξοδο 



16 ΑΝΤΡΕΑ  Κ.  ΦΥΛΑΚΤΟΥ

από το άγος της βρετανικής αποικιοκρατίας και στην τελική ευόδωση της 
ανεξαρτησίας της Κύπρου.

Ουδείς βεβαίως δικαιούται ν’ αγνοεί τη συμβολή, στο πλευρό του 
Αρχιεπισκόπου Μακαρίου, όλων των μεγάλων Αγωνιστών του Κυπριακού 
Απελευθερωτικού Αγώνα, με πρώτους τους συνοδοιπόρους του Αγωνιστές 
της τότε ΕΟΚΑ. Πλην όμως, επίσης, ουδείς δικαιούται να υποτιμά την 
ηγετική φυσιογνωμία του Αρχιεπισκόπου Μακαρίου, αφού σε κάθε τέτοιον 
απελευθερωτικό αγώνα, ο ταγός είναι εκείνος που εμπνέει την κατεύθυνση 
και το φρόνημα των αγωνιζομένων.

Ο Απελευθερωτικός Αγώνας της Κύπρου από τη βρετανική αποικιοκρατία 
στοίχισε ποταμούς αίματος πραγματικών Εθνικών Μαρτύρων, τα ονόματα των 
οποίων ανήκουν στο Πάνθεον του Έθνους μας. Τα Φυλακισμένα Μνήματα θα 
μας τους θυμίζουν, διασφαλίζοντάς τους την αιωνιότητα, που δικαίως τους 
αναλογεί. Σ’ αυτή την πορεία αιωνιότητας τους συνοδεύει ακατάπαυστα το  
πνεύμα   αυτοθυσίας   του  Αρχιεπισκόπου   Μακαρίου.  Πνεύμα Αυτοθυσίας 
το οποίο σφυρηλάτησε, ιδίως, η εξορία του στις Σεϋχέλλες.

 Δεύτερον, ο Αρχιεπίσκοπος Μακάριος ανέδειξε, υπό την ηγεσία του 
και σε ειλικρινή -παρά τα περί του αντιθέτου θρυλούμενα- συνεργασία 
με τον Ηγέτη της Ελλάδας Κωνσταντίνο Καραμανλή, τη νεοσύστατη 
Κυπριακή Δημοκρατία σε κράτος το οποίο, μολονότι μικρό – εδαφικώς και 
πληθυσμιακώς - το δέμας διακρίθηκε στο διεθνές στερέωμα μέσα από μια 
πολυδιάστατη εξωτερική πολιτική.

Η πολιτική αυτή επικρίθηκε εντόνως από εκείνους, οι οποίοι ήταν 
υπέρμαχοι ενός είδους «οπαδικής» διπλωματίας, πλην όμως αγνοούσαν 
–ή ήθελαν να αγνοούν- αυτό το οποίο ο Αρχιεπίσκοπος Μακάριος γνώριζε 
καλά, και σίγουρα περισσότερο απ’ αυτούς: Ότι για να επιβιώσει η Κυπριακή 
Δημοκρατία στη Διεθνή Σκηνή όφειλε να εξασφαλίσει όχι «προστάτες», 
οι οποίοι όπως η ιστορία έχει αποδείξει ουδόλως υπολογίζουν τους προς 
αυτούς προσερχόμενους ως «ικέτες». Αλλά συμμάχους από κάθε πρόσφορη 
κατεύθυνση, οι οποίοι έχουν τη διάθεση – έστω και υπό όρους ενός είδους 
υπολογισμού – να αξιολογήσουν θετικά τη συνδρομή κάθε κράτους, το οποίο 
συνεισφέρει τον «οβολό» της σύμπραξής του για να στηρίξει και τα δικά του 
εθνικά συμφέροντα.

Αυτή η ευθυτενής, και μάλιστα σε διεθνές επίπεδο, στάση του 
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Αρχιεπισκόπου Μακαρίου δικαιώθηκε τελικώς, όσο και αν κάποιοι ακόμη 
και σήμερα την αμφισβητούν είτε από άγνοια, είτε από σκοπιμότητα. Και 
με αφετηρία το παράδειγμα του Αρχιεπισκόπου Μακαρίου, οφείλουμε να 
αναλογιζόμαστε πως αρνητικό ίδιον της εθνικής μας ταυτότητας είναι το ότι, 
συνήθως, οι μεγάλες εθνικές  μας φυσιογνωμίες δικαιώνονται μετά θάνατον. 
Δυστυχώς, ο φθόνος παραμένει η εθνική μας πληγή. Ας μου επιτραπεί λοιπόν 
να τονίσω ότι, αντί άλλου ιστορικού τεκμηρίου, η πορεία της διεθνούς 
πραγματικότητας αλλά και η κατάθεση κορυφαίων παραγόντων αυτής 
της πραγματικότητας σ’ εκείνη την, όχι τόσο μακρινή,   εποχή μαρτυρούν 
αψευδώς ως προς το ότι ο Αρχιεπίσκοπος Μακάριος προσέδωσε, ευθύς εξ 
αρχής, διεθνές κύρος και εθνικό κλέος στην υπό την προεδρία του Κυπριακή 
Δημοκρατία.

  Κατά λογική ακολουθία, το πνεύμα ανεξαρτησίας του Αρχιεπισκόπου 
Μακαρίου, στα πρώτα βήματα της Κυπριακής Δημοκρατίας, είναι εκείνο το 
οποίο έβαλε τα θεμέλια της θωράκισής της έναντι οιουδήποτε θα μπορούσε 
να επιβουλευθεί την υπόστασή της. Το πνεύμα τούτο ισοδυναμούσε, με 
όρους ιστορίας, με την προτροπή της Σπάρτης: «Μολών Λαβέ». Και είναι 
αυτή η προτροπή την οποία οφείλουμε, όπως θα τονίσω στη συνέχεια, να 
υπερασπισθούμε ως Έθνος των Ελλήνων αλλά και ως μέλη της Διεθνούς 
Κοινότητας, πρωτίστως δε ως μέλη της μεγάλης Ευρωπαϊκής Οικογένειας.

 Πέραν τούτου, είναι το ίδιο πνεύμα ανεξαρτησίας το οποίο, όπως επίσης 
θα εκθέσω στη συνέχεια, μας επιτρέπει και μας επιβάλλει να υπερασπιζόμαστε 
την κυριαρχία της Κυπριακής Δημοκρατίας ως κράτους-μέλους τόσο της 
Διεθνούς Κοινότητας όσο και της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του σκληρού 
πυρήνα της, της Ευρωζώνης.  Καθίσταται λοιπόν κάτι περισσότερο από 
προφανές το τι είναι εκείνο το οποίο η προμνημονευθείσα κληρονομιά του 
Αρχιεπισκόπου Μακαρίου μας κληροδοτεί, ως εθνικό «καταπίστευμα», 
αναφορικά με την πορεία που πρέπει ν’ ακολουθούμε εφεξής. Ιδίως δε σήμερα, 
όταν η συγκυρία μας καλεί, ως Έθνος, να υπερασπισθούμε την Κυπριακή 
Δημοκρατία όχι μόνο για λογαριασμό της. Αλλά και γιατί μέσω αυτής 
υπερασπιζόμαστε, αυτοθρόως, τη διεθνή και την ευρωπαϊκή νομιμότητα. 
Κι εδώ  επιτρέψατέ μου να γίνω σαφέστερος:

 Ακολουθώντας σταθερά και με συνέπεια τη «γραμμή» του Αρχιεπισκόπου 
Μακαρίου, Κύπρος και Ελλάδα επιδιώκουν ειλικρινώς - και μάλιστα το 
ταχύτερο δυνατό αφού η όλη εκκρεμότητα παρατείνει το μαρτύριο της 
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Κύπρου και του Κυπριακού Λαού - τη δίκαιη και βιώσιμη λύση του Κυπριακού 
προβλήματος.

Πλην όμως, και επειδή η Κυπριακή Δημοκρατία είναι πλήρες μέλος 
τόσο της Διεθνούς Κοινότητας όσο και της Ευρωπαϊκής Ένωσης καθώς και 
του σκληρού πυρήνα της, της Ευρωζώνης, η λύση αυτή πρέπει να σέβεται 
στο ακέραιο και στο σύνολό τους από τη μια πλευρά το Διεθνές Δίκαιο και 
από την άλλη το Ευρωπαϊκό Δίκαιο και το εξ αυτού απορρέον κεκτημένο. 
Ας σημειωθεί δε ότι, κατά τις διατάξεις του άρθρου 3 παρ. 5 της ΣυνθΕΕ, 
μέρος του Ευρωπαϊκού κεκτημένου είναι και αυτό τούτο το Διεθνές Δίκαιο, 
ιδίως δε οι αρχές του Καταστατικού Χάρτη των Ηνωμένων Εθνών. Η 
ανάγκη επίλυσης του Κυπριακού προβλήματος με πλήρη σεβασμό του 
Διεθνούς και του Ευρωπαϊκού Δικαίου επιβάλλεται και εκ του ότι οιαδήποτε 
διαφορετική εκδοχή αφενός θα έθετε εν αμφιβόλω την ομαλή πορεία της 
Κυπριακής Δημοκρατίας εντός της Διεθνούς Κοινότητας, κυρίως δε εντός 
της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Ευρωζώνης. Και,  αφετέρου, θα οδηγούσε 
στη διαμόρφωση ενός εξαιρετικά αρνητικού προηγουμένου και για τη 
Διεθνή Κοινότητα, πολύ δε περισσότερο για την Ευρωπαϊκή Ένωση και την 
πληρότητα της κυριαρχίας των κρατών-μελών της κατά το ευρωπαϊκό δίκαιο.

Η ως άνω διαπίστωση, σε συνδυασμό με το γεγονός ότι τα της κυριαρχίας 
των κρατών-μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης ρυθμίζονται ευθέως ιδίως από 
τις διατάξεις του άρθρου 4 παρ. 2 εδ. 2 και 3 της ΣυνθΕΕ, οδηγεί ευθέως 
στο συμπέρασμα πως η λύση του Κυπριακού προβλήματος θα πρέπει να 
διασφαλίζει στην Κυπριακή Δημοκρατία τουλάχιστον τα εξής χαρακτηριστικά:

Το πολύ χαρακτήρα ομοσπονδιακού κράτους, αφού κάθε μορφής 
συνομοσπονδία είναι αδιανόητη, ως προς τις θεσμικές προδιαγραφές, στις 
οποίες πρέπει να υπακούει κάθε κράτος- μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, 
προκειμένου να διασφαλίζει αποτελεσματικώς την εφαρμογή του ευρωπαϊκού 
κεκτημένου.

 Μια και ενιαία διεθνή νομική προσωπικότητα, συνακόλουθα δε μια και 
ενιαία ιθαγένεια των πολιτών της Κυπριακής Δημοκρατίας.

 Δυνατότητα πλήρους άσκησης, εκ μέρους των οργάνων της Κυπριακής 
Δημοκρατίας, της εσωτερικής και εξωτερικής της κυριαρχίας. Το αναγκαίο, 
κατά το Διεθνές και το Ευρωπαϊκό Δίκαιο, τούτο χαρακτηριστικό αποκλείει 
την παραμονή στο κυπριακό έδαφος στρατευμάτων κατοχής καθώς και 
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εγγυήσεις τρίτων. Καθοριστικής σημασίας προηγούμενο προς αυτή την 
κατεύθυνση είναι εκείνο της τελικής ενοποίησης της Ομοσπονδιακής 
Δημοκρατίας της Γερμανίας. Ειδικότερα, υπενθυμίζεται ότι προϋπόθεση της 
σύναψης της Συνθήκης του Μάαστριχτ το 1992, όπως προκύπτει από το 
προοίμιό της, ήταν η ανάκτηση της πλήρους κυριαρχίας της Ομοσπονδιακής 
Δημοκρατίας της Γερμανίας κατ’ εφαρμογή της Συνθήκης της 12ης 
Σεπτεμβρίου 1990.  Σύμφωνα δε με τις διατάξεις του άρθρου 4  της εν λόγω 
Συνθήκης, προϋπόθεση για την τελική ενοποίηση της Ομοσπονδιακής 
Δημοκρατίας της Γερμανίας ήταν η ολοκληρωτική αποχώρηση από το 
γερμανικό έδαφος των κατοχικών ρωσικών στρατευμάτων ως το τέλος του 
1994.

Χαίρομαι διότι σήμερα, τιμώντας και μ’ αυτόν τον τρόπο τη μνήμη του 
Αρχιεπισκόπου Μακαρίου, Κύπρος και Ελλάδα στηρίζουν χωρίς περιστροφές 
αυτή την εθνική αλλά και ευρωπαϊκή γραμμή επίλυσης του Κυπριακού 
προβλήματος καθώς και τον Πρόεδρο της  Κυπριακής Δημοκρατίας, τον  φίλο 
κύριο  Νίκο Αναστασιάδη, ο οποίος έχει θαρραλέα  αναλάβει το βάρος να την 
φέρει σε αίσιο πέρας.

Άφησα, συνειδητά, για το τέλος της ομιλίας του την παρακαταθήκη του 
Αρχιεπισκόπου Μακαρίου, που αφορά την αδήριτη ανάγκη συνειδητοποίησης 
από τον Ελληνισμό του άρρηκτου δεσμού του Έθνους μας με τη Δημοκρατία 
και τις, κάθε μορφής, επιταγές της. Πολλώ μάλλον όταν η συνειδητοποίηση 
αυτή μας κάνει να  σκεπτόμαστε και τις δικές μας ευθύνες για την τραγωδία 
της Κύπρου και την ως σήμερα   διαιώνισή της. Κι εδώ επιτρέψατέ μου να   πω 
τα πράγματα με τ’ όνομά τους.

Η εγκληματική αφροσύνη των τότε δικτατόρων και εκτελεστών της 
Δημοκρατίας σε Ελλάδα και Κύπρο, με κορύφωση το πραξικόπημα και την 
απόπειρα δολοφονίας του Αρχιεπισκόπου Μακαρίου στις 15 Ιουλίου 1974, 
χρησιμοποιήθηκε ως ευτελές πρόσχημα προκειμένου η Τουρκία να εισβάλει 
στη μαρτυρική Κύπρο. Δυστυχώς με την ανοχή - αν  όχι  με  την  παρότρυνση-  
κάποιων  κατ’  επίφαση   τότε «συμμάχων»   μας,   αν   αναλογισθεί   κανείς   
επιπροσθέτως ότι οι «σύμμαχοι» αυτοί είχαν, κυριολεκτικώς, υπό την 
«προστασία» τους τους δικτάτορες στην Ελλάδα και στην Κύπρο.  Αψευδής 
μάρτυρας η - οπωσδήποτε καθυστερημένη - μετέπειτα ομολογία και συγνώμη 
τους, στο ανώτατο μάλιστα πολιτειακό επίπεδο, την οποία βεβαίως δεν 
υποτιμούμε, πλην όμως δεν τη θεωρούμε αρκετή, αν δεν ολοκληρωθεί με την 
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ειλικρινή και έμπρακτη σύμπραξή τους στον τερματισμό του μαρτυρίου της 
Κύπρου και του Λαού της.

Κατά συνέπεια εμείς, οι Έλληνες σε Ελλάδα και Κύπρο, οφείλουμε να 
προστατεύουμε «ως κόρην οφθαλμού» το αγαθό της Δημοκρατίας.  Και 
τούτο όχι μόνον γιατί η Δημοκρατία είναι το πολίτευμα το οποίο έχει ως 
κοιτίδα και λίκνο την Αρχαία Ελλάδα. Αλλά και  διότι δεν έχουμε κανένα 
πλέον δικαίωμα να ξεχνάμε ότι κάθε φορά που η Δημοκρατία καταλύθηκε 
στον Τόπο μας, αυτό συνοδεύθηκε πάντα και από βαρύτατα πλήγματα 
εναντίον του εθνικού μας Κορμού, κατ’ επέκταση δε εναντίον της ίδιας της 
Ιστορίας του Έθνους μας.

 Ανακαλώ εδώ στη μνήμη μας τις σκέψεις ενός ακριβού φίλου του 
Αρχιεπισκόπου Μακαρίου, του μεγάλου μας Ποιητή Γιώργου Σεφέρη, 
που δεν πρόλαβε να ζήσει τη Μεταπολίτευση για να διαπιστώσει την 
προφητικότητα των σκέψεών του αυτών. Στις 28 Μαρτίου του 1969, δύο 
χρόνια πριν πεθάνει, ο Γιώργος Σεφέρης δήλωνε στο BBC και τα εξής:  «Όλοι 
πια διδάχτηκαν και το ξέρουν πως στις δικτατορικές καταστάσεις η αρχή 
μπορεί να μοιάζει εύκολη, όμως η τραγωδία περιμένει αναπότρεπτη στο 
τέλος. Το δράμα αυτού του τέλους μας βασανίζει, συνειδητά ή ασυνείδητα, 
όπως στους παμπάλαιους χορούς του Αισχύλου. Όσο μένει η ανωμαλία, 
τόσο προχωρεί το κακό. Είμαι ένας άνθρωπος χωρίς κανένα απολύτως 
πολιτικό δεσμό και, μπορώ να το πω, μιλώ χωρίς φόβο και χωρίς πάθος. 
Βλέπω μπροστά μου τον γκρεμό όπου μας οδηγεί η καταπίεση που κάλυψε 
τον τόπο. Αυτή η ανωμαλία πρέπει να σταματήσει. Είναι εθνική επιταγή». 
Στο ίδιο μήκος κύματος, ιδίως ως προς τη μοίρα κάθε είδους τυράννων, το 
τελευταίο ποίημα του Γιώργου Σεφέρη, γραμμένο στις 31 Μαρτίου 1971, 
«Επί ασπαλάθων»,  με  κεντρικό  πρόσωπο  τον  Παμφύλιο  Αρδιαίο, τον  
«πανάθλιο Τύραννο»…

Σας ευχαριστώ θερμώς γιατί μου δώσατε την ευκαιρία να κάνω ένα 
ακόμη προσκύνημα στην Κύπρο μας. Κι ακόμη περισσότερο σας ευχαριστώ 
επειδή το προσκύνημα αυτό συνοδεύθηκε από τη μεγάλη τιμή που μου 
επιδαψιλεύσατε να βρίσκομαι μαζί σας, κατά την εκδήλωση μνήμης και 
τιμής, για τη συμπλήρωση 40 χρόνων από την εκδημία του Αειμνήστου 
Αρχιεπισκόπου Μακαρίου Γ΄. 

Αντί για στέφανο, καταθέτω εδώ, ενώπιόν σας, τη δέσμευσή μου ότι 
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θα πράξω ό,τι μου αναλογεί, ως Πρόεδρος της Ελληνικής Δημοκρατίας, 
για να υπερασπισθούμε, όλοι μαζί, αποφασισμένοι κι ανυποχώρητοι, όπως 
ήδη τόνισα, τις παρακαταθήκες του Αρχιεπισκόπου Μακαρίου, στις οποίες 
αναφέρθηκα. 

Παρακαταθήκες που χαράζουν τον δρόμο του χρέους για την Κύπρο, 
για την Ελλάδα, για το Έθνος μας, προκειμένου να συνεχίσουμε τον 
διάλογο με την Ιστορία, η οποία μας αναλογεί και μας ταιριάζει».

Μετά την εξαίρετη, από κάθε άποψη, ομιλία του Προέδρου 
κ. Παυλόπουλου, ανταλλάγησαν δώρα μεταξύ του  Προέδρου του Ιδρύματος 
και Αρχιεπισκόπου Κύπρου κ.κ. Χρυσοστόμου και του και Προέδρου της 
Ελληνικής Δημοκρατίας κ. Παυλόπουλου. Ακολούθησε καλλιτεχνικό 
πρόγραμμα από τη χορωδία της Πνευματικής Στέγης «Λέανδρος Σίταρος», 



22 ΑΝΤΡΕΑ  Κ.  ΦΥΛΑΚΤΟΥ

την οποία διεύθυνε η κ. Μάρω Σκορδή. Στο πιάνο ήταν ο Μπορισλάβ 
Αλεξαντρώφ και τραγούδησε σόλο ο βαρύτονος Άλεξ Μουσκοφιάν. 
Ακούστηκαν αποσπάσματα από το «Νησί του Αγώνα σου» σε στίχους 
Μ. Μιχαήλ και μουσική Λ. Σίταρου και από το λαϊκό ορατόριο «Μακάριος 
ο νυν και αεί» σε στίχους Α. Λυκαύγη και μουσική Γ. Κοτσώνη. Η όλη 
τελετή στέφθηκε από τον Εθνικό Ύμνο. 

Παρόντες στην εκδήλωση αυτή ήταν, ανάμεσα στο εκλεκτό ακροατήριο, 
ο Πρόεδρος της Βουλής των Αντιπροσώπων κ. Δημήτρης Συλλούρης, 
ο Πρόεδρος του Ανώτατου Δικαστηρίου κ. Μύρων Νικολάτος, εκπρόσωποι 
των Κοινοβουλευτικών Κομμάτων, ο Μητροπολίτης Πάφου κ. Γεώργιος, οι 
Επίσκοποι Καρπασίας κ. Χριστοφόρος, Χύτρων κ. Λεόντιος και Μεσαορίας 
κ. Γρηγόριος, ιερείς,  βουλευτές, ο Υπουργός Παιδείας κ. Κώστας Καδής, η 
Γενική Λογίστρια της Δημοκρατίας, ο Αρχηγός της Αστυνομίας, ο Αρχηγός 
της Εθνικής Φρουράς, ο Πρέσβης της Ελλάδας της Κύπρου, ξένοι πρέσβεις, 
πρώην υπουργοί, ο Διοικητής της ΕΛΔΥΚ, άλλοι επίσημοι και πλήθος κόσμου 
που γέμισε ασφυκτικά την αίθουσα τελετών του Ιδρύματος. 
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Μετά  το πέρας της εκδήλωσης προς τιμή του αοίδιμου Εθνάρχη 
Μακαρίου τελέστηκαν τα εγκαίνια της έκθεσης βυζαντινών εικόνων του 13ου 
αι. από τον Πρόεδρο της Ελληνικής Δημοκρατίας και από τον Αρχιεπίσκοπο 
Κύπρου στην Αίθουσα Περιοδικών Εκθέσεων του Πολιτιστικού Κέντρου 
του Ιδρύματος Αρχιεπισκόπου Μακαρίου Γ΄. Η έκθεση αυτή, η οποία 
συνδιοργανώθηκε από το Ίδρυμα και τον Κυπριακό Οργανισμό Τουρισμού, 
εντάσσεται στο πλαίσιο των εκδηλώσεων της Πολιτιστικής Πρωτεύουσας της 
Ευρώπης Πάφος 2017 και αναδεικνύει τη ζωγραφική του 13ου αιώνα στην 
Κύπρο, η οποία βρίσκεται ανάμεσα σε δύο κόσμους.  Χαιρετισμούς πριν από 
τα εγκαίνια της έκθεσης απεύθυναν ο Πρόεδρος του Κυπριακού Οργανισμού 
Τουρισμού κ. Άγγελος Λοΐζου και ο Πρόεδρος του Οργανισμού Πολιτιστική 
Πρωτεύουσα της Ευρώπης Πάφος 2017, κ. Χρίστος Πατσαλίδης. Ακολούθησε 
ξενάγηση από το Διευθυντή του Βυζαντινού Μουσείου κ. Γ. Ηλιάδη, ο οποίος 
επιμελήθηκε της έκθεσης και δεξίωση. Η έκθεση θα παραμείνει ανοικτή ως 
την 31η Ιουλίου 2017.

Οι εκδηλώσεις αυτές, που διοργανώνονται από το Ίδρυμα Αρχιεπισκόπου 
Μακαρίου Γ΄ με αφορμή τη συμπλήρωση σαράντα χρόνων από την εκδημία 
του αείμνηστου Εθνάρχη Μακαρίου, είναι ο ελάχιστος φόρος τιμής που 
προσφέρεται στη μνήμη του για όσα πολλά και ανεκτίμητα προσέφερε 
Εκείνος προς την Κύπρο και τον Ελληνισμό γενικότερα.



ΟΙ ΤΡΕΙΣ ΙΕΡΑΡΧΕΣ
ΩΣ ΕΡΜΗΝΕΥΤΕΣ ΤΗΣ ΑΓΙΑΣ ΓΡΑΦΗΣ

 
ΒΕΛΟΥΔΙΑ  ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ,

ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ,
ΚΟΣΜΗΤΟΡΑΣ ΘΕΟΛΟΓΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΚΥΠΡΟΥ 

a

Η εορτή των Τριών Ιεραρχών, των μεγάλων Οικουμενικών Διδα-
σκάλων, Βασιλείου του Μεγάλου, Γρηγορίου του Θεολόγου και 
Ιωάννου του Χρυσοστόμου καθιερώθηκε  στα μέσα του 11ου αι. επί 

του Κωνσταντίνου Θ' Μονομάχου( 1042-1055) ή του Αλέξιου Α΄ Κομνηνού  
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(1081-1118) από τον μητροπολίτη Ευχαΐτων Ιωάννη Μαυρόποδα.1  Ο Ιωάννης 
Μαυρόπους, μέγας λόγιος του 11ου αιώνα προέβαλε τους Τρεις Ιεράρχες ως 
προστάτες των ελληνικών γραμμάτων και της ελληνικής παιδείας, τονίζοντας 
ιδιαίτερα την υπό των Τριών Ιεραρχών άρρηκτη σύζευξη της χριστιανικής 
πίστης με την ελληνική κλασική  παιδεία2.

Η επιλογή του θέματος της σημερινής μας ομιλίας στοχεύει στον   
τονισμό αφ’ ενός μεν της ιδιαίτερης θέσης που κατέχει η Αγία Γραφή στο 
έργο των Τριών Ιεραρχών, αφ’ ετέρου δε  του ερμηνευτικού έργου των τριών 
μεγάλων αυτών ανδρών, οι οποίοι διέγνωσαν την αξία της ελληνικής σκέψης 
και ενσυνείδητα συνέβαλαν στην πνευματικότερη σύζευξη ελληνισμού και 
χριστιανισμού απ’ όπου προήλθε ο ελληνοχριστιανικός πολιτισμός. Με τον 
πολιτισμό αυτό ο Χριστιανισμός προβάλλει την αξία του, όχι μόνο ως υπέρτατη 
αποκάλυψη αλλά και ως γόνιμη και δημιουργική συνάντηση, ως κοινωνία και 
συνεργία του πνεύματος του Θεού με το πνεύμα των ανθρώπων. Οι Τρεις 
Ιεράρχες εμφορούμενοι από το πνεύμα της Πλατωνικής και Αριστοτελείου 
φιλοσοφίας, ενστερνιζόμενοι τη θεία διδασκαλία του Ευαγγελίου και με 
απαράμιλλη μεγαλοπρέπεια καλλιεπούς γλώσσας, κατέκτησαν την κορυφή 
της πυραμίδας όχι μόνον του πνεύματος, αλλά και της Θεολογίας. Δίκαια 
χαρακτηρίστηκαν ο Βασίλειος Μέγας Ουρανοβάμων, ο Γρηγόριος Θεολόγος 
και ο Ιωάννης Χρυσόστομος 3. 

Οι Τρεις Ιεράρχες ήταν πολυγραφότατοι και με τα Υπομνήματά τους σε 
βιβλία της Αγίας Γραφής, Επιστολές, Λόγους βιβλικούς, Δογματικά, Ασκητικά 

1    Ε. Γαζή, Ο Δεύτερος βίος των Τριών Ιεραρχών, Μία Γενεαλογία του «Ελληνοχριστιανικού 
Πολιτισμού», Αθήνα 2004, σ. 148 εξ. και 186 εξ. Πρβλ. PG 29,CCC X CI (A) όπου αναφέρονται 
οι έριδες μεταξύ των χριστιανών ποιος ήταν ο πιο σημαντικός «ὡς συμβαίνειν, διαιρεθῆναι τὰ 
πλήθη, καὶ τοὺς μὲν Ἰωαννίτας λέγεσθαι, τοὺς δὲ Βασιλείτας, Γρηγορείτας δὲ τοὺς λοιπούς». 
2   Michaelis Pselli, Orationes Panegyricae, Ed. G. Dennis, Leipzig 1994, Εγκώμιον εις Ιωάννην 
τον μητροπολίτην Ευχαΐτων, σ. 143 εξ. Πρβλ. Ε. Γαζή, ό.π., σ.142 εξ.
3  Μιχαήλ Ψελλού, Χαρακτήρες Γρηγορίου του Θεολόγου, του Μεγάλου Βασιλείου, του 
Χρυσοστόμου και Γρηγορίου Νύσσης, P G 122,901 Α. Απάντηση στο ερώτημα: «τίνες τε 
καὶ πόσοι τῆς καθ’ ἡμᾶς φιλοσοφίας πρὸς τὴν τέχνην τοὺς οἰκείους λόγους ἀπέξεσαν, καὶ 
εἰ ἀξιολογώτατοί εἰσι τοῖς περὶ Λυσίαν καὶ Δημοσθένην διαμιλληθῆναι» « ...ὅτι πολὺς μὲν 
καὶ ὁ ἡμέτερος κύκλος ὁπόσοι τὴν εὐγλωττίαν ἐζήλωσαν· τέσσαρας δὲ τοῦ σύμπαντος 
χοροῦ τίθημι κορυφαίους· τὴν σάλπιγγα τῆς θεολογίας Γρηγόριον, καὶ τὸν ἑταῖρον καὶ μέγαν 
Βασίλειον, καὶ τὸν ἐκ τῶν αὐτῶν σπερμάτων αὐτῷ φύντα Γρηγόριον, καὶ τὴν χρυσῆν λύραν 
τοῦ Πνεύματος».
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και Ηθικά τους έργα έθεσαν τις βάσεις για την επιστήμη της Ερμηνευτικής 
και Ερμηνείας της Αγίας Γραφής. 

Κατ’ αρχάς θα προσπαθήσουμε, πριν αναφερθούμε στην ερμηνευτική 
προσέγγιση της Αγίας Γραφής από τους Τρεις Ιεράρχες, να επισημάνουμε 
τη θέση που κατείχε η Αγία Γραφή στο πνευματικό έργο των Τριών Ιεραρ-
χών. Αυτοί αντιλαμβανόμενοι την Αγία Γραφή  ως την πνευματικότερη 
παρακαταθήκη τη δοθείσα από τον Θεό προς τους ανθρώπους, στην οποία 
αποτυπώνεται ο ζων λόγος του Θεού,  την αναγνωρίζουν ως κείμενο  αιώνιου 
κύρους, φάρο και οδηγό για τον άνθρωπο και πηγή δύναμης. Οι ίδιοι 
αναγνωρίζουν τη θεοπνευστία της Αγίας Γραφής,   η σύνταξη της οποίας έγινε 
από ιερούς συγγραφείς, οι οποίοι βίωσαν τον λόγο του Θεού ως ιστορική 
αποκάλυψη.

Ειδικότερα κατά την περίοδο που έζησαν οι Τρεις Ιεράρχες η Αγία Γραφή 
χρησιμοποιήθηκε από τις χριστιανικές οικογένειες ως το αναγνωστικό βιβλίο 
της παιδικής τους ηλικίας, το οποίο μελετούσαν οι ίδιοι καθημερινά καθ’ όλη 
τη διάρκεια της ζωής τους. Οι Τρεις Ιεράρχες βίωσαν πλήρως τις αλήθειες 
της Αγίας Γραφής και απέδειξαν ότι η  εφαρμογή των περιεχομένων σε αυτήν   
πνευματικών- ηθικών αξιών και αρχών στην καθημερινή ζωή εξυψώνει τον 
άνθρωπο, που δεν έχει πλέον την ανάγκη κάποιας άλλης υποστηρικτικής  
δύναμης και βιοθεωρίας. Πράγματι οργάνωσαν με θεμέλιο  την Αγία Γραφή 
ένα ολοκληρωμένο σύστημα διαπαιδαγώγησης βασισμένο στη συνύπαρξη 
της χριστιανικής φιλοσοφίας με την ελληνική παιδεία. 

Ενδεικτικά ο Μ. Βασίλειος, χαρακτηρίζει την Αγία Γραφή  ως το πλέον 
ωφέλιμο βιβλίο για την ανάπτυξη της προσωπικότητάς κάθε ανθρώπου 
«ακένωτη πηγή δύναμης και σοφίας4». Ο ιερός Χρυσόστομος αναφέρει ότι 
«οὐ γὰρ οὕτως αἱ τοῦ ἡλίου ἀκτῖνες χειραγωγοῦσιν ἡμῶν τοῦ σώματος τοὺς 
ὀφθαλμούς, ὡς αἱ τοῦ νόμου ἐντολαὶ καταυγάζουσι τὰ τῆς ψυχῆς ὄμματα»5. 
Γι’ αυτό οι Τρεις Ιεράρχες συνιστούν στους πιστούς τη συχνή ανάγνωση της 
Αγίας Γραφής. 

Το πνευματικό περιεχόμενο που κρύπτεται στην Αγία Γραφή, αν και 
υπερβαίνει την ανθρώπινη σκέψη και επιστημονική γνώση, εισέρχεται ως 

4  Μ. Βασιλείου, Ομιλία Γ΄ εις  Εξαήμερον   PG 29, 53 A΄.
5  Χρυσοστόμου, Ερμηνεία εις Ησαΐαν   PG 56, 34.
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σπόρος πνευματικός στις ψυχές των ανθρώπων και καθίσταται δύναμη 
πνευματικής ανάτασης και πλούσιας ηθικής καρποφορίας. «οὕτω καὶ ὅταν τις 
εἰς ψυχὰς σπείρῃ καταπειθεῖς καὶ εὐλαβείας γεμούσας, κἄν ὀλίγα καταβάλῃ τὰ 
τῆς διδασκαλίας σπέρματα, πλούσιον ὄψεται τὸν ἄμητον, τῆς τῶν ἀκουόντων 
σοφίας τὴν τοῦ λέγοντος πενίαν ἀποκρυπτούσης»6. 

Οι Τρεις Ιεράρχες διακηρύσσουν την ενότητα της Αγίας Γραφής,    η οποία 
σαφέστατα διατυπώνεται από τον ιερό Χρυσόστομο «προέλαβε τὴν Καινὴν ἡ 
Παλαιά, καὶ ἡρμήνευσε τὴν Παλαιὰν ἡ Καινή. Καὶ πολλάκις εἶπον, ὅτι δύο 
Διαθῆκαι καὶ δύο παιδίσκαι, καὶ δύο ἀδελφαί, τὸν ἕνα Δεσπότην δορυφοροῦσι. 
Κύριος παρὰ προφήταις καταγγέλλεται· Χριστὸς ἐν Καινῇ κηρύσσεται· οὐ 
καινὰ τὰ καινά· προέλαβε γὰρ τὰ παλαιά· οὐκ ἐσβέσθη τὰ παλαιά· ἡρμηνεύθη 
γὰρ ἐν τῇ Καινῇ»7 και ότι ένας είναι ο σκοπός αμφοτέρων των Διαθηκών «τῶν 
ἀνθρώπων ἡ διόρθωσις»8. Ο Μ. Βασίλειος συμπληρώνει ότι «Οι σελίδες της 
Παλαιάς εκφράζουν την προσδοκία της Καινής»9. Και καταλήγουν οι ιεροί 
Πατέρες: Η οργανική ενότητα της Αγίας Γραφής   προέρχεται από την κοινή 
πηγή αυτών, δηλαδή την Εκκλησία του Χριστού. «καὶ οὐ θησαυρὸν μόνον, 
ἀλλὰ καὶ πηγὴν μιμεῖται τὰ θεῖα λόγια, δαψιλῆ τὰ νάματα ἀναβλύζουσαν καὶ 
πολλὴν ἔχουσαν τὴν ἐπιῤῥοήν»10. Επίσης «καὶ καθάπερ ἂν ἀπὸ πλευρᾶς λάβῃς 
τι μέρος, καὶ ἐν τῷ μέρει τὰ πάντα εὑρήσεις, ἀφ’ ὧν τὸ ὅλον ζῶον συνέστηκε, 
καὶ νεῦρα, καὶ φλέβας, καὶ ὀστᾶ, καὶ ἀρτηρίας, καὶ αἷμα, καὶ ὁλοκλήρου, ὡς ἂν 
εἴποι τις, τοῦ φυράματος δεῖγμα· οὕτω καὶ ἐπὶ τῶν Γραφῶν ἔστιν ἰδεῖν ἑκάστῳ 
τῶν εἰρημένων μέρει τὴν τοῦ παντὸς συγγένειαν διαφαινομένην»11. 

Ο ιερός Χρυσόστομος σε Ομιλία του στη Γένεση αναφερόμενος στη 
γλώσσα της Αγίας Γραφής τονίζει ότι είναι απλή «διὰ τὴν ἀσθένειαν τὴν 
ἡμετέραν ἡ ταπεινότης τῶν λέξεων ἔγκειται, καὶ θεοπρεπῶς ἅπαντα γίνεται 
διὰ τὴν σωτηρίαν τὴν ἡμετέραν»12. Ο ισχυρισμός των ανθρώπων περί μη 

6  Χρυσοστόμου, Απόδειξις του χρησίμως τας περί Χριστού και εθνών και της εκπτώσεως 
Ιουδαίων προφητείας ασαφείς είναι PG 56, 176. 
7  Χρυσοστόμου, Ομιλία εις το εξήλθε δόγμα παρά Καίσαρος Αυγούστου και εις 
την απογραφήν της αγίας Θεοτόκου PG 50, 796.
8  Χρυσοστόμου, Ομιλία εις Γένεσιν   PG 54, 313. 
9  Μ. Βασιλείου, PG  30,336.
10   Χρυσοστόμου, Ομιλία εις Γένεσιν,    PG 53,32.
11   Χρυσοστόμου,. Ομιλία  Α΄εις τον Ματθαίον ,  PG  57, 18.
12   Χρυσοστόμου, Ομιλία ιζ΄ εις Γένεσιν,  PG 56, 34.  
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κατανόησης της Αγίας Γραφής κατά τους Τρεις Ιεράρχες εντοπίζεται στη 
μεγάλη πνευματική αντίθεση που υπάρχει μεταξύ των ηθικών υψηλών 
αυτής νοημάτων και των σε πνευματική κατάπτωση ζώντων ανθρώπων.  
Η απλότητα της διατύπωσης της  Αγίας Γραφής καθιστά αυτήν προσιτή σε 
όλους τους ανθρώπους με αποτέλεσμα να αποβαίνει ο οδηγός της προσωπικής 
τελειώσεως και σωτηρίας ενός εκάστου  κατά βούληση.  Καταδεικνύεται με 
αυτόν τον τρόπο η ανθρώπινη ελευθερία, την οποία σέβεται και ο ίδιος ο 
Θεός και δεν θέλει να την παραβιάσει, η εφαρμογή όμως του σχεδίου αυτού 
είναι προσωπική υπόθεση ενός εκάστου των ανθρώπων, «ἀλλ’ οὐ τὸ Πνεῦμα 
τὸ Ἅγιον οὕτω ποιεῖ, ἀλλὰ καρδίαν ἀφίησιν εἰδέναι τὰ λεγόμενα ... καθάπερ 
κηδόμενον καὶ εὐεργετοῦν, κοινωνεῖν τῆς γνώμης τοὺς δεχομένους ποιεῖ, καὶ 
μετὰ τῆς ἐκείνων διανοίας ἀποκαλύπτει τὰ λεγόμενα»13.

Οι ιεροί Πατέρες, ως αντικειμενικοί ερμηνευτές, αναγνωρίζουν τη 
δυσκολία κατανόησης της Παλαιάς έναντι της Καινής Διαθήκης και 
δικαιολογούν ότι η διαφορά αυτή οφείλεται στην πνευματική κατωτερότητα 
των ανθρώπων προς τους οποίους απευθυνόταν η Παλαιά Διαθήκη έναντι της 
πνευματικής ανωτερότητας των χριστιανών προς τους οποίους απευθύνεται 
η Καινή «Ἐπειδὴ γὰρ ἔτι ἀτελέστερον διέκειτο τὸ τῶν ἀνθρώπων γένος, καὶ 
οὐκ ἠδύνατο τῶν τελειοτέρων συνιέναι τὴν κατανόησιν…»14 .

Oι προφητικοί λόγοι, ως καθοριζόμενοι από την ιστορική, θρησκευτική, 
κοινωνική και ηθική κατάσταση της κάθε εποχής, «Τοιοῦτοι γὰρ οἱ προφῆται· 
ἅπαντας περιτρέχουσι τοὺς χρόνους, τοὺς παρελθόντας, τοὺς παρόντας, τοὺς 
μέλλοντας »15, δεν ήταν πάντοτε ευχάριστοι στους αποδέκτες και έπρεπε να 
εκφέρονται αινιγματικά «καὶ γὰρ ἐπειδὴ πρὸς ἀγνώμονας ὁ λόγος eν αὐτῷ, 
προφήτας ἀναιροῦντας, τὰ βιβλία καίοντας, τὰ θυσιαστήρια κατασκάπτοντας, 
εἰκότως τὸ κάλυμμα ἔκειτο ἐπὶ τῇ ἀναγνώσει τῆς Παλαιᾶς Διαθήκης, κατὰ 
τὸν μακάριον Παῦλον. Ἦ γὰρ ἂν καὶ ἠφάνισαν τὰ βιβλία, εἰ συνῆκαν τῆς 
προφητείας τὴν δύναμιν τῆς περὶ τοῦ Χριστοῦ. Ὅπου γὰρ παρόντα αὐτόν, καὶ 
θαυματουργοῦντα, καὶ ἐντελῆ τῆς οἰκείας δυνάμεως καὶ τῆς πρὸς τὸν Πατέρα 
συμφωνίας τε καὶ ὁμονοίας παρεχόμενον τὴν ἀπόδειξιν οὐκ ᾐδέσθησαν, οὐδὲ 

13  Χρυσοστόμου,  Ερμηνεία  εις Ψαλμόν 44 , PG 55, 148.
14  Χρυσοστόμου,   Ομιλία Γ΄εις Γένεσιν  PG  53, 34.
15  Χρυσοστόμου,   Ερμηνεία εις 43 Ψαλμόν  PG  55,167.
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ἀπέστησαν ἕως ἐσταύρωσαν…»16. Γι’ αυτό οι Tρεις Ιεράρχες  ερμηνεύουν με  
την προσήκουσα προσοχή τις μεσσιακές προφητείες, δηλαδή τα χωρία εκείνα 
στα οποία προαναγγέλλεται η έλευση του Μεσσία Χριστού.

Επίσης με πολλή προσοχή ερμηνεύουν τις  υπάρχουσες στην Παλαιά 
Διαθήκη πολλές προτυπώσεις, δηλαδή ό,τι αναγωγικώς λέγεται σε αναφορά 
με τα γεγονότα της εν Χριστώ απολύτρωσης. Στις προτυπώσεις υπάρχει 
ο «τύπος» και ο «αντίτυπος», η σκιά προς το αντικείμενο καθεαυτό, η ιδέα 
προς το γεγονός17. Την αξία των προτυπώσεων τονίζει ο Μέγας Βασίλειος, 
που θεωρεί αυτές ως κατώτερη μορφή απεικόνισης θείων πραγμάτων 
και ως την ατελέστερη αποκάλυψη των μελλόντων να αποκαλυφθούν. 
«Ἔστι γὰρ ὁ τύπος προσδοκομένων δήλωσις, διὰ μιμήσεως ἐνδεικτικῶς τὸ 
μέλλον προϋποφαίνων»18. Ο Μ. Βασίλειος θεωρεί και τον άνθρωπο τύπο 
και σκιά των μελλόντων «Σκιά γάρ ἐσόμεθα τῶν  μελλόντων, καὶ   εἰκόνες 
τῶν  ἐπουρανίων»19. Ενδιαφέρουσα είναι η σαφής διάκριση που κάνουν 
οι Τρεις Ιεράρχες μεταξύ προτύπωσης και αλληγορίας. Η προτύπωση 
αναφέρεται με σκιώδη μορφή σε κάτι μελλοντικό, ενώ με την αλληγορία 
παρίσταται συμβολικώς μια πραγματικότητα χωρίς την ιστορική δέσμευση 
του αλληγορουμένου πράγματος ή γεγονότος, και αποτελεί επεξήγηση ενός 
θέματος ή διδασκαλίας με λέξεις και εικόνες γνωστές στους αναγνώστες20. 
Στην Παλαιά Διαθήκη κυριαρχεί ο τύπος, η σκιά, ο νόμος, η υπόσχεση και η 
επαγγελία, ενώ στην Καινή Διαθήκη η ζώσα πραγματικότητα, το φως, η χάρη, 
η αλήθεια και η εκπλήρωση.

Ενίοτε  η δυσκολία κατανόησης της  Αγίας Γραφής από τους ανθρώπους 
χαρακτηρίζεται ως θετική συμβολή, έχει παιδαγωγικό χαρακτήρα και 
εκφράζει  την αμέριστη προς τους ανθρώπους αγάπη του Θεού. Οι δυσκολίες 
κατ’ αυτούς σκοπίμως παρουσιάζονται για να παραμείνουν καλύτερα 
στη σκέψη μας, καθόσον τα δυσκόλως αποκτώμενα είναι και δυσκόλως 
αποβαλλόμενα, και προϋποθέτουν την αυτενέργεια των αναγνωστών της, οι 
οποίοι παρακινούνται να αφυπνισθούν και να ανακαλύψουν με ενδιαφέρον 
τις θείες αλήθειες της. «Διὰ γὰρ τοῦτο καὶ ὁ φιλάνθρωπος Θεὸς οὐκ αὐτόθεν 

16  Χρυσοστόμου,  Ερμηνεία εις Ησαΐαν, PG 56, 28 -29.
17   Θ. Ιωαννίδη, Η γλώσσα της Καινής Διαθήκης, Αθήνα 2014, σ. 114εξ.
18  Μ. Βασιλείου, Περί Αγίου Πνεύματος,   PG  32, 121 C .
19  Μ. Βασιλείου, Υπόμνημα εις Ησαΐαν,   PG 30, 336 Α.
20  Θ. Ιωαννίδη,  ό.π., σ. 113 εξ.
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καὶ ἐκ ψιλῆς ἀναγνώσεως πάντα τὰ ἐν ταῖς Γραφαῖς κείμενα εὐσύνοπτα καὶ 
δῆλα ἡμῖν τυγχάνειν συνεχώρησεν, ἵνα τὴν νωθείαν ἡμῶν διεγείρῃ, καὶ πολλὴν 
τὴν ἀγρυπνίαν ἐπιδειξάμενοι, οὕτω τὴν ἐξ αὐτῶν ὠφέλειαν καρπωσώμεθα. 
Εἴωθε γάρ πως τὰ μὲν μετὰ πόνου καὶ ζητήσεως εὑρισκόμενα μᾶλλον 
ἐμπήγνυσθαι ἡμῶν τῇ διανοίᾳ· τὰ δὲ μετ’ εὐκολίας, θᾶττον ἀφίπτασθαι τῆς 
καρδίας τῆς ἡμετέρας. Μὴ τοίνυν ῥαθυμῶμεν, παρακαλῶ, ἀλλὰ διεγείρωμεν 
ἡμῶν τὸν λογισμόν, καὶ πρὸς τὸ βάθος αὐτὸ τῶν γεγραμμένων ὁλοσχερῶς 
κατοπτεύσωμεν, ἵνα δυνηθῶμεν κερδάναντές τι πλέον ἐντεῦθεν, οὕτως 
οἴκαδε ἐπανελθεῖν»21.

Η ερμηνεία της Αγίας Γραφής διακρίνεται από κάθε άλλη ερμηνεία 
λόγω της φύσης και του χαρακτήρα των ιερών κειμένων, διότι έχει ιδιαίτερα 
χαρακτηριστικά που καθορίζονται πρώτιστα από το θεόπνευστο περιεχόμενο 
αυτών και την ιδιαιτερότητα των συγγραφέων της. Οι εκφράσεις της Αγίας 
Γραφής έχουν πνευματικό βάθος και λυτρωτική δύναμη, γι’ αυτό η κατανόηση 
των νοημάτων της απαιτεί προσοχή και προσπάθεια και την βοήθεια 
εμπνευσμένων ερμηνευτών22. Η αποστολή του ερμηνευτή προϋποθέτει και 
την ανάλογη πνευματικότητα, βάση της οποίας για τους Τρεις Ιεράρχες 
αποτελεί η ζώσα πίστη στον Θεό, «ἡ πίστις πάντων ἐστὶ διδάσκαλος, καὶ 
ταύτης ἄνευ οὐδὲ λαλῆσαί τι δυνάμεθα »23 Επίσης «Τὸ γὰρ μὴ πιστεύειν 
τοῖς ἐν τῇ θείᾳ Γραφῇ κειμένοις, ἀλλ’ ἑτέρα ἐπεισάγειν ἐξ οἰκείας διανοίας, 
πολὺν ἡγοῦμαι κίνδυνον φέρειν τοῖς τοῦτο ποιεῖν τολμῶσιν»24. Οι Τρεις 
Ιεράρχες αντιλαμβάνονται το έργο του ερμηνευτή ως το ύψιστο πνευματικό 
λειτούργημα της Εκκλησίας. Άλλωστε η σωστή ερμηνεία δεν είναι προσωπική 
γνώμη ή επινόηση του ερμηνευτή, αλλά   έκφραση της επ’ αυτού ακτινοβολίας 
του στην Εκκλησία ενεργούντος Αγίου Πνεύματος, κατόπιν ένθερμης 
προσευχής «οὐ γὰρ ἡμέτερα τὰ λεγόμενα, ἀλλ’ ἅπερ ἂν ἡ τοῦ Πνεύματος 
ἐμπνεύσῃ χάρις»25.  

Εκτός από την πίστη ιδιαίτερη αξία έχει η ηθική και πνευματική  
καθαρότητα του ερμηνευτή. Όπως ο καθρέπτης πρέπει να είναι καθαρός 
για να ανατανακλά το επ’ αυτού έντονο φως, έτσι και ο ερμηνευτής να έχει 

21   Χρυσοστόμου,  Ομιλία  εις Γένεσιν,  PG 53, 292-294. 
22   Χρυσοστόμου, Ερμηνεία εις Γένεσιν,  PG 53, 119.
23   Χρυσοστόμου, Ερμηνεία εις Ψαλμόν 115΄ PG 55, 321.
24   Χρυσοστόμου,  Ομιλία εις  Γένεσιν,  PG 53,  108.
25   Χρυσοστόμου, Ομιλία α΄εις Ανδριάντας  PG 49, 17.



31ΟΙ ΤΡΕΙΣ ΙΕΡΑΡΧΕΣ ΩΣ ΕΡΜΗΝΕΥΤΕΣ ΤΗΣ ΑΓΙΑΣ ΓΡΑΦΗΣ

καθαρή καρδιά και  σκέψη, για να αποδώσει τα υψηλά νοήματα της Αγίας 
Γραφής. «Τὸν λαμπρᾶς ἁπτόμενον ὑποθέσεως, καὶ τὸν νοῦν τῶν ἱερῶν Γραφῶν 
ἑρμηνεῦσαι πειρώμενον, χρὴ τὴν μὲν γλῶτταν ἔχειν σεμνήν τε καὶ τρανήν, 
τὴν δὲ γνώμην εὐσεβῆ τε καὶ εὐαγῆ, ἀκολουθεῖν τε αὐταῖς, καὶ μὴ ἡγεῖσθαι, 
μηδὲ πρὸς τὸ οἰκεῖον βούλημα, τὸν ἐκείνων νοῦν ἐκβιάζεσθαι»26. Και ο ιερός 
Χρυσόστομος τονίζει ότι δεν απαιτείται μόνον η πνευματική καθαρότητα των 
ερμηνευτών αλλά  και των αναγνωστών της Αγίας Γραφής «Ἀποστήσαντες 
τοίνυν ἑαυτοὺς πάντων τῶν βιωτικῶν, καὶ τὰς φροντίδας τῶν ἀκανθῶν δίκην 
συμπνίγειν δυναμένας, τὸν ἡμέτερον λογισμὸν ἐκτέμνοντες, ὅλην ἑαυτῶν 
τὴν διάνοιαν μεταστήσωμεν εἰς τὴν τῶν πνευματικῶν ἐπιθυμίαν, ἵνα πολλὴν 
ἐντεῦθεν δεξάμενοι τὴν ὠφέλειαν, καὶ κερδάναντές τι μέγα καὶ γενναῖον, 
οὕτως ἐξέλθωμεν »27.

Καταδείχτηκε εν ολίγοις η ιδιαίτερη θέση που κατέχει η Αγία Γραφή 
στο έργο των Τριών Ιεραρχών και αναφέρθηκαν οι προϋποθέσεις της 
σωστής ερμηνείας. Ενδιαφέρον παρουσιάζει η ερμηνευτική μέθοδος που 
χρησιμοποίησαν οι Τρεις Ιεράρχες. Οι ιεροί Πατέρες ξεκινούν από τον διττό 
χαρακτήρα της Αγίας Γραφής,  και ενώ κάθε κείμενο αποτελεί μία πνευματική 
δημιουργία του ανθρώπινου λόγου και με τη σύνθεση των λέξεων, ως 
φορέων των εννοιών, αποτυπώνονται οι ιδέες και  το πνεύμα του συγγραφέα 
του, τα κείμενα της Αγίας Γραφής διακρίνονται από κάθε άλλο βιβλίο της 
ανθρώπινης διανόησης και σοφίας και αποτελούν διττή  πνευματική σύνθεση 
και δημιουργία. «Η Αγία Γραφή φέρει, ως γνωστόν, απαραγνωρίστως 
θεανθρώπινόν τινα χαρακτήρα, καθ’ ον θείον μεν είναι αι εκ θείας απο-
καλύψεως ή εκ θεοπνευστίας προερχόμεναι αλήθειαι, ανθρώπινον δε ό,τι  
η ανθρωπίνη συνεργασία  των ιερών ανδρών συνεισφέρει εν τη αποδόσει, 
διατυπώσει, αναπτύξει και μεταδόσει των εκ της ουρανίου αυτών σφαίρας 
εις την γην και εις τας σχέσεις της ιστορίας και των ιστορικών γεγονότων 
μεταφερομένων θείων τούτων αληθειών»28. 

Οι άνθρωποι που  συνέγραψαν την Αγία Γραφή    είχαν τον φωτισμό του 
Αγίου Πνεύματος και έγιναν όργανα και φορείς της θείας αποκάλυψης.   Έτσι 

26    Ισιδώρου Πηλουσιώτου, Επιστολαί ΙΙΙ, 292, PG 78, 965. 
27    Χρυσοστόμου , Ομιλία γ΄εις Γένεσιν   PG 53, 33.
28    Ευαγγ. Αντωνιάδου, Επί του προβλήματος της θεοπνευστίας της Αγίας Γραφής, Ανάτυπον 
εκ της Επιστημονικής Επετηρίδος της Θεολογικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών, 
εν Αθήναις 1937, σ. 18.
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προκύπτει ο διττός χαρακτήρας της Αγίας Γραφής, ο θείος και ο ανθρώπινος 
και ως εκ τούτου και η ερμηνεία της διαφέρει από την ερμηνεία κάθε άλλου 
κειμένου. Σε αυτήν αποτυπώνεται το πνεύμα του  Θεού και η επέμβασή Του 
στην ιστορία προς σωτηρία ολοκλήρου του ανθρωπίνου γένους. Άρα το 
περιεχόμενο της Αγίας Γραφής είναι η ιστορία της σωτηρίας. Με τη μελέτη της 
Αγίας Γραφής ο άνθρωπος ανακαινίζεται, καθόσον επιτυγχάνεται προσωπικός 
διάλογος μεταξύ Θεού και ανθρώπων, άμεση και ουσιαστική μεταξύ αυτών 
επικοινωνία. Αντιμετώπισαν λοιπόν την Αγία Γραφή με τον προσήκοντα 
σεβασμό, πίστη και ένθερμη προσευχή και προσπάθησαν να ερμηνεύσουν 
αυτήν θεοπρεπώς, καθόσον τη θεωρούσαν ακένωτη πηγή σοφίας,  θώρακα 
κατά της αμαρτίας,  παρηγοριά, επικοινωνία με τον Θεό. 

Αυτοί αντελήφθησαν ότι, προκειμένου να επιτύχουν τη σωστή ερμηνεία 
των ιερών κειμένων θα έπρεπε να θέσουν τις υπερφυσικές αλήθειες, τις 
περιεχόμενες σε αυτά, σε καθαρά ιστορική βάση και επεδίωκαν την ερμηνεία 
μέσα στο πραγματικό ιστορικό της πλαίσιο, καθόσον κάθε τι υπερφυσικό 
στην Αγία Γραφή συνυφαίνεται με την ιστορία της εν Χριστώ αποκάλυψης. 
Χαρακτηριστικά ο ιερός Χρυσόστομος αναφέρει «Ἐπειδὴ δὲ οὐκ ἐγκαλεῖν δεῖ 
μόνον, ἀλλὰ καὶ διδάσκειν, ἀναγκαῖον ἅψασθαι τοῦ διηγήματος»29.

Κατά την εποχή που έζησαν οι τρεις Ιεράρχες δέσποζαν δύο μεγάλες 
Θεολογικές Σχολές, η Σχολή της Αλεξάνδρειας και η Σχολή της Αντιόχειας. 
Μεταξύ των δύο μεγάλων αυτών Θεολογικών Σχολών της αρχαίας Εκκλησίας 
υπήρχαν αντιθέσεις ως προς τη μέθοδο και τον προσανατολισμό της 
ερμηνείας της Αγίας Γραφής.  Στην Αλεξάνδρεια υπερίσχυε ο στοχασμός και η 
μυστική διάθεση, η αναζήτηση του υπερφυσικού και του ανέκφραστου με την 
αλληγορική ερμηνεία, ενώ στην Αντιόχεια η λογική επεξεργασία του βιβλικού 
κειμένου και η αναζήτηση της ουσιαστικής σχέσης των ιστορικών και 
ανθρωπολογικών πραγμάτων προς την εν Χριστώ αποκάλυψη. Οι διαφορές 
οφείλονταν στη διαφορετική εκτίμηση της αξίας της αρχαίας ελληνικής 
σκέψης. Η Σχολή της Αλεξάνδρειας εκτιμούσε την πλατωνική σκέψη, ως βάση 
αναγωγής και κατανόησης των υψηλών νοημάτων της Αγίας Γραφής,    ενώ η 
Αντιόχεια βασιζόταν στη λογική της αριστοτελικής σκέψης.  Οι  δύο αυτές 
Σχολές απετέλεσαν την πρώτη σοβαρή προσπάθεια ουσιαστικής προσέγγισης 
του Χριστιανισμού προς τον Ελληνισμό, καθώς και τις πρώτες βάσεις για τη 

29   Χρυσοστόμου,  Ερμηνεία  εις Ψαλμόν  7   PG  55,80.
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θεολογική επιστήμη. Η μονόπλευρη όμως θεώρηση της ελληνικής σκέψης 
από τις Σχολές αυτές έβλαψε αφάνταστα τον Ελληνισμό και τον Χριστιανισμό.

Οι Τρεις Ιεράρχες στην αλληγορική ερμηνευτική μέθοδο των Αλεξαν- 
δρινών διέκριναν πολλούς κινδύνους για τον Χριστιανισμό. Κατ’ αυτούς η 
ερμηνεία πρέπει να παρέχει αντικειμενικά τα νοήματα της Αγίας Γραφής και 
αυτό επιτυγχάνεται με την εφαρμογή των κανόνων της γραμματικής, της 
λογικής ως και του θετικού πραγματισμού. Αυτοί επεδόθησαν στην κατά 
γράμμα καθώς και στην ιστορικο-φιλολογική ερμηνεία της Αγίας Γραφής. 
Με πολύτιμο οδηγό τη λογική του Αριστοτέλη, να δίδεται προσοχή στη 
συνάφεια των εννοιών, προχωρούσαν εκτός από τη γραμματική έννοια και 
στην ιστορική έρευνα των βιβλικών θεμάτων. Η αριστοτελική σκέψη εισήχθη 
στη Θεολογία με την ερμηνεία της Αγίας Γραφής.    

Οι Τρεις Ιεράρχες αξιοποίησαν τα καλύτερα πνευματικά στοιχεία και από 
τις δύο Σχολές και έγιναν οι θεμελιωτές της ιεράς ερμηνευτικής που απέπνεε 
σε όλα της τα σημεία το άρωμα της Ορθοδοξίας. Κατ’ αυτούς η Αγία Γραφή    
απευθύνεται σε όλους τους ανθρώπους και όχι μόνον στους πνευματικούς, 
όπως δέχονταν οι Αλεξανδρινοί και αυτό αποδεικνύεται από την απλότητα 
της γλώσσας και του δημώδους χαρακτήρα της. Το ερμηνευτικό σύστημα που 
ακολουθούν είναι η ιστορικό- φιλολογική ερμηνεία, η οποία περιλαμβάνει 
σειρά προσπαθειών απαραίτητων για την πληρέστερη κατανόηση όλου 
του πνευματικού βάθους της Αγίας Γραφής. Έδιναν μεγάλη σημασία στα 
λεξικολογικά – εννοιολογικά – λογικά – πραγματικά - ιστορικά και στα 
πνευματικά θέματα του ιερού κειμένου προσπαθώντας να εξηγήσουν το 
περιεχόμενο και τη διδασκαλία της Αγίας Γραφής.   

Κατ’ αρχάς προβαίνουν στη γραμματική και συντακτική ανάλυση του 
ιερού κειμένου, διότι έτσι επιτυγχάνεται η κατανόηση αυτού. Κατάπληξη 
επίσης προκαλεί  η γραμματική και εννοιολογική εξέταση από αυτούς και των  
μικροτέρων λέξεων, και μάλιστα οσάκις χρησιμοποιούσαν τα εν λόγω κείμενα 
για την απόκρουση των αιρετικών. Δέχονται την ολοκληρωτική θεοπνευστία 
της Αγίας Γραφής και τίποτε δεν θεωρούν ότι είναι μάταιο και ότι πρέπει 
να το προσπεράσουν30. Πιστεύουν ότι και οι πλέον μικρές εκφράσεις της 
Αγίας Γραφής περικλείουν μεγάλη πνευματική αξία και παρέχουν μεγάλη 

30   Π. Χρήστου, Ελληνική Πατρολογία, τόμ. Δ΄, Θεσσαλονίκη 1989,  σ. 294.
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ωφέλεια «εἰ γὰρ καὶ βραχεῖα ἡ ῥῆσις, ἀλλὰ πολλὴ ἡ δύναμις»31. Όλες οι λέξεις 
και οι ιδιωματισμοί του κειμένου πρέπει να εξετάζονται κυριολεκτικά και 
μεταφορικά  πάντοτε όμως στο πνεύμα της Εκκλησίας. «Ἡμεῖς δέ, οἱ καὶ μέχρι 
τῆς τυχούσης κεραίας καὶ γραμμῆς τοῦ πνεύματος τὴν ἀκρίβειαν ἕλκοντες»32.   

Θεωρούν ότι η  αισθητική χάρη της γλωσσικής και της λογοτεχνικής 
απλότητας της Αγίας Γραφής έχει μεγάλη αξία, διότι γίνεται προσιτή και μπορεί 
να αναγνωσθεί από όλους τους ανθρώπους. Ο Μέγας Βασίλειος. θεωρεί ότι τα 
ρητορικά σχήματα και το λογοτεχνικό ύφος της Αγίας Γραφής εκφράζουν την 
προσπάθεια των συγγραφέων, ενός εκάστου των βιβλίων της Αγίας Γραφής,  
για καλύτερη απόδοση του μεγαλείου και του απέραντου βάθους των θείων 
αποκαλύψεων. Οι ανθρωποπαθείς εκφράσεις της Αγίας Γραφής ερμηνεύονται 
ως ο απλούστερος τρόπος αναγωγής της σκέψης του ανθρώπου προς τον 
Θεόν και όχι ως μύθος, ούτε ως παράσταση του  Θεού ως ανθρώπου,  αλλά 
για να γίνει εμφανής η πνευματική αδυναμία του πεπερασμένου ανθρώπου, 
που δεν μπορεί με απλούστερο τρόπο να αντιληφθεί τον Θεό33.

Η ιστορικο-φιλολογική ερμηνεία έχει θέση σε όλες τις εκφράσεις του 
ιερού κειμένου και πρέπει να ασκείται με όλα τα δυνατά μέσα και μάλιστα 
με την ιστορική εξέταση των πραγμάτων. Πολλάκις οι Τρεις Ιεράρχες για να 
επιτύχουν τη σωστή ερμηνεία δεν περιορίζονταν  στην ιστορία των Ιουδαίων 
αλλά ανέτρεχαν και στην ιστορία και των άλλων αρχαίων ανατολικών λαών. 
Υπόδειγμα αξιοποίησης των ιστορικών στοιχείων αποτελεί το υπόμνημα του 
ιερού Χρυσοστόμου στο βιβλίο του προφήτη Ησαΐα, όπου ο ιερός ερμηνευτής 
με τη βοήθεια των ιστορικών δεδομένων φθάνει στο ύψος της πνευματικής 
και της  κεκρυμμένης εννοίας του κειμένου.  

Απαραίτητη όμως προϋπόθεση της σωστής ερμηνείας είναι και η συνάφεια 
του κειμένου, δηλαδή η ένταξη του ερμηνευομένου χωρίου στην ενότητα 
του κειμένου. Συνιστούν επίμονα την αποφυγή κάθε ερμηνείας χωρίων 
αποσπασθέντων από τη συνάφεια του κειμένου, πρακτική που ακολουθούσαν 
οι αιρετικοί. «Ὅτι οὐ δεῖ ἁπλῶς τὰς τῶν Γραφῶν ῥήσεις παραφέρειν, οὐδὲ 
ἐκκόπτοντας τῆς ἀκολουθίας, οὐδὲ τῆς συγγενείας ἀποσπῶντας, οὐδὲ ἔρημα 
καὶ γυμνὰ τὰ ῥήματα τῆς τῶν ἑπομένων ἢ προλαβόντων βοηθείας λαμβάνοντας 

31    Χρυσοστόμου, Ομιλία α΄εις τους Ανδριάντας   PG 49, 18.
32    Γρηγορίου, Λόγος Απολογητικός,  PG 35, 504.
33   Μ. Βασιλείου, Ομιλία  εις Ψαλμόν 29   PG 29, 308-309.
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συκοφαντεῖν ἁπλῶς καὶ ἐπηρεάζειν …»34. Η απλή όμως ιστορικο-φιλολογική 
ερμηνεία δεν είναι ικανή να αποδώσει πλήρως το πνευματικό περιεχόμενο της 
Αγίας Γραφής και να εκφράσει το βάθος και τη διδασκαλία της Αγίας Γραφής   
και απαιτείται και πνευματική ερμηνεία. Κατ’ αυτήν ο ερμηνευτής  πρέπει να 
στηρίζεται στέρεα στο κείμενο και να μην απομακρύνεται από αυτό και να 
παρουσιάζει δικές του σκέψεις ως διδασκαλία της Αγίας Γραφής. Επομένως η 
πρώτη μορφή της φιλολογικής έννοιας είναι η κυριολεκτική sensus proprius 
verborumω και ακολουθεί η μεταφορική sensus literalis translates,  «Κἂν γὰρ 
αἱ λέξεις τοιαῦται, ἀλλὰ τὰ νοήματα θεοπρεπῆ…»35. 

Προβαθμίδα της πνευματικής ερμηνείας αποτελεί η αναζήτηση της 
μεταφορικής έννοιας των λέξεων. Η πνευματική και ολοκληρωμένη έννοια 
βρίσκεται στην πλοκή και σύνθεση των λέξεων, αλλά είναι δύσκολη η 
διακρίβωσή της λόγω των εκφραζομένων σε αυτό υπερφυσικών αληθειών. 
Η σχέση πνευματικής και φιλολογικής ερμηνείας επιβάλλεται από τον 
δισυπόστατο χαρακτήρα της Αγίας Γραφής, θείο και ανθρώπινο, και 
παραβάλλεται προς την εν Χριστώ σχέση των δύο φύσεων Αυτού. Έτσι 
με την πνευματική ερμηνεία γίνεται διάκριση μεταξύ των υπερφυσικών 
αληθειών και κάθε ιστορικού και φυσικού στοιχείου της εν Χριστώ 
Αποκάλυψης. «Δικαίως δ’ ἄν τις τὸν ψαλμὸν κατὰ ἀναγωγὴν μᾶλλον ἐκλάβοι, 
τῆς ἱστορίας ἀνώτερος γενόμενος»36. Με τη διάκριση αυτή της φιλολογικής 
και πνευματικής ερμηνείας αποκλειόταν κάθε ορθολογιστική και φυσική 
ερμηνεία των υπερφυσικών θεμάτων,  όπως των προφητειών, των θαυμάτων, 
των αποκαλύψεων και πάνω από όλα της προσωπικότητας και του έργου του 
Κυρίου ημών Ιησού Χριστού.

Στη διαδικασία της ερμηνείας της Αγίας Γραφής οι Τρεις Ιεράρχες με 
σεβασμό στο κείμενο καθεαυτό  δεν παρείδαν  τη μορφή του κειμένου,    αλλά 
αντελήφθησαν ότι η αισθητική της Αγίας Γραφής δεν είναι  μόνο  αισθητική 
του συναισθήματος, αλλά αισθητική της πνευματικής ενόρασης και της 
μεταφυσικής θεωρίας, δηλαδή αισθητική του πνεύματος και της χάριτος του 
Θεού. Οι Τρεις Ιεράρχες ανήγαγον την ερμηνεία της Αγίας Γραφής σε σοβαρή 
επιστημονική έρευνα και άλλαξαν όλο τον πνευματικό χαρακτήρα της εποχής 

34    Χρυσοστόμου, Εις το ρητόν Ιερεμίου   PG 56, 158.
35    Χρυσοστόμου, Ερμηνεία  εις Ψαλμόν  7    PG  55,  91.
36    Χρυσοστόμου, Ερμηνεία  εις Ψαλμόν  56    PG  55,   208.
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τους.   

Αποφεύγοντες τις ακρότητες των Αλεξανδρινών ερμήνευσαν την 
Αγία Γραφή με μεγάλη πνευματικότητα και έθεσαν τις ιστορικές βάσεις του 
Χριστιανισμού. Δόξασαν την Αντιοχειανή Σχολή και οι ερμηνευτικές της 
αρχές αποτέλεσαν τη βάση της εκκλησιαστικής ερμηνευτικής. Συνδύασαν 
στην ερμηνεία τους  συντηρητικότητα και φιλελεύθερη σκέψη . Επηρέασαν  
τον χαρακτήρα της Ορθοδόξου Εκκλησίας όσο κανένας άλλος και ως 
στύλοι εδραίοι της Εκκλησίας του Χριστού υποβαστάζουν το μεγαλειώδες 
οικοδόμημα στο οποίο στεγάσθηκε και θα στεγάζεται από τότε η Ορθοδοξία.

Οι Τρεις Ιεράρχες πρόσφεραν με την ερμηνεία τους επί της Αγίας Γραφής 
ό,τι πνευματικότερο θα μπορούσαν   να προσφέρουν, την ελληνική διανόηση, 
την οποία συνδύασαν με τον περιεχόμενο στην Αγία Γραφή λόγο του Θεού 
με την πλέον ορθόδοξη ερμηνεία τους. Με την ερμηνεία των Τριών Ιεραρχών 
η Ελλάς έδωσε το πνευματικό της παρόν στη λαμπρότερη εκείνη στιγμή της 
ιστορίας κατά την οποία σφυρηλατήθηκε ο οικουμενικός χαρακτήρας του 
Χριστιανισμού και ανοιγόταν με τον λοιπό κόσμο ο διάλογος της Ορθοδοξίας.

Ως Έλληνες και χριστιανοί αναγνωρίζοντες το πνευματικό μας χρέος 
προς τους ορθοδοξότερους ερμηνευτές της Αγίας Γραφής, δίκαια τιμούμε 
σήμερα τους κατ’ εξοχήν οικουμενικούς διδασκάλους, τους Τρεις Ιεράρχες, 
οι οποίοι, παρά την ανθρώπινη αδυναμία τους, έγιναν εκλεκτά δοχεία 
του Αγίου Πνεύματος και αποτέλεσαν την κοίτη από την οποία πήγασε 
ο πύρινος ποταμός του Ευαγγελίου δια του Ιησού για να ανανεώσει τη ζωή 
των ανθρώπων.
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«Προσέχωμεν τοίνυν τῇ τῶν 
Γραφῶν ἀναγνώσει. ἐὰν γὰρ τῇ 
Γραφῇ προσέχῃς, ἐκβάλλει σου 
τὴν ἀθυμίαν, φυτεύει σου τὴν 
ἡδονὴν, ἀναιρεῖ τὴν κακίαν, 
ριζοῖ τὴν ἀρετήν, οὐκ ἀφίησιν 

ἐν θορύβῳ πραγμάτων τὰ τῶν 
κλυδωνιζομένων πάσχειν. 

Ἡ θάλασσα μαίνεται, σὺ δὲ μετὰ 
γαλήνης πλέεις. ἔχεις γὰρ 
κυβερνήτην τῶν Γραφῶν 

τὴν ἀνάγνωσιν. τοῦτο γὰρ 
τὸ σχοινίον οὐ διαρρήγνυσι

τῶν πραγμάτων ὁ πειρασμός». 

ΕΠΕ  Ἰω. Χρυσοστόμου ἔργα, τόμος 33ος, σελ. 106.
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ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΑΡΑΒΙΔΟΠΟΥΛΟΣ
ΟΜΟΤΙΜΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΤΗΣ ΘΕΟΛΟΓΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ Α.Π.Θ

 a

Ιδεώδες των Στωικών της εποχής του Απ. Παύλου είναι η απάθεια, των 
δε Κυνικών και Επικουρείων η αδιαφορία για τα κοινωνικά και πολιτικά 
δρώμενα. "Λάθε βιώσας" είναι η κλασική προτροπή του Επίκουρου.1 "εἰ δέ 

μή δύναιο, λάθε ἀποβιώσας", θα συμπληρώσει ένας άλλος φιλόσοφος 2.

Πριν αναφερθούμε στην ουσιαστική διαφοροποίηση του Παύλειου 
κοινωνικού μηνύματος, που έμελλε να ασκήσει βαθιά επίδραση στην 
κατοπινή χριστιανική διδασκαλία περί ανθρώπου και κοινωνίας, πρέπει να 
σημειώσουμε προκαταρκτικά την εσχατολογική ατμόσφαιρα μέσα στην οποία 
κινείται η θεολογική σκέψη αλλά και η ηθική παραίνεση του Παύλου.

Έχουν γραφεί στον αιώνα μας, πέραν από τα ερμηνευτικά Υπομνήματα, 
και ένας μεγάλος αριθμός εργασιών για την εσχατολογία των δύο προς 
Θεσσαλονικείς Επιστολών ή για την εξέλιξη της εσχατολογίας του Παύλου3. 
Επίσης, κατά τις πρόσφατες δεκαετίες ορισμένα θέματα των προς Θεσ-
σαλονικείς επιστολών, όπως π.χ. το θέμα της αποφυγής της εργασίας, 

1 Bλ. Επίκουρου, Incertae sedis  fragmenta opinionumque testimonia, IV Ethica, 551 
(Epicurea, εκδ. V.Usener). Το Λεξικό Σούδα αποδίδει το «λάθε βιώσας» στον Αθηναίο 
φιλόσοφο Νεοκλή, αδελφό του Επίκουρου. Είναι πολύ ενδιαφέρουσες οι παρατηρήσεις του 
Πλούταρχου για τη ρήση αυτή στην πραγματεία του « Εἰ καλῶς εἴρηται τὸ λάθε βιώσας» 
( Ηθικά  1128-1130) που αρχίζει ως εξής : «Ἀλλ’  οὐδὲ ὁ τοῦτο εἰπὼν λαθεῖν ἠθέλησεν. 
αὐτὸ γὰρ τοῦτο εἶπεν, ἵνα μὴ λάθῃ». Και στη συνέχεια: « Ἀλλ’  αἰσχρόν ἐστι τὸ ζῆν, ἵνα 
ἀγνοῶμεν πάντες; ἐγώ δ΄ἄν εἴποιμι μηδέ κακῶς βιώσας λάθε, ἀλλά γνώσθητι, σωφρονίσθητι, 
μετανόησον. Εἴτε ἀρετὴν ἔχεις, μὴ  γένῃ ἄχρηστος, εἴτε κακίαν, μή μείνης ἀθεράπευτος».
2 Φιλόστρατου, Τα εις τον Τυανέα Απολλώνιον, VIII, 28.
3 Βλ. π.χ. Σ. Αγουρίδη, «Η έντονη προσδοκία των εσχάτων : Η αντιμετώπισή της από τις 
Α΄ και Β΄ προς Θεσσαλονικείς επιστολές », Δελτίο Βιβλικών Μελετών  17 (1988), Ιούλ.- Δεκ. 
σ. 5-22.
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εξετάζεται και από μια άλλη σκοπιά, την κοινωνιολογική. Το ερώτημα που 
εμείς θέτουμε είναι: οι βιβλικές και αποκαλυπτικές προϋποθέσεις του Παύλου 
στο θέμα της εσχατολογίας, για τις οποίες υπάρχει γενική ομοφωνία στην 
έρευνα,  δεν αφήνουν χώρο και για άλλες τοποθετήσεις του Αποστόλου, οι 
οποίες λαμβάνουν υπόψη, ή ακόμη ακριβέστερα, στρέφονται εναντίον των 
παραινέσεων και συμβουλών φιλοσόφων και ρητόρων των Ελληνορωμαϊκών 
χρόνων; 

Νομίζουμε ότι μέσα πάντοτε σε μια εσχατολογικά προσανατολισμένη 
από τον Παύλο και με εσχατολογικές παρανοήσεις εκ μέρους των χριστιανών 
φορτισμένη ατμόσφαιρα, ο Παύλος συνιστά την ενεργό συμμετοχή των 
χριστιανών στα κοινωνικά δρώμενα, στις κοινωνικές ανάγκες των αδελφών 
αλλά και όλων των άλλων ανθρώπων, διαφοροποιούμενος σαφώς από τις 
αντίθετες παροτρύνσεις ρητόρων και φιλοσόφων της εποχής του.

Οι Στωικοί, οι Κυνικοί και οι Επικούρειοι φιλόσοφοι και ρήτορες 
συνιστούσαν στους οπαδούς τους την παθητική τοποθέτηση, με άλλα 
λόγια την αποφυγή συμμετοχής στο πολιτικό και κοινωνικό γίγνεσθαι της 
εποχής. Η «πολυπραγμοσύνη» κατά τους φιλοσόφους αυτούς αποτελεί 
αρνητική και αποφευκτέα συμπεριφορά, ενώ η «ησυχία» και η ενασχόληση 
του καθενός με τα δικά του ζητήματα είναι η ιδεώδης στάση4. Για τους 
Στωικούς π.χ μας πληροφορεί ο Πλούταρχος  ότι βασική τους άποψη ήταν  
«τὸν σοφὸν ἀπράγμονά  τε εἶναι καί ἰδιοπράγμονα καὶ τὰ αὑτοῦ πράττειν»5.  
Και οι Επικούρειοι δίδασκαν ότι η ευδαιμονία του ανθρώπου επιτυγχάνεται 
με την «ησυχία» και την απομάκρυνσή του από τα συμβαίνοντα στην πόλη,  
με την εφαρμογή δηλαδή της προτροπής  «λάθε  βιώσας». Για τους ίδιους 
φιλοσόφους ο Πλούταρχος συμμερίζεται την επικρατούσα λαϊκή άποψη ότι 
έχουν ως χαρακτηριστικά γνωρίσματα την «ἀφιλία», «ἀπραξία», «ἀθεότητα», 
«ἡδυπάθεια»,  «ὀλιγωρία»6.

Ο Λουκιανός εξάλλου δίνει την εικόνα του Κυνικού της εποχής του 
σημειώνοντας ότι  «πολυπραγμονεῖ»  για το τι κάνουν οι άλλοι (πρβλ. το 

4  Βλ. Α. J. Malherbe, Paul and the Thessalonians, 1987, σ. 96εξ, 99εξ. Του ιδίου, «Exhortation 
in First Thessalonians », Novum Testamentum  25( 1983), σ. 238-256. W. A. Meeks, The moral 
world of the First Christians, σ. 125εξ.
5  Περί Στωικῶν ἐναντιωμάτων, 1043α.
6  Στο ίδιο έργο, 1100cd.



40 ΙΩΑΝΝΗ   ΚΑΡΑΒΙΔΟΠΟΥΛΟΥ

παράλληλο «περιεργαζόμενοι» του  Παύλου ), κατ' ουσίαν όμως αδιαφορεί 
για τις ανάγκες του. Γράφει στο έργο του «Ἰκαρομένιππος» (31), βάζοντας τα 
ακόλουθα λόγια στο στόμα ενός Κυνικού: «Λογιάζω ανώφελο να δουλεύω 
ναυτικός ή αγρότης, ή να ΄μαι στρατιώτης ή να κάνω κάποια τέχνη.   δουλειά 
μου είναι να φωνάζω, να με πνίγει η βρώμα, να λούζομαι με κρύο νερό, να 
τριγυρνώ ξυπόλυτος το χειμώνα φορώντας ένα βρώμικο ρούχο κι όπως 
ο Μώμος να κατακρίνω τις πράξεις των άλλων, κι αν κάποιος πλούσιος κάνει 
πολλά ψώνια ή έχει εταίρα, ν΄ αγανακτώ γι΄ αυτό και να το σχολιάζω. Κι αν 
ένας απ΄ τους φίλους ή τους συντρόφους είναι άρρωστος κι έχει ανάγκη από 
βοήθεια και θεραπεία, να δείχνω αδιαφορία».

Επίσης στο έργο του «Δραπέται» περιγράφει τη συμπεριφορά αυτών που 
για να διακηρύξουν δήθεν τις φιλοσοφικές τους αντιλήψεις αποφεύγουν τον 
κόπο και τον μόχθο της εργασίας: «Όλοι όσοι δουλεύουν στα εργαστήρια 
θα τιναχτούν επάνω και θα εγκαταλείψουν εντελώς τις τέχνες τους, όταν 
βλέπουν ότι οι ίδιοι, που κοπιάζουν και μοχθούν από το πρωί μέχρι το βράδυ 
σκυμμένοι στη δουλειά, μόλις και μετά βίας ζουν από τον μισθό τους, ενώ οι 
αργόσχολοι και οι αγύρτες ζουν μέσα σε αφθονία αγαθών, ζητώντας τα με 
βίαιο τρόπο και παίρνοντας τα εύκολα, αγανακτούν, όταν δεν πάρουν, και 
δεν λένε ευχαριστώ, όταν πάρουν. Τούτα τους φαίνονται πως είναι η ζωή της 
εποχής του Κρόνου και πως αληθινά το μέλι ρέει μέσα στα στόματά τους από 
τον ουρανό». 

Ο Παύλος, στο πρώτο ήδη  κείμενό του, βλέπει τελείως διαφορετικά 
τη σχέση του χριστιανού με την κοινωνία. Τη νέα αυτή σχέση μπορούμε 
να  παρακολουθήσουμε μέσα από τον όρο "ΦΙΛΑΔΕΛΦΙΑ". Γράφει στους 
Θεσσαλονικείς: "Περὶ δὲ τῆς φιλαδελφίας οὐ χρείαν ἔχετε γράφειν ὑμῖν· αὐτοὶ 
γὰρ ὑμεῖς θεοδίδακτοί ἐστε εἰς τὸ ἀγαπᾶν ἀλλήλους·  καὶ γὰρ ποιεῖτε αὐτὸ εἰς 
πάντας τοὺς ἀδελφοὺς τοὺς ἐν ὅλῃ τῇ Μακεδονίᾳ. παρακαλοῦμεν δὲ ὑμᾶς, 
ἀδελφοί, περισσεύειν μᾶλλον καὶ φιλοτιμεῖσθαι ἡσυχάζειν καὶ πράσσειν 
τὰ ἴδια καὶ ἐργάζεσθαι ταῖς ἰδίαις χερσὶν ὑμῶν, καθὼς ὑμῖν παρηγγείλαμεν 
(Α΄ Θεσ. 4,9-10).

Η «φιλαδελφία», ένας όρος σπάνιος στις επιστολές του Παύλου7  
καθώς και στα λοιπά βιβλία της Καινής Διαθήκης8, σπάνιος επίσης  

7   Ρωμ.12,10. Βλ. και  Εβρ.13,1.
8   Α΄ Πέτρ.1,22 και Β΄Πέτρ.1,7.
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στην Παλαιά Διαθήκη9 και ανύπαρκτος στον αρχαίο ελληνικό κόσμο10, 
δηλώνει ακριβώς την κατ΄ αντίθεση προς τους παραπάνω φιλοσόφους 
θετική κοινωνική τοποθέτηση του Αποστόλου, εκφράζει μάλιστα κατά 
τρόπο πολύ περιεκτικό την ηθική παραίνεσή του ως καρπό της νέας 
πίστης και του νέου βιώματος εν Χριστώ. Εάν η φιλαδελφία κατά τον 
Πλούταρχο περιορίζεται στους συγγενείς εξ αίματος, όπως διδάσκει στην 
πραγματεία του «Περί φιλαδελφίας», κατά τον Παύλο εκτείνεται όχι 
μόνο στους κατά σάρκα και τους συγγενείς εξ αίματος αλλά στους  
εν Χριστώ  αδελφούς, που δημιουργεί η νέα πίστη και το νέο βίωμα,  
κι ακόμη πιο σημαντικό είναι ότι επεκτείνεται  σε όλους τους ανθρώπους.

Πηγή της παραίνεσης  αυτής  είναι  ο ίδιος ο Θεός:  «αὐτοὶ γὰρ  ὑμεῖς 
θεοδίδακτοί ἐστε  εἰς  τὸ ἀγαπᾶν ἀλλήλους» (4, 9). Η λέξη θεοδίδακτοι δεν 
μαρτυρείται πριν από τον Παύλο και αποτελεί άπαξ λεγόμενο σε όλη την 
Αγία Γραφή, όσες φορές μάλιστα μαρτυρείται  στους χριστιανούς συγγραφείς 
αργότερα, πρέπει να οφείλεται σε Παύλεια επίδραση. Οι υπομνηματιστές τη 
συσχετίζουν με το χωρίο Ιω. 6,45 «καὶ ἔσονται πάντες διδακτοὶ Θεοῦ». Θα 
μπορούσε να δει κανείς ως πιο άμεση βιβλική πηγή του Παύλου τα χωρία 
Ησ. 54,13 «Καὶ πάντας τοὺς υἱοὺς σου διδακτοὺς Θεοῦ », και Ιερ. 31,34 (Ο΄): 
«καὶ οὐ διδάξωσιν ἕκαστος τὸν ἀδελφὸν αὐτοῦ λέγων, γνῶθι τὸν Κύριον ὅτι 
πάντες εἰδήσουσί με ἀπὸ μικροῦ αὐτῶν ἕως μεγάλου αὐτῶν» που αποτελούν 
τη βάση και για το παραπάνω χωρίο του ευαγγελιστή Ιωάννη.11

Η απάντηση στο πρόβλημα των πηγών από όπου αρύεται κανείς έναν 
όρο ή μια παράσταση δεν μπορεί να είναι μονοσήμαντη. Δεν μπορεί βέβαια 
με κανένα τρόπο να αρνηθεί κανείς τις βιβλικές καταβολές και εμπνεύσεις 
του Παύλου. Δεν μπορεί όμως παράλληλα να μην επισημάνει τη δυνατότητα 
του Αποστόλου να επικοινωνεί άμεσα και δημιουργικά με την περιρρέουσα 
ατμόσφαιρα της εποχής του, να παίρνει όρους και να τους μεταπλάθει 
ή ακόμη και να πλάθει άλλους, καινούργιους. Τα «άπαξ λεγόμενά» του 

9   Δ' Μακ 13,23.26.14,1. Βλ.και "φιλάδελφος"  στα Β' Μακ 15,14. Δ' Μακ 13,21.
10  Απαντά σπάνια, ωστόσο, το επίθετο «φιλάδελφος», (με την έννοια αυτού που αγαπά 
τον αδελφό του ή την αδελφή του), βλ. π.χ. Σοφοκλέους, Αντιγόνη 527. Ξενοφώντος, 
Απομνημονεύματα 2,3,17. Πλουτάρχου, Σόλων 27. Απαντά βέβαια και ως τίτλος βασιλέων, 
όπως του Πτολεμαίου του Β΄ και του Αττάλου Β΄. 
11  Για περισσότερα βλ. Ι. Γαλάνη, Η πρώτη Επιστολή του Απ. Παύλου προς Θεσσαλονικείς 
(στη σειρά Ερμηνεία Kαινής Διαθήκης 11α ), 1985, σ. 259 εξ.
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το μαρτυρούν περίτρανα. Στην περίπτωσή μας το «θεοδίδακτοι» δεν θα 
μπορούσε άραγε να είναι ο χριστιανικός αντίποδας στο «αυτοδίδακτος» 
που παραδίδεται την εποχή αυτή για τον Επίκουρο, και που το διεκδικούν 
για τον εαυτό τους και άλλοι φιλόσοφοι;12 Και επίσης δεν θα μπορούσε να 
συσχετιστεί με το «αυτομαθής» και «αυτοδίδακτος» που χρησιμοποιεί την 
ίδια εποχή ο Φίλων ο Αλεξανδρέας;13 Άλλωστε, οι  ιουδαϊκοί ελληνιστικοί 
κύκλοι, και ιδίως ο Φίλων, θεωρούνται από πολλούς ερευνητές ως γέφυρα 
από την οποία πέρασαν στον Παύλο όροι του ελληνικού κόσμου. Εδώ είναι 
απαραίτητη η ακόλουθη διευκρίνιση για τον Φίλωνα. Αντίθετα προς τους 
άλλους φιλοσόφους που χρησιμοποιούν το χαρακτηρισμό «αυτοδίδακτος» 
για να δηλώσουν ότι από μόνοι τους απέκτησαν τις γνώσεις, ο Ιουδαίος 
φιλόσοφος της Αλεξάνδρειας εννοεί με τον όρο αυτό το πρόσωπο του σοφού, 
και ιδιαιτέρως τα πρόσωπα ορισμένων ανδρών της Παλαιάς Διαθήκης, όπως 
του Αδάμ, του Ισαάκ, του Νώε, του Μωυσή κ.ά. που τις γνώσεις τους και τις 
αρετές τους τις οφείλουν στον Θεό και όχι σε ανθρώπινη διδασκαλία .

Γεννιέται τώρα το ερώτημα: Σημαίνουν όλα αυτά ότι ο Παύλος 
γνώριζε τους Στωϊκούς και Κυνικούς ρήτορες, ή και τους Επικούρειους, 
που θεωρούσαν μάλιστα τον Επίκουρο «αυτοδίδακτο», κατ΄ αντιδιαστολή 
προς τον οποίο ο Παύλος ίσως ονομάζει τους χριστιανούς «θεοδιδάκτους», 
όπως ήδη σημειώσαμε παραπάνω; Είναι βέβαια γεγονός ότι ποτέ στις δύο 
επιστολές του δεν τους αναφέρει. Μα θα μπορούσε να αντιτείνει κανείς ότι 
δεν αναφέρεται επίσης ρητά και στην Παλαιά Διαθήκη, χωρίς ποτέ κανείς 
να οδηγηθεί για τον λόγο αυτό σε κάποια αμφιβολία ως προς τις βιβλικές ή 
αποκαλυπτικές προϋποθέσεις του. Φαίνεται ότι η φιλοσοφική του ενημέρωση 
δεν έχει ακαδημαϊκό αλλά πρακτικό χαρακτήρα.

12  Βλ. Σέξτου Εμπειρικού, Προς Μαθηματικούς Α΄ 3 : «΄Επίκουρος ὑπέρ τοῦ δοκεῖν 
αὐτοδίδακτος εἶναι καὶ αὐτοφυὴς φιλόσοφος ἠρνεῖτο ἐκ παντός τρόπου, τήν τε περί αὐτοῦ 
φήμην  ἐξαλείφειν ἔσπευδε, πολύς τε ἐγίνετο τῶν μαθημάτων κατήγορος, ἐν οἷς ἐκεῖνος ( 
δηλ. ο δάσκαλος του Ναυσιφάνης) ἐσεμνύνετο». 
13  Φίλωνος Αλεξανδρέως, Περί κοσμοποιίας 149. Νόμων ιερών αλληγορία  2, 108. Περί 
φυτουργίας Νώε 110. Περί συγχύσεως διαλέκτων  81. Περί αποικίας 29. 140. 166. Περί φυγής 
167. Περί ονείρων 2,10. Περί δεκαλόγου 117 κ.ά. 



«Η ΓΛΩΣΣΑ ΤΗΣ ΚΑΙΝΗΣ ΔΙΑΘΗΚΗΣ»
ΠΑΡΟΥΣΙΑΖΕΙ Ο ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΜΟΥΣΤΑΚΗΣ

 

a

Ένα από τα τελευταία έργα του Αναπληρωτή Καθηγητή της Θεολογικής 
Σχολής του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών 
κ.  Θωμά Αντ. Ιωαννίδη πραγματεύεται το εξαιρετικά ενδιαφέρον θέμα 

«Η γλώσσα της Καινής Διαθήκης». Ο καλαίσθητος αυτός τόμος εξεδόθη από 
τις Εκδόσεις «Έννοια» τον Ιούνιο του 2014.
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Η δομή του τόμου είναι απλή. Ξεκινά με ένα θεωρητικό κομμάτι, στο 
οποίο γίνονται αναφορές στη μετάφραση των Εβδομήκοντα (Ο΄), μελετάται 
η εκφραστική μορφή και η ρητορική δομή των κειμένων της Καινής 
Διαθήκης, συγκρίνεται η γλώσσα των ιερών κειμένων με τη σύγχρονη μορφή 
της γλώσσας μας, τονίζονται οι μεταφραστικές δυσκολίες που οφείλονται 
σε πολιτιστικούς παράγοντες και στο τέλος προσεγγίζεται το θέμα της 
αποδόσεως στη νέα ελληνική του βιβλίου της Αποκαλύψεως από τον Γιώργο 
Σεφέρη.

Στο δεύτερο μέρος, πού είναι και το εκτενέστερο, μελετάται η γλώσσα 
κάθε κειμένου της Καινής Διαθήκης ξεχωριστά, παρουσιάζονται τα ιδιαίτερα 
χαρακτηριστικά του κάθε συγγραφέα και μεταφράζονται περικοπές από 
όλα τα βιβλία, ενώ έχει προηγηθεί μία άκρως ενδιαφέρουσα γραμματική, 
συντακτική και λεξιλογική εξομάλυνσή τους.

Πολλές είναι οι αρετές του τόμου: σαφήνεια ύφους, περιεκτικότητα 
νοημάτων, ρέουσα γλώσσα, λιτή έκφραση . . .

Στηριγμένος σε πλατιά βιβλιογραφική βάση ο συγγραφέας παρουσιάζει 
με ενδιαφέρουσες αναλύσεις την κοινή γλώσσα της Ελληνιστικής εποχής 
τονίζοντας την ιδιαίτερη θέση της στην ιστορία του πολιτισμού. Είναι σαφές, 
όπως σημειώνει, ότι ο προσδιορισμός Ελληνική ή Ελληνιστική γλώσσα δεν 
σχετίζεται τόσο με την εθνική προέλευσή της, όσο με την ανακαινιστική και 
μεταμορφωτική δύναμή της. Η ευρύτατη διάδοση του Ελληνικού πνεύματος, 
μπορεί να κορυφώθηκε την περίοδο των κατακτήσεων του Μεγάλου 
Αλεξάνδρου, αλλά οφείλεται κυρίως στη δυναμική της Ελληνικής σοφίας, 
η οποία είχε ως μοχλό ανάπτυξης την ευκαμψία, την πλαστικότητα, την 
εκφραστική δύναμη και την παιδευτική ισχύ της γλώσσας των φορέων του 
Ελληνικού πολιτισμού.

Η δύναμη αυτή κυριολεκτικά σάρωσε την Ανατολική Μεσόγειο και τον 
κόσμο της Εγγύς και Μέσης Ανατολής και δημιούργησε μία αχανή πολιτιστική 
ενότητα που διήρκεσε αιώνες. Εξαιρετικά ενδιαφέρουσα είναι η ευρύτατη 
διείσδυση της Ελληνικής γλώσσας στον Ιουδαϊκό κόσμο και η επίδραση που 
άσκησε στην Παλαιά Διαθήκη είτε μέσω των βιβλίων της που γράφτηκαν 
στα ελληνικά είτε λόγω της μεταφράσεως των Εβδομήκοντα (Ο΄), η οποία 
όχι μόνο διαδόθηκε όπου υπήρχαν Ιουδαίοι, αλλά κυριάρχησε έναντι της 
πρωτότυπης Εβραϊκής γλώσσας και χρησιμοποιήθηκε από τον Χριστό και 
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την πρώτη Εκκλησία ως η πλέον πρόσφορη για την ιεραποστολή και την 
κατήχηση των Ιουδαίων και των εθνών.

Ο καθηγητής Θ. Ιωαννίδης μας καθοδηγεί με σαφήνεια στην πορεία και 
στην εξέλιξη της Ελληνικής γλώσσας, η οποία, ως γλώσσα της οικουμένης, 
βοήθησε στην υπέρβαση των εθνικών και θρησκευτικών διαφοροποιήσεων 
της εποχής αυξάνοντας το επίπεδο της αμοιβαίας κατανοήσεως και της 
επαφής μεταξύ των λαών, αλλά και της υπερβάσεως των στεγανών ανάμεσα 
στους πολιτισμούς της εποχής.

Καθίσταται απολύτως σαφές ότι σε καμία περίπτωση δεν μπορούμε να 
μιλήσουμε για Ιουδαιοελληνική γλώσσα, καθώς τέτοιο μόρφωμα δεν υπήρξε 
ποτέ. Βέβαια, η χρήση Ελληνικών λέξεων από τους Ιουδαίους της εποχής 
ήταν τόσο μεγάλη που μπροστά της η σημερινή εξάπλωση και διείσδυση 
στη ζωή μας της Αγγλικής κυριολεκτικά ωχριά! Το πλήθος των δίγλωσσων 
ή μόνο Ελληνικών επιγραφών που σώθηκαν από τον 1ο π.Χ. και τον 1ο μ.Χ. 
αιώνα στην Παλαιστίνη μας πείθουν για το δυναμισμό και το σφρίγος της 
Ελληνικής κοινής.

Η αντιπαραβολή των κειμένων των αττικιστών συγγραφέων, με τα βιβλικά 
στην οποία προχωρά ο καθηγητής Θ. Ιωαννίδης, μας δείχνει ότι η χρήση της 
γλώσσας του λαού αποτελούσε την άριστη επιλογή για την ιεραποστολή, 
καθώς δεν πρέπει να λησμονούμε ότι τα ιερά κείμενα δεν γράφτηκαν για 
να αποτελέσουν το αντικείμενο μελέτης κάποιων επιστημόνων, αλλά 
αντιθέτως είναι τα εργαλεία για την κατήχηση και την πνευματική πρόοδο 
του λαού, ή καλύτερα για τη σωτηρία του. Είναι σαφές, και αυτό τονίζεται, 
στο εν λόγῳ βιβλίο ότι η επιλογή της γλώσσας του λαού έδωσε ώθηση 
στην ιεραποστολή, δυναμική στο κήρυγμα και αποτελεσματικότητα στην 
κατήχηση. Η διαπίστωση αυτή πρέπει να αποτελέσει παράδειγμα προς μίμηση 
από όσους ασχολούνται με το κήρυγμα, την ιεραποστολή και την ποιμαντική. 
Βέβαια, όπως τονίζει ο συγγραφέας, οι λόγιοι της εποχής την υποτιμούσαν 
χαρακτηρίζοντάς την γλώσσα των «αλιέων», δηλαδή των μη πεπαιδευμένων. 
Παρόλα αυτά δεν μπόρεσαν να εμποδίσουν ανθρώπους που δεν είχαν ειδική 
ρητορική εκπαίδευση να κατακτήσουν την οικουμένη και να αλλάξουν τον 
κόσμο μας.

Μεγάλη σπουδαιότητα για τη σύγχρονη ποιμαντική, εντός και 
εκτός Ελλάδος, έχει η ενότητα στην οποία συζητείται το πρόβλημα των 
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μεταφραστικών αστοχιών λόγω κοινωνικών και πολιτιστικών διαφορών. Το 
σημείο αυτό πρέπει να τύχει της προσοχής μας, καθώς πλέον το ποίμνιο, 
ή το δυνάμει ποίμνιο - στον τόπο μας είναι φορέας εντελώς διαφορετικών 
παραδόσεων και αναπόφευκτα κατανοεί το ευαγγελικό μήνυμα 
διαφοροποιούμενο, όλο και περισσότερο, από αυτά που ο μέσος Έλληνας 
γνωρίζει και κατανοεί. Τα παραδείγματα που παραθέτει ο συγγραφέας μάς 
δίνουν μία ιδέα για την έκταση, αλλά και το βάθος, του προβλήματος, το 
οποίο για να αντιμετωπιστεί απαιτεί κόπο, γνώσεις, προσευχή και προσήλωση 
στο έργο.

Οφείλω να ομολογήσω ότι με εντυπωσίασε η συγκριτική παρουσίαση 
της μεταγραφής που επεχείρησε ο Γιώργος Σεφέρης στην Αποκάλυψη του 
Ιωάννου με το πρωτότυπο κείμενο, καθώς η μη συνδυαστική ανάγνωση των 
δύο κειμένων δεν επιτρέπει στον αναγνώστη να εντοπίσει τις ασάφειες, τις 
αβλεψίες και τα παροράματα του μεταγραφέα. Η προσεκτική παραβολή των 
δύο κειμένων μπορεί να μας οδηγήσει σε πολύτιμα συμπεράσματα σχετικά 
με τη βελτίωση των μεταφορών των βιβλικών κειμένων σε μία πιο σύγχρονη 
μορφή της γλώσσας μας, αλλά και τη μετάφρασή τους σε άλλες γλώσσες με 
διαφορετική δομή και τρόπο έκφρασης.

Μελετώντας το έργο, πολλές φορές αναρωτήθηκα ποιο από τα δύο 
μέρη είναι σημαντικότερο: το πρώτο που έχει τη θεωρητική προσέγγιση της 
γλώσσας όπως το παρουσιάσαμε ήδη, ή το δεύτερο που προχωρεί σε βήμα 
βήμα ανάλυση μίας σειράς περικοπών . . .

Η ανάλυση αυτή που τελικό σκοπό έχει την επίτευξη της καλύτερης 
δυνατής μεταφράσεως του κειμένου ακολουθεί μία πολύ συγκεκριμένη 
πορεία: συντακτική ανάλυση, λεξιλογική-σημασιολογική εξομάλυνση, 
γραμματική μελέτη κάθε περιόδου, κάθε περικοπής, κάθε κειμένου. Ο 
προσεκτικός αναγνώστης διαπιστώνει ότι με τη χρήση αυτής της μεθόδου θα 
εντοπίσει πολλά σημεία που τα κατανοούσε εσφαλμένα ή παρέμεναν ασαφή 
και θα διαπιστώσει τη σημασία της μεθοδικής δουλειάς που έκανε ο Θωμάς 
Ιωαννίδης και προσφέρει στους αναγνώστες του.

Κλείνοντας την σύντομη αυτή παρουσίαση του τόμου «Η γλώσσα της 
Καινής Διαθήκης» δεν μπορώ παρά να αναφέρω αυτό που γύριζε στο νου 
μου κατά τη διάρκεια της μελέτης του δευτέρου κυρίως μέρους του: πόσο 
σημαντικό θα ήταν, εάν υπήρχε ένας φορέας, ένα ινστιτούτο, μία ομάδα, 
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ένα πανεπιστημιακό πρόγραμμα ή οτιδήποτε άλλο που θα μελετούσε με το 
σύστημα και τη μεθοδικότητα του καθηγητή Ιωαννίδη ολόκληρη την Καινή 
Διαθήκη (γιατί όχι και την Παλαιά), λέξη λέξη, και θα μπορούσε να αποτελέσει 
μία ασφαλή βάση για τη βελτίωση των μεταφράσεων που υπάρχουν ήδη. 
Παρά την ποιότητα κάποιων από αυτές και την αξιοπιστία των μεταγραφέων, 
φρονώ ότι πολλά μπορούν να γίνουν ακόμη, ώστε να έχουμε τη δυνατότητα 
να μελετάμε τα ιερά κείμενα στην καθομιλουμένη, με τη μεγαλύτερη δυνατή 
προσήλωση στο πρωτότυπο κείμενο και με τον σεβασμό που απαιτείται προς 
τον σωτήριο για μας λόγο Κυρίου.

O Σιναϊτικός Κώδικας (Codex Sinaiticus)  
Περιέχει τα βιβλία της Καινής Διαθήκης και ένα μέρος 

των βιβλίων της Παλαιάς Διαθήκης. Φυλάσσεται στη Βρετανική 
Βιβλιοθήκη του Λονδίνου και στη Πανεπιστημιακή Βιβλιοθήκη 
της Λειψίας-Αλβερτίνα. Ανακαλύφθηκε από τον Κόνσταντιν 

φον Τίσεντορφ στο μοναστήρι της Αγίας Αικατερίνης 
στους πρόποδες του Όρους Σινά, στην Αίγυπτο, το 1859.



ΠΟΡΙΣΜΑΤΑ
ΤΩΝ ΕΙΣΗΓΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΣΥΖΗΤΗΣΕΩΝ 

ΤΗΣ ΔΙΑΣΚΕΠΤΙΚΗΣ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗΣ ΤΗΣ 
ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΩΝ ΔΕΚΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΥΠΡΟ, 

ΣΤΗΝ ΠΑΦΟ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΑΛΕΥΡΟΜΑΓΕΙΡΟΥ

ΑΝΤΙΣΤΡΑΤΗΓΟΥ ΕΝ ΑΠΟΣΤΡΑΤΕΙΑι 
ΚΑΙ  ΕΠΙΤΙΜΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΟΥ ΣΤΡΑΤΟΥ

a

Στις 26 Νοεμβρίου, με πρόσκληση της Ιεράς Μητροπόλεως Πάφου, 
Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΔΕΚΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΥΠΡΟ, που αποτελείται από 
διπλωμάτες και ειδικούς επιστήμονες, με βαθειά γνώση και πείρα του 

Κυπριακού, πραγματοποίησε ΔΙΑΣΚΕΠΤΙΚΗ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΣΤΗΝ ΠΑΦΟ,  
με αφορμή τις εξελίξεις στο Κυπριακό και ειδικότερα τις διαπραγματεύσεις 
στο Mont Pelerin της Ελβετίας.

Συγκεκριμένα, κατετέθησαν στη   ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ εισηγήσεις:

α. του πρώην Πρέσβεως της Ελλάδος στην Κύπρο Χρήστου Ζαχαράκι,

β. του πρώην Πρέσβεως της Ελλάδος στην Κύπρο Θέμου Στοφορόπουλου,

γ. του Πρέσβεως ε.τ. Περικλή Νεάρχου,

δ. του Αντιστρατήγου ε.α., πρώην Γενικού Επιθεωρητού του Ελληνικού 
Στρατού και υπερασπιστή της Λευκωσίας το 1974 Δημήτριου Αλευρομάγειρου,

ε. του Ομότιμου Καθηγητή της Νομικής Σχολής Αθηνών 
συνταγματολόγου Γεώργιου Κασιμάτη,
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στ. του πρώην Πρυτάνεως του Παντείου Πανεπιστημίου, Καθηγητή 
Κοινωνιολογίας Βασίλη Φίλια,

ζ. του Καθηγητή Στρατηγικών Σπουδών στο Πανεπιστήμιο Πειραιώς 
Παναγιώτη Ήφαιστου,

η. του Καθηγητή Οικονομικής Γεωγραφίας και Γεωπολιτικής και 
Διευθυντού του Τμήματος Τουρκικών Σπουδών στο Πανεπιστήμιο Αθηνών 
Ιωάννου Μάζη,

θ.  του Συγγραφέως και Εκδότη Λουκά Αξελού,

ι. του Καθηγητή Γεωπολιτικής στη Στρατιωτική Σχολή Ευελπίδων Κων/
ντίνου Γρίβα.

Στη ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ παρέστησαν και απεύθυναν χαιρετισμό ο Αρχιεπί-
σκοπος Κύπρου κ.  Χρυσόστομος και ο Μητροπολίτης Πάφου  κ. Γεώργιος.

Στη ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ συζητήθηκαν όλες οι βασικές πτυχές του 
Κυπριακού, οι αναγκαίες προϋποθέσεις για μια δίκαιη λύση και ειδικότερα οι 
διαπραγματεύσεις στο Mont Pelerin της Ελβετίας. 

ΑΝΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕ ΑΥΤΕΣ  Η ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΕΠΙΣΗΜΑΙΝΕΙ:

Ι α. ΤΗΝ ΥΠΑΝΑΧΩΡΗΣΗ ΤΗΣ ΤΟΥΡΚΙΚΗΣ ΠΛΕΥΡΑΣ ΑΠΌ ΤΗ 
ΔΕΣΜΕΥΣΗ ΤΗΣ ΝΑ ΣΥΖΗΤΗΘΕΙ ΣΤΟ MONT PELERIN ΠΡΩΤΙΣΤΩΣ 
ΤΟ ΕΔΑΦΙΚΟ, ΤΟ ΟΠΟΙΟ Η ΙΔΙΑ ΠΑΡΕΠΕΜΠΕ, ΣΥΣΤΗΜΑΤΙΚΑ 
ΚΑΙ ΣΚΟΠΙΜΩΣ, ΣΤΟ ΤΕΛΟΣ ΤΗΣ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΕΩΣ, ΚΑΙ 
ΝΑ ΥΠΟΒΑΛΕΙ ΣΧΕΤΙΚΟ ΧΑΡΤΗ. Αντ’ αυτού, επέμεινε να συζητηθούν 
παραλλήλως όλα τα θέματα και εξέτρεψε τη συζήτηση για το εδαφικό σε 
συζήτηση κριτηρίων επί του εδαφικού, αρνούμενη να υποβάλει χάρτη. 
Διασυνέδεσε επίσης ευθέως το εδαφικό με την προτεινόμενη από την ίδια 
Πενταμερή Διάσκεψη και με τα κεφάλαια Εγγυήσεων και Ασφάλειας. 
Ακριβέστερα, η Τουρκική πλευρά κατέστησε προϋπόθεση για το εδαφικό 
την αποδοχή από την Ελληνική πλευρά Πενταμερούς Διασκέψεως, που 
αναφέρεται σε εγγυήσεις και παραμονή Τουρκικών στρατευμάτων στην 
Κύπρο και μετά τη λύση.

Η Τουρκική πλευρά υπαναχώρησε επίσης στο θέμα του αριθμού 
των προσφύγων, που θα μπορούσαν να επιστρέψουν, προσπαθώντας να 
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ελαχιστοποιήσει την επιστροφή κατεχομένων εδαφών και ν’ αποκλείσει 
ειδικότερα την επιστροφή της Μόρφου.

β. ΑΠΟΔΟΧΗ ΑΠΌ ΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΛΕΥΡΑ ΤΗΣ ΠΡΟΤΕΙΝΟ-
ΜΕΝΗΣ ΠΕΝΤΑΜΕΡΟΥΣ ΔΙΑΣΚΕΨΕΩΣ, ΤΩΝ ΤΡΙΩΝ ΔΗΛΑΔΗ 
ΕΓΓΥΗΤΡΙΩΝ ΔΥΝΑΜΕΩΝ ΤΩΝ ΣΥΜΦΩΝΙΩΝ ΖΥΡΙΧΗΣ-
ΛΟΝΔΙΝΟΥ ΤΟΥ 1960 ΚΑΙ ΤΩΝ ΔΥΟ ΚΟΙΝΟΤΉΤΩΝ, ΘΑ ΣΗΜΑΙΝΕ 
ΑΠΟΔΟΧΗ ΕΚ ΠΡΟΟΙΜΙΟΥ ΕΓΓΥΗΤΡΙΩΝ ΔΥΝΑΜΕΩΝ ΚΑΙ 
ΠΑΡΑΜΟΝΗΣ, ΣΕ ΣΥΣΧΕΤΙΣΜΟ ΜΕ ΤΙΣ ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ, ΤΟΥΡΚΙΚΩΝ 
ΣΤΡΑΤΕΥΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑ ΤΗ ΛΥΣΗ. ΘΑ ΣΗΜΑΙΝΕ ΕΠΙΣΗΣ 
ΠΑΡΑΜΕΡΙΣΜΟ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ, ΠΟΥ ΕΙΝΑΙ Ο 
ΣΤΑΘΕΡΟΣ ΣΤΟΧΟΣ ΤΗΣ ΤΟΥΡΚΙΚΗΣ ΠΛΕΥΡΑΣ.

Η προτεινόμενη από την Ελληνική πλευρά Πολυμερής Διεθνής Διάσκεψη 
για τη συζήτηση της διεθνούς πτυχής του Κυπριακού, η οποία δεν είναι 
άλλη από τη συνεχιζόμενη Τουρκική κατοχή, δεν πρέπει, προφανώς, να είναι 
ρητορική παραλλαγή της Πενταμερούς, όπως επιδιώκει η Τουρκική πλευρά. 
Πρέπει να περιλαμβάνει τα μόνιμα μέλη του Συμβουλίου Ασφαλείας και 
την Ευρωπαϊκή Ένωση, της οποίας η Κύπρος, στο σύνολο του εδάφους της, 
περιλαμβανομένων δηλαδή και των κατεχομένων εδαφών της, είναι χώρα-
μέλος. Πρέπει επίσης να έχει ως αντικείμενο τον τερματισμό της Τουρκικής 
κατοχής, την αποχώρηση των κατοχικών στρατευμάτων και τον αποκλεισμό 
κάθε ιδέας νέων εγγυήσεων. Οι τελευταίες είναι ασυμβίβαστες με την ιδιότητα 
μιας χώρας-μέλους της Ευρωπαϊκής Ενώσεως. Η Συνθήκη Εγγυήσεως του 
1960 είναι κατάλοιπο του αποικιακού παρελθόντος της Κύπρου. Έχει, άλλωστε, 
παραβιασθεί και στην πράξη καταργηθεί από την ίδια την Τουρκία, η οποία 
καταχρηστικώς επικαλέστηκε  για την εισβολή της στην Κύπρο. Σύμφωνα 
με τους όρους της Συνθήκης, η Τουρκία θα έπρεπε να αποκαταστήσει την 
προηγούμενη κατάσταση, το status quo ante. Η Τουρκία όμως κατέλαβε και 
εξακολουθεί να κατέχει έδαφος της Κυπριακής Δημοκρατίας. Διέπραξε δε κάθε 
είδους διεθνή εγκλήματα σ’ αυτό, όπως σφαγές κατά αμάχων και αιχμαλώτων, 
εκδίωξη του αυτόχθονος πληθυσμού και εθνοκάθαρση, εποικισμός και 
καταστροφή της πολιτιστικής κληρονομιάς του νησιού.

γ. Η ΤΟΥΡΚΙΚΗ ΠΛΕΥΡΑ, ΓΝΩΡΙΖΟΝΤΑΣ ΤΗΝ ΕΥΑΙΣΘΗΣΙΑ ΚΑΙ 
ΤΟΝ ΠΟΝΟ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΠΛΕΥΡΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΚΑΤΑΚΤΗΜΕΝΟ 
ΕΔΑΦΟΣ ΤΗΣ ΠΑΤΡΙΔΑΣ ΤΗΣ, ΑΠΟ ΤΟ ΟΠΟΙΟ ΕΚΔΙΩΧΘΗΚΑΝ 
ΟΙ ΝΟΜΙΜΟΙ ΚΑΤΟΙΚΟΙ ΤΟΥ, ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΕΙ ΩΣ ΔΟΛΩΜΑ ΤΟ 
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ΕΔΑΦΙΚΟ ΓΙΑ Ν’ ΑΠΟΣΠΑ ΣΥΝΕΧΩΣ ΥΠΟΧΩΡΗΣΕΙΣ ΑΠΌ ΤΗΝ 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΛΕΥΡΑ, ΕΠΙΔΙΩΚΟΝΤΑΣ ΣΤΟΧΟΥΣ ΠΕΡΑ ΑΠΟ 
ΚΑΘΕ ΟΡΙΟ ΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ, ΠΟΥ ΘΑ ΕΠΡΕΠΕ ΝΑ 
ΕΜΠΝΕΕΙ ΜΙΑ ΕΙΛΙΚΡΙΝΗ ΕΠΙΘΥΜΙΑ ΓΙΑ ΕΞΕΥΡΕΣΗ ΔΙΚΑΙΗΣ ΚΑΙ 
ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΛΥΣΕΩΣ.

Με την τακτική αυτή, η Τουρκική πλευρά απέσπασε υποχωρήσεις 
σχετικές με την εσωτερική πτυχή του Κυπριακού, που αγγίζουν το αδιανόητο. 
Ευθύνη για τις υποχωρήσεις αυτές δεν έχει, προφανώς, μόνο η Τουρκική 
αδιαλλαξία, παρασπονδία και στρεψοδικία. Είναι γνωστό ότι η τελευταία 
χρησιμοποιεί τις διακοινοτικές συνομιλίες για την επιβολή και αναγνώριση 
των τετελεσμένων γεγονότων και του ψευδοκράτους. Βαρύτατες ευθύνες 
έχει και η επίσημη Ελληνική πλευρά, η οποία προέβη και εξακολουθεί να 
προβαίνει σε αλόγιστες υποχωρήσεις, αγόμενη από αβάσιμες και ψευδείς 
ελπίδες και υποκύπτουσα σε πιέσεις και φενακισμούς του ξένου παράγοντα. 
Ο τελευταίος επιδιώκει, προφανώς, την εξυπηρέτηση των δικών του 
στρατηγικών συμφερόντων και όχι τη δίκαιη επίλυση του Κυπριακού. Η 
Τουρκική πλευρά χρησιμοποιεί το εδαφικό ως δόλωμα και εκβιασμό για ν’ 
αποσπάσει επιπλέον υποχώρηση της Ελληνικής πλευράς και στα θέματα, που 
αποτελούν τη διεθνή πτυχή του Κυπριακού, τις εγγυήσεις δηλαδή και την 
παραμονή Τουρκικών στρατευμάτων και μετά τη λύση.

Είναι αδιανόητη οποιαδήποτε Ελληνική υποχώρηση στα καίρια αυτά 
θέματα. ΑΠΟΔΟΧΗ  ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΛΕΥΡΑ ΤΟΥΡΚΙΚΩΝ 
ΕΓΓΥΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΑΜΟΝΗΣ ΤΟΥΡΚΙΚΩΝ ΣΤΡΑΤΕΥΜΑΤΩΝ  
ΜΕΤΑ ΤΗ ΛΥΣΗ, ΑΚΟΜΗ ΚΑΙ ΥΠΟ ΤΗΝ ΠΑΡΑΠΛΑΝΗΤΙΚΗ 
ΕΚΔΟΧΗ ΜΙΑΣ ΜΕΓΑΛΗΣ ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ, ΘΑ 
ΙΣΟΔΥΝΑΜΟΥΣΕ ΜΕ ΠΑΡΑΔΟΣΗ ΟΛΟΚΛΗΡΗΣ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ 
ΣΤΟΝ ΤΟΥΡΚΙΚΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΚΑΙ ΓΕΩΠΟΛΙΤΙΚΟ ΕΛΕΓΧΟ.

ΙΙ α. Κατά δεύτερο λόγο,  Η  ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ  επισημαίνει γενικότερα τα 
παρακάτω:

Η ΛΕΓΌΜΕΝΗ «ΔΙΖΩΝΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ, ΜΕ ΠΟΛΙΤΙΚΗ 
ΙΣΟΤΗΤΑ», ΕΧΕΙ ΚΑΤΑΣΤΕΙ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΣ ΔΟΥΡΕΙΟΣ ΙΠΠΟΣ 
ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΛΥΣΗ ΚΑΘΕ ΕΝΝΟΙΑΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗΣ ΑΡΧΗΣ 
ΚΑΙ ΤΗΝ ΥΠΟΔΟΥΛΩΣΗ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑΣ ΣΤΗΝ 
«ΤΟΥΡΚΟΚΥΠΡΙΑΚΗ» ΜΕΙΟΨΗΦΙΑ ΚΑΙ ΜΕΣΩ ΑΥΤΗΣ ΣΤΗΝ 
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ΑΓΚΥΡΑ. Η ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΕΛΕΓΧΕΙ ΤΟΥΣ ΤΟΥΡΚΟΚΥΠΡΙΟΥΣ ΚΑΙ ΘΑ 
ΕΞΑΚΟΛΟΥΘΗΣΕΙ ΝΑ ΤΟΥΣ ΕΛΕΓΧΕΙ, ΓΙΑΤΙ, ΠΡΩΤ’ ΑΠ’ ΟΛΑ, ΑΥΤΟΙ 
ΕΙΝΑΙ ΗΔΗ ΣΤΗΝ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ ΤΟΥΣ ΕΠΟΙΚΟΙ.

Ποιά πραγματική ανεξαρτησία και κυριαρχία μπορεί να έχει ένα 
μόρφωμα δύο ισοκυριάρχων μερών, μέσα από το οποίο καταλύεται η αρχή 
της πλειοψηφίας και δημιουργούνται οι προϋποθέσεις για τη μετατροπή 
ολόκληρης της Κύπρου σε Τουρκικό προτεκτοράτο; Μέσα στο πλαίσιο 
αυτό, καμιά απόφαση δεν θα μπορούσε να λαμβάνεται, χωρίς τη σύμφωνη 
γνώμη και την επίνευση της Άγκυρας.

β. Η επίσημη Ελληνική πλευρά δέχθηκε, κατ’ αρχήν, τέτοιου είδους 
συνταγματικές ρυθμίσεις και διαπραγματεύεται τα επιμέρους κεφάλαια. Οι 
ρυθμίσεις όμως και οι αρχές του είδους αυτού δεν είναι άλλες από εκείνες 
που περιλαμβάνονται στο Σχέδιο Ανάν, το οποίο απέρριψε, με συντριπτική 
πλειοψηφία, ο Κυπριακός λαός. Σημειωτέον, η Κύπρος δεν ήταν τότε μέλος 
της Ευρωπαϊκής Ενώσεως. Αντιθέτως, εκβιαζόταν απροκάλυπτα ότι θα έθετε 
σε κίνδυνο την ένταξή της, εάν απέρριπτε το σχέδιο Ανάν. Ο Κυπριακός όμως 
λαός δεν πτοήθηκε. Αντελήφθη ότι το ολέθριο αυτό σχέδιο θα άνοιγε το 
δρόμο για εθνική καταστροφή.

Η Κύπρος δεν είχε επίσης το στρατηγικό πλεονέκτημα του φυσικού 
αερίου. Το απέκτησε αργότερα, με την ανακάλυψη σημαντικών κοιτασμάτων 
φυσικού αερίου στην ΑΟΖ της ελεύθερης Κύπρου. Το νέο αυτό κεφάλαιο 
ενισχύει τη γεωστρατηγική θέση της Κύπρου και διανοίγει προοπτικές 
περιφερειακών στρατηγικών συμμαχιών, που ενισχύουν τον διεθνή ρόλο της 
Κύπρου και την ασφάλειά της. Οι στρατηγικές αυτές συμμαχίες δεν πρέπει 
να υπονομεύονται με απαράδεκτες υποχωρήσεις και την προοπτική μιας 
αυτοκαταστροφικής λύσεως, που θα έθετε ολόκληρη την Κύπρο υπό τον 
γεωπολιτικό και στρατηγικό έλεγχο της Άγκυρας.

ΓΙΑΤΙ, ΛΟΙΠΟΝ, Η ΚΥΠΡΟΣ, ΜΕ ΤΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΑΥΤΑ, ΝΑ 
ΕΠΙΣΠΕΥΔΕΙ ΓΙΑ ΜΙΑ «ΛΥΣΗ», ΣΤΑ ΜΕΤΡΑ ΤΩΝ ΤΟΥΡΚΙΚΩΝ 
ΕΠΙΔΙΩΞΕΩΝ, ΑΠΟΔΕΧΟΜΕΝΗ ΤΗΝ ΚΑΤΑΣΤΡΑΤΗΓΗΣΗ ΤΗΣ 
ΑΡΧΗΣ ΤΗΣ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΥΠΟΔΟΥΛΩΣΗ ΤΗΣ 
ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑΣ ΣΤΗ ΜΕΙΟΨΗΦΙΑ ΚΑΙ ΜΕΣΩ ΑΥΤΗΣ ΣΤΗΝ ΑΓΚΥΡΑ; 

Προβάλλεται ως επιχείρημα ο ισχυρισμός ότι, με τη διαρροή του χρόνου, 
παγιώνονται τα τετελεσμένα γεγονότα, αυξάνεται ο αριθμός των εποίκων 
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και γίνεται οριστική και αμετάκλητη η διχοτόμηση. Κανείς δεν αμφισβητεί ότι 
η πάροδος του χρόνου προάγει την παγίωση των τετελεσμένων γεγονότων. 
Συμβαίνει όμως όταν αυτή αντιμετωπίζεται με παθητική στάση, που δεν προκαλεί 
κόστος στην Τουρκική πλευρά, στις σχέσεις της με την Ελλάδα, την Ευρωπαϊκή 
Ένωση και γενικά στις διεθνείς της σχέσεις. Η παγίωση των τετελεσμένων 
γεγονότων είναι, αντιθέτως, πολύ μεγαλύτερη, όταν η ίδια η Ελληνική πλευρά, 
πιεζόμενη από τον ξένο παράγοντα, προβαίνει σε απαράδεκτες υποχωρήσεις 
αρχών, ακολουθεί ενδοτική πολιτική, που είναι, στην πραγματικότητα, 
συμπληρωματική της Τουρκικής στρατηγικής και παραβιάζει βασικές κόκκινες 
γραμμές, που οριοθετούν μια αποδεκτή και βιώσιμη λύση.

Τα παραδείγματα και οι ολέθριες συνέπειες της πολιτικής αυτής 
καταγράφονται στη συνεχή αιμοδότηση των διακοινοτικών συνομιλιών 
με νέες Ελληνικές υποχωρήσεις και στην αντιμετώπιση του Κυπριακού, 
από την ίδια την Ελληνική πλευρά, ως δήθεν διακοινοτικού προβλήματος 
αντί ως θέματος Τουρκικής εισβολής και κατοχής. Η «συνταγματοποίηση» 
του Κυπριακού δεν υποβαθμίζει και δεν συγκαλύπτει μόνο το χαρακτήρα 
του ως θέματος εισβολής και κατοχής. Παρουσιάζει επίσης την κατεχόμενη 
Κύπρο ως δήθεν επικράτεια των Τουρκοκυπρίων, προετοιμάζοντας τη διεθνή 
αναγνώριση και τη νομιμοποίησή της.

γ. Το πλαίσιο, μέσα στο οποίο διεξάγονται σήμερα οι διακοινοτικές δια-
πραγματεύσεις, αναφέρεται στο κοινό ανακοινωθέν της 11ης Φεβρουαρίου, 
2014. Το πλαίσιο αυτό είναι παραπλανητικό και ψευδεπίγραφο. Επεβλήθη στην 
Ελληνική πλευρά με ξένες πιέσεις και προβάλλεται ως δήθεν κοινή πολιτική 
βάση. Στην πραγματικότητα όμως είναι διπλά παραπλανητικό και αμφίσημο. 
Η Τουρκική πλευρά το ερμηνεύει, σύμφωνα με τις γνωστές απόψεις και 
επιδιώξεις της. Για την Ελληνική πλευρά, αποτελεί απροκάλυπτη φενάκη.

Προβάλλεται, π.χ., ο ισχυρισμός ότι έγιναν δεκτές σ’αυτό οι τρεις 
θεμελιώδεις αρχές, που υποστηρίζει η Ελληνική πλευρά. Η μια δηλαδή 
κυριαρχία, η μια διεθνής εκπροσώπηση και η μια ιθαγένεια. Προσεκτική όμως 
ανάγνωση του κειμένου ανακοινωθέντος πιστοποιεί ότι άλλο είναι του λόγου 
το αληθές. Τα δύο ισοκυρίαρχα μέρη, που προβλέπονται να υποκαταστήσουν 
την Κυπριακή Δημοκρατία, δεν συνιστούν, προφανώς, μια κυριαρχία. Πολύ 
περισσότερο μάλιστα, όταν το διζωνικό αυτό μόρφωμα, με πολιτική ισότητα, 
θα κατέλυε οποιαδήποτε πραγματική κυριαρχία και θα μετέβαλλε ολόκληρη 
την Κύπρο σε προτεκτοράτο της Άγκυρας.
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Το ίδιο ισχύει για τη μια δήθεν διεθνή εκπροσώπηση. Η Τουρκική πλευρά, 
για να μη υπάρχει καμιά αμφιβολία, ακόμη και στο συμβολικό επίπεδο, 
για την περιβόητη και σκανδαλώδη «πολιτική ισότητα», που καταλύει τη 
δημοκρατική αρχή, επιμένει ανυποχώρητα στην εκ περιτροπής Προεδρία. 
Επεκτείνει και γενικεύει μάλιστα την ιδέα αυτή σε όλα τα θεσμικά Σώματα 
του κράτους, Οργανισμούς, Επιτροπές και Υπηρεσίες, περιλαμβανομένης της 
Διπλωματικής Υπηρεσίας. Η ΚΥΠΡΟΣ ΑΓΩΝΙΣΘΗΚΕ ΓΙΑ ΝΑ ΕΝΤΑΧΘΕΙ 
ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ, ΜΕ ΣΤΟΧΟ ΝΑ ΕΝΙΣΧΥΣΕΙ ΤΗ ΔΙΕΘΝΗ 
ΤΗΣ ΘΕΣΗ ΚΑΙ ΝΑ ΚΑΤΑΣΤΗΣΕΙ ΤΙΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΚΑΙ ΤΟ 
ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΕΚΤΗΜΕΝΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΓΙΑ ΜΙΑ ΔΙΚΑΙΗ ΕΠΙΛΥΣΗ 
ΤΟΥ ΚΥΠΡΙΑΚΟΥ. ΔΙΑΤΡΕΧΕΙ ΟΜΩΣ ΣΗΜΕΡΑ ΤΟΝ ΚΙΝΔΥΝΟ, ΜΕ 
ΤΗ ΣΥΖΗΤΟΥΜΕΝΗ ΛΥΣΗ ΤΗΣ ΔΙΖΩΝΙΚΗΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ, ΜΕ 
ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΙΣΟΤΗΤΑ, ΝΑ ΑΚΥΡΩΣΕΙ ΟΥΣΙΑΣΤΙΚΑ ΤΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ 
ΕΠΙΤΥΧΙΑ ΤΗΣ ΕΝΤΑΞΕΩΣ ΤΗΣ ΚΑΙ ΝΑ ΤΗ ΜΕΤΑΤΡΕΨΕΙ ΣΕ 
ΤΟΥΡΚΙΚΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑ.

ΠΡΑΓΜΑΤΙ, Η ΑΓΚΥΡΑ, ΜΕΣΩ ΤΟΥ ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΟΥ ΙΣΟ- 
ΤΙΜΟΥ ΚΑΙ ΙΣΟΚΥΡΙΑΡΧΟΥ ΚΡΑΤΙΔΙΟΥ, ΣΤΟ ΟΠΟΙΟ ΘΑ 
ΑΝΑΒΑΘΜΙΖΟΤΑΝ ΤΟ ΣΗΜΕΡΙΝΟ ΨΕΥΔΟΚΡΑΤΟΣ, ΘΑ ΑΠΟ- 
ΚΤΟΥΣΕ, ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΙΣΩ ΠΟΡΤΑ, ΡΟΛΟ ΚΑΙ ΛΟΓΟ ΣΤΟ 
ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ.

 Η προοπτική αυτή προκάλεσε ανησυχία μέχρι και στη Γερμανία. 
Ο Γερμανικός Τύπος ήγειρε θέμα και σχολίασε με πολύ έντονο τρόπο το 
ενδεχόμενο η Άγκυρα ν’ αποκτήσει, μέσω Κύπρου, δυνατότητα παρεμβάσεως 
στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο και επηρεασμού των αποφάσεών του.

Με άλλα λόγια, η Κύπρος, που αντιπροσωπεύει σήμερα, από πλευράς 
διεθνούς και Ευρωπαϊκού δικαίου, ολόκληρο το νησί στην Ευρωπαϊκή 
Ένωση, θα εκχωρούσε, στην περίπτωση  «λύσεως», με τις συζητούμενες 
προδιαγραφές, την εκπροσώπηση της βόρειας κατεχόμενης Κύπρου στο 
σημερινό ψευδοκράτος. Θα καθιστούσε ταυτοχρόνως ολόκληρη την 
Κύπρο ύποπτη στην Ευρωπαϊκή Ένωση ότι είναι ενεργούμενο της Άγκυρας, 
εφόσον δεν θα υπήρχε πλέον η Κυπριακή Δημοκρατία και καμιά απόφαση 
δεν θα μπορούσε να λαμβάνεται, χωρίς τη σύμφωνη γνώμη της Άγκυρας.

δ. Σε ό,τι αφορά τον ισχυρισμό για μια δήθεν ιθαγένεια, σημειώνεται ότι 
θα υπάρχουν, σύμφωνα με τις εξαγγελλόμενες συγκλίσεις στις διακοινοτικές 
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διαπραγματεύσεις, τρεις διακριτές ιθαγένειες. Μια για το κάθε κρατίδιο 
και μια για το ομοσπονδιακό επίπεδο. Η Επιτροπή που θα παραχωρεί 
ομοσπονδιακή υπηκοότητα θ’ αποτελείται από ίσο αριθμό Ελληνοκυπρίων 
και Τουρκοκυπρίων. Καμιά απόφαση δηλαδή δεν θα μπορεί να λαμβάνεται, 
χωρίς τη σύμφωνη γνώμη της Τουρκικής πλευράς.

Ως αφετηρία λαμβάνεται, για την Τουρκική πλευρά, ο αριθμός των 
220.000 «Τουρκοκυπρίων». Οι πραγματικοί Τουρκοκύπριοι όμως είναι 
λιγότεροι από 100.000. Αναγνωρίζεται δηλαδή η Κυπριακή ιθαγένεια σε 
120.000, τουλάχιστον, εποίκους. Φεύγει, μήπως, ένα μέρος των εποίκων; 
Κανείς δεν φεύγει. Όσοι δεν έχουν ακόμη την Τουρκοκυπριακή ιθαγένεια, 
αναγνωρίζονται ως «εργαζόμενοι», με άδεια παραμονής. Το Τουρκοκυπριακό 
κρατίδιο μπορεί, αντιθέτως, ανάλογα με τις ανάγκες που επιβάλλει η 
ανάπτυξη, κατά τις δηλώσεις της Τουρκοκυπριακής ηγεσίας, να εισάγει 
από την Τουρκία και όσους άλλους «εργαζόμενους» χρειάζεται. Σ’ αυτούς 
θα παραχωρηθεί, βεβαίως, αργότερα η Τουρκοκυπριακή ιθαγένεια. Στη 
συνέχεια, το Τ/Κ «συνιστών κράτος» θα εκβιάσει ν’ αναγνωρισθούν ως 
νόμιμοι «Κύπριοι» πολίτες και στο ομοσπονδιακό επίπεδο. Αντί δηλαδή ν’ 
αποχωρήσουν οι έποικοι και ν’ ανακοπεί ο εποικισμός του νησιού, στρώνεται 
ο δρόμος για  να μη φύγει κανείς έποικος και να παραμείνει ανοικτή η 
προοπτική συνεχίσεως του εποικισμού, υπό τον μανδύα των Τούρκων 
εργαζομένων, που χρειάζονται για την ανάπτυξη.

Οι ισχυρισμοί για την κατοχύρωση της ρήτρας 4:1, ώστε να παραμείνει 
σταθερή η αναλογία πληθυσμού μεταξύ Ελληνοκυπρίων και Τουρκοκυπρίων, 
αποδεικνύονται έωλοι και παραπλανητικοί.

θ. ΕΝΑΣ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΒΑΣΙΚΟΥΣ ΙΣΧΥΡΙΣΜΟΥΣ ΤΗΣ ΠΡΟΠΑ- 
ΓΑΝΔΑΣ ΟΣΩΝ ΕΠΙΣΠΕΥΔΟΥΝ ΓΙΑ «ΛΥΣΗ» ΔΙΖΩΝΙΚΗΣ ΟΜΟ-
ΣΠΟΝΔΙΑΣ, ΜΕ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΙΣΟΤΗΤΑ, ΕΊΝΑΙ ΟΤΙ Θ’ ΑΠΟΤΡΑΠΕΙ, 
ΜΕ ΤΗ «ΛΥΣΗ», Η ΔΙΧΟΤΟΜΗΣΗ ΚΑΙ ΘΑ «ΕΠΑΝΕΝΩΘΕΙ» ΔΗΘΕΝ 
Η ΚΥΠΡΟΣ. ΠΡΟΚΕΙΤΑΙ ΟΜΩΣ ΓΙΑ ΜΕΓΑΛΗ ΠΛΑΝΗ Η΄ ΣΚΟΠΙΜΗ 
ΠΑΡΑΠΛΑΝΗΣΗ.

 Η λύση της μορφής αυτής δεν αναιρεί, προφανώς, την πραγματική 
διχοτόμηση. Αντιθέτως, την εμβαθύνει, τη νομιμοποιεί και την επικυρώνει. 
Θα ήταν, στην περίπτωση αυτή, η χειρότερη μορφή διχοτομήσεως, γιατί θα 
«επανένωνε» απατηλά την Κύπρο ως προτεκτοράτο της Άγκυρας. Η Άγκυρα 
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δεν θα ήλεγχε, στην περίπτωση αυτή, μόνο την κατεχόμενη βόρεια Κύπρο. 
Θα είχε λόγο, μέσω των «ισοτίμων» και «ισοκυριάρχων» Τουρκοκυπρίων, 
πάνω σε ολόκληρη την Κύπρο. Με άλλα λόγια, με τη διζωνική ομοσπονδία, 
η Τουρκία δεν θα φύγει από την Κύπρο. Αντιθέτως, θα ελέγχει, εμμέσως, 
ολόκληρο το ομοσπονδιακό κράτος, δημιουργώντας τις προϋποθέσεις για τη 
μελλοντική υπαγωγή ολόκληρης της Κύπρου υπό την άμεση κυριαρχία της.

Σημειώνεται σχετικά ότι το 1974, αμέσως μετά την Τουρκική εισβολή, 
αντιπροσωπεία Τουρκοκυπρίων μετέβη στην Άγκυρα και είχε συνάντηση 
με τον τότε Τούρκο Πρωθυπουργό Μπουλέντ Ετσεβίτ. Του πρότεινε να 
προχωρήσει στη διχοτόμηση, τώρα που είχε καταληφθεί η βόρεια Κύπρος και 
είχαν δημιουργηθεί οι αναγκαίες προϋποθέσεις. Ο Τούρκος Πρωθυπουργός 
τους νουθέτησε και τους εξήγησε ότι τώρα που η διχοτόμηση είναι 
τετελεσμένο γεγονός, η Τουρκική πλευρά δεν έχει κανένα λόγο να την 
προβάλλει ως στόχο. Είναι, τους είπε, πολύ συμφερότερο για την Τουρκία, μια 
λύση, που θα αναγνωρίζει και θα νομιμοποιεί τα τετελεσμένα γεγονότα και 
ταυτόχρονα θα επιτρέπει αφ’ ενός στην Τουρκία να έχει λόγο και δικαιώματα 
πάνω σε ολόκληρη την Κύπρο και αφ’ ετέρου να αποτρέπει τη στρατιωτική 
και γεωπολιτική παρουσία της Ελλάδος στην Κύπρο και μέσω αυτής στην 
Ανατολική Μεσόγειο.

ε. Η ΑΝΑΚΑΛΥΨΗ ΣΗΜΑΝΤΙΚΩΝ ΚΟΙΤΑΣΜΑΤΩΝ ΦΥΣΙΚΟΥ 
ΑΕΡΙΟΥ ΣΤΗΝ ΑΟΖ ΤΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΗΣ ΚΥΠΡΟΥ, ΔΙΗΥΡΥΝΕ ΤΟΥΣ 
ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥΣ ΣΤΟΧΟΥΣ ΤΗΣ ΑΓΚΥΡΑΣ, ΣΕ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΗΝ 
ΚΥΠΡΟ. Η Άγκυρα επιδιώκει να μπει ενεργά, ως ενδιαφερόμενο μέρος, στο 
μεγάλο ενεργειακό παιχνίδι της Ανατολικής Μεσογείου. Προβάλλει γι’ αυτό 
τις γνωστές θέσεις και θεωρίες της για την ΑΟΖ της Ελλάδος και της Κύπρου. 
Ειδικότερα, σε ό,τι αφορά την Κυπριακή ΑΟΖ και το Κυπριακό φυσικό αέριο, 
η Άγκυρα επιδιώκει, μέσα από τη «λύση» του «ισότιμου συνεταιρισμού» και 
του «ομοσπονδιακού» χαρακτήρα του φυσικού αερίου, να μπει «συνέταιρος» 
στο φυσικό αέριο της ΑΟΖ της ελεύθερης Κύπρου. Επιδιώκει επίσης ν’ 
αρπάξει ένα μεγάλο και στρατηγικό μέρος της Κυπριακής ΑΟΖ, μέσα από την 
οριοθέτηση της ΑΟΖ μεταξύ Κύπρου και Τουρκίας, μετά τη «λύση». Ποιός 
θα υπερασπισθεί, τότε, την ΑΟΖ της Κύπρου, όταν θα έχει καταλυθεί η 
Κυπριακή Δημοκρατία και όταν οι αποφάσεις θα παίρνονται ομόφωνα με 
τους Τουρκοκυπρίους;

Η Άγκυρα και η Τουρκοκυπριακή πλευρά προβάλλουν επίσης ως 
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αυτονόητο ότι, στην περίπτωση «λύσεως» του Κυπριακού, η μεταφορά 
του φυσικού αερίου της Κύπρου θα γίνεται με αγωγό μέσω Τουρκίας. Το 
φυσικό αέριο που ανεδείχθη σ’ ένα στρατηγικό κεφάλαιο της Κύπρου, την 
αναβάθμισε γεωστρατηγικά και της άνοιξε προοπτικές για στρατηγικές 
συμμαχίες στην περιοχή, διατρέχει, με την περιβόητη δήθεν «λύση», τον 
κίνδυνο να περάσει, στο μεγαλύτερό του μέρος, στα χέρια της Άγκυρας 
και να γίνει Τουρκικό στρατηγικό πλεονέκτημα. Ένα τέτοιο ενδεχόμενο 
θα επέτρεπε επίσης στην Άγκυρα να αποτρέψει περιφερειακές στρατηγικές 
συγκλίσεις και συμμαχίες της Κύπρου και της Ελλάδος στην περιοχή και να 
ενισχύσει, αντιθέτως, τον δικό της στρατηγικό και γεωπολιτικό ρόλο.

στ. ΠΡΟΒΑΛΛΕΤΑΙ ΑΠΟ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥΣ Η ΙΔΕΑ ΟΤΙ ΜΙΑ 
ΚΑΚΗ ΛΥΣΗ ΤΟΥ ΚΥΠΡΙΑΚΟΥ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΜΕΤΡΙΑΣΘΕΙ ΑΠΟ ΤΗ 
ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΚΑΙ ΤΗΝ 
ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΤΕΣΣΑΡΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΕΛΕΥΘΕΡΙΩΝ ΚΑΙ 
ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΕΚΤΗΜΕΝΟΥ. Η επαγγελλόμενη και υποτιθέμενη 
εφαρμογή των Ευρωπαϊκών ελευθεριών και του Ευρωπαϊκού κεκτημένου, 
είναι απατηλή, παραπλανητική και ψευδεπίγραφη. Η διζωνική ομοσπονδία 
και οι όροι εφαρμογής της στηρίζονται σε εθνικές και θρησκευτικές διακρίσεις 
και καταλύουν τη δημοκρατική αρχή και την πραγματική λαϊκή κυριαρχία. 
Αντιφάσκουν με τις Ευρωπαϊκές αρχές και ελευθερίες και το Ευρωπαϊκό 
κεκτημένο. Γι’ αυτό, η Τουρκική πλευρά απαιτεί ολόκληρο το σχέδιο της 
«λύσεως» ν’ αποτελέσει πρωτογενές Ευρωπαϊκό δίκαιο, πιστεύοντας ότι 
με τον τρόπο αυτό μπορεί να παρακαμφθεί το «εμπόδιο» των Ευρωπαϊκών 
ελευθεριών, του Ευρωπαϊκού κεκτημένου και των ανθρωπίνων δικαιωμάτων.

Η Ευρωπαϊκή Ένωση, για γενικότερους στρατηγικούς λόγους, που έχουν 
σχέση με τις ΗΠΑ, το ΝΑΤΟ και τις σχέσεις με την Τουρκία, αντιμετωπίζει 
ευνοϊκά μια ενδεχόμενη «λύση», εφόσον την αποδέχεται η Ελληνική πλευρά. 
Επιρρίπτει στην περίπτωση αυτή την ευθύνη στο θύμα και δηλώνει ότι η 
Ευρωπαϊκή Ένωση θα καταβάλει κάθε προσπάθεια για να συμβιβάσει τη 
«λύση», που θα συμφωνήσουν τα δύο μέρη, με τους Ευρωπαϊκούς κανόνες και 
το Ευρωπαϊκό κεκτημένο.

(ΑΚΟΛΟΥΘΕΙ ΤΟ Β΄ΜΕΡΟΣ ΣΤΟ ΕΠΟΜΕΝΟ ΤΕΥΧΟΣ)
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ΚΟΣΜΗΤΟΡΑ ΤΗΣ ΘΕΟΛΟΓΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ Α.Π.Θ.

F
Το μεγαλύτερο μέρος της τρίτης Ομιλίας του ιερού Χρυσοστόμου 

στη Β΄ Πρὸς Θεσσαλονικεῖς Ἐπιστολὴ είναι αφιερωμένο στην 
υποχρέωση των χριστιανών για συνεχή μελέτη της Αγίας Γραφής1. 

Ολοκληρώνοντας την ομιλία του, ο άγιος Ιωάννης παραθέτει μια συνομιλία 
με κάποιον ο οποίος υποτίθεται ότι προβάλλει την ένσταση: «Άλλ᾽ οὐκ οἶδα 
τὰ ἐν ταῖς θείαις Γραφαῖς κείμενα». Ο Χρυσόστομος ρωτάει: «Διὰ τί οὐκ 
οἶδας; μὴ γὰρ Ἑβραϊστί; μὴ γὰρ ῾Ρωμαϊστί; μὴ γὰρ ἑτερογλώσσως εἴρηται; 
οὐχὶ Ἑλληνιστὶ λέγεται;». Στην επόμενη ένσταση του συνομιλητή του ότι 
τα κείμενα των Γραφών είναι ασαφή, ο Χρυσόστομος αντιτείνει: «Ποῖον 
ἀσαφές; εἰπέ μοι, οὐχὶ ἱστορίαι εἰσί; Τὰ γὰρ σαφῆ οἶδας, ἵνα περὶ τῶν ἀσαφῶν 
ἐρωτήσῃς». 

Μέσα από τον διάλογο αυτόν ο ιερός Χρυσόστομος αποδεικνύεται 
άριστος γνώστης των προβλημάτων που οι χριστιανοί της εποχής του αντι-
μετώπιζαν στην προσέγγιση του περιεχομένου των Γραφών. Τα προβλήματα 
που αναφέρει ενδεικτικά, όπως η γλώσσα στην οποία τα βιβλικά κείμενα είναι 
γραμμένα και η ασάφεια των αναγνωσμάτων που δεν έχουν αφηγηματικό 
χαρακτήρα, αποτελούν προβλήματα που και σήμερα δυσκολεύουν τους 
πιστούς στην κατανόησή τους. Οι περισσότεροι χριστιανοί σήμερα ομολογούν 
ότι κατανοούν ενπολλοίς το Ευαγγέλιο, αλλά αδυνατούν να κατανοήσουν 
τα αποστολικά αναγνώσματα, στη δυσκολία κατανόησης των οποίων, εκτός 
από τη γλώσσα και τη σύνταξη, προστίθεται και η εμμελής ανάγνωση στην 
οποία πολλές φορές θυσιάζεται το περιεχόμενο, το θυμίαμα που σε πολλούς 
ναούς προσφέρεται για συντομία εκείνη την ώρα και όχι στην ώρα του 

1  PG 62:479-486
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αλληλουαρίου, η διέλευση του Ευαγγελίου, όπου υπάρχει διάκονος κ.ά. Πολύ 
χειρότερα, βέβαια, είναι τα πράγματα με τα αναγνώσματα του Εσπερινού από 
την Παλαιά Διαθήκη, καθώς, αν δεν πρωτοστατεί της συνάξεως επίσκοπος, 
συνήθως διαβάζονται από κάποιον αναγνώστη ο οποίος αγνοεί αρχαία 
ελληνικά και αδυνατεί να προφέρει και να τονίσει σωστά τις λέξεις.

Ο άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος δεν είναι ο πρώτος που αντιλαμβάνεται 
το πρόβλημα. Ήδη ο εκ των ιδρυτών της αντιοχειανής σχολής θεολογικής 
σκέψης ο πρεσβύτερος Λουκιανός, ο οποίος μαρτύρησε στη Νικομήδεια το 
312 μ.Χ., είχε αναλάβει μια προσπάθεια αναθεώρησης του ελληνικού κειμένου 
της Παλαιάς Διαθήκης, προκειμένου αυτό να καταστεί πιο εύληπτο από το 
εκκλησίασμα. Από τις υπάρχουσες μαρτυρίες προκύπτει ότι το έργο του 
Λουκιανού συνίσταται στην προσπάθεια υφολογικής βελτίωσης του κειμένου 
των Ο΄ με την απάλειψη των ελληνιστικών στοιχείων και στην προσαρμογή 
του κειμένου στις ανάγκες της δημόσιας ανάγνωσης με την αντικατάσταση 
των αντωνυμιών με κύρια ονόματα και τη μετάφραση όσων εβραϊκών λέξεων 
παρατίθενται στο Ο΄ απλώς μεταγραμμένες με ελληνικούς χαρακτήρες, 
καθιστώντας το έτσι σε ορισμένες περιπτώσεις εντελώς ακατανόητο2. 

Παρά τις προσπάθειες του αγίου Λουκιανού όμως, το πρόβλημα δεν 
φαίνεται να λύθηκε, με αποτέλεσμα ο άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος να 
επανέλθει αρκετές φορές στο θέμα των δυσκολιών που συχνά αντιμετωπίζουν 
οι πιστοί στην προσπάθειά τους να προσεγγίσουν το βαθύτερο νόημα των 
Γραφών. Χαρακτηριστικό τού μεγέθους της δυσκολίας είναι ότι ο ιερός πατήρ 
την παρομοιάζει μὲ τὸν ἴλιγγο ποὺ νιώθουν οι άπειροι στα ναυτικά ταξίδια, οι 
οποίοι, «ἐπειδὰν τὴν γῆν ἀφέντες ἐξ ἑκατέρου μέρους τῆς νηὸς πέλαγος ἴδωσι͵ 
καὶ οὐδὲν ἕτερον͵ ἀλλ’ ἢ θάλατταν καὶ οὐρανὸν͵ σκοτοδίνῳ κατέχονται͵ καὶ 
περιφέρεσθαι τὸ πλοῖον αὐτοῖς κύκλῳ νομίζουσι μετὰ τῆς θαλάττης … Ὅπερ 
οὖν ἐπὶ τῆς θαλάττης γίνεται͵ καὶ ἐπὶ τῆς διανοίας συμβαίνει͵ τοῦτο καὶ ἐν τῇ 
ἐξηγήσει τῶν Γραφῶν συμπίπτει· ἀνάγκη θορυβεῖσθαι͵ ταράττεσθαι͵ ἐπειδὰν 
ἐξέλθωμεν εἰς τὸ πέλαγος͵ οὐκ ἐπειδὴ τὸ πέλαγος φοβερὸν͵ ἀλλ’ ἐπειδὴ ἡμεῖς 
οἱ πλέοντες ἄπειροι». Εκτός της απειρίας όμως αναγνωρίζει ο Ιωάννης και μια 
δεύτερη, αντικειμενική, δυσκολία στην πρόσβαση των πιστών στις Γραφές. 
Αναφέρει χαρακτηριστικά: «Οὐχὶ τῇ ἐγχωρίῳ φωνῇ ἔχομεν τὴν Παλαιὰν 
Διαθήκην παρ’ ἡμῖν γεγραμμένην· ἀλλ’ ἑτέρᾳ μὲν συνετέθη γλώττῃ͵ ἑτέρᾳ 

2  S. P. Brock, The Recensions of the Septuagint Version of I Samuel, Ph.D. diss. Oxford 1966.
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δὲ ἔχομεν αὐτὴν ἀναγινωσκομένην ἡμεῖς. Τῇ γὰρ Ἑβραίων φωνῇ παρὰ τὴν 
ἀρχὴν συνεγράφη͵ ἡμεῖς δὲ αὐτὴν τῇ Ἑλλήνων παρελάβομεν γλώττῃ· ὅταν 
δὲ γλῶττα ἑρμηνευθῇ εἰς ἑτέραν γλῶτταν͵ πολλὴν ἔχει τὴν δυσκολίαν. Καὶ 
ἴσασιν ἀκριβῶς͵ ὅσοι πολλῶν γλωσσῶν εἰσιν ἔμπειροι͵ πῶς οὐ δυνατὸν πᾶσαν 
τὴν σαφήνειαν τῆς φωνῆς τῆς ἐν τῇ οἰκείᾳ φύσει κειμένης μετενεγκεῖν εἰς 
τὴν ἑτέραν μεταβάλλοντας γλῶσσαν. Τοῦτο οὖν αἴτιον τῆς δυσκολίας τῆς 
ἐν τῇ Παλαιᾷ Διαθήκῃ γέγονε. Πρὸ γὰρ τριακοσίων ἐτῶν τῆς τοῦ Χριστοῦ 
παρουσίας͵ ἐπὶ Πτολεμαίου τοῦ βασιλέως τῶν Αἰγυπτίων͵ πρὸς τὴν ἑλλάδα 
μετηνέχθη γλῶσσαν ἡ Παλαιὰ Διαθήκη͵ χρησίμως σφόδρα καὶ ἀναγκαίως. Ἕως 
μὲν γὰρ ἑνὶ ἔθνει τῶν Ἰουδαίων διελέγετο͵ ἔμενεν ἐν τῇ Ἑβραΐδι φωνῇ. Οὐδεὶς 
γὰρ τότε ἔμελλεν αὐτῇ προσέχειν͵ τοῦ λοιποῦ τῶν ἀνθρώπων γένους εἰς 
θηριωδίαν ἐσχάτην ἐληλακότος. Ἐπειδὴ δὲ ἔμελλεν ὁ Χριστὸς παραγίνεσθαι͵ 
καὶ τὴν οἰκουμένην πᾶσαν πρὸς ἑαυτὸν καλεῖν͵ οὐχὶ διὰ τῶν ἀποστόλων 
μόνον͵ ἀλλὰ καὶ διὰ τῶν προφητῶν (καὶ γὰρ κἀκεῖνοι πρὸς τὴν πίστιν ἡμᾶς 
χειραγωγοῦσι τῆς τοῦ Χριστοῦ γνώσεως)͵ τηνικαῦτα λοιπὸν ὡσπερεί τινας 
εἰσόδους καὶ ὁδοὺς τὰς προφητείας͵ πρότερον ἀποκεκλεισμένας τῇ τῆς 
γλώττης ἀσαφείᾳ͵ πάντοθεν ἀνοιγῆναι παρεσκεύασε διὰ τῆς ἑρμηνείας͵ 
ἵνα πάντες οἱ ἐκ τῶν ἐθνῶν πανταχόθεν συῤῥέοντες͵ καὶ μετὰ πολλῆς τῆς 
εὐκολίας ταύτας ὁδεύοντες τὰς ὁδοὺς͵ δι’ αὐτῶν δυνηθῶσι πρὸς τὸν βασιλέα 
τῶν προφητῶν ἐλθεῖν͵ καὶ προσκυνῆσαι τῷ μονογενεῖ τοῦ Θεοῦ Υἱῷ»3.

Δεν απαιτείται ιδιαίτερη ανάλυση προκειμένου να αντιληφθεί κανείς ότι 
οι δυσκολίες στην προσέγγιση των Γραφών εξαιτίας της ιδιόμορφης γλώσσας 
των, που ο ιερός Χρυσόστομος διαπίστωνε πριν από δεκαέξι αιώνες, σήμερα 
έχουν πολλαπλασιαστεί υπέρμετρα. 

Όπως και να έχουν τα πράγματα, η ευρεία διάδοση στον ελληνόφωνο 
ιουδαϊσμό της διασποράς της Μετάφρασης των Εβδομήκοντα, για την οποία 
κάνει λόγο ο Χρυσόστομος στο παραπάνω κείμενό του, διευκόλυνε σε πολύ 
μεγάλο βαθμό τη χριστιανική ιεραποστολή. Αυτό είχε ως αποτέλεσμα να 
υιοθετηθεί η μετάφραση αυτή από την Εκκλησία ως η ιερή Βίβλος της. Οι 
λόγοι, όμως, που οδήγησαν την Εκκλησία στην υιοθέτηση του κειμένου των Ο΄ 
δεν ήταν θεολογικοί, αλλά πρακτικοί, καθώς η ελληνική γλώσσα συνιστούσε 
για την Ανατολή τη lingua franca και το ενδιαφέρον των περισσότερων 
χριστιανών συγγραφέων δεν ήταν επιστημονικό αλλά ποιμαντικό, οπότε στα 

3  PG 56:163εξ.
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συγγράμματά τους παρέθεταν και σχολίαζαν το κείμενο που ήταν δυνατό να 
καταλάβουν όλοι.

Παρ’ όλα αυτά οι εκκλησιαστικοί συγγραφείς είχαν πλήρη συνείδηση 
ότι παραθέτοντας στα συγγράμματά τους το κείμενο των Ο΄, προσέφεραν 
ένα κείμενο σε μετάφραση με όλες τις αδυναμίες που συνεπάγεται αυτή η 
πρακτική και τις οποίες δεν αποκρύπτουν. Ενδεικτικές είναι στην προκειμένη 
περίπτωση οι απόψεις του αγίου Γρηγορίου Νύσσης, ο οποίος, προκειμένου 
να αντιμετωπίσει τις κατηγορίες που εκτοξεύονται από διάφορους κύκλους 
περί ασυναρτησίας της Παλαιάς Διαθήκης, τονίζει, όπως και ο άγιος Ιωάννης 
ο Χρυσόστομος για τον οποίο έγινε αναλυτικός λόγος παραπάνω, ότι οι 
δυσκολίες στην κατανόηση του παλαιοδιαθηκικού κειμένου οφείλονται στην 
αδυναμία ικανοποιητικής αναφοράς της εβραϊκής σύνταξης στην ελληνική 
και επισημαίνει ότι το πρόβλημα θα λυνόταν, εάν όσοι κατηγορούν την 
Παλαιά Διαθήκη είχαν επαρκή γνώση της εβραϊκής γλώσσας4. Αλλά και πολύ 
αργότερα, κατά τον θ΄ μ.Χ. αιώνα, ο Μέγας Φώτιος, επανερχόμενος στο 
θέμα, απαριθμεί δέκα μειονεκτήματα που παρουσιάζει η μετάφραση έναντι 
του πρωτότυπου κειμένου της Παλαιάς Διαθήκης5.

Τα παραπάνω παραδείγματα αποδεικνύουν ότι η Εκκλησία όχι μόνο 
δεν απέρριψε το πρωτότυπο εβραϊκό κείμενο της Παλαιάς Διαθήκης, αλλά 
οι εκκλησιαστικοί συγγραφείς συχνά παραπέμπουν σ’ αυτό για την επίλυση 
ερμηνευτικών προβλημάτων και τη διευκρίνηση ασαφειών της Μετάφρασης 
των Εβδομήκοντα6. Είναι, κατά συνέπεια προφανές, παρά τον ενδεικτικό 

4  Εἰς τὸ Ἄσμα τῶν Ἀσμάτων 53, ΒΕΠΕΣ 66,130
5  Λόγοι ἀσαφείας τῆς Γραφῆς, Ἀμφιλόχια ΡΝΒ (ΒΜ ρνθ), 238-239· πρβλ. ΡΝΤ 239-240.
6  Στο ίδιο συμπέρασμα οδηγούν και οι πίνακες μεταγραφής του εβραϊκού αλφαβήτου 
στα ελληνικά που σώζονται από τον δ΄ μέχρι τον ι΄ μ.Χ. αιώνα. Αξιοσημείωτο είναι στην 
προκειμένη περίπτωση το ότι στους πίνακες αυτούς η καταγραφή του αλφαβήτου γίνεται 
με τη χρήση της τότε διδακτικής μεθόδου απομνημόνευσης, γεγονός που μαρτυρεί το 
ενδιαφέρον των εκκλησιαστικών υπευθύνων για διδασκαλία και εκμάθηση της εβραϊκής 
γλώσσας. Ιδιαίτερα διαφωτιστική για το όλο θέμα είναι η μελέτη του καθηγητή Ηλία 
Οικονόμου, απ’ όπου είναι παρμένα και τα παραπάνω παραδείγματα, “Η εβραϊκή γλώσσα και 
οι έλληνες πατέρες” Δελτίο Βιβλικών Μελετών 13/Ιαν.-Ιούν. 1994 (Επετειακό αφιέρωμα στα 
25 χρόνια από το θάνατο του καθηγητή Βασιλείου Βέλλα), σελ. 29-47. 
Στα παραδείγματα που αναφέρει ο Οικονόμου στην παραπάνω μελέτη του αξίζει να 
προστεθεί ενδεικτικά και αυτό του Προκοπίου Γαζαίου (465-527 μ.Χ.) [Ἐπιτομὴ τῶν εἰς τὸν 
προφήτην Ἠσαΐαν καταβεβλημένων διαφόρων ἐξηγήσεων (PG 87,1817-2718)], γιατί είναι 
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χαρακτήρα των στοιχείων που παρατέθηκαν, ότι κατά την πρώτη χιλιετία 
της η Εκκλησία ουδέποτε δεσμεύτηκε με συγκεκριμένη παράδοση κειμένου 
της Παλαιάς Διαθήκης, ούτε απέρριψε ποτέ το πρωτότυπο εβραϊκό κείμενο, 
αλλά για καθαρά πρακτικούς και μόνο λόγους χρησιμοποίησε το κείμενο των 
Ο΄. Για να διαπιστώσει κανείς την αλήθεια αυτή αρκούν τα παραδείγματα 
του Ωριγένη (185 – 254 μ.Χ.) και του Ευσεβίου (265 – 340 μ.Χ.), οι οποίοι 
έδιναν ιδιαίτερη σημασία στις νεότερες μεταφράσεις του εβραϊκού κειμένου. 
Ο πρώτος τις συγκέντρωσε, όπως είναι γνωστό, σε μια συνοπτική έδοση, 
τα περίφημα “Εξαπλά”, ενώ ο δεύτερος τις θεωρούσε εξίσου θεόπνευστες 
όπως και εκείνη των Ο΄ και απαραίτητη τη μελέτη τους για τη διασάφηση 
όσων οι Ο΄ άφησαν σκοτεινά. Όπως αναφέρει χαρακτηριστικά: «εἰ δέ που 
γίνοιτο χρεία, οὐδὲ τὰς τῶν μετὰ ταῦτα (της Μετάφρασης των Ο´) νεωτέρων 
ἑρμηνευτῶν ἐκδόσεις, αἷς φίλον εἰσέτι νῦν Ἰουδαίοις χρῆσθαι, παραιτησόμεθα, 
ὡς ἂν πανταχόθεν τὰ τῆς ἀποδείξεως ἡμῖν βεβαιοτέρας τύχοι παραστάσεως»7.

Τα πράγματα άλλαξαν ριζικά με την ίδρυση του νέου ελληνικού κράτους, 
καθώς η Εκκλησία, η οποία λόγω των αγώνων της κατά τη διάρκεια της 
επανάστασης απολάμβανε της εμπιστοσύνης του λαού, χρησιμοποιήθηκε 
από την κεντρική κυβέρνηση για την καθοδήγηση του λαού, ώστε αυτός να 
υπακούει στον νόμο και στην εξουσία. Όπως και να έχουν τα πράγματα, στη 
νέα ελληνική πραγματικότητα η Εκκλησία αυτοανακηρύσσεται σε προστάτιδα 
των εθνικών παραδόσεων, στις οποίες ανήκει και η αρχαία ελληνική γλώσσα. 
Είναι αξιοσημείωτο ότι από το 1911 και εξής όλα τα Συντάγματα της Ελλάδας 
απαγορεύουν τη μετάφραση της Αγίας Γραφής χωρίς έγκριση της Ιεράς 

αρκετά χαρακτηριστικό. Ερμηνεύοντας ο Προκόπιος το Ησα 9:5 (καὶ καλεῖται τὸ ὄνομα 
αὐτοῦ Μεγάλης Βουλῆς Ἄγγελος, Θαυμαστὸς Σύμβουλος, Θεὸς ἰσχυρὸς ἐξουσιαστὴς 
ἄρχων εἰρήνης πατὴρ τοῦ μέλλοντος αἰῶνος), παραθέτει τις διαφορετικές αποδόσεις του 
χωρίου από τους αρχαίους μεταφραστές Σύμμαχο, Ακύλα και Θεοδοτίωνα. Ενδιαφέρον 
στην προκειμένη περίπτωση παρουσιάζει το γεγονός ότι ο Προκόπιος δεν αρκείται στην 
παράθεση των διαφορετικών αποδόσεων του χωρίου, αλλά επιχειρεί και να τις ερμηνεύσει. 
Έτσι, αποδίδει την παράλειψη από τους παραπάνω μεταφραστές του ονόματος “Θεός” σε 
ψυχολογικούς λόγους «ὥσπερ εὐλαβηθέντες ἐπὶ παιδίου γεννωμένου τάξαι τοῦ Θεοῦ 
τοὔνομα». Προχωρεί μάλιστα ακόμη περισσότερο και, προκειμένου να στηρίξει τη γραφή του 
Ο΄ καταφεύγει στο εβραϊκό πρωτότυπο κείμενο. Αφού παρουσιάζει διάφορα χωρία όπου το 
“Ηλ” (=Ελ) αποδίδεται ως “Θεός”, καταλήγει στο συμπέρασμα ότι οι Ο΄ καλώς ερμηνεύουν 
το “Ηλ γιββώρ” ως “Θεός ισχυρός” [PG 87,2005Β-2008Α]. Την ίδια τακτική ακολουθεί ο 
Προκόπιος σε όλο το έργο του.
7  Ευσέβιος Καισαρίας, Ευαγγελική Απόδειξις V Proem. 36
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Συνόδου της Εκκλησίας της Ελλάδος. Έτσι, προκύπτει μια ανακολουθία· κάθε 
φορά που γίνεται λόγος για την οικουμενικότητα και το ελεύθερο πνεύμα 
της Ορθοδοξίας, εξαίρεται το μεταφραστικό έργο των αγίων Κυρίλλου και 
Μεθοδίου και παράλληλα καταδικάζεται η Δύση για το δόγμα της περί ιερών 
γλωσσών. Αντίθετα, όταν γίνεται λόγος για σύγχρονες μεταφράσεις της 
Αγίας Γραφής, τονίζεται ο ρόλος της Εκκλησίας στη διατήρηση της ελληνικής 
γλώσσας και η σημασία του κειμένου των Ο΄.

Όμως τα βιβλικά αναγνώσματα διαβάζονται κατά τη διάρκεια των ιερών 
ακολουθιών όχι για να διατηρηθεί μια περίοδος της εξέλιξης της ελληνικής 
γλώσσας, ούτε για δοξολογικούς σκοπούς αλλά για καθαρά διδακτικούς. 
Στόχος τους δεν είναι να υμνήσουν τον Θεό, αλλά να διδάξουν στο πλήρωμα 
της Εκκλησίας το θέλημα του Θεού. Για να εκπληρώσουν όμως τον σκοπό 
τους αυτό τα βιβλικά αναγνώσματα πρέπει να είναι κατανοητά. Αυτό ισχύει 
ιδιαίτερα για τα αναγνώσματα από την Παλαιά Διαθήκη, που δεν είναι 
γραμμένα πρωτοτύπως στα ελληνικά και διαβάζονται από μία μετάφραση 
που είναι σε πολλά σημεία ακατανόητη ακόμη και από τους εγκρατείς 
γνώστες της γλώσσας της ελληνιστικής περιόδου, γιατί αντικατοπτρίζει 
το επίπεδο της γλώσσας που μιλούσαν οι Ιουδαίοι της Αλεξάνδρειας. Στον 
βαθμό, λοιπόν, που, όπως αποδείχτηκε παραπάνω, τίποτε δεν υποχρεώνει 
σήμερα την Ορθόδοξη Εκκλησία να ταχθεί υπέρ μιας συγκεκριμένης μορφής 
κειμένου, οφείλει αυτή να προχωρήσει στην υιοθέτηση της πρακτικής της 
αρχαίας Εκκλησίας και να εισάγει στη λατρεία μεταφρασμένα κείμενα της 
Γραφής προς οικοδομή του πληρώματός της. Για τον σκοπό αυτό θα πρέπει 
ασφαλώς να προηγηθεί συστηματική διαφώτιση του πληρώματος, ώστε να 
αποφευχθούν τυχόν αντιδράσεις που οφείλονται σε άγνοια των πραγμάτων 
ή σε ειδωλολατρική προσκόλληση σε παγιωμένες συνήθειες που καμιά σχέση 
δεν έχουν με τον σκοπό της αληθινής λατρείας.

Η Ελληνική Βιβλική Εταιρεία, προκειμένου να εξυπηρετήσει τις 
ποιμαντικές ανάγκες της Ορθόδοξης Εκκλησίας σε επιστημονικά και 
θεολογικά αξιόπιστες μεταφράσεις του βιβλικού κειμένου, προχώρησε 
στην έκδοση τριών βιβλίων που παραθέτουν το πρωτότυπο κείμενο των 
λειτουργικών αναγνωσμάτων από την Παλαιά και την Καινή Διαθήκη όλων 
των ακολουθιών του έτους με παράλληλη μετάφρασή του στα νέα ελληνικά. 
Στο πρώτο βιβλίο με τίτλο “Εκλογάδιον” περιλαμβάνονται τα αναγνώσματα 
από την Καινή Διαθήκη, στο δεύτερο με τίτλο “Προφητολόγιον” τα 
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αναγνώσματα από την Παλαιά Διαθήκη, ενώ η τριλογία ολοκληρώνεται με το 
“Ψαλτήριον” που περιέχει τους Ψαλμούς. 

Από το σύνολο των αναγνωσμάτων που διαβάζονται στην Ορθόδοξη 
Εκκλησία στο πλαίσιο διάφορων ακολουθιών, δεν υπάρχει αμφιβολία ότι 
το Ψαλτήριον αποτελεί το πιο αγαπητό ανάγνωσμα όλων των εποχών.  
Από άποψη περιεχομένου το βιβλίο των Ψαλμών καλύπτει ένα ευρύτατο 
φάσμα πνευματικών ενδιαφερόντων, καθώς μέσα στα 150 ποιήματα που το 
συγκροτούν, εκτός από την εξύμνηση του μεγαλείου και της δόξας του Θεού 
και την έκφραση των συναισθημάτων που πλημμυρίζουν την ψυχή του πιστού, 
διατυπώνονται υψηλές διδασκαλίες για τον Θεό, για την παρουσία του στην 
Ιστορία, για το έλεος και την αγάπη του αλλά και για τη δίκαιη κρίση του, 
για τη ζωή και τον θάνατο, για την αγιότητα και την αμαρτία και προπάντων 
εκφράζεται η μεσσιανική προσδοκία. Αυτός ο θεολογικός πλούτος του 
Ψαλτηρίου, που καθιστά το βιβλίο αυτό μια σύνοψη της θεολογίας της 
Παλαιάς Διαθήκης, αλλά και η ποικιλία των θεμάτων στα οποία αναφέρεται 
και προπάντων η δύναμη του ποιητικού του λόγου που αγγίζει τις πιο 
ευαίσθητες χορδές της ανθρώπινης ψυχής εξηγούν το γεγονός ότι το βιβλίο 
αυτό αποτέλεσε τη βάση του υμνολογίου τόσο της Συναγωγής όσο και της 
Εκκλησίας.

Έτσι, διάφοροι ψαλμοί εντάσσονται οργανικά σε όλες τις ακολουθίες της 
Ορθόδοξης Εκκλησίας, και είναι το μοναδικό βιβλίο της Παλαιάς Διαθήκης 
που διαβάζεται ολόκληρο στο πλαίσιο της θείας λατρείας. Για τον λόγο αυτό 
στην έκδοση του Ψαλτηρίου από την Ελληνική Βιβλική Εταιρεία υιοθετήθηκε, 
παράλληλα προς τη συνήθη διαίρεσή του σε 5 βιβλία, και η λειτουργική 
διαίρεση σε ‘‘Καθίσματα’’. Στα εισαγωγικά, μάλιστα του βιβλίου παρατίθεται 
ένα κείμενο του λειτουργιολόγου καθηγητή της Θεολογικής Σχολής Αθηνών 
κ. Φίλια με σκοπό να βοηθήσει τον ορθόδοξο πιστό και να τον ενθαρρύνει 
στην ανάγνωση του Ψαλτηρίου σύμφωνα με τη λειτουργική τάξη της 
Εκκλησίας.

Οι εκδόσεις των παλαιοδιαθηκικών περικοπών από την Ελληνική Βιβλική 
Εταιρεία αποτελούν μέρος ενός ευρύτερου προγράμματος που στοχεύει στη 
μετάφραση σύνολου του αρχαίου ελληνικού κειμένου της Παλαιάς Διαθήκης 
στα νέα ελληνικά. Στο πρόγραμμα αυτό συνεργάστηκαν οι περισσότεροι 
ειδικοί σε βιβλικά θέματα καθηγητές των Θεολογικών Σχολών Αθηνών και 
Θεσσαλονίκης. Ως βάση των εκδόσεων αυτών χρησιμοποιήθηκε το κείμενο 
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που είχε επιμεληθεί ο αείμνηστος καθηγητής της Θεολογικής Σχολής Αθηνών 
Παναγιώτης Μπρατσιώτης και κυκλοφορεί ως σήμερα με έγκριση της Ιεράς 
Συνόδου της Εκκλησίας της Ελλάδος. Κατά την επανέκδοση του κειμένου 
αυτού από την Ελληνική Βιβλική Εταιρεία έγιναν σ’ αυτό ορισμένες βελτιώσεις, 
τεχνικής κυρίως φύσεως. Συγκεκριμένα, για τη διευκόλυνση του αναγνώστη 
και την πιο άνετη παρακολούθηση της μετάφρασης που οδεύει παράλληλα 
προς το κείμενο, εφαρμόστηκε σ’ αυτό η διαίρεση σε παραγράφους, 
στροφές, στίχους και ημιστίχια. Διορθώθηκαν επίσης τυπογραφικά ή άλλα 
αβλεπτήματα παλαιότερων εκδόσεων, και σε ορισμένες περιπτώσεις που 
κρίθηκε αναγκαίο έγινε εξορθολογισμός της στίξης. Σε ό,τι αφορά στη 
μετάφραση ακολουθήθηκαν οι αρχές των Ηνωμένων Βιβλικών Εταιρειών, 
σύμφωνα με τις οποίες η μετάφραση δεν πρέπει να προδίδει το ελληνικό 
γλωσσικό αίσθημα αλλά ούτε και να απομακρύνεται από το πρωτότυπο 
κείμενο. Έτσι καταβλήθηκε ιδιαίτερη προσπάθεια, ώστε να αποδοθούν 
νοηματικά οι ποικίλοι εβραϊσμοί και άλλες δυσνόητες εκφράσεις, χωρίς όμως 
να χάνονται οι εικόνες που, όπως είναι γνωστό, χρησιμοποιεί συχνά η βιβλική 
γλώσσα. Όπου, παρά τη νοηματική απόδοση, το νόημα παραμένει δυσνόητο 
προτιμάται η λύση της υποσημείωσης κάποιων ερμηνευτικών σχολίων, ώστε 
να μην προδοθεί το πρωτότυπο με κάποια αναλυτική παράφραση που θα 
κατέστρεφε και τη δομή του κειμένου.

Η Ελληνική Βιβλική Εταιρεία, με τη μακροχρόνια πείρα της σε θέματα 
μεταφράσεων της Αγίας Γραφής, με τον σύγχρονο τεχνολογικό εξοπλισμό της 
και προπάντων με τη συνδρομή των βιβλικών επιστημόνων των Θεολογικών 
Σχολών Αθηνών και Θεσσαλονίκης αλλά και σε αγαστή συνεργασία με την 
Ιερά Σύνοδο της Εκκλησίας της Ελλάδος, συνεχίζει να εργάζεται με υψηλό 
αίσθημα ευθύνης, προκειμένου στην αυγή της γ΄ μ.Χ. χιλιετίας να προσφέρει, 
τόσο στο ορθόδοξο πλήρωμα της Εκκλησίας στην Ελλάδα και στη διασπορά 
όσο και σε κάθε άνθρωπο καλής θέλησης, την πρόσβαση στο περιεχόμενο 
και στο νόημα του μηνύματος της Αγίας Γραφής, του μοναδικού έργου της 
παγκόσμιας λογοτεχνικής κληρονομιάς που διατηρεί επί δύο συνεχείς 
χιλιετίες την επικαιρότητά του, και που δίκαια διεκδικεί τον τίτλο «λόγος του 
Θεού».



Ο ΑΓΙΟΣ ΝΕΟΦΥΤΟΣ
Ο ΕΓΚΛΕΙΣΤΟΣ

ΠΡΩΤΟΠΡΕΣΒΥΤΕΡΟΥ  ΜΙΧΑΗΛ ΒΟΣΚΟΥ

F

Ὁ Ἅγιος Νεόφυτος, ὁ πρεσβύτερος, μοναχὸς καὶ Ἔγκλειστος, γεν-
νήθηκε στὰ Λεύκαρα τῆς ἐπαρχίας Λάρνακας τὸ 1134 μ.Χ. ἀπὸ γονεῖς 
πολὺ φτωχούς, ἀλλὰ εὐσεβεῖς καὶ μὲ φόβο Θεοῦ, καὶ μεγάλωσε σὲ 

μιὰ πολυμελὴ οἰκογένεια. Λόγῳ τῆς μεγάλης φτώχειας τῶν γονέων του, δὲν 
μπόρεσε καθόλου νὰ μάθει γράμματα μέχρι τὰ 18 του χρόνια, ποὺ παρέμεινε 
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κοντὰ στὴν οἰκογένειά του. Παρόλο ποὺ οἱ γονεῖς του ἤθελαν νὰ τὸν 
παντρέψουν, μόλις ἐνηλικιώθηκε, ἔφυγε γιὰ τὴ Μονὴ τοῦ Ἁγίου Ἰωάννου τοῦ 
Χρυσοστόμου στὸν Κουτσοβέντη, στὶς νότιες παρυφὲς τοῦ Πενταδακτύλου, 
φλεγόμενος ἀπὸ τὴν ἀγάπη τοῦ Χριστοῦ καὶ μὲ μεγάλο πόθο ν’ ἀφιερώσει 
ἐξ ὁλοκλήρου τὴν ζωή του στὸν Θεό. Εἰσῆλθε, λοιπόν, ὡς δόκιμος μοναχὸς 
στὴ μοναστικὴ ἀδελφότητα τῆς ἀκμάζουσας τότε Μονῆς τοῦ Κουτσοβέντη 
καὶ παρέμεινε σ’ αὐτὴν γιὰ ἕξι χρόνια (ἀπὸ τὸ 1152 μέχρι τὸ 1158 μ.Χ.). 
Τὸ πρῶτο διακόνημα ποὺ ἀνέλαβε στὴ μονὴ αὐτή, λόγῳ τῆς ἀπαιδευσίας του, 
ἦταν ἡ φροντίδα τῶν ἀμπελώνων τῆς μονῆς. Ὡστόσο, ἀξιοποίησε ὅλες τὶς 
δυνατότητες, ποὺ τοῦ προσφέρονταν στὸ μοναστήρι, γιὰ νὰ μάθει γράμματα. 
Κατάφερε, μάλιστα, ὄχι μόνο νὰ μάθει γράμματα, ἀλλὰ καὶ νὰ ἀποστηθίσει 
ὁλόκληρο τὸ Ψαλτήρι καὶ τὰ πρῶτα κεφάλαια τοῦ Βιβλίου τῆς Γενέσεως.

Τὸ 1158 μ.Χ. πῆγε, μὲ τὴν εὐλογία τοῦ ἡγουμένου τῆς Μονῆς τοῦ 
Κουτσοβέντη, γιὰ προσκύνημα στὰ Ἱεροσόλυμα, ὅπως ἦταν ἡ μεγάλη 
του ἐπιθυμία. Γιὰ ἕνα ἑξάμηνο γύριζε τὰ μοναστήρια καὶ τὰ ἀσκητήρια 
τῆς Παλαιστίνης, ἀναζητώντας πνευματικὸ ὁδηγό, ὥστε ν’ ἀφοσιωθεῖ 
στὴν ἀναχωρητικὴ καὶ ἡσυχαστικὴ ζωή. Τελικά, ἔλαβε πληροφορία ἀπὸ 
τὸν καρδιογνώστη Θεὸ νὰ ἐπιστρέψει στὴ γενέτειρά του Κύπρο καὶ νὰ 
ἀναζητήσει ἐκεῖ τόπο ἡσυχίας. Καὶ τὸν τόπο αὐτὸ τὸν βρῆκε ἐννέα χιλιόμετρα 
βορειοδυτικὰ τῆς Πάφου, ἐκεῖ ὅπου μέχρι σήμερα εὑρίσκεται ἡ Ἱερὰ Μονὴ 
Ἁγίου Νεοφύτου. Ἐπιθυμώντας νὰ ζήσει “μόνος μόνῳ τῷ Θεῷ”, λάξευσε πάνω 
στὸν βράχο τὴν Ἐγκλείστρα του, τὴν ὁποία διαμόρφωσε ὅπως ὁ ἴδιος ἤθελε. 
Χώρισε τὸ συγκεκριμένο σπήλαιο σὲ δύο μέρη. Στὸ ἕνα μέρος τοποθέτησε 
Ἁγία Τράπεζα ἀπὸ μαρμάρινη πλάκα καὶ ἀφιέρωσε τὸ ἐκκλησάκι, ποὺ 
διαμορφώθηκε, στὸν Τίμιο καὶ Ζωοποιὸ Σταυρό, καὶ στὸ ἄλλο μέρος (στὸ 
βάθος) ἔφτιαξε τὸ κελλί του, ἕναν μικρὸ χῶρο ποὺ περιλαμβάνει τὴν κλίνη 
του, τὸ γραφεῖο του καὶ τὸν τάφο του. Σ’ αὐτὸ τὸ κελλὶ ἔζησε περισσότερα 
ἀπὸ τὰ μισὰ χρόνια τῆς ζωῆς του ἐν νηστείᾳ, ἀγρυπνίᾳ καὶ προσευχῇ, 
καλλιεργώντας ἀδιαλείπτως τὴ μνήμη τοῦ θανάτου καὶ προετοιμαζόμενος 
γιὰ τὴν ἀναχώρησή του γιὰ τὴν ἄλλη ζωή, τὴν αἰώνια. Ἡ Ἐγκλείστρα τοῦ 
Ἁγίου Νεοφύτου διασώζεται σὲ πολὺ καλὴ κατάσταση μέχρι σήμερα, γιὰ νὰ 
μᾶς ὑπενθυμίζει πῶς ὁ ἄνθρωπος μπορεῖ νὰ προσφέρει κυριολεκτικὰ “πᾶσαν 
τὴν ζωὴν αὐτοῦ Χριστῷ τῷ Θεῷ”.

Γιὰ ἕντεκα χρόνια ἀφοσιώθηκε ὁ Ἅγιος Νεόφυτος στὴν ἀγαπημένη του 
ἡσυχία. Στὰ 1170 μ.Χ., ὅμως, σὲ ἡλικία 36 ἐτῶν, χειροτονεῖται πρεσβύτερος 
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ἀπὸ τὸν λόγιο ἐπίσκοπο Πάφου Βασίλειο Κίνναμο. Ἔκτοτε ἡ ζωὴ τοῦ Ἁγίου 
ἀλλάζει, ἀφοῦ ἀναγκάζεται νὰ γίνει πνευματικὸς ὁδηγὸς καὶ πνευματικὸς 
πατέρας ἄλλων ἀνθρώπων. Τὸ ἀσκητήριό του, ἡ Ἐγκλείστρα του, μεταβάλλεται 
ἀρχικὰ σὲ μιὰ μικρὴ σκήτη καὶ σταδιακὰ σὲ κοινοβιακὴ μονή, ποὺ θὰ καταστεῖ 
ἀργότερα Βασιλικὴ καὶ Σταυροπηγιακὴ Μονὴ μαζὶ μὲ τὶς Μονὲς τοῦ Κύκκου 
καὶ τοῦ Μαχαιρᾶ. 

Τὸ 1197 μ.Χ., ὄντας σὲ προχωρημένη ἡλικία, ἀποφάσισε ὁ Ἅγιος Νεόφυτος 
νὰ λαξεύσει στὸν βράχο πάνω ἀπὸ τὴν Ἐγκλείστρα του τὴν λεγομένη 
Ἀνωτέρα Ἐγκλείστρα ἢ Νέα Σιών, μὲ σκοπὸ νὰ διασφαλίσει τὶς συνθῆκες 
γιὰ συνέχιση τῆς ἡσυχαστικῆς του ζωῆς. Κατὰ τὴ διάρκεια τῆς λάξευσης τῆς 
Ἀνωτέρας Ἐγκλείστρας, ἔζησε ὁ Ἅγιος ἕναν ἰδιαίτερα μεγάλο πειρασμό, ποὺ 
ἀπείλησε ἄμεσα τὴν ζωή του. Ἕνας ὁλόκληρος βράχος ἀποκολλήθηκε ἀπὸ 
τὴ βάση του καὶ ἔπεσε πάνω του. Τὸ κτύπημα ἦταν τόσο φοβερό, ὥστε  δὲν 
πίστευε πὼς μποροῦσε νὰ ζήσει μετὰ ἀπὸ αὐτό. Τελικὰ διασώθηκε μὲ τὴ χάρη 
τοῦ Θεοῦ. Τὴ διάσωσή του ἐξέλαβε ὡς μιὰ θαυμαστὴ ἐνέργεια τῆς πρόνοιας 
τοῦ Παναγάθου Θεοῦ, γι’ αὐτὸ καὶ περιέγραψε μὲ κάθε λεπτομέρεια τὸ 
περιστατικὸ αὐτὸ στὸ Βιβλίο τῆς Θεοσημείας (“Ὑπόμνημα εἰς τὴν πρὸς αὐτὸν 
γενομένην παραδόξως θείαν ἐπικουρίαν καὶ ἀώρου θανάτου ἀπαλλαγὴν ἐκ 
λίθου καὶ κρημνοῦ, ἣν ἐσκευώρησε μὲν ὁ παμπόνηρος δαίμων, διεσκέδασε δὲ 
ὁ πανελεήμων Θεός, ὁ ζωῆς ἔχων καὶ θανάτου τὴν ἐξουσίαν”). Τὴν ἀνάμνηση 
τῆς Θεοσημείας, τῆς θαυμαστῆς δηλαδὴ διασώσεως τοῦ Ἁγίου Νεοφύτου 
κατὰ τὴν πτώση του ἀπὸ τὴν Ἀνωτέρα Ἐγκλείστρα, ἑορτάζει ἡ Ἐκκλησία μας 
στὶς 24 Ἰανουαρίου. Ὁ ἴδιος ὁ Ἅγιος μάλιστα συνέταξε τροπάρια γι’ αὐτὴ τὴν 
ἡμέρα.

Παρὰ τὸ γεγονὸς ὅτι, ὅπως ἀναφέραμε πιὸ πάνω,  ἔμαθε γράμματα μετὰ 
τὰ 18 του χρόνια, ὑπῆρξε, ὡστόσο, ἕνας πολυγραφώτατος ἐκκλησιαστικὸς 
συγγραφέας. Θὰ μπορούσαμε χωρὶς ἀμφιβολία νὰ ποῦμε, ὅτι εἶναι ὁ 
πολυγραφώτερος συγγραφέας τοῦ μεσσαιωνικοῦ ἑλληνισμοῦ στὴν Κύπρο. 
Στὰ συγγράμματά του περιλαμβάνονται πανηγυρικοὶ λόγοι, κατηχήσεις, 
κείμενα ἑρμηνευτικὰ βιβλίων τῆς Ἁγίας Γραφῆς κ.ἄ. Περιλαμβάνεται ἐπίσης 
ἡ Τυπική του Διαθήκη, ἡ ὁποία ἀποτελεῖ τὸ μοναστηριακὸ κτητορικὸ τυπικὸ 
τῆς Ἱερᾶς Βασιλικῆς καὶ Σταυροπηγιακῆς Μονῆς τοῦ Ἁγίου Νεοφύτου. Ἡ 
Τυπικὴ Διαθήκη, ποὺ ἀποτελεῖ, μᾶλλον, καὶ τὸ τελευταῖο ἔργο τοῦ Ἁγίου 
Νεοφύτου, συνετάχθη τὸ ἔτος 1214 μ.Χ.

Ὁ Ἅγιος Νεόφυτος ὁ Ἔγκλειστος κοιμήθηκε ἐν Κυρίῳ στὶς 12 Ἀπριλίου 
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τοῦ 1219 μ.Χ. Μετὰ τὴν κοίμησή του, οἱ πατέρες τῆς Μονῆς του τοποθέτησαν 
τὸ Τίμιο Λείψανό του στὸν τάφο, ποὺ ὁ ἴδιος εἶχε λαξεύσει στὴν Ἐγκλείστρα 
του. Ἔκτισαν δὲ τοῖχο μπροστὰ ἀπὸ τὸν τάφο, ὥστε αὐτὸς νὰ μὴν μπορεῖ 
νὰ ἐντοπιστεῖ, ὅπως ὁ ἴδιος ὁ Ἅγιος τοὺς εἶχε δώσει ἐντολή. Ἐκεῖ, λοιπόν, 
παρέμεινε τὸ Τίμιο Λείψανό του γιὰ περισσότερη ἀπὸ μισὴ χιλιετία, χωρὶς 
κανένας νὰ γνωρίζει τὴν ὕπαρξή του, ἀλλὰ οὔτε καὶ τὴν ὕπαρξη του τάφου 
του. Μὲ τὸν τρόπο αὐτὸ προστατεύθηκε τόσο ὁ τάφος τοῦ Ἁγίου ὅσο καὶ τὸ 
Τίμιο Λείψανό του ἀπὸ τὴ μανία τῶν Ἀγαρηνῶν Τούρκων. Κατὰ τὸ ἔτος 1750 
μ.Χ. ἀνευρέθη μὲ θαυμαστὸ τρόπο ὁ τάφος τοῦ Ἁγίου καὶ μέσα σ’ αὐτὸν τὸ 
Τίμιο Λείψανό του “ἔτι μετὰ τῆς ἐπιδερμίδος, περιεζωσμένον μετὰ ἁλύσεων, 
ὧν ἔφερε κατάσαρκα ὁ μακάριος ἐπὶ ζωῆς … εὐωδίαν ἄῤῥητον ἀναπέμπον”. 
Τὸ γεγονὸς αὐτὸ ἐπεσυνέβη στὶς 28 Σεπτεμβρίου, ἡμέρα κατὰ τὴν ὁποία 
ἑορτάζεται ἔκτοτε ἡ εὕρεση καὶ ἡ ἀνακομιδὴ τοῦ Τιμίου Λειψάνου τοῦ ὁσίου 
καὶ θεοφόρου πατρὸς ἡμῶν Νεοφύτου τοῦ Ἐγκλείστου.  



ΤA EΓΚΩΜΙΑ
ΤΗ͂Σ ΜΕΓAΛΗ͂Σ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ͂Σ

ΠΑΡΑΤΗ͂ΡHΣΕΙΣ ΚΑI ΕIΣΗ͂ΓHΣΕΙΣ

ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΗ

  

Στὸν Ὄρθρο τοῦ Μεγάλου Σαββάτου, ὁ ὁποῖος τελεῖται τὸ βράδυ τῆς 
Μεγάλης Παρασκευῆς, ψάλλονται, μεταξὺ ἄλλων, καὶ τὰ λεγόμενα 
Ἐγκώμια  ἢ  Ἐπιτάφιος Θρῆνος  ἢ  Ἡ Ζωὴ ἐν τάφῳ.  Τὰ ἐγκώμια αὐτά, 

ἄγνωστα τῇ ἀρχαίᾳ Ἐκκλησίᾳ, εἶναι εἶδος ποιητικὸ ποὺ  γεννήθηκε περὶ τοὺς 
ἐσχάτους χρόνους τοῦ Βυζαντίου - περὶ τὸ 1453 - ὥστε νὰ μὴ περιλαμβάνω-
νται εἰς τὰ χειρόγραφα Τριώδια.1 Στὴ συνέχεια εἰσήχθησαν στὰ ἔντυπα 
Τριώδια.  Ἡ πρώτη ἔκδοση Τριωδίου,  ἔκτοτε συνεχῶς ἀνατυπουμένου, ἔγινε 
τὸ 1522 στὴ Βενετία.

Τὰ Ἐγκώμια ψάλλονται σὲ τρεῖς στάσεις, μὲ βάση τρεῖς διαφορετικοὺς 
εἱρμούς - Ἡ Ζωὴ ἐν τάφῳ, Ἄξιόν ἐστι μακαρίζειν, Αἱ γενεαὶ πᾶσαι - οἱ ὁποῖοι 
ἀκολουθοῦνται ἀπὸ ἀριθμὸ προσομοίων, διαφορετικὸ γιὰ τὴν καθεμιά.2  
Οἱ συνθῆκες τῆς γέννησης τοῦ εἴδους αὐτοῦ δὲν εἶναι βέβαιες οὔτε καὶ ποιοὶ 
ὑπῆρξαν οἱ πρῶτοι συγγραφεῖς ἐγκωμίων.

Ἐκτὸς ἀπὸ τὰ περιληφθέντα στὰ ἔντυπα Τριώδια, ὑπάρχουν καὶ ἄλλα, 
σὲ χειρόγραφα ἐναποτεθειμένα σὲ διάφορες Μονές, συγγραφέντα ἀπὸ τὸν 
ἀρχιμανδρίτη Ἰγνάτιο Ἱεροσολυμίτη τῆς μονῆς Δημητρίου, σκήτης τῆς μονῆς 
Βατοπεδίου  Ἁγίου Ὄρους.  Τὰ ἐγκώμια αὐτά, τὰ ὁποῖα ὁ ἐκδώσας Ἐμμανουὴλ 
Γ. Παντελάκης ὀνομάζει Νέα ἐγκώμια τοῦ Ἐπιταφίου,3 προέρχονται ἀπὸ 
Σιναϊτικὸ χειρόγραφο τοῦ ΙS ἢ ΙΖ αἰῶνος. Ὅπως σημειώνει ὁ Ἐμμ. Παν-
τελάκης, τὰ νέα ταῦτα ἐκκλησιαστικὰ ᾄσματα εἶναι ὅλως διάφορα τῶν μέχρι 
τοῦδε ἐκδεδομένων ὁμοίας ὑποθέσεως ᾀσμάτων.  Εἶναι δὲ συνολικὰ 152: 69 
τῆς πρώτης στάσης, 60 τῆς δεύτερης καὶ 23 τῆς τρίτης.  Τὰ νέα αὐτὰ ἐγκώμια 
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δημοσιεύθηκαν στὶς σελίδες 310-328 τοῦ περιοδικοῦ Θεολογία.4 Ἀξίζει 
νὰ σημειωθεῖ ὅτι στὶς σελίδες 225-250 τοῦ ἰδίου τόμου τῆς Θεολογίας ὁ 
ἐκδότης προβαίνει σὲ διορθώσεις, γλωσσικὲς καὶ κυρίως μετρικές, τῶν περι-
λαμβανομένων στὸ Τριώδιον ἐγκωμίων.

Τὰ Ἐγκώμια, μολονότι ἡ ποιητικὴ ἀξία τῶν περισσοτέρων ἀπὸ αὐτὰ 
εἶναι μέτρια ἢ πολὺ μέτρια, συγκρινόμενη πρὸς ἐκείνη τοῦ Κανόνος Κύματι 
θαλάσσης, ὁ ὁποῖος ψάλλεται στὴν ἴδια ἀκολουθία ἀμέσως πρὶν ἀπὸ αὐτά 
- ἔργο τῶν μελωδῶν Κασίας (Κασσιανῆς) καὶ Κοσμᾶ Μαϊουμᾶ, στοὺς 
εἱρμούς, καὶ τοῦ Μάρκου Ὑδροῦντος, στὰ προσόμοια - εἶναι πολὺ λαοφιλῆ 
καὶ ἀποστηθίζονται ἀπὸ τοὺς πιστούς, οἱ ὁποῖοι συρρέουν στοὺς ναοὺς τὸ 
βράδυ τῆς Μεγάλης Παρασκευῆς ὄχι μόνο γιὰ νὰ τὰ ἀκούσουν, μὲ ἔντονη 
συναισθηματικὴ διάθεση, ἀλλὰ καὶ γιὰ νὰ τὰ ψάλλουν οἱ ἴδιοι εἴτε σὲ 
αὐτοσχέδιες ὁμάδες τῆς στιγμῆς εἴτε μετέχοντες σὲ προασκούμενες πρὸς 
τοῦτο χορωδίες, ὀργανούμενες ἀπὸ τοὺς παράγοντες τῶν ναῶν.

Παλαιότερα τὰ 185 συνολικῶς ἐγκώμια τῶν τριῶν στάσεων, τὰ 
περιλαμβανόμενα στὸ Τριώδιον, ἐψάλλοντο ὅλα, μὲ ἀποτέλεσμα νὰ ἐκτείνεται 
σὲ μεγάλο μῆκος ἡ σχετικὴ ἀκολουθία.  Γιὰ τὸν λόγο αὐτὸ ἐνοριακοὶ ναοὶ 
ἢ μητροπολιτικές/ἐπισκοπικὲς περιφέρειες συνηθίζουν νὰ προβαίνουν σὲ 
συντμήσεις τοῦ ἀριθμοῦ των, ἐπιλέγοντας κατὰ τὴν κρίση τους, ὥστε νὰ 
τὰ περιορίσουν, ἐκδίδουν δὲ καὶ σχετικὲς Φυλλάδες ποὺ περιλαμβάνουν 
τὴν ἐπιλογή.  Ἔτσι συμβαίνει ἀπὸ ναὸ σὲ ναὸ νὰ ψάλλεται ἄλλη ἐπιλογὴ 
ἐγκωμίων.  Σὲ μερικὲς περιπτώσεις ἐπιφέρονται καὶ ἀλλοιώσεις στὴ σειρὰ τῶν 
ἐγκωμίων ἢ καὶ στὸ ἴδιο τὸ κείμενό τους μὲ ἐπεμβάσεις στὴ θέση τῶν λέξεων 
ἢ καὶ ὑποκατάστασή τους μὲ ἄλλες, μὲ ἀποτέλεσμα νὰ ἐμφανίζονται ποικίλες 
παραλλαγές.

Παραθέτω ἀριθμὸ δειγμάτων τέτοιων ἀλλοιώσεων:5

Εἰ λυπεῖ τὸ μῦρον καὶ φιλόπτωχος εἶ...(Τρ.) - Εἰ φιλόπτωχος εἶ καὶ τὸ 
μῦρον λυπεῖ...(Συνκδ.)

Ἡ ζωὴ τοῦ τάφου γευσαμένη... (Τρ.) - Ἡ ζωὴ θανάτου γευσαμένη... 
(Μεγ. Ἑβδ.)

Φθονερὲ ἀλάστορ, φθόνου πλήρης λαέ... (Τρ.) - Φθονουργέ, φονουργὲ 
καὶ ἀλάστορ λαέ... (Μεγ. Ἑβδ.)

Ἥλιον τὸ πρίν, Ἰησοῦς τοὺς ἀλλοφύλους... (Τρ.) - Ἥλιος τὸ πρὶν Ἰησοῦς 
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τοὺς ἀλλοφύλους... (Μεγ. Ἑβδ.)

Ἔδυς ὑπὸ γῆν, ὁ τὸν ἄνθρωπον χειρί σου πλάσας, καὶ βροτῶν τὰ στίφη 
πτώματος ἥλιος, ἐξεγείρων παναλκεῖ σου δεξιᾷ. (Τρ.) - Ἔδυς ὑπὸ γῆν, ὁ τὸν 
ἄνθρωπον χειρί σου πλάσας, ἵν᾿ ἐξαναστήσῃς τοῦ πτώματος τῶν βροτῶν τὰ 
στίφη πανσθενεστάτῳ κράτει. (Μεγ. ῾Εβδ.)

Καθελὼν τοῦ ξύλου, ὁ Ἀριμαθείας... (Τρ.) - Τοῦ ξύλου καθελών σε ὁ 
ἀπ᾿ Ἀριμαθαίας... (Φυλλ.)

Ὄξος ἐποτίσθης, καὶ χολὴν οἰκτίρμον, τὴν πάλαι λύων γεῦσιν... (Τρ.) - 
Πικρὰν χολὴν καὶ ὄξος, οἰκτίρμον ἐποτίσθης, πικρίας λύων γεῦσιν... (Φυλλ.)

Ὕπτιον ὁρῶσα, ἡ Πάναγνός σε Λόγε... (Τρ.) - Ὁρῶσα νεκρωθέντα, ἡ σὲ 
τεκοῦσα Λόγε... (Φυλλ.)

Ἡ ζωὴ ἐν τάφῳ κατετέθης Χριστέ, καὶ θανάτῳ σου τὸν θάνατον ὤλεσας 
καὶ ἐπήγασας τῷ κόσμῳ τὴν ζωήν.  (Τρ.) - Ἡ ζωὴ θανάτῳ, θαῦμα! πῶς ὁμιλεῖ; 
πῶς θανάτῳ καταργεῖται ὁ θάνατος; ἐκ θανόντος πῶς πηγάζει ἡ ζωή;  (Φυλλ.)

Εἶναι καταφανὲς ὅτι οἱ ἀλλοιώσεις αὐτές, πολλὲς τὸν ἀριθμό, καὶ ἄλλες, 
πιθανότατα, σὲ ἄλλες ἐκδόσεις τῶν Ἐγκωμίων, εἶναι ἀχρείαστες, ἀφοῦ δὲν 
προσφέρουν κάτι οὐσιωδῶς διαφορετικό, ὅσον ἀφορᾶ δὲ στὸ τελευταῖο 
παράδειγμα ἡ δραστικὴ ἀλλοίωση τοῦ ἐγκωμίου τοῦ Τριωδίου πάσχει 
πολλαπλῶς.

Ἔχοντας, προφανῶς, ὑπ᾿ ὄψιν του ἀνάλογα συμβαίνοντα, ὁ Ἀλέξανδρος 
Παπαδιαμάντης, παρατηροῦσε, πρὶν ἀπὸ 130 περίπου χρόνια:  Ὁ  Ἐπιτάφιος 
Θρῆνος, ἐὰν ἐξακολουθήσῃ νὰ ἐκδίδηται καπηλικῷ τῷ τρόπῳ, ὅπως νῦν, ὀλίγα 
ἔτη θὰ περάσουν καὶ οὐδὲ λέξις θὰ μείνῃ ἐν τῷ κειμένῳ ὀρθή.

Συμβαίνει ὅμως, παραλλήλως, καὶ προσθήκη νέων ἐγκωμίων, μὴ 
περιλαμβανομένων εἰς τὸ Τριώδιον, τὰ ὁποῖα συγγράφουν κατὰ καιροὺς 
εὐσεβεῖς ἱερεῖς, μοναχοὶ ἢ μοναχές, φιλακόλουθοι πιστοὶ καὶ ἄλλοι, τὰ ὁποῖα 
διασπείρονται μεταξὺ τῶν παραδεδομένων.  Καὶ ἄλλα μὲν ἀπὸ αὐτὰ δὲν 
ὑστεροῦν τῶν τελευταίων οὔτε γλωσσικῶς οὔτε στὸ περιεχόμενο, μερικὰ 
ὅμως ὑποβιβάζουν τὸ ἐπίπεδο τοῦ συνόλου, ἐνῶ ἄλλα προσεγγίζουν τὸν 
χῶρο τῆς νεκρώσιμης ἀκολουθίας ἢ εὔχονται καὶ ὑπὲρ τοῦ ποιμενάρχου τῆς 
ἐκκλησιαστικῆς περιφέρειας.

Παρατίθενται μερικὰ δείγματα.
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Α στάσις

Ἀπαθὴς ὢν φύσει, τῆς Τριάδος ὁ εἷς, τῇ βροτείᾳ ποθητὸς φύσει γέγονας, 
ἀπαθείας ἀξιῶν τοὺς γηγενεῖς.

Οὐρανός σοι θρόνος, ὑποπόδιον γῆ, ὁ δὲ τάφος οὗτος τί σοι κληθήσεται; 
Πάντως οἶκος ἀναστάσεως Χριστοῦ.

Ἐρυθραῖς μὲν θείων, σῶν αἱμάτων βαφαῖς, χθὲς ἡμῖν πταισμάτων ἔγραψας 
ἄφεσιν, ἐκ δὲ τάφου νῦν βραβεύει τὴν ζωήν.

Τοὺς ἐν μετανοίᾳ μεταστάντας πιστούς, ἐν σκηναῖς δικαίων, Σῶτερ, 
ἀνάπαυσον, βασιλείας σῆς αὐτοὺς καταξιῶν.

Β στάσις

Ταῦτα Γαβριὴλ μοὶ ἀπήγγειλεν ὅτε κατέπτη, καὶ ἡ βασιλεία αἰώνιος, ὅτι 
ἔσται τοῦ υἱοῦ μου Ἰησοῦ.

Εἶδε τὸν σεισμὸν ἑκατόνταρχος καὶ τὰ σημεῖα, καὶ Υἱὸν Θεοῦ σὲ ἐκήρυττε, 
σταυρωθέντα καὶ θανόντα δ᾿ ἡμᾶς.

Γ στάσις

Ἀρώματα καὶ μῦρα, μαθήτριαι γυναῖκες, προσφέρουσι τῷ τάφῳ.
Τὸ χαίρετε δ᾿ ἐκεῖναι ἀκούουσιν εὐθέως, εἰς ἀμοιβὴν τῶν δώρων.
Καὶ τῶν κεκοιμημένων μνημόνευσον, Σωτήρ μου, ἐν δόξῃ ὅταν ἔλθῃς.
Καὶ φρούρει τὴν σὴν ποίμνην, μετὰ τοῦ ποιμενάρχου, Χριστέ μου 

πανοικτίρμον.

Στὴν ἀνωτέρω ἀναφερόμενη Φυλλάδα ἀπὸ τὰ 74 ἐγκώμια τῆς πρώτης 
στάσης τοῦ Τριωδίου παραλαμβάνονται 26 καὶ προστίθενται 10 νέα, ἀπὸ τὰ 
62 τῆς δεύτερης παραλαμβάνονται 33 καὶ προστίθενται 2 νέα, ἐνῶ ἀπὸ τὰ 48 
τῆς τρίτης παραλαμβάνονται 29 καὶ προστίθενται 7 νέα.

Ἐξ ὅλων αὐτῶν συνάγεται ὅτι στὸ θέμα τῶν ψαλλομένων ἐγκωμίων τῆς 
Μεγάλης Παρασκευῆς ἐπικρατεῖ μικρὴ ἢ μεγάλη ἀνομοιογένεια ὅσον ἀφορᾶ 
στὸ πόσα καὶ ποιὰ ἐπιλέγονται σὲ κάθε ναό, ἀφοῦ σ᾿ αὐτὸ ἔχει ἐπικρατήσει ἡ 
πρωτοβουλία τῶν τοπικῶν παραγόντων. Ἔτσι ἀπὸ ναοῦ εἰς ναὸν ἄλλα ἀκούει 
ὁ πιστός. 

Ὡς ἐκ τούτου διατυπώνω τὶς ἀκόλουθες σκέψεις γιὰ ἀντιμετώπιση τοῦ 
ζητήματος:  
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Θὰ ἦταν καλό, ἂν τὸ ἔκρινε χρήσιμο ἡ Ἱερὰ Σύνοδος, νὰ προβεῖ ἡ 
Ἐκκλησία τῆς Κύπρου στὴν ἔκδοση τευχιδίου, στὸ ὁποῖο νὰ περιλαμβάνονται 
τὰ ἐγκώμια πού, κατὰ τὴν κρίση της, θὰ ψάλλονται σὲ ὅλους τοὺς ναούς, γιὰ 
τὴν ἐξασφάλιση τῆς ὁμοιομορφίας, ὅπως συμβαίνει καὶ μὲ τὰ ἄλλα στοιχεῖα 
τῶν ἀκολουθιῶν.  Τὰ ἐγκώμια αὐτὰ πρέπει, κατὰ τὴ γνώμη μου, νὰ ἀνήκουν 
στὰ παραδεδομένα τοῦ Τριωδίου καὶ νὰ ἀποθαρρύνεται ἡ κατὰ τὴν κρίσιν τῶν 
τοπικῶν παραγόντων προσθαφαίρεσις ἐγκωμίων.  Λόγῳ δὲ τοῦ μήκους τῆς 
σχετικῆς ἀκολουθίας εἶναι θεμιτὸ νὰ περιοριστεῖ ὁ ἀριθμὸς τῶν ψαλλομένων, 
ἐπιλεγομένων τῶν καλυτέρων. Ἀπὸ τὸ σύνολο τῶν 184 ἐγκωμίων ποὺ 
περιλαμβάνονται στὸ Τριώδιον μποροῦν νὰ ἐπιλεγοῦν 40 περίπου γιὰ κάθε 
στάση καὶ νὰ περιληφθοῦν στὸ κοινὸ γιὰ ὅλους τευχίδιο.

Στὰ ἀνωτέρω θὰ μποροῦσε νὰ ἀντιταχθεῖ ὅτι δὲν βλάπτει νὰ ἀφήνεται 
ἐλεύθερο τὸ θρησκευτικὸ συναίσθημα νὰ ποιεῖ προσόμοια τροπάρια καὶ νὰ τὰ 
ψάλλει. Στὴν περίπτωση αὐτὴ εἶναι θέμα ἐπιλογῆς μεταξὺ τῆς τάξεως, ἡ ὁποία 
χαρακτηρίζει διαχρονικῶς τὴν Ἐκκλησία, καὶ τῆς ἀσυδοσίας, τῆς ἀταξίας καὶ 
τοῦ κινδύνου κατασκευῆς κακότροπων κειμένων.

Μιὰ ἄλλη, ἀξιοπρόσεκτη, διάσταση τοῦ θέματος εἶναι καὶ ἡ τυχαία, θὰ 
μποροῦσε νὰ λεχθεῖ, σειρὰ μὲ τὴν ὁποία ἔχουν παραδοθεῖ καὶ φθάσει σὲ μᾶς 
τὰ Ἐγκώμια στὰ Τριώδια, ἔτσι ὥστε τροπάρια μὲ περιεχόμενο περιγραφικό, 
ἀφηγηματικό, δεητικό, ὑμνητικό, δογματικὸ κ.ἄ. νὰ συνείρονται μεταξύ 
τους ἀτάκτως. Γι᾿ αὐτὸ θὰ μποροῦσαν, σὲ μιὰ ἔκδοση, ὅπως περιγράφεται 
ἀνωτέρω, νὰ τοποθετηθοῦν σὲ μιὰ νέα σειρά, εἰδολογικῶς/θεματολογικῶς, 
ὥστε νὰ ἐπιτυγχάνεται καὶ μιὰ καλύτερη κατανόηση ἐκ μέρους τῶν πιστῶν 
καὶ μιὰ ἀνάβασις  τοῦ συναισθήματός τους.

Μιὰ τέτοια δοκιμὴ κατάταξης παραθέτω κατωτέρω, σημειώνοντας ὅτι 
τὰ πρῶτα τροπάρια κάθε στάσης ὅπως καὶ τὰ καταληκτήρια παραμένουν στὴ 
σειρὰ ποὺ ἔχουν παραδοθεῖ, ἀσχέτως περιεχομένου.
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5. Συγκρίνονται τὰ ἀκόλουθα ἔντυπα:

 (α) Τριώδιον, ἐκδόσεις Φῶς, Ἀθῆναι 1983 (Τρ.) 

 (β) Ἱερὸς Συνέκδημος, ἐκδόσεις Φῶς, Ἀθῆναι 1971 (Συνκδ.)        

 (γ) Μεγάλη Ἑβδομάς, ἐκδόσεις Ἀστήρ, Ἀθῆναι 1960  (Μεγ. Ἑβδ.)        

 (δ)Ἐπιτάφιος Θρῆνος, Φυλλάδα ἱεροῦ ναοῦ (σὲ μονοτονικὴ ὀρθογραφία),  χ. χ. (Φυλλ.)

Πάσχα 2016      Γ. Χατζηκωστῆς

Στάσις πρώτη

Ἡ ζωὴ ἐν τάφῳ, κατετέθης, Χριστέ, καὶ ἀγγέλων στρατιαὶ ἐξεπλήττοντο, 
συγκατάβασιν δοξάζουσαι τὴν σήν.

Ἡ  ζωή, πῶς θνῄσκεις; πῶς καὶ τάφῳ οἰκεῖς; τοῦ θανάτου τὸ βασίλειον 
λύεις δέ, καὶ τοῦ ᾍδου τοὺς νεκροὺς ἐξανιστᾷς.

Μεγαλύνομέν σε, Ἰησοῦ βασιλεῦ, καὶ τιμῶμεν τὴν ταφὴν καὶ τὰ πάθη 
σου, δι᾿ ὧν ἔσωσας ἡμᾶς ἐκ τῆς φθορᾶς.

Μέτρα γῆς ὁ στήσας, ἐν σμικρῷ κατοικεῖς, Ἰησοῦ παμβασιλεῦ, τάφῳ 
σήμερον, ἐκ μνημάτων τοὺς θανόντας ἀνιστῶν. 

Ἀφηγηματικά - περιγραφικά
Ἡ δίκη, ἡ σταύρωσις καὶ ἡ ταφή

Ὁ κριτὴς εἰς δίκην, πρὸ ἀδίκου κριτοῦ, καὶ παρίστατο καὶ θάνατον ἄδικον 
κατεκρίθη διὰ ξύλου σταυρικοῦ.

Μετὰ τῶν κακούργων, ὡς κακοῦργος, Χριστέ, ἐλογίσθης δικαιῶν ἡμᾶς 
ἅπαντας, κακουργίας τοῦ ἀρχαίου πτερνιστοῦ.

Τὴν πλευρὰν ἐνύγης, ὁ πλευρὰν εἰληφώς, τοῦ Ἀδὰμ ἐξ ἧς τὴν Εὔαν 
διέπλασας, καὶ ἐξέβλυσας κρουνοὺς καθαρτικούς.

Ὁ ὡραῖος κάλλει, παρὰ πάντας βροτούς, ὡς ἀνίδεος νεκρὸς καταφαίνεται, 
ὁ τὴν φύσιν ὡραΐσας τοῦ παντός.

Ὁ δεσπότης πάντων, καθορᾶται νεκρός, καὶ ἐν μνήματι καινῷ 
κατατίθεται, ὁ κενώσας τὰ μνημεῖα τῶν νεκρῶν.

Ὡς πικρᾶς ἐκ κρήνης, τῆς Ἰούδα φυλῆς, οἱ ἀπόγονοι ἐν λάκκῳ κατέθεντο 
τὸν τροφέα μανναδότην Ἰησοῦν.
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Ὁ  εὐσχήμων Σῶτερ, σχηματίζει φρικτῶς, καὶ κηδεύει ὡς νεκρὸν 
εὐσχημόνως σε καὶ θαμβεῖταί σου τὸ σχῆμα τὸ φρικτόν.

Νοερῶν συντρέχει, στρατιῶν ἡ πληθύς, Ἰωσὴφ καὶ Νικοδήμῳ συστεῖλαί 
σε τὸν ἀχώρητον ἐν μνήματι σμικρῷ.

Καθελών σε Λόγε, ἀπὸ ξύλου νεκρόν, ἐν μνημείῳ Ἰωσὴφ νῦν κατέθετο. 
Ἀλλ᾿ ἀνάστα σώζων πάντας ὡς Θεός.

Ὁ συγκλονισμὸς τῆς κτίσεως

Ἠλλοιοῦτο πᾶσα, Ἰησοῦ, ἐν τῷ σῷ ἑκουσίῳ Πάθει Κτίσις ὡς Λόγον σὲ 
ἐγνωκυῖα ἑαυτῆς συνεκτικόν.

Συγκλονεῖται φόβῳ πᾶσα, Λόγε, ἡ γῆ, καὶ φωσφόρος τὰς ἀκτῖνας 
ἀπέκρυψε τοῦ μεγίστου γῇ κρυβέντος σου φωτός.

Ὡς ἡλίου δίσκον, ἡ σελήνη Σωτήρ, ἀποκρύπτει καὶ σὲ τάφος νῦν ἔκρυψεν, 
ἐκλιπόντα τῷ θανάτῳ σαρκικῶς.

Τῆς Τριάδος ὁ εἷς, ἐν σαρκὶ δι᾿ ἡμᾶς, ἐπονείδιστον ὑπέμεινε θάνατον· 
φρίττει ἥλιος καὶ τρέμει δὲ ἡ γῆ.

Σοῦ τεθέντος τάφῳ πλαστουργέτα Χριστέ, τὰ τοῦ ἅδου ἐσαλεύθη 
θεμέλια, καὶ μνημεῖα ἀνεῴχθη τῶν βροτῶν.

Ἡ ἔκπληξις καὶ θλίψις τῶν ἀγγέλων

Ἀπορεῖ καὶ φύσις, νοερὰ καὶ πληθύς, ἡ ἀσώματος Χριστέ, τὸ μυστήριον 
τῆς ἀφράστου καὶ ἀρρήτου σου ταφῆς.

Νοεραί σε τάξεις, ἡπλωμένον νεκρόν, καθορῶσαι δι᾿ ἡμᾶς ἐξεπλήττοντο, 
καλυπτόμενοι ταῖς πτέρυξι Σωτήρ.

Τῶν ἀγγέλων Σῶτερ, χαρμονὴ πεφυκώς, νῦν καὶ λύπης τούτοις γεγονας 
αἴτιος, καθορώμενος σαρκὶ ἄπνους νεκρός.

Ὁ θρῆνος τῆς Παρθένου

Τίς μοι δώσει ὕδωρ, καὶ δακρύων πηγάς; ἡ θεόνυμφος Παρθένος 
ἐκραύγαζεν, ἵνα κλαύσω τὸν γλυκύν μου Ἰησοῦν.

Οἴμοι φῶς τοῦ κόσμου! οἴμοι, φῶς τὸ ἐμόν! Ἰησοῦ μου ποθεινότατε 
ἔκραζεν ἡ Παρθένος θρηνῳδοῦσα γοερῶς.

Δακρυρρόους θρήνους, ἐπὶ σὲ ἡ ἁγνή, μητρικῶς, ὦ Ἰησοῦ, ἐπιρραίνουσα, 
ἀνεβόα· Πῶς κηδεύσω σε Υἱέ;
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Πότε ἴδω Σῶτερ, σὲ τὸ ἄχρονον φῶς, τὴν χαρὰν καὶ ἡδονὴν τῆς καρδίας 
μου; ἡ παρθένος ἀνεβόα γοερῶς.

Ἡ  ἀμνὰς τὸν ἄρνα καθορῶσα νεκρόν, ταῖς αἰκίσι βαλλομένη ὠλόλυζε 
συγκινοῦσα καὶ τὸ ποίμνιον βοᾶν.

Ὦ Θεὲ καὶ Λόγε, ὦ χαρὰ ἡ ἐμή, πῶς ἐνέγκω σου ταφὴν τὴν τριήμερον; 
νῦν σπαράττομαι τὰ σπλάχνα μητρικῶς.

Ὦ βουνοὶ καὶ νάπαι, καὶ ἀνθρώπων πληθύς, οἴμοι! κλαύσατε καὶ πάντα 
θρηνήσατε, σὺν ἐμοὶ τῇ τοῦ Θεοῦ ἡμῶν μητρί.

Ἡ ἀνάστασις τοῦ Κυρίου καὶ τῶν βροτῶν

Ὥσπερ λέων Σῶτερ, ἀφυπνώσας σαρκί, ὥς τις σκύμνος ὁ νεκρὸς 
ἐξανίσταται, ἀποθέμενος τὸ γῆρας τῆς σαρκός.

Ὑπακούσας, Λόγε, τῷ ἰδίῳ Πατρί, μέχρις ᾍδου τοῦ δεινοῦ καταβέβηκας 
καὶ ἀνέστησας τὸ γένος τῶν βροτῶν.

Ἀπορητικά - ἀποστροφές
Ἀπορητικά

Ὁ ζωῆς ταμίας, πῶς ὁρᾶται νεκρός; ἐκπληττόμενοι οἱ ἄγγελοι ἔκραζον· 
πῶς δ᾿ ἐν μνήματι συγκλείεται Θεός;

Τίς ἐξείποι τρόπον, φρικτόν, ὄντως καινόν! ὁ δεσπόζων γὰρ τῆς κτίσεως 
σήμερον, πάθος δέχεται καὶ θνήσκει δι᾿ ἡμᾶς.

Ὤ θαυμάτων ξένων, ὤ πραγμάτων καινῶν! ὁ πνοῆς μοι χορηγὸς ἄπνους 
φέρεται, κηδευόμενος χερσὶ τοῦ Ἰωσήφ.

Ἀποστροφὴ στὸν μιαρὸ μαθητὴ καὶ τὸν μιαιφόνο λαό

Δολοφόνε δεῦρο, μιαρὲ μαθητά, καὶ τὸν τρόπον τῆς κακίας σου δεῖξον 
μοι, δι᾿ ὅν γέγονας προδότης τοῦ Χριστοῦ.

Ὡς φιλάνθρωπός τις, ὑποκρίνει μωρέ, καὶ τυφλὲ πανωλεθρότατε 
ἄσπονδε, ὁ τὸ μύρον πεπρακὼς διὰ τιμῆς.

Εἰ λυπεῖ τὸ μύρον καὶ φιλόπτωχος εἶ, κενουμένου ἐκ ψυχῆς ἱλαστήριον, 
πῶς χρυσῷ ἀπεμπολεῖς τὸν φωταυγῆ;

Οὐρανίου μύρου, ποίαν ἔσχες τιμήν; τοῦ τιμίου τί ἐδέξω ἀντάξιον; 
λύσσαν εὗρες, καταρώτατε Σατάν.
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Φθονερὲ ἀλάστορ, φόνου πλήρης λαέ, κἄν σινδόνας καὶ αὐτὸ τὸ 
σουδάριον οὐκ αἰσχύνει ἀναστάντος τοῦ Χριστοῦ;

Ἀλαζὼν Ἰσραήλ, μιαιφόνε λαέ, τί παθὼν τὸν Βαραββᾶν ἠλευθέρωσας, 
τὸν Σωτῆρα δὲ παρέδωκας σταυρῷ;

Ἀποστροφὴ στὸν Κύριο

Ἰησοῦ, γλυκύ μοι, καὶ σωτήριον φῶς, τάφῳ πῶς ἐν σκοτεινῷ κατακέ-
κρυψαι; ὤ ἀφάτου καὶ ἀρρήτου ἀνοχῆς!

Ἰησοῦ Χριστέ μου, βασιλεῦ τοῦ παντός, τί ζητῶν τοῖς ἐν τῷ ᾍδῃ 
ἐλήλυθας; ἢ τὸ γένος ἀπολῦσαι τῶν βροτῶν;

Ὤ χαρᾶς ἐκείνης! ὤ πολλῆς ἡδονῆς! Ἰησοῦ ἧς τοὺς ἐν ᾍδῃ πεπλήρωκας, 
ἐν πυθμέσι φῶς ἀστράψας ζοφεροῖς.

Ὑπὸ γῆν ἐκρύβης, ὥσπερ ἥλιος νῦν, καὶ νυκτὶ τῇ τοῦ θανάτου κεκάλυψαι· 
ἀλλ᾿ ἀνάτειλον φαιδρότερον Σωτήρ.

Δογματικά
Ἡ πηγὴ τῆς ζωῆς

Καὶ ἐν τάφῳ ἔδυς, καὶ τῶν κόλπων Χριστέ, τῶν πατρῴων οὐδαμῶς 
ἀπεφοίτησας· τοῦτο ξένον καὶ παράδοξον ὁμοῦ.

Κἂν ὡς πέτρα, Σῶτερ, ἡ ἀκρότομος σύ κατεδέξω τὴν τομήν, 
ἀλλ᾿ ἐπήγασας ζῶν τὸ ρεῖθρον ὡς πηγὴ ὢν τῆς ζωῆς.

Ἀληθὴς καὶ πόλου, καὶ τῆς γῆς βασιλεύς, εἰ καὶ τάφῳ σμικροτάτῳ 
συγκέκλεισαι, ἐπεγνώσθης πάσῃ κτίσει Ἰησοῦ.

Ἡ ἧττα τοῦ Ἅιδη

Κατὰ σοῦ ρομφαία, ἐστιλβοῦτο Χριστέ, καὶ ρομφαία ἰσχυροῦ μὲν 
ἀμβλύνεται, καὶ ρομφαία δὲ τροποῦται τῆς Ἐδέμ.

Ὡς φωτὸς λυχνία, νῦν ἡ σὰρξ τοῦ Θεοῦ, ὑπὸ γῆν ὡς ὑπὸ μόδιον κρύπτεται, 
καὶ διώκει τὸν ἐν Ἅιδη σκοτασμόν.

Τῆς ζωῆς τὴν πέτραν, ὡς βρωτὸν Ἰησοῦ, ὁ παμφάγος Σὲ φαγὼν ᾍδης 
ἤμεσεν, ἐξ αἰῶνος οὕς κατέπιε νεκρούς.

Ἐκ φθορᾶς ἀνέβης, ἡ ζωή μου Σωτήρ, σοῦ θανόντος καὶ νεκροῖς 
προσφοιτήσαντος, καὶ συνθλάσαντος τοῦ ᾍδου τοὺς μοχλούς.
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ᾍδης πῶς ὑποίσει, παρουσίαν τὴν σήν, καὶ μὴ θᾶττον συνθλασθείη 
σκοτούμενος, ἀστραπῆς φωτός σου αἴγλῃ ἐκτυφλωθείς;

Κἂν ἐνθάπτῃ τάφῳ, κἂν εἰς ᾍδου μολῇς, ἀλλά, Σῶτερ, καὶ τοὺς τάφους 
ἐκένωσας, καὶ τὸν ᾍδην ἀπεγύμνωσας Χριστέ.

Ἡ ἐπαναγωγὴ τοῦ Ἀδάμ

Ἐπὶ γῆς κατῆλθες, ἵνα σώσῃς Ἀδάμ, καὶ ἐν γῇ μὴ εὑρηκὼς τοῦτον, 
Δέσποτα, μέχρις ᾍδου κατελήλυθας ζητῶν.

Ὁ χειρί σου πλάσας, τὸν Ἀδὰμ ἐκ τῆς γῆς, δι᾿ αὐτὸν τῇ φύσει γέγονας 
ἄνθρωπος, καὶ ἐσταύρωσαι βουλήματι τῷ σῷ.

Νεκρωθέντα πάλαι, τὸν Ἀδὰμ φθονερῶς, ἐπανάγεις πρὸς ζωὴν τῇ 
νεκρώσει σου, νέος, Σῶτερ ἐν σαρκὶ φανεὶς Ἀδάμ.

Ἡ ἐξανάστασις τοῦ ἀνθρώπου

Ἡ ζωὴ ἐν τάφῳ, κατετέθης Χριστέ, καὶ θανάτῳ σου τὸν θάνατον ὤλεσας 
καὶ ἐπήγασας τῷ κόσμῳ τὴν ζωήν.

Ἡ ζωὴ τοῦ τάφου, γευσαμένη Χριστός, ἐκ θανάτου τοὺς βροτοὺς 
ἠλευθέρωσε, καὶ τοῖς πᾶσι νῦν δωρεῖται τὴν ζωήν.

Ἐν καινῷ μνημείῳ, κατετέθης, Χριστέ, καὶ τὴν φύσιν τῶν βροτῶν 
ἀνεκαίνισας, ἀναστὰς θεοπρεπῶς ἐκ τῶν νεκρῶν.

Ὑψωθεὶς ἐν ξύλῳ, καὶ τοὺς ζῶντας βροτούς, συνυψοῖς· ὑπὸ τὴν γῆν δὲ 
γενόμενος, τοὺς κειμένους ὑπ᾿ αὐτὴν ἐξανιστᾶς.

Νεκρωθεὶς βουλήσει, καὶ τεθεὶς ὑπὸ γῆν, ζωοβρύτα Ἰησοῦ μου ἐζώωσας 
νεκρωθέντα παραβάσει με πικρᾷ.

Ὡς βροτὸς μὲν θνῄσκεις, ἑκουσίως, Σωτήρ, ὡς Θεὸς δὲ τοὺς θνητοὺς 
ἐξανέστησας, ἐκ μνημάτων καὶ βυθοῦ ἁμαρτιῶν.

Κἂν νεκρὸς ὡράθης, ἀλλὰ ζῶν ὡς Θεός, νεκρωθέντας τοὺς βροτοὺς 
ἀνεζώωσας, τὸν ἐμὸν ἀπονεκρώσας νεκρωτήν.

Λογχονύκτου Σῶτερ, ἐκ πλευρᾶς σου ζωήν, τῇ ζωῇ τῇ ἐκ ζωῆς ἐξωσάσῃ 
με, ἐπιστάζεις καὶ ζωοῖς με σὺν αὐτῇ.

Ἐν κρυπτῷ μὲν πάλαι, ἔθυον τὸν ἀμνόν· σὺ δ᾿ ὑπαίθριος τυθεὶς ἀνεξίκακε, 
πᾶσαν κτίσιν ἀπεκάθαρας, Σωτήρ.

Θέλων ὤφθης Λόγε, ἐν τῷ τάφῳ νεκρός, ἀλλὰ ζῇς καὶ τοὺς βροτούς, ὡς 
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προείρηκας, ἀναστάσει σου, Σωτήρ μου, ἐγερεῖς.
Ὁ τὴν γῆν κατέχων, τῇ δρακὶ νεκρωθείς, σαρκικῶς ὑπὸ τῆς γῆς νῦν 

συνέχεται, τοὺς νεκροὺς λυτρῶν τῆς ᾍδου συνοχῆς.
Ὑπὸ γῆν βουλήσει, κατελθὼν ὡς θνητός, ἐπανάγεις ἀπὸ γῆς πρὸς οὐράνια 

τοὺς ἐκεῖθεν πεπτωκότας, Ἰησοῦ.
Ἑκουσίως, Σῶτερ, κατελθὼν ὑπὸ γῆν, νεκρωθέντας τοὺς νεκροὺς 

ἀνεζώωσας, καὶ ἀνήγαγες ἐν δόξῃ πατρικῇ.
Ἁπλωθεὶς ἐν ξύλῳ, συνηγάγου βροτούς· τὴν πλευράν σου δὲ νυγεὶς τὴν 

ζωήρρυτον, πᾶσιν ἄφεσιν πηγάζεις, ᾿Ιησοῦ.
Ὥσπερ σίτου κόκκος, ὑποδὺς κόλπους γῆς, τὸν πολύχουν ἀποδέδωκας 

ἄσταχυν, ἀναστήσας τοὺς βροτοὺς τοὺς ἐξ Ἀδάμ.
Ὡς μιᾶς ἐκ κρήνης, τὸν διπλοῦν ποταμόν, τῆς πλευρᾶς σου προχεούσης 

ἀρδόμενοι, τὴν ἀθάνατον καρπούμεθα ζωήν.

Καταληκτήρια
Προσκυνῶ τὸ πάθος, ἀνυμνῶ τὴν ταφήν, μεγαλύνω σου τὸ κράτος 

φιλάνθρωπε, δι᾿ ὧν λέλυμαι παθῶν φθοροποιῶν.
Δόξα Πατρί

Ἀνυμνοῦμεν, Λόγε, σὲ τὸν πάντων Θεόν, σὺν Πατρὶ καὶ τῷ ἁγίῳ σου 
Πνεύματι, καὶ δοξάζομεν τὴν θείαν σου ταφήν.

Καὶ νῦν. Θεοτοκίον
Μακαρίζομέν σε, Θεοτόκε ἁγνή, καὶ τιμῶμεν τὴν ταφὴν τὴν τριήμερον, 

τοῦ Υἱοῦ σου καὶ Θεοῦ ἡμῶν πιστῶς.
Καὶ πάλιν τὸ πρῶτον Τροπάριον

Ἡ ζωὴ ἐν τάφῳ, κατετέθης, Χριστέ, καὶ ἀγγέλων στρατιαὶ ἐξεπλήττοντο 
συγκατάβασιν δοξάζουσαι τὴν σήν.

Στάσις δευτέρα

Ἄξιόν ἐστι, μεγαλύνειν σε τὸν ζωοδότην, τὸν ἐν τῷ σταυρῷ τὰς χεῖρας 
ἐκτείναντα, καὶ συντρίψαντα τὸ κράτος τοῦ ἐχθροῦ.

Ἄξιόν ἐστι, μεγαλύνειν σε τὸν πάντων κτίστην· τοῖς σοῖς γὰρ παθήμασιν 
ἔχομεν, τὴν ἀπάθειαν ρυσθέντες τῆς φθορᾶς.
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Ἔφριξεν ἡ γῆ, καὶ ὁ ἥλιος, Σῶτερ, ἐκρύβη, σοῦ τοῦ ἀνεσπέρου φέγγους 
Χριστέ, δύσαντος ἐν τάφῳ σωματικῶς.

Ὕπνωσας Χριστέ, τὸν φυσίζωον ὕπνον ἐν τάφῳ, καὶ βαρέος ὕπνου 
ἐξήγειρας, ἁμαρτίας τῶν ἀνθρώπων, ὡς Θεός.

Ἀφηγηματικά - περιγραφικά
Ἐμπαιγμός, σταύρωσις καὶ ταφή

Χλαῖναν ἐμπαιγμοῦ, τὸν κοσμήτορα πάντων ἐνδύεις, ὅς τὸν οὐρανὸν 
κατηστέρωσε, καὶ τὴν γῆν ἐκόσμησε θαυμαστῶς.

Ράπισμα χειρῶν, Χριστοῦ δέδωκαν ἐν σιαγόνι, τοῦ χειρὶ τὸν ἄνθρωπον 
πλάσαντος, καὶ τὰς μύλας θλάσαντος τοῦ θηρός.

Τάφῳ Ἰωσήφ, εὐλαβῶς σε τῷ καινῷ συγκρύπτων, ὕμνους ἐξοδίους 
θεοπρεπεῖς, τοῖς συμμίκτοις θρήνοις μέλπει Σωτήρ.

Μύροις σε, Χριστέ, ὁ Νικόδημος καὶ ὁ εὐσχήμων, νῦν καινοπρεπῶς 
περιστείλαντες, φρῖξον, ἀνεβόων, πᾶσα ἡ γῆ!

Εἶδέ σε Θεόν, ἑκατόνταρχος κἂν ἐνεκρώθης· πῶς σε οὖν, Θεέ μου, ψαύσω 
χερσί, φρίττω, ἀνεβόα ὁ Ἰωσήφ.

Ὕμνους Ἰωσήφ, καὶ Νικόδημος ἐπιταφίους, ᾄδουσι Χριστῷ νεκρωθέντι 
νῦν· ᾄδει δὲ σὺν τούτοις καὶ Σεραφείμ.

Ὄμμα τὸ γλυκύ, καὶ τὰ χείλη σου πῶς μύσω Λόγε; πῶς νεκροπρεπῶς δὲ 
κηδεύσω σε; φρίττων ἀνεβόα ὁ Ἰωσήφ.

Γῆς ὁ κατ᾿ ἀρχάς, μόνῳ νεύματι πήξας τὸν γῦρον, ἄπνους ὡς βροτὸς 
καθυπέδυ γῆν· φρῖξον τῷ θεάματι, οὐρανέ!

Λίθος λαξευτός, τὸν ἀκρόγωνον καλύπτει λίθον· ἄνθρωπος θνητὸς δ᾿ ὡς 
θνητὸν Θεόν, κρύπτει νῦν τῷ τάφῳ· φρῖξον ἡ γῆ!

Ὁ συγκλονισμὸς τῆς κτίσεως

Γῆ σε πλαστουργέ, ὑπὸ κόλπους δεξαμένη, τρόμῳ συσχεθεῖσα, Σῶτερ, 
τινάσσεται, ἀφυπνώσασα νεκροὺς τῷ τιναγμῷ.

Ἤρθη σταυρωθείς, ὁ ἐν ὕδασι τὴν γῆν κρεμάσας, καὶ ὡς ἄπνους ἐν αὐτῇ 
νῦν προσκλίνεται, ὅ μὴ φέρουσα ἐσείετο δεινῶς.

Ἔδυς φωτουργέ, καὶ συνέδυ σοι τὸ φῶς ἡλίου· τρόμῳ δὲ ἡ κτίσις 
συνέχεται, πάντων σὲ κηρύττουσα ποιητήν.
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Ἔδυς τῇ σαρκί, ὁ ἀνέσπερος εἰς γῆν φωσφόρος· καὶ μὴ φέρων βλέπειν ὁ 
ἥλιος, ἐσκοτίσθη μεσημβρίας ἐν ἀκμῇ.

Ἔφριξεν ἰδών, τὸ ἀόρατον φῶς σε Χριστέ μου, μνήματι κρυπτόμενον 
ἄπνουν τε, καὶ ἐσκότασεν ὁ ἥλιος τὸ φῶς.

Ἥλιος ὁμοῦ, καὶ σελήνη σκοτισθέντες, Σῶτερ, δούλους εὐνοοῦντας 
εἰκόνιζον, οἵ μελαίνας ἀμφιέννυνται στολάς.

Ρήγνυται ναοῦ, καταπέτασμα τῇ σῇ σταυρώσει, κρύπτουσι φωστῆρες 
Λόγε τὸ φῶς, σοῦ κρυβέντος Ἥλιε, ὑπὸ γῆν.

Ὁ θρῆνος τῆς Παρθένου

Πρὶν τὸν τῆς Ραχήλ, υἱὸν ἔκλαυσεν ἅπας κατ’ οἶκον· νῦν τὸν τῆς 
παρθένου ἐκόψατο μαθητῶν χορεία σὺν τῇ μητρί.

Ἥλοις σε σταυρῷ, πεπαρμένον ἡ σὴ μήτηρ, Λόγε, βλέψασα τοῖς ἥλοις 
λύπης πικρᾶς, βέβληται καὶ βέλεσι τὴν ψυχήν.

Δύνεις ὑπὸ γῆν, Σῶτερ ἥλιε δικαιοσύνης· ὅθεν ἡ τεκοῦσα σελήνη σε ταῖς 
λύπαις ἐκλείπει, τῆς θέας στερουμένη.

Σπένδει σοι χοάς, ἡ τεκοῦσά σε, Χριστέ, δακρύων, σαρκικῶς κατατεθέντι 
ἐν μνήματι. Ἀλλ᾿ ἀνάστα, ὡς προέφης, ἐκβοᾷ.

Σὲ τὸν τοῦ παντός, γλυκασμὸν ἡ μήτηρ καθορῶσα, πόμα ποτιζόμενον τὸ 
πικρόν, δάκρυσι τὰς ὄψεις βρέχει πικρῶς.

Ἔκλαιε πικρῶς, ἡ πανάμωμος μήτηρ σου Λόγε, ὅτε ἐν τῷ τάφῳ ἑώρακε, 
σὲ τὸν ἄφραστον καὶ ἄναρχον Θεόν.

Νέκρωσιν τὴν σήν, ἡ πανάφθορος, Χριστέ, σοῦ μήτηρ, βλέπουσα πικρῶς 
σοι ἐφθέγγετο· Μὴ βραδύνῃς, ἡ ζωή, ἐν τοῖς νεκροῖς.

Ἴδε μαθητήν, ὅν ἠγάπησας καὶ σὴν μητέρα, τέκνον καὶ φθογγὴν δός, 
γλυκύτατον, ἔκραζε δακρύουσα ἡ Ἁγνή.

Φεῦ! τοῦ Συμεών, ἐκτετέλεσται ἡ προφητεία· ἡ γὰρ σὴ ρομφαία διέδραμε, 
τὴν ἐμὴν καρδίαν Ἐμμανουήλ.

Οἴμοι ὦ Υἱέ! ἡ ἀπείρανδρος θρηνεῖ καὶ λέγει· ὅν ὡς βασιλέα γὰρ ἤλπιζον, 
κατάκριτον νῦν βλέπω ἐν τῷ σταυρῷ.

Τέτρωμαι δεινῶς, καὶ σπαράττομαι τὰ σπλάχνα Λόγε, βλέπουσα τὴν 
ἄδικόν σου σφαγήν· ἔλεγεν ἡ πάναγνος ἐν κλαυθμῷ.

Μόνη γυναικῶν, χωρὶς πόνων ἔτεκόν σε τέκνον, ἀφορήτους δὲ ὠδῖνας ὡς 
τίκουσα, ἤδη φέρω ἀνεβόα ἡ Σεμνή.
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Ταῦτα Γαβριήλ, μοὶ ἀπήγγειλεν ὅτε κατέπτη, ὅς τὴν βασιλείαν αἰώνιον, 
ἔφη τοῦ Υἱοῦ μου τοῦ Ἰησοῦ.

Ἵνα τὴν βροτῶν, καινουργήσω συντριβεῖσαν φύσιν, πέπληγμαι θανάτῳ 
θέλων σαρκί, Μῆτερ οὖν μὴ κόπτου τοῖς ὀδυρμοῖς.

Ἀποστροφές
Ἀραβιανόν, σκολιώτατον γένος Ἑβραίων, ἔγνως τὴν ἀνέγερσιν τοῦ ναοῦ· 

διὰ τί κατέκρινας τὸν Χριστόν;
Κἂν τοὺς ἐκ νεκρῶν, ἐπαισχύνθητε ὦ Ἰουδαῖοι, οὕς ὁ ζωοδότης 

ἀνέστησεν, ὅν ὑμεῖς ἐκτείνατε φθονερῶς.
Πῶς οἱ νοεροί, ταγματάρχαι σε, Σωτήρ, ὁρῶντες, γυμνόν, ᾑμαγμένον, 

κατάκριτον, ἔφερον τὴν τόλμαν τῶν σταυρωτῶν;
Μύρον ἀληθῶς, σὺ ἀκένωτον ὑπάρχεις Λόγε· ὅθεν σοι καὶ μύρα 

προσέφερον, Μυροφόροι μύρα ζῶντι θεῷ.
Ἥλιος φαιδρόν, ἀπαστράπτει μετὰ νύκτα Λόγε· καὶ σὺ δ᾿ ἀναστὰς 

ἐξαστράψειας, μετὰ θάνατον φαιδρῶς ὡς ἐκ παστοῦ.
Ὕμνοις σου Χριστέ, νῦν τὴν σταύρωσιν καὶ τὴν ταφήν τε, ἅπαντες πιστοὶ 

ἐκθειάζομεν, οἱ θανάτου λυτρωθέντες σῇ ταφῇ.
Μέγα καὶ φρικτόν, Σῶτερ, θέαμα νῦν καθορᾶται! ὁ ζωῆς γὰρ πέλων 

παραίτιος, θάνατον ὑπέστη, ζωῶσαι θέλων πάντας.
Θρῆνον ἱερόν, δεῦτε ἄσωμεν Χριστῷ θανόντι, ὡς τὰ Μυροφόρα χαίρετε 

γύναια, ἀκουσώμεθα Ἑλλήνων γενεαί.

Δογματικά
Θεὸς καὶ ἄνθρωπος

Ἄνω σε Σωτήρ, ἀχωρίστως τῷ Πατρὶ συνόντα, κάτω δὲ νεκρὸν ἡπλωμένον 
γῇ, φρίττουσιν ὁρῶντα τὰ Σεραφείμ.

Κόλπων πατρικῶν, ἀνεκφοίτητος μείνας οἰκτίρμον, καὶ βροτὸς γενέσθαι 
εὐδόκησας, καὶ εἰς ᾍδην καταβέβηκας, Χριστέ.

Ἡ ἧττα τοῦ ᾍδη

Ἥλιον τὸ πρίν, Ἰησοῦς τοὺς ἀλλοφύλους κόπτων, ἔστησεν· αὐτὸν δὲ 
ἀπέκρυψας, καταβάλλων τὸν τοῦ σκότους ἀρχηγόν.
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ᾍδου μὲν ταφείς, τὰ βασίλεια, Χριστέ, συντρίβεις, θάνατον θανάτῳ δὲ 
θανατοῖς, καὶ φθορᾶς λυτροῦσαι τοὺς γηγενεῖς.

ᾍδης ὁ δεινός, συνετρόμαξεν ὅτε σὲ εἶδεν, ἥλιε τῆς δόξης ἀθάνατε, καὶ 
ἐδίδου τοὺς δεσμίους ἐν σπουδῇ.

Ἔφριξεν ὁρῶν, Σῶτερ, ᾍδης σε τὸν ζωοδότην, πλοῦτον τὸν ἐκείνου 
σκυλεύοντα, αἰωνίους τε ἐγείροντα νεκρούς.

Ἡ ἐπαναγωγὴ τοῦ Ἀδὰμ καὶ ἡ ἐξανάστασις τοῦ ἀνθρώπου

Κόκκος διφυής, ὁ φυσίζωος ἐν γῆς λαγόσι, σπείρεται σὺν δάκρυσι 
σήμερον, ἀλλὰ αὔριον βλαστάνει τὴν ζωήν.

Ὥσπερ πελεκάν, τετρωμένος τὴν πλευράν σου Λόγε, σοὺς θανόντας 
παῖδας ἐζώωσας, ἐπιστάξας ζωτικοὺς αὐτοῖς κρουνούς.

Νύττῃ τὴν πλευράν, καὶ ἡλοῦσαι, Δέσποτα, τὰς χεῖρας, πληγὴν ἐκ 
πλευρᾶς σου ἰώμενος, καὶ τὴν ἀκρασίαν χειρῶν τῶν προπατόρων.

Ἔπτηξεν Ἀδάμ, Θεοῦ βαίνοντος ἐν Παραδείσῳ, χαίρει δὲ πρὸς ᾍδην 
φοιτήσαντος, ἀναστὰς μὲν νῦν καὶ πάλαι πεπτωκώς.

Ὕπνωσεν Ἀδάμ, ἀλλὰ θάνατον πλευρᾶς ἐξάγει· σὺ δὲ νῦν ὑπνώσας Λόγε 
Θεοῦ, βρύεις ἐκ πλευρᾶς σου κόσμῳ ζωήν.

Ἔδυς ὑπὸ γῆν, ὁ φωσφόρος τῆς δικαιοσύνης, καὶ νεκροὺς ὥσπερ ἐξ ὕπνου 
ἐξήγειρας, ἐκδιώξας ἅπαν τὸ ἐν τῷ ᾍδη σκότος.

Ἔδυς ὑπὸ γῆν, ὁ τὸν ἄνθρωπον χειρί σου πλάσας, καὶ βροτῶν τὰ στίφη 
πτώματος ἥλιος, ἐξεγείρων παναλκεῖ σου δεξιᾷ.

Ρεῖθρα τῆς ζωῆς, ἡ προχέουσα Θεοῦ σοφία, τάφον ὑπεισδῦσα ζωοποιεῖ, 
τοὺς ἐν τοῖς ἀδύτοις ᾍδου μυχοῖς.

Ὕπνωσας μικρόν, καὶ ἐζώωσας τοὺς τεθνεῶτας, καὶ ἐξαναστὰς ἐξ-
ανέστησας τοὺς ὑπνοῦντας ἐξ αἰῶνος, ἀγαθέ.

Ἤρθης ἀπὸ γῆς, ἀλλ᾿ ἀνέβλυσας τῆς σωτηρίας, τὸν οἶνον ζωήρρυτε 
ἄμπελε. Δοξάζω σου τὸ πάθος καὶ τὸν σταυρόν.

Σὺ ὡς ὢν ζωῆς, χορηγός, Λόγε, τοὺς Ἰουδαίους, ἐν σταυρῷ ταθεὶς οὐκ 
ἐνέκρωσας, ἀλλ᾿ ἀνέστησας καὶ τούτων τοὺς νεκρούς.

Κάλλος Λόγε πρίν, οὐδὲ εἶδος ἐν τῷ πάσχειν ἔσχες, ἀλλ᾿ ἐξαναστὰς 
ὑπερέλαμψας, καλλωπίσας τοὺς βροτοὺς θείαις αὐγαῖς.
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Καταληκτήρια
Δόξα Πατρί.

Ἄναρχε Θεέ, συναΐδιε Λόγε καὶ Πνεῦμα, σκῆπτρα τῶν ἀνάκτων 
κραταίωσον, κατὰ πολεμίων ὡς ἀγαθός.

Καὶ νῦν, Θεοτοκίον
Τέξασα ζωήν, παναμώμητε ἁγνὴ Παρθένε, παῦσον Ἐκκλησίας τὰ 

σκάνδαλα, βράβευσον εἰρήνην ὡς ἀγαθή.
Καὶ πάλιν τὸ πρῶτον Τροπάριον

Ἄξιόν ἐστι, μεγαλύνειν σε τὸν ζωοδότην, τὸν ἐν τῷ σταυρῷ τὰς χεῖρας 
ἐκτείναντα, καὶ συντρίψαντα τὸ κράτος τοῦ ἐχθροῦ.

Στάσις τρίτη

Αἱ γενεαὶ πᾶσαι, ὕμνον τῇ ταφῇ σου, προσφέρουσι Χριστέ μου.
Καθελὼν τοῦ ξύλου, ὁ Ἀριμαθείας, ἐν τάφῳ σε κηδεύει.
Μυροφόροι ἦλθον, μύρα σοι Χριστέ μου, κομίζουσαι προφρόνως.
Δεῦρο πᾶσα κτίσις, ὕμνους ἐξοδίους προσοίσωμεν τῷ κτίστῃ.

Περιγραφικά - ἀφηγηματικά
Τὸ πάθος

Ἰκρίῳ προσεπάγης, ὁ πάλαι τὸν λαόν σου, στύλῳ νεφέλης σκέπων.

Ὄξος ἐποτίσθης, καὶ χολὴν οἰκτίρμον, τὴν πάλαι λύων γεῦσιν.

Ἡ ἔκστασις τῶν οὐρανίων δυνάμεων

Οὐράνιαι δυνάμεις, ἐξέστησαν τῷ φόβῳ, νεκρόν σε καθορῶσαι.

Ὁ θρῆνος τῆς Παρθένου

Ὕπτιον ὁρῶσα, ἡ πάναγνός σε Λόγε, μητροπρεπῶς ἐθρήνει.
Ἀνέκραζεν ἡ κόρη, θερμῶς δακρυρροοῦσα, τὰ σπλάχνα κεντουμένη.
Κλαίει καὶ θρηνεῖ σε, ἡ πάναγνός σου μήτηρ, Σωτήρ μου νεκρωθέντα.
Θρῆνον συνεκίνει, ἡ παναγνός σου μήτηρ, σοῦ Λόγε νεκρωθέντος.
Ἡ δάμαλις τὸν μόσχον, ἐν ξύλῳ κρεμασθέντα, ἠλάλαζεν ὁρῶσα. 
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Ἀνάστα Ζωοδότα, ἡ σὲ τεκοῦσα μήτηρ δακρυρροοῦσα λέγει.
Ὦ γλυκύ μου ἔαρ, γλυκύτατόν μου τέκνον, ποῦ ἔδυ σου τὸ κάλλος;
Ὦ φῶς τῶν ὀφθαλμῶν μου, γλυκύτατόν μου τέκνον, πῶς τάφῳ νῦν καλύπτῃ;
Δοξάζω σου Υἱέ μου, τὴν ἄκραν εὐσπλαχνίαν, ἧς χάριν ταῦτα πάσχεις.
Τὸν Ἀδὰμ καὶ Εὔαν, ἐλευθερῶσαι μῆτερ, μὴ θρήνει, ταῦτα πάσχω.

Ὁ προδότης καὶ οἱ σταυρωτές

Ὡς ἄφρων ὑπηρέτης, προδέδωκεν ὁ μύστης, τὴν ἄβυσσον σοφίας.
Τὸν ρύστην ὁ πωλήσας, αἰχμάλωτος κατέστη, ὁ δόλιος Ἰουδας.
Τρίβολοι καὶ παγίδες, ὁδοὶ τοῦ τρισαθλίου, παράφρονος Ἰούδα.
Πρὸς τὸν πυθμένα ᾍδου, κατήχθη ὁ προδότης, διαφθορᾶς εἰς φρέαρ.
Οὕς ἔθρεψε τὸ μάννα, ἐκίνησαν τὴν πτέρναν, κατὰ τοῦ εὐεργέτου.
Οὕς ἔθρεψε τὸ μάννα, φέρουσι τῷ Σωτῆρι, χολὴν ἅμα καὶ ὄξος.
Ἑβραίων παρανόμων, ἐν σκολιαῖς πορείαις, τρίβολοι καὶ παγίδες.
Κατὰ τὸν Σολομῶντα, βόθρος βαθὺς τὸ στόμα, Ἑβραίων παρανόμων.
Ὢ τῆς παραφροσύνης, καὶ τῆς χριστοκτονίας, τῆς τῶν προφητοκτόνων!
Διαφθορᾶς εἰς φρέαρ, συναπολοῦνται πάντες, οἱ ἄνδρες τῶν αἱμάτων.
Συναπολοῦνται πάντες, οἱ σταυρωταί σου Λόγε, Υἱὲ Θεοῦ παντάναξ.

Ἰωσήφ, Νικόδημος καὶ μυροφόροι

Φρίττουσιν οἱ νόες, τὴν ξένην καὶ φρικτήν σου, ταφὴν τοῦ πάντων κτίστου.

Φέρων πάλαι φεύγει, Σῶτερ, Ἰωσήφ σε, καὶ νῦν σε ἄλλος θάπτει.
Σῶμα τὸ ζωηφόρον, ὁ Ἰωσὴφ κηδεύει, μετὰ τοῦ Νικοδήμου.
Ἰωσὴφ κηδεύει, σὺν τῷ Νικοδήμῳ, νεκροπρεπῶς τὸν Κτίστην.
Γύναια σὺν μύροις, ἥκουσι μυρίσαι, Χριστὸν τὸ θεῖον μύρον.
Αἱ μυροφόροι  Σῶτερ, τῷ τάφῳ προσελθοῦσαι, προσέφερόν σοι μύρα.
Ἔρραναν τὸν τάφον, αἱ μυροφόροι μύρα, λίαν πρωῒ ἐλθοῦσαι (τρίς).

Δογματικά
Θάνατον θανάτῳ, σὺ θανατοῖς, Θεέ μου, θείᾳ σου δυναστείᾳ.
Πεπλάνηται ὁ πλάνος, ὁ πλανηθεὶς λυτροῦται, σοφίᾳ σῇ Θεέ μου.
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Ἀπορητικά - ἀποστροφές
Υἱὲ Θοῦ παντάναξ, Θεέ μου, πλαστουργέ μου, πῶς πάθος κατεδέξω;
Ὦ φρικτὸν καὶ ξένον, θέαμα, Θεοῦ Λόγε! πῶς γῆ σε συγκαλύπτει;
Ζωοδότα Σῶτερ, δόξα σου τῷ κράτει, τὸν ᾍδην καθελόντι.
Ἀνάστηθι Οἰκτίρμον, ἡμᾶς ἐκ τῶν βαράθρων, ἐξανιστῶν τοῦ ᾍδου.
Σπεῦσον ἐξαναστῆναι, τὴν λύπην λύων Λόγε, τῆς σὲ ἁγνῶς τεκούσης.
Ἰωσὴφ τρισμάκαρ, κήδευσον τὸ σῶμα, Χριστοῦ τοῦ ζωοδότου.
Ὡς νεκρὸν τὸν ζῶντα, σὺν μυροφόροις πάντες, μυρίσωμεν ἐμφρόνως.
Τοῖς πόθῳ τε καὶ φόβῳ, τὰ πάθη σου τιμῶσι, δίδου πταισμάτων λύσιν.
Εἰρήνην Ἐκκλησίᾳ, λαῷ σου σωτηρίαν, δώρησαι σῇ ἐγέρσει.

Καταληκτήρια
Δόξα Πατρί.

Ὦ Τριὰς Θεέ μου, Πατὴρ Υἱὸς καὶ Πνεῦμα, ἐλέησον τὸν κόσμον.
Καὶ νῦν. Θεοτοκίον.

Ἰδεῖν τὴν τοῦ Υἱοῦ σου, ἀνάστασιν Παρθένε, ἀξίωσον σοὺς δούλους.
Καὶ πάλιν τὸ πρῶτον Τροπάριον.

Αἱ γενεαὶ πᾶσαι, ὕμνον τῇ ταφῇ σου, προσφέρουσι Χριστέ μου.



Η  ΠΑΝΑΓΙΑ ΕΝΟΙΚΟΣ 
ΣΤΗΝ ΑΓΙΑΣΜΕΝΗ ΟΡΟΣΕΙΡΑ

ΤΟΥ ΠΕΝΤΑΔΑΚΤΥΛΟΥ 
ΝΙΚΟΥ ΟΡΦΑΝΙΔΗ, ΛΟΓΟΤΕΧΝΗ, ΠΡΩΗΝ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗ

ΤΟΥ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟΥ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟΥ ΚΥΠΡΟΥ Ζ 

Καθὼς ψηλαφοῦμε τὶς πληγὲς καὶ τὰ χαλάσματα τῆς ζωῆς μας, καθὼς 
ἐπιστρέφουμε στὴ λεηλατημένη πατρίδα μας, ἕτοιμοι γιὰ μιὰ ὅποια 
λύση προσμένουμε νὰ διασώσει τὴ ζωή μας καὶ τὰ ἀγαθά μας καὶ 

ὅσα ἄλλα,  μαζὶ μὲ τὴ συνέχεια τῆς παρουσίας μας στὴν ἱστορία, σκέφτομαι 
νὰ καταθέσω ἕνα ὁδοιπορικό,  μὲ τὰ μοναστήρια καὶ τὶς ἐκκλησίες, ποὺ 
μᾶς συνοδεύουν καὶ μᾶς σκέπουν, ἁγιάζοντας μυστικῶς τὸ βίο μας καὶ μᾶς 
διαζώζουν, ὡς προστασία καὶ παραμυθία καὶ χάρις Θεοῦ εἰς τὸν αἰῶνα.

Ψηλαφῶ, ἔτσι, στὸν ἠλεκτρονικὸ τόπο ὅλο ἐκεῖνο τὸ ἐκκλησιολογικὸ καὶ 
μοναστηριακὸ χρονικὸ καὶ ὁδοιπορικὸ ποὺ ἀναδεικνύει τὸν Πενταδάκτυλο 
ὡς «ΤΟ ΒΟΥΝΟ ΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΑΣ», καὶ διαβάζω ὅλα τὰ σχετικά, καὶ μένω 
ἔκπληκτος γι’ αὐτὴ τὴ μυστικὴ παρουσία καὶ προστασία καὶ σκέπη τῆς 
Παναγίας μέσα στοὺς αἰῶνες. Καὶ σκέφτομαι πὼς ἔπρεπε νὰ περάσουν χρόνια, 
γιὰ νὰ ὑποψιαστοῦμε πὼς παράστεκε δίπλα μας ἡ πολλαπλῶς ἁγιασμένη 
ὀροσειρὰ τοὺ Πενταδακτύλου, ὡς «τὸ βουνὸ τῆς Παναγίας», μὲ ὅλους τοὺς 
ἁγίους του καὶ ἐξόχως μὲ ὅλα ἐκεῖνα τὰ μοναστήρια τῆς Ὑπεραγίας Θεοτόκου, 
νὰ μᾶς φρουροῦν κατὰ τρόπο μυστικὸ καὶ στοργικό. Καὶ ἐσχάτως, σκέφτομαι, 
μὲ ὅλους τοὺς νεομάρτυρες τῆς εἰσβολῆς.

Μένω μόνο στὰ μοναστήρια τῆς Ὑπεραγίας Θεοτόκου στὸν Πεντα-
δάκτυλο: Παναγία Ἐλεοῦσα στὴν Καρπασία, Παναγία Περγαμηνιώτισσα, 
στὴν Ἀκανθοῦ, Παναγία Μελανδρύνα, ἀνατολικὰ τοῦ Ἁγίου Ἀμβροσίου, 
Ἀχειροποίητος στὴν ἀρχαία Λάμπουσα, ποὺ τὴν ἐπισκεπτόμαστε καὶ 
προσκυνούσαμε παιδιά. Ἔτσι καὶ στὴ Λιθράγκωμη ἡ Παναγία ἡ Κανακαριά. 
Κι ἀνάμεσά τους ἡ Παναγία τῆς Καντάρας, μὲ τοὺς μοναχοὺς ἐκείνους ποὺ 
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μαρτύρησαν καὶ ποὺ ἑορτάζουμε στὶς 19 Μαΐου, ἡ Παναγία τοῦ Τοχνιοῦ, 
ἔξω ἀπὸ τὶς Μάνδρες Ἀμμοχώστου, στὰ ἀνατολικά, ἡ Παναγία ἡ Ὑπάτη, 
δυτικὰ τοῦ μοναστηριοῦ τοῦ Ἀντιφωνητῆ Χριστοῦ, πάνω ἀπό τὸ χωριὸ Ἅγιος 
Ἀμβρόσιος, ἡ Παναγία ἡ Ἀψινθιώτισσα, ἕνα μοναστήρι ποὺ ὑπῆρξε ἕνα ἀπὸ 
τὰ σημαντικότερα τῆς μεσαιωνικῆς Κύπρου, ποὺ κατὰ τὸν χρονικογράφο τοῦ 
15ου αἰώνα Γεώργιο Βουστρώνιο σ’ αὐτὸ εἶχε μεταβεῖ γιὰ ἀποχαιρετιστήριο 
προσκύνημα, μαζὶ  μὲ ὅλο τὸ σῶμα τῶν εὐγενῶν, ἡ τελευταία βασίλισσα 
τῆς Κύπρου, ἡ Αἰκατερίνη Κορνάρο, ἡ Παναγία ἡ Ἀσπροφοροῦσα στὸ 
μαγευτικὸ ἀββαεῖο τοῦ Πέλλα Πάϊς, ἡ Παναγία ἡ Γαλατεροῦσα ἢ Στάζουσα, 
πιὸ πέρα, στὸν Καραβᾶ, κι ἡ Παναγία ἡ Κρινιώτισσα, στὴ Λάπηθο, κι ἡ 
Παναγία τῶν Καθάρων, στὴν νότια πλαγιὰ τῆς κορφῆς Κόρνος, δυτικὰ τοῦ 
χωριοῦ Λάρνακας τῆς Λαπήθου. Μοναστήρια ὅλα αὐτά. Καὶ σκέφτομαι 
καὶ τὴν Παναγία τῶν Περβολιῶν στὸ Δίκωμο, τόσα καὶ τόσα διάσπαρτα 
ξωκκλήσια καὶ παρεκκλήσια καὶ ναοὺς ἐνοριακοὺς στὰ σκαρφαλωμένα στὸν 
Πενταδάκτυλο χωριά μας, μέσα στὸ κῦμα τὸ ἁλμυρό καὶ τὰ ἀνθοφοροῦντα 
δάση καὶ πλαγιές. Καὶ στὸ μέσον ὁ Χριστὸς Ἀντιφωνητής, μὲ ἐκεῖνες τὶς 
ἐκπληκτικὲς τοιχογραφίες καὶ ἁγιογραφίες. Κι ὁ Ἅγιος Χρυσόστομος. Καὶ 
σκέφτομαι, ἀκόμα, πὼς ἐμεῖς στὴν Κυθρέα εἴχαμε ψηλὰ τὸν Πενταδάκτυλο 
τὴν Παναγία τὴν Πλατανιώτισσα, ποὺ τὴ λειτουργοῦσαν οἱ παπποῦδες μας 
μιὰ φορὰ τὸ χρόνο καὶ ποὺ τὰ ἐρείπιά της μᾶς ἀκολουθοῦσαν μυστικῶς. Ἔτσι 
οἱ ἱερεῖς ἀπὸ τὴν ἐνορία τοῦ Ἁγίου Ἀνδρονίκου ἀνέβαιναν στὸ βουνό, καὶ 
ἀνέπεμπον, ἑορτάζοντες, μέσα στὸ δάσος φωνὲς καὶ ὕμνους αἰνέσεως στὴν 
Ὑπεραγἰα Θεοτόκο. Κι ἐκεῖνο τὸ μοναστήρι τῆς Παναγίας τῆς Θεοτόκου καὶ 
τὴν Παναγία τὴ Χαρδακιώτισσα, μὲ τὴν ἱστορική της εἰκόνα. 

Σκέφτομαι, λοιπόν, πὼς ὅλα αὐτὰ μᾶς ἀκολουθοῦν - καὶ θὰ μᾶς 
ἀκολουθοῦν εἰς τὸν αἰῶνα - ὡς ψηλαφητὴ μαρτυρία τῆς Ἑλληνορθόδοξης 
παρουσίας μας σὲ τόπους ἁγιασμοῦ καὶ χάριτος. Κι ἀκούω τὶς νύχτες τὶς 
προσευχὲς καὶ τοὺς ψαλμοὺς καὶ τὶς μελωδίες νὰ ἀνεβαίνουν στὸν οὐρανό, 
μὲ τὰ κεριὰ νὰ ἀναβοσβήνουν καὶ τὰ καντήλια μπροστὰ στὶς εἰκόνες καὶ τὴν 
Ἁγία Τράπεζα. Καὶ τότε εἶναι ποὺ ἐπιστρέφω σὲ ἐκεῖνο τὸ «ἀνασήκωσε τὴν 
πλάτη κι ἀπόσεισέ τους, Πενταδάκτυλέ μου», τοῦ ποιητῆ Κώστα Μόντη, 
θρηνώντας γιὰ ὅσα πατεῖ ἡ ἀθλιότης καὶ βαρβαρότης τῶν καιρῶν, καθὼς ἐμεῖς 
ἀδύναμοι καὶ ἄθλιοι καὶ κατηραμένοι, γιὰ νὰ γυρίσω στὸν ἄλλο ποιητὴ ποὺ 
ἔγραψε γιὰ τὸν Ὀνήσιλο, ἀφεθήκαμε στὰ πάθη γιὰ νὰ εἰσέλθουν οἱ εἰσβολεῖς 
καὶ καταπατητὲς τῆς ἁγιασμένης πατρίδος μας.



ΚΑΡΝΑΒΑΛΙΣΤΕΣ 
ΤΗΣ ΦΙΛΑΝΘΡΩΠΙΑΣ

a
ΑΡΧΙΜΑΝΔΡΙΤΗ κ. ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΥ ΧΡΥΣΟΠΟΥΛΟΥ

 

Στο μέσον σχεδόν του Τριωδίου, της προπαρασκευαστικής περιόδου για 
την κατανυκτική Μεγάλη Τεσσαρακοστή, ο κυριακός λόγος  έρχεται  
να μας υπενθυμίσει την αρετή της ελεημοσύνης. Ως όρο σωτηρίας  

και θέας προσώπου Θεού θέτει ο Κύριος τη φιλανθρωπία.  

Εμείς,  αιχμαλωτισμένοι στην καλοπέρασή μας, ξεχάσαμε  ότι η θέση 
του έχοντος  την ανάγκη μας σήμερα μπορεί να είναι και δική μας  κάθε ώρα 
και στιγμή αύριο. Η πραγματικότητα  που βιώνει  η κοινωνία μας αρκετά 
τέτοια παραδείγματα φέρει. Έχοντας ο Χριστός τις προηγούμενες Κυριακές 
του Τριωδίου  καυτηριάσει την υποκριτική προσευχή  και υπογραμμίσει την 
πατρική  στοργή  μέσα στην ασωτία μας,  έρχεται πλέον να υπενθυμίσει και 
τη φιλανθρωπία.  Η ανυπαρξία  της  έγινε αφορμή ελέγχου και αιτία απώλειας 
κάποιων. 

Η υπενθύμιση από τον Χριστό της έμπρακτης  αγάπης ως υποχρέωσης, 
έχει αναφορά και στον τρόπο της. Πώς θα αντιμετωπίσουμε τον πόνο και το 
πρόβλημα του άλλου, του διπλανού, του αδελφού, του ξένου.  Υπερβαίνει η 
έκφραση  των φιλανθρωπικών συναισθημάτων μας τους δεσμούς αίματος ή 
καταγωγής. Όπως  πανανθρώπινο  ήταν και είναι το μήνυμα της σωτηρίας 
που εξαγγέλλει ο Ιησούς,  έτσι, χωρίς  σύνορα θα είναι η αγάπη μας για τον  
πάσχοντα.  Η ύψωση  τειχών και οι διαιρέσεις  κάθε άλλο παρά χριστιανική 
πράξη είναι.  

Στο Ευαγγέλιο που ακούγεται  στο μέσον του κατανυκτικού Τριωδίου 
συναντάμε τον Ιησού λίγο παράξενο. Τον βλέπουμε να χωρίζει και να 
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διακρίνει σε καλούς και κακούς. Στην ουσία βέβαια την διαίρεση την κάνουν 
τα έργα μας. Εμείς  με όσα πράττουμε, διαλέγουμε και τον χώρο όχι απλά που 
μας αξίζει, αλλά και που μας εκφράζει.  

Ο  Χριστός   υπάρχει στην Εκκλησία Του  και μάς ντύνει  με αγιότητα,  
μάς  ξεδιψά με ιδανικά, μάς θεραπεύει  από τα πάθη μας, μάς επισκέπτεται  
στη φυλακή της αμαρτίας και μάς επαναπατρίζει  στον Παράδεισο.  Κινήσεις 
που μόνο ο  μακρόθυμος  και πολυέλεος Θεός  τολμά και κάνει.  

Ο  Κύριος φάνηκε απαιτητικός. Ζητεί να μην βλέπουμε Εκείνον κατάματα, 
αλλά να βλέπουμε Εκείνον, στα μάτια τού ποικιλότροπα πονεμένου. Δεν 
απαιτεί να Τον φροντίσουμε ως Θεό, αλλά ζητεί να μεριμνούμε για τους 
άλλους ως παιδιά  Θεού.  Εκείνους  μάλιστα που προνόησαν  και βοήθησαν 
με πολλά ή λίγα, θα τους δώσει την άλλη ζωή, εκείνη που κερδίζουν οι 
αληθινά  συμπονετικοί και φιλάνθρωποι.  Στους άλλους τα πεπραγμένα τους 
θα γίνουν το όχημα  που θα τους απομακρύνει  από τη  θέα του Τριαδικού 
Θεού. Ο Ιησούς διδάσκει τη συμπόνια και η φωνή Του είναι αφυπνιστική 
στον λήθαργο μας και επαινετική  στα έργα  μας. 

Ο Χριστός με τον λόγο Του θέλει να μας  υπενθυμίσει  ότι όλα χάνονται. 
Κάθε ώρα και στιγμή γινόμαστε εμείς πεινασμένοι, γυμνοί, φυλακισμένοι,  
ασθενείς, ξένοι. Θα χρειαστούμε  βοήθεια και μάλιστα μπορεί να έρθει απ’  
εκεί που δεν την περιμένουμε. Είναι η έκπληξη της έκρηξης  των φιλάνθρωπων 
συναισθημάτων προσώπων ανύποπτων ότι θα έκαναν το παραμικρό για εμάς. 
Όλοι μάς χρειάζονται, για όλους ζούμε, κανείς δεν περισσεύει.  

Ο  λόγος  του Κυρίου είχε και μιαν άλλη διάσταση.  Μέσα  απ’  εκείνον μας 
βοηθά να βρούμε την αληθινή  αγάπη. Να ανταμώσουμε τον φιλάνθρωπο της 
ειλικρίνειας. Οι πράξεις μας να αποκτήσουν γνήσια  ελατήρια, χωρίς τη μάσκα 
της δήθεν φιλανθρωπίας. Η ψεύτικη φιλανθρωπία μετατρέπει την αληθινή 
συμπόνια σε καρναβάλι και τους εαυτούς μας  σε καρναβαλιστές  της. 

Γίναμε καρναβαλιστές στην ίδια τη ζωή μας, φορέσαμε πολλούς 
ρόλους, από φίλους  των ανθρώπων έως και σωτήρες τους. Το ονομάσαμε 
«φιλανθρωπία» και περιμέναμε ανταμοιβή πρώτα από τον κόσμο και ύστερα 
από τον Θεό. Κάποιοι ντύθηκαν με τη στολή του  ρυθμιστή της ζωής 
μας  από φιλάνθρωπα - όπως έλεγαν -  συναισθήματα,  ταυτόχρονα όμως 
εκμεταλλεύονταν τη βιωτή μας με σκάνδαλα και απολαβές. Οι στολές 
τους όμως εφθάρησαν, ο χρόνος φανέρωσε πόσο φρικτή και απαίσια 
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ήταν η πραγματικότητα, καθόλου φιλάνθρωπη. Το καρναβάλι της ζωής 
μας ή κάποιων γύρω μας, κατεβάζει αργά ή γρήγορα αυλαία και οι πάντες  
αποκαλύπτονται.  

Ταυτόχρονα, συνειδητοί κατά τα άλλα χριστιανοί, αν και μιλούν με 
αυστηρότητα για τα καρναβάλια, είναι εγκλωβισμένοι στα καρναβάλια 
της ψυχής τους. Το αυτό είναι και οι θρησκευόμενοι, οι τάχα ελεήμονες και 
αλληλοαγαπώμενοι  χριστιανοί, όντες μέλη  μιας κοινωνίας  ευημερούντων.

Οι μασκοφόροι της φιλανθρωπίας, και κατ’ επέκταση της αγιότητας, 
είναι οι δυστυχισμένοι της εκκλησιαστικής ζωής. Το τραγικό είναι ότι οι 
καρναβαλιστές  έξω από την Εκκλησία χαίρονται γι’ αυτό που κάνουν, έστω 
και αν διαρκεί  λίγες  ημέρες ή ώρες. Αυτοί  που είναι εντός Της  δεν ξέρουν  
να  χαρούν ούτε   καν  τη  μάσκα   της  πολυπροσωπίας τους.  Γίνονται εύκολα 
αντιληπτοί. Έτσι, ενώ τίποτα δεν χαίρονται στην εδώ ζωή, κρινόμενοι ως 
χριστιανοί υποκριτές και ψεύτικοι φιλάνθρωποι δεν θα χαρούν  ούτε  και την 
άλλη. Η κακομοιριά και η μιζέρια νομίζουν ότι θα είναι ευάρεστες στον Χριστό, 
αν και είναι Εκείνος είναι που συμβουλεύει απερίφραστα να χαιρόμαστε, να 
έχουμε θάρρος,  να μην είμαστε  οι υποκριτές  της ζωής, ιδιαίτερα σε θέματα  
προσευχής και ελεημοσύνης.   

Άλλες φορές, επιδεικνύουμε ως ποιμένουσα Εκκλησία τον κατάλογο  
φιλανθρωπικών δράσεών μας  όχι για να εξασφαλίσουμε  τη ματιά  Θεού ή  
να εξηγήσουμε παρερμηνείες, αλλά  ως επιχείρημα, όταν μερικοί μας μιλούν  
για  χωρισμό Εκκλησίας - Κράτους, ή όταν κλονίζεται η μισθοδοσία του ιερού 
κλήρου.  Μοιάζουμε ως μισθοφόροι της αγάπης και όχι ως αχθοφόροι της 
ανάγκης. Η αντίληψη περί φιλανθρωπίας  εύκολα γκρεμίζεται από τα έργα  
των ίδιων των εργατών της. Η συναντίληψη αντί να είναι φως στα σκοτάδια  
της απομόνωσης    γίνεται  πλέον όπλο στη φαρέτρα εκείνων που συσκοτίζουν 
την περί αγνής αγάπης διδασκαλία του Δομήτορα της Εκκλησίας μας Χριστού.   

Η κάθε μορφή φιλανθρωπίας είναι κριτήριο για να δικαιωθούμε ενώπιον 
Θεού αλλά και να δικαιώσουμε  την αποστολή μας ως ανθρώπων  και ως 
χριστιανών. Μπορεί να βιώνουμε κρίση χρημάτων, αλλά δεν πρέπει να 
επιτρέψουμε να γίνει κρίση αισθημάτων.    

Τη σωστή άσκηση της φιλανθρωπίας μας, ως προσώπων και ως ιδρυμάτων,  
θέλει να θέσει ο Κύριος μέσω της ιστορίας που ακούμε κάθε Κυριακή των 
Απόκρεω. Τη διδάσκει με την πολυμορφία που μπορεί να αποκτήσει κατά 
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περίσταση. Να γίνεται εκεί που δεν υφίστανται και να έχει ρόλο σωστικό 
εκεί που ασκείται. Στο πρόσωπο του άλλου, γνωστού ή ξένου, ανεξαρτήτου 
χρώματος ή θρησκεύματος, ας δούμε τον Κύριο. Δε θα Τον συναντήσουμε 
για να Τον παρακαλέσουμε, επειδή έτσι μάθαμε  μόνο να κάνουμε, αλλά για 
να Τον συντρέξουμε  στην ανάγκη Του και να Του ελαφρύνουμε τον πόνο 
Του. Πάντες έχουν δικαίωμα στη ζωή. Η ευμάρεια  και η αλόγιστη κατάχρηση 
αγαθών από την καταναλωτική κοινωνία του 21ου αιώνα στήνεται στον 
τοίχο  και πυροβολείται από τα λόγια  του Χριστού. Μακάρι ο κόσμος μας  να  
ξυπνήσει  σήμερα από τον κρότο τους, παρά αύριο από την περαιτέρω πτώση 
του.   



EΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΑ ΧΡΟΝΙΚΑ
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΣΤΑΣΕΙΣ
ΤΟΥ ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΟΥ ΚΥΠΡΟΥ

ΚΑΙ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΗΣ ΙΕΡΑΣ ΣΥΝΟΔΟΥ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ
ΚΑΤΑ ΤΟΥΣ ΜΗΝΕΣ  ΙΑΝΟΥΑΡΙΟ - ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟ

ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΟΥ ΚΥΠΡΟΥ ΚΥΡΙΟΥ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΥ Β΄
ΧΡΟΝΙΚΑ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2017

Ζ Ζ Ζ

ΚΥΡΙΑΚΗ
1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2017

Ο Μακαριώτατος Αρχιεπίσκοπος Κύπρου κ.κ. Χρυσόστομος προέστη  του 
Αρχιερατικού Συλλείτουργου, με την ευκαιρία της Δεσποτικής εορτής 
της Περιτομής του Κυρίου και της εορτής του Μεγάλου Βασιλείου στον 
Καθεδρικό  Ναό  του Αγίου Ιωάννου του Θεολόγου.
Ακολούθως, προέστη της Δοξολογίας  για το νέο έτος 2017. Μετά, 
δέχθηκε τις ευχές όλων παρισταμένων στην Ιερά Αρχιεπισκοπή. 

ΤΡΙΤΗ
3 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2017

Τέλεσε την καθιερωμένη τυπική διάταξη για το νέο έτος. Στη συνέχεια, 
έκοψε τη βασιλόπιτα και ευχήθηκε σε όλους τα δέοντα με την ευκαιρία της 
πρωτοχρονιάς.

ΤΕΤΑΡΤΗ 
4 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2017

Προήδρευσε της έκτακτης συνεδρίας της Ιεράς Συνόδου, στην οποία 
προσκλήθηκε η Α.Ε. ο Πρόεδρος της Κυπριακής Δημοκρατίας κ. Νίκος 
Αναστασιάδης,  ο οποίος συνοδευόταν από τον κυβερνητικό εκπρόσωπο, 
για να ενημερώσει τα Μέλη της Ιεράς Συνόδου για τις τρέχουσες εξελίξεις 
στο Κυπριακό, εν όψει και του νέου κύκλου  συνομιλιών στη Γενεύη.

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 
6 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2017

Προέστη του Αρχιερατικού Συλλείτουργου των Αγίων Θεοφανίων, στο 
οποίο συμμετείχε ο Μητροπολίτης  Πάφου κ. Γεώργιος, στον ιερό ναό 
Αγίων Αναργύρων. Στη συνέχεια τέλεσε τον καθιερωμένο καθαγιασμό των 
υδάτων στο λιμανάκι της Κάτω Πάφου.
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ΣΑΒΒΑΤΟ
7 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2016

Παρέστη στο επίσημο γεύμα που παρέθεσε ο Ηγούμενος της Ιεράς 
Βασιλικής και Σταυροπηγιακής Μονής Αποστόλου Βαρνάβα και 
Πρωτοσύγκελλος της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κύπρου Αρχιμανδρίτης 
κ. Ιωάννης Ιωάννου, στην Ιερά Αρχιεπισκοπή Κύπρου, με την ευκαιρία της 
ονομαστικής του εορτής.

ΚΥΡΙΑΚΗ
8 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2016

Προέστη της Θείας Λειτουργίας στον ιερό Ναό της του Θεού Σοφίας στο 
Στρόβολο και τέλεσε το μνημόσυνο του αειμνήστου Αλέκου Μιχαηλίδη.

ΤΡΙΤΗ
10 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2016

Τέλεσε αγιασμό και έκοψε τη βασιλόπιτα στο Ίδρυμα «Στέλιου 
Μαυρομμάτη».

ΠΕΜΠΤΗ
12 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2017

Τέλεσε αγιασμό και έκοψε τη βασιλόπιτα στο Ίδρυμα Αρχιεπισκόπου 
Μακαρίου του Γ΄.
Ακολούθως προήδρευσε της Συνεδρίας του Διοικητικού Συμβουλίου του 
Ιδρύματος.

ΚΥΡΙΑΚΗ
15 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2017

Προέστη της Θείας Λειτουργίας στον ιερό Ναό Αγίου Παύλου στον Άγιο 
Δομέτιο. 
Ακολούθως, τέλεσε το εθνικό μνημόσυνο του ήρωα του απελευθερω-
τικού αγώνα της ΕΟΚΑ Μάρκου Δράκου.  

ΔΕΥΤΕΡΑ 
16 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2017

Χοροστάτησε, κατά την ακολουθία του εσπερινού στον πανηγυρίζοντα 
ιερό Ναό Αγίου Αντωνίου Λευκωσίας.

ΤΡΙΤΗ
17 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2017

Προέστη της Θείας Λειτουργίας στον πανηγυρίζοντα ιερό Ναό Αγίου 
Αντωνίου Λευκωσίας.

ΤΕΤΑΡΤΗ
18 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2017

Το μεσημέρι παρέστη στο επίσημο γεύμα που παρέθεσε ο Μητροπολίτης 
Λεμεσού κ. Αθανάσιος, με την ευκαιρία των ονομαστηρίων του, στην Ιερά 
Μητρόπολη Λεμεσού.

ΠΕΜΠΤΗ
19 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2017

Τέλεσε Αγιασμό, έκοψε τη Βασιλόπιτα και ευχήθηκε τα δέοντα στο 
προσωπικό του τσιμεντοποιΐου Βασιλικού στη Λεμεσό.
Το απόγευμα παρέστη και χαιρέτησε την εκδήλωση μνήμης και τιμής για 
τον αείμνηστο Αρχιεπίσκοπο και Εθνάρχη Μακάριο Γ΄, με την ευκαιρία 
της συμπλήρωσης 40 χρόνων από την εκδημία του (1977-2017), στην 
παρουσία της Α.Ε. του Προέδρου της Ελληνικής Δημοκρατίας κ. Προκόπη 
Παυλόπουλου, ο οποίος ήταν και ο κύριος ομιλητής, και της Α.Ε. του 
Προέδρου της Κυπριακής Δημοκρατίας κ. Νίκου Αναστασιάδη. 
Ακολούθως, τέλεσε μαζί με τον Πρόεδρο της Ελληνικής Δημοκρατίας 
κ. Προκόπη Παυλόπουλο τα εγκαίνια της έκθεσης βυζαντινών εικόνων 
«Κυπριακῷ τῷ τρόπῳ».

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
20 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2016 

Τέλεσε αγιασμό και έκοψε τη βασιλόπιτα στις εγκαταστάσεις του 
τηλεοπτικού σταθμού "MEGA ΟΝΕ" και του ραδιοφωνικού σταθμού 
"Ο ΛΟΓΟΣ" και ευχήθηκε τα δέοντα στο προσωπικό με την ευκαιρία  του 
νέου έτους 2017.

ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΟΥ ΚΥΠΡΟΥ ΧΡΟΝΙΚΑ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ
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ΚΥΡΙΑΚΗ
22 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2017

Προέστη της Θείας Λειτουργίας στον ιερό Ναό Αρχαγγέλου Μιχαήλ  της 
αυτοστέγασης Λατσιών

ΔΕΥΤΕΡΑ
23 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2017

Τέλεσε αγιασμό και έκοψε τη βασιλόπιτα του ιερού Ναού Αγίου Γεωργίου 
στον Άγιο Δομέτιο.
Το απόγευμα χοροστάτησε κατά την ακολουθία του εσπερινού στην 
πανηγυρίζουσα Ιερά Μονή Αγίου Νεοφύτου στην Τάλα.

ΤΡΙΤΗ
24 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2017

Προέστη αρχιερατικού συλλείτουργου στην πανηγυρίζουσα Ιερά Μονή 
Αγίου Νεοφύτου στην Τάλα.

ΤΕΤΑΡΤΗ
25 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2017

Το μεσημέρι παρέστη στο επίσημο γεύμα που παρέθεσε ο Επίσκοπος 
Μεσαορίας κ. Γρηγόριος, με την ευκαιρία των ονομαστηρίων του, στην 
Ιερά Αρχιεπισκοπή Κύπρου.

ΠΕΜΠΤΗ
26 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2017

Δέχθηκε τον Μουφτή των Τουρκοκυπρίων Δρ. Talip Atalay και την κα 
Ελένη Χριστοδούλου, ακαδημαϊκό – ερευνήτρια  σε επιστημονικό κέντρο 
στη Γερμανία. 
Το μεσημέρι παρέθεσε γεύμα σε στελέχη του ομίλου «Λούης».

ΣΑΒΒΑΤΟ
28 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2017

Παρέστη στην τελετή ανακήρυξης της Πάφου ως Πολιτιστικής 
Πρωτεύουσας της Ευρώπης «ΠΑΦΟΣ 2017».

ΚΥΡΙΑΚΗ
29 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2017

Προέστη της Θείας Λειτουργίας στον ιερό Ναό Τιμίου Σταυρού στον 
Στρόβολο.

ΔΕΥΤΕΡΑ
30 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2017

Παρέστη συμπροσευχόμενος στο ιερό Βήμα, κατά την τέλεση της 
Θείας Λειτουργίας, με την ευκαιρία της εορτής των Τριών Ιεραρχών, 
στον Καθεδρικό ιερό Ναό Αγίου Ιωάννου. Στο τέλος αυτής τέλεσε το 
μνημόσυνο των Ιδρυτών, Ευεργετών, Σχολικών Εφόρων, Υπουργών 
Παιδείας, Εκπαιδευτικών και Σχολικών Υπαλλήλων των Σχολείων 
Λευκωσίας και κατέθεσε στέφανο στην προτομή του Αρχιεπισκόπου 
Σωφρονίου. Τον πρέποντα λόγο εκφώνησε ο  έντιμος Υπουργός Παιδείας 
και Πολιτισμού κ. Κώστας Καδής.
Το απόγευμα παρέστη στην εκδήλωση προς τιμή των Τριών Ιεραρχών και της 
Ημέρας των Ελληνικών Γραμμάτων, την οποία οργάνωσε η ιερά Αρχιεπισκοπή 
Κύπρου σε συνεργασία με τη  Θεολογική Σχολή της Εκκλησίας της Κύπρου και 
το Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού στην αίθουσα τελετών του Πολιτιστικού 
Ιδρύματος Αρχιεπισκόπου Μακαρίου του Γ΄.
Ομιλήτρια ήταν η Καθηγήτρια κα Βελουδία Σιδέρη-Παπαδοπούλου, 
Κοσμήτορας της Θεολογικής Σχολής Εκκλησίας Κύπρου, με θέμα: «Οι 
Τρεις Ιεράρχες ως ερμηνευτές της Αγίας Γραφής».

ΤΡΙΤΗ 
31 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2017

Δέχθηκε την πρέσβειρα της Σουηδίας κα Anna Olsson Vrang και τον 
Δήμαρχο Αμμοχώστου κ. Αλέξη Γαλανο.
Το απόγευμα παρέστη στην εκδήλωση του ιδρύματος "Φώτος Φωτιάδης" 
στην Πύλη Αμμοχώστου,  στην οποία τιμήθηκε ο διακεκριμένος 
καθηγητής της Γλωσσολογίας κ.  Γεώργιος Μπαμπινιώτης.

ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΟΥ ΚΥΠΡΟΥ  ΧΡΟΝΙΚΑ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ
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ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΟΥ ΚΥΠΡΟΥ ΚΥΡΙΟΥ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΥ Β΄
ΧΡΟΝΙΚΑ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2017

Ζ Ζ Ζ 

ΤΕΤΑΡΤΗ
1 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ  2017

Ο Μακαριώτατος Αρχιεπίσκοπος Κύπρου κ.κ. Χρυσόστομος δέχθηκε τον 
Πρέσβη της Γεωργίας Mr Revaz Lominadze, τον καθηγητή Γλωσσολογίας 
και πρώην Πρύτανη του Πανεπιστημίου Αθηνών κ. Γεώργιο Μπαμπινιώτη 
και τον Υφυπουργό Εξωτερικών της Ελλάδας κ. Τέρενς Κουΐκ στον οποίο 
και παρέθεσε γεύμα.

ΠΕΜΠΤΗ
2 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2017

Δέχθηκε τον αναπληρωτή Υπουργό Προστασίας του πολίτη κ. Νίκο 
Τόσκα, τον Επίσκοπο Βαβυλώνος κ. Θεόδωρο ο οποίος συνοδευόταν από 
τον έξαρχο του Πατριαρχείου Αλεξανδρείας στην Κύπρο π. Αθηνόδωρο 
Παπαευρυβιάδη  

ΚΥΡΙΑΚΗ
5 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2017

Προέστη της Θείας Λειτουργίας και κήρυξε στον Ιερό Ναό Αποστόλου 
Βαρνάβα και Αγίου Μακαρίου στη Δασούπολη. 
Ακολούθως, τέλεσε το μνημόσυνο των  κεκοιμημένων υπαλλήλων του ΡΙΚ.

ΔΕΥΤΕΡΑ
6 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2017

Παρέστη στην Ιερατική Σύναξη των κληρικών της Ιεράς Αρχιεπισκοπής 
Κύπρου στο Μέγα Συνοδικό της Ιεράς Αρχιεπισκοπής. Κύριος ομιλητής 
ήταν ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Μεσσηνίας κ. Χρυσόστομος. 
Ακολούθως παρέθεσε γεύμα στον Σεβασμιώτατο.

ΤΡΙΤΗ
7 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2017

Δέχθηκε τη βουλευτή του ΔΗ.ΣΥ. κα Στέλλα Κυριακίδου.
Παρέστη στην ομιλία του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Μεσσηνίας 
κ. Χρυσοστόμου, στο Μέγα Συνοδικό της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κύπρου, 
προς τους Επιθεωρητές Δημοτικής, Μέσης και Τεχνικής Εκπαίδευσης της 
Επαρχίας Λευκωσίας. 
Ακολούθως, ο Μακαριώτατος παρέθεσε γεύμα σε όλους τους παρισταμένους. 

ΤΕΤΑΡΤΗ
8 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2017

Δέχθηκε ομάδα Αιγυπτίων επιχειρηματιών στους οποίους και παρέθεσε 
γεύμα.
Το απόγευμα παρέστη στην εκδήλωση της Εταιρείας MC Digital Media 
στο Hilton Park Λευκωσίας.
Το βράδυ παρέθεσε δείπνο σε στελέχη της ERMES.  

ΠΕΜΠΤΗ
9 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2017

Το απόγευμα χοροστάτησε κατά την ακολουθία του εσπερινού στον 
πανηγυρίζοντα ιερό Ναό Αγίου Χαραλάμπους Γερίου.

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
10 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2017

Τέλεσε αγιασμό στο  κεντρικό  ταχυδρομείο Λευκωσίας, με την ευκαιρία 
της εορτής του Αγίου Ζήνωνος, προστάτου των Ταχυδρόμων.

ΚΥΡΙΑΚΗ
12 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2017

Προέστη της Θείας Λειτουργίας στον ιερό Ναό Αποστόλου Μάρκου στον 
Αρχάγγελο.

ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΟΥ ΚΥΠΡΟΥ ΧΡΟΝΙΚΑ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ
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ΔΕΥΤΕΡΑ
13 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2017

Προήδρευσε της πρώτης τακτικής Συνεδρίας της Ιεράς Συνόδου.
Το βράδυ παρέστη στο επίσημο γεύμα που παρέθεσε το Ανώτατο 
Δικαστήριο Κύπρου προς τιμή του Προέδρου του Ανωτάτου Δικαστηρίου 
της Ρωσικής Ομοσπονδίας και της συνοδίας αυτού στο ξενοδοχείο Ηilton 
στη Λευκωσία.

ΤΡΙΤΗ
14 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2017

Δέχθηκε τον Αρχιεπίσκοπο Μαρωνιτών κ. Joseph Sueif.
Το μεσημέρι δέχθηκε τον Πρόεδρο του Ανωτάτου Δικαστηρίου της 
Ρωσικής Ομοσπονδίας και δύο άλλους δικαστές, συνοδευόμενους από 
διάφορα πολιτικά πρόσωπα και επισήμους, στους οποίους και παρέθεσε 
επίσημο γεύμα.

ΠΕΜΠΤΗ
16 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2017

Δέχθηκε τον Μητροπολίτη Κένυας κ. Μακάριο στον οποίο παρέθεσε 
γεύμα, μαζί με όλο το προσωπικό της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κύπρου, με την 
ευκαιρία της Τσικνοπέμπτης.

ΚΥΡΙΑΚΗ
19 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2017

Προέστη της Θείας Λειτουργίας στον ιερό Ναό Παναγίας Παντανάσσης 
στην Πάφο και τέλεσε το μνημόσυνο του αειμνήστου Υπουργού Γεωργίου 
Ιωαννίδη

ΔΕΥΤΕΡΑ
20 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2017

Δέχθηκε τον Έπαρχο Λεμεσού κ. Κυριάκο Τσολάκη και τον Πρόεδρο του 
Αρείου Πάγου στον οποίο και παρέθεσε γεύμα.

ΤΡΙΤΗ
21 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2017

Παρέστη και χαιρέτησε το μαθητικό Συνέδριο, το οποίο διοργάνωσε η 
Ιερά Αρχιεπισκοπή Κύπρου σε συνεργασία με το Υπουργείο Παιδείας 
και Πολιτισμού και την Αστυνομία Κύπρου, με γενικό θέμα: "Ψηφιακή 
Τεχνολογία: αρωγός ή τροχοπέδη;", στην αίθουσα του Ιδρύματος 
Αρχιεπισκόπου Μακαρίου του Γ΄.
Ακολούθως, δέχθηκε τον Δήμαρχο Λύσης κ. Ανδρέα Καουρή, 
ποδοσφαιρική ομάδα 22 παιδιών από ποδοσφαιρικές ομάδες αποδήμων 
της Νέας Υόρκης και τον Πρόεδρο της Alpha Bank στον οποίο και 
παρέθεσε γεύμα.

ΤΕΤΑΡΤΗ
22 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2017

Δέχθηκε την πρέσβειρα της Ολλανδίας κα Nathalie Jaarsma και τον 
Σεβασμιώτατο Μητροπολίτη Ιορδανίας κ. Βενέδικτο στον οποίο και 
παρέθεσε γεύμα.
Το απόγευμα προήδρευσε της συνεδρία του Δ.Σ. ταμείου Μαραθωνίου 
αγάπης αγνοουμένων.

ΠΕΜΠΤΗ
23 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2017

Μετέβη  στο Προεδρικό Μέγαρο, όπου είχε κατ' ιδίαν συνάντηση με τον 
Πρόεδρο της Κυπριακής Δημοκρατίας κ. Νίκο Αναστασιάδη.
Ακολούθως, δέχθηκε την Ηγουμένη της Ιεράς Μονής Παναγίας 
Τρικουκιάς Χριστονύμφη Mοναχή. 
Το μεσημέρι δέχθηκε την Πρόεδρο του Αρείου Πάγου Αθηνών κα 
Βασιλική Θάνου στην οποία και παρέθεσε γεύμα. Στο γεύμα παρακάθησαν 
και μαθητές Γυμνασίου Κηφισίας.

ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΟΥ ΚΥΠΡΟΥ ΧΡΟΝΙΚΑ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ
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ΤΡΙΤΗ
28 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2017 Δέχθηκε τον Πρέσβη της Βραζιλίας κ. A. Claudio ACQUARONE.

ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗ ΠΑΦΟΥ ΚΥΡΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ 
 ΧΡΟΝΙΚΑ IANOYAΡIOY 2017

Ζ Ζ Ζ
ΚΥΡΙΑΚΗ

1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2017

Ο Πανιερώτατος Μητροπολίτης Πάφου κύριος Γεώργιος λειτούργησε, 
κήρυξε τον θείο λόγο και προέστη της δοξολογίας επί τη ευκαιρία του 
νέου έτους. Στη συνέχεια έκοψε την βασιλόπιτα για το εκκλησίασμα στο 
Συνοδικό της Ιεράς Μητροπόλεως Πάφου.

ΠΕΜΠΤΗ
5 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2017

Χοροστάτησε κατά την ακολουθία του εσπερινού, των Μεγάλων Ωρών, 
της Θείας Λειτουργίας και τέλεσε τον Μεγάλο Αγιασμό στον ιερό ναό 
Αγίου Σπυρίδωνος Γεροσκήπου.

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
6 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2017

Συλλειτούργησε με τον Αρχιεπίσκοπο Κύπρου, κατά την εορτή των 
Θεοφανείων, στον ιερό ναό Αγίων Αναργύρων Κάτω Πάφου.

ΚΥΡΙΑΚΗ
8 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2017 

Λειτούργησε και κήρυξε τον θείο λόγο στον ιερό ναό Παναγίας 
Παντανάσσης Πάφου.

ΔΕΥΤΕΡΑ
9 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2017 Έκοψε την βασιλόπιτα και μίλησε στον Αντικαρκινικό Σύνδεσμο Πάφου.

ΤΕΤΑΡΤΗ
11 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2017 Τέλεσε τον αγιασμό κατά την εγκαθίδρυση του νέου Δημάρχου Πάφου.

ΚΥΡΙΑΚΗ
15 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2017

Λειτούργησε και κήρυξε τον θείο λόγο  στον ιερό ναό Αγίας Μαρίνης στην 
Αγία Μαρίνα Χρυσοχούς.

ΔΕΥΤΕΡΑ
16 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2017 Τέλεσε τον αγιασμό στον Πυροσβεστικό Σταθμό Πάφου.

ΠΕΜΠΤΗ
19 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2017  

Παρέστη  του μνημοσύνου του Αρχιεπισκόπου Μακαρίου του Γ΄ στην Ιερά 
Μονή Χρυσορροϊατίσσης. 

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
20 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2017

Συνάντησε 15μελή ομάδα μαθητών του Α΄Λυκείου Σαλαμίνας και τους 
παρέθεσε γεύμα.

ΚΥΡΙΑΚΗ
22  ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2017

Συλλειτούργησε με Μητροπολίτη Αρκαδίας(Πατριαρχείο Αντιοχείας) στον 
ιερό ναό Αποστόλων Βαρνάβα και Παύλου Πάφου.
Το μεσημέρι έκοψε την βασιλόπιτα στα γραφεία του σωματείου 
«Αδούλωτη Κερύνεια» στην Πάφο.

ΔΕΥΤΕΡΑ
23 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2017

Τέλεσε τον αγιασμό στον Επαρχιακό Γραφείο Παιδείας Πάφου και έκοψε 
την βασιλόπιτα.

ΤΡΙΤΗ
24 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2017

Συλλειτούργησε με τον Αρχιεπίσκοπο Κύπρου και άλλους αρχιερείς στην 
πανηγυρίζουσα Ιερά Μονή Αγίου Νεοφύτου.

ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗ  ΠΑΦΟΥ  ΧΡΟΝΙΚΑ  ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ
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ΚΥΡΙΑΚΗ
29 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2017

Λειτούργησε και κήρυξε τον θείο λόγο στον ιερό ναό Αγίου Θεοδώρου 
Λετύμπου.

ΔΕΥΤΕΡΑ
30 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2017

Λειτούργησε και κήρυξε τον θείο λόγο στον Καθεδρικό ναό Αγίου 
Θεοδώρου Πάφου.
Το βράδυ παρέθεσε δεξίωση στην Ιερά Μητρόπολη στους εκπαιδευτικούς 
της Πάφου με την ευκαιρία της εορτής των Γραμμάτων.

ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗ ΠΑΦΟΥ ΚΥΡΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ 
 ΧΡΟΝΙΚΑ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2017

Ζ Ζ Ζ
ΠΕΜΠΤΗ

2 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2017
Ο Πανιερώτατος Μητροπολίτης Πάφου κύριος Γεώργιος λειτούργησε και 
κήρυξε τον θείο λόγο στον πανηγυρίζοντα ιερό ναό Παναγίας Πραιτωρίου. 

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
3 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2017

Παρέστη στην ορκωμοσία των νεοσυλλέκτων στο ΚΕΝ Πάφου.
Το απόγευμα παρέστη, στο οίκημα της ΣΕΚ Πάφου, στην παρουσίαση του 
βιβλίου του Δημήτρη Μικελλίδη «Τα ποιήματα που αγαπήσαμε».

ΚΥΡΙΑΚΗ
5 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2017

Λειτούργησε και κήρυξε τον θείο λόγο στον ιερό ναό αγίου Καλανδίωνος, 
προέστη του μνημοσύνου του ήρωα της κοινότητας Γεωργίου 
Παπαβερκίου και χειροθέτησε σε οικονόμο τον ιερέα της κοινότητας 
Χαράλαμπο Μικελλίδη.

ΤΡΙΤΗ
7 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2017 

Χοροστάτησε, κατά την ακολουθία του εσπερινού, και κήρυξε τον θείο 
λόγο στον πανηγυρίζοντα Καθεδρικό ναό Αγίου Θεοδώρου Πάφου. 

ΤΕΤΑΡΤΗ
8 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2017

Λειτούργησε στον  πανηγυρίζοντα Καθεδρικό ναό Αγίου Θεοδώρου 
Πάφου.

ΠΕΜΠΤΗ
9 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2017

Χοροστάτησε, κατά την ακολουθία του εσπερινού, και κήρυξε τον θείο 
λόγο στον πανηγυρίζοντα ιερό ναό Αγίου Χαραλάμπους Έμπας.

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
10 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2017

Λειτούργησε και κήρυξε τον θείο λόγο  στον πανηγυρίζοντα ιερό ναό 
Αγίου Χαραλάμπους Τραχυπέδουλας.

ΚΥΡΙΑΚΗ
12 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2017

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

  ΤΕΤΑΡΤΗ
15 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2017 Δέκτηκε την πρέσβειρα των ΗΠΑ. 

ΚΥΡΙΑΚΗ
19 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2017

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

ΚΥΡΙΑΚΗ
26 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2017 Λειτούργησε και κήρυξε τον θείο λόγο  στον ιερό ναό Παναγίας Αθηαίνου.

ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗ  ΠΑΦΟΥ  ΧΡΟΝΙΚΑ  ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ
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ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗ ΚΙΤΙΟΥ ΚΥΡΙΟΥ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΥ 
ΧΡΟΝΙΚΑ  ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2017

Ζ Ζ Ζ 
ΚΥΡΙΑΚΗ

1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2017

Ο Πανιερώτατος Μητροπολίτης Κιτίου κύριος Χρυσόστομος λειτούργησε 
και κήρυξε στον ιερό ναό Παναγίας Χρυσοπολιτίσσης στη Λάρνακα και 
προέστη της καθιερωμένης Δοξολογίας με την ευκαιρία του νέου έτους.

ΤΡΙΤΗ
3 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2017

Λειτούργησε στον Μητροπολιτικό ναό Σωτήρος στη Λάρνακα και 
προέστη του μνημοσύνου του μεγάλου ευεργέτη της Λάρνακας 
Δημητράκη Διανέλλου.

ΠΕΜΠΤΗ
5 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2017

Χοροστάτησε κατά την ακολουθία των Μεγάλων Ωρών και του Εσπερινού 
των Θεοφανείων και τέλεσε τη Θεία Λειτουργία του Μεγάλου Βασιλείου 
και τον Μεγάλο Αγιασμό στον Μητροπολιτικό ναό Σωτήρος. 

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
6 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ  2017 Λειτούργησε και κήρυξε στον ιερό ναό αγίου Λαζάρου στη Λάρνακα.

ΚΥΡΙΑΚΗ 
8 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2017 Λειτούργησε και κήρυξε στον ιερό ναό Τιμίου Προδρόμου στη Λάρνακα.

ΚΥΡΙΑΚΗ 
15 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2017

Λειτούργησε και κήρυξε στον ιερό ναό αγίου Ιωάννου του Ρώσου στοΝ 
Συνοικισμό Κόκκινες.

ΔΕΥΤΕΡΑ
16 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2017 Χοροστάτησε στον πανηγυρίζοντα ιερό ναό αγίου Αντωνίου στα Κελλιά.

ΤΡΙΤΗ 
17 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2017

Λειτούργησε και κήρυξε στο παρεκκλήσιο του αγίου Αντωνίου στη 
Λάρνακα.

ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗ ΚΙΤΙΟΥ ΚΥΡΙΟΥ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΥ 
ΧΡΟΝΙΚΑ  ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2017

Ζ Ζ Ζ
ΠΕΜΠΤΗ

9 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2017
Ο Πανιερώτατος Μητροπολίτης Κιτίου κύριος Χρυσόστομος χοροστάτησε 
στον πανηγυρίζοντα ιερό ναό αγίου Χαραλάμπους στη Λάρνακα.

ΚΥΡΙΑΚΗ
12 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2017

Λειτούργησε και κήρυξε στον ιερό ναό Παναγίας Φανερωμένης στη 
Λάρνακα.

ΚΥΡΙΑΚΗ 
19 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2017 Λειτούργησε και κήρυξε στον ιερό ναό αγίου Κυριακού στο Κίτι.

ΚΥΡΙΑΚΗ 
26 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2017

Λειτούργησε και κήρυξε στον ιερό αγίων Αυξεντίου και Ευσταθίου στο 
Συνοικισμό «Ζήνωνα» στη Λάρνακα. Το εσπέρας χοροστάτησε στον πρώτο 
κατανυκτικό εσπερινό στον Μητροπολιτικό ναό Σωτήρος.  

ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗ  ΚΙΤΙΟΥ  ΧΡΟΝΙΚΑ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ
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ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗ ΚΥΡΗΝΕΙΑΣ ΚΥΡΙΟΥ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΥ 
ΧΡΟΝΙΚΑ  ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2017

Ζ Ζ Ζ
ΚΥΡΙΑΚΗ

1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2017

Ὁ Πανιερώτατος Μητροπολίτης Κυρηνείας κύριος Χρυσόστομος 
συμμετείχε σέ ἀρχιερατικό Συλλείτουργο, προϊσταμένου τοῦ Πανιερω-
τάτου Μητροπολίτου Κωνσταντίας - Ἀμμοχώστου κ. Βασιλείου, στόν ἱερό 
Μητροπολιτικό ναό τοῦ Ἁγίου Γεωργίου στό Παραλίμνι.

ΔΕΥΤΕΡΑ
2 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2017

Χοροστάτησε κατά τή διάρκεια τοῦ Ὄρθρου καί τῆς Θείας Λειτουργίας 
στόν ἱερό ναό Παναγίας τῶν Εἰσοδίων Κοκκινοτριμιθιᾶς.

ΤΕΤΑΡΤΗ
4 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2017

Τέλεσε τόν Ἁγιασμό, ἔκοψε τή βασιλόπιτα καί βράβευσε τίς ἄριστες 
μαθήτριες  στό Προσφυγικό Σωματείο Λάρνακος Λαπήθου. Τό ἀπόγευμα 
τῆς ἴδιας ἡμέρας συμμετείχε στίς ἐργασίες τῆς Ἱερᾶς Συνόδου.

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
6 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2017

Χοροστάτησε κατά τή διάρκεια τοῦ Ὄρθρου καί τέλεσε τή Θεία 
Λειτουργία καί τόν μεγάλο Ἁγιασμό τῶν Θεοφανίων στόν ἱερό ναό Ἁγίου 
Μάμαντος Κυρηνείας στόν Συνοικισμό Α’ στήν  Κοκκινοτριμιθιά.

ΣΑΒΒΑΤΟ
7 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2017

Χοροστάτησε κατά τή διάρκεια τοῦ Ὄρθρου καί τέλεσε τή Θεία 
Λειτουργία στόν ἱερό ναό Ἁγίου Γεωργίου στό Μάμμαρι. Τό ἀπόγευμα 
τέλεσε τόν ἑσπερινό στόν ἱερό Μητροπολιτικό ναό ἀποστόλου Βαρνάβα 
στήν Κοκκινοτριμιθιά.

ΚΥΡΙΑΚΗ
8 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2017

Τέλεσε τή Θεία Λειτουργία στόν ἱερό Μητροπολιτικό ναό ἀποστόλου 
Βαρνάβα στήν Κοκκινοτριμιθιά.

ΣΑΒΒΑΤΟ
14 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2017

Ανέπεμψε δέηση καί ἔκοψε βασιλόπιτα γιά κάθε ἐνορία τῆς 
Μητροπολιτικῆς περιφέρειας Κυρηνείας.

ΚΥΡΙΑΚΗ
15 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2017

Χοροστάτησε κατά τή διάρκεια τοῦ Ὄρθρου καί τέλεσε τή Θεία 
Λειτουργία στόν ἱερό ναό Ἁγίου Μάμαντος στό Τραχώνι Λεμεσοῦ.

ΤΡΙΤΗ
17 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2017

Συγχοροστάτησε κατά τή διάρκεια τοῦ ἑσπερινοῦ, προϊσταμένου 
τοῦ ἑορτάζοντος Μητροπολίτου Λεμεσοῦ κ. Ἀθανασίου, στόν ἱερό 
Μητροπολιτικό ναό Παναγίας Παντανάσσης (Καθολικῆς) στή Λεμεσό.

ΚΥΡΙΑΚΗ
22 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2017

Χοροστάτησε κατά τή διάρκεια τοῦ Ὄρθρου καί τέλεσε τή Θεία 
Λειτουργία στόν ἱερό Μητροπολιτικό ναό ἀποστόλου Βαρνάβα στήν 
Κοκκινοτριμιθιά, καθώς καί τό ἱερό μνημόσυνο τοῦ μακαριστοῦ 
προκατόχου του κυροῦ Γρηγορίου.

ΚΥΡΙΑΚΗ
29 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2017

Χοροστάτησε κατά τή διάρκεια τοῦ Ὄρθρου καί τέλεσε τή Θεία Λειτουργία 
στόν ἱερό ναό τοῦ Ἁγίου Γεωργίου στό Μάμμαρι, καθώς καί τό ἱερό 
μνημόσυνο τῶν Ἐκπαιδευτικῶν, Ἐφόρων, Σχολικῶν Ὑπαλλήλων, Εὐεργετῶν 
καί Δωρητῶν τῶν Ἑλληνικῶν Ἐκπαιδευτηρίων τῆς Ἐπαρχίας Κερύνειας.

ΔΕΥΤΕΡΑ
30 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2017

Χοροστάτησε κατά τή διάρκεια τοῦ Ὄρθρου καί τῆς Θείας Λειτουργίας 
στόν ἱερό Μητροπολιτικό ναό ἀποστόλου Βαρνάβα στήν Κοκκινοτριμιθιά.

ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗ  ΚΥΡΗΝΕΙΑΣ  ΧΡΟΝΙΚΑ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ
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ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗ ΚΥΡΗΝΕΙΑΣ ΚΥΡΙΟΥ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΥ 
 ΧΡΟΝΙΚΑ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2017

      Ζ Ζ Ζ
ΚΥΡΙΑΚΗ

5 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2017

Ὁ Πανιερώτατος Μητροπολίτης Κυρηνείας κύριος Χρυσόστομος 
χοροστάτησε κατά τή διάρκεια τοῦ Ὄρθρου καί τέλεσε τή Θεία Λειτουργία 
στόν ἱερό ναό Ἁγίου Γεωργίου στό Γούρι.

ΠΕΜΠΤΗ
8 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2017

Τέλεσε τόν Ὄρθρο καί τή Θεία Λειτουργία στό ἱερό παρεκκλήσιο τῶν 
Εἰσοδίων τῆς Παναγίας τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Κυρηνείας.

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
10 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2017

Χοροστάτησε κατά τή διάρκεια τοῦ Ὄρθρου καί τῆς Θείας Λειτουργίας 
στόν ἱερό ναό Ἁγίου Μάμαντος Κυρηνείας στόν Συνοικισμό Α’ στήν  
Κοκκινοτριμιθιά.

ΚΥΡΙΑΚΗ
12 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2017

Χοροστάτησε κατά τή διάρκεια τοῦ Ὄρθρου καί τέλεσε τή Θεία 
Λειτουργία στόν ἱερό ναό Ἁγίου Προκοπίου, Μετόχιον τῆς Ἱερᾶς Μονῆς 
Κύκκου.

ΣΑΒΒΑΤΟ
18 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2017

Παρέστη συμπροσευχόμενος καί τέλεσε τά ἱερά Μνημόσυνα στόν ἱερό ναό 
Παναγίας τῶν Εἰσοδίων Κοκκινοτριμιθιᾶς. 

ΚΥΡΙΑΚΗ
19 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2017

Χοροστάτησε κατά τή διάρκεια τοῦ Ὄρθρου καί τέλεσε τή Θεία 
Λειτουργία στόν ἱερό ναό Τιμίου Προδρόμου στόν Κόρνο.

ΣΑΒΒΑΤΟ
25 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2017

Συγχοροστάτησε κατά τη διάρκεια τοῦ Ὄρθρου καί συλλειτούργησε μέ 
τόν Σεβασμιώτατο Ἀρχιεπίσκοπο Λύδδης κ. Δημήτριο στόν ἱερό Ναό τῆς 
Ἀναστάσεως στά Ἱεροσόλυμα.

ΚΥΡΙΑΚΗ
26 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2017

Παρέστη συμπροσευχόμενος κατά τή διάρκεια τοῦ Ὄρθρου καί τῆς Θείας 
Λειτουργίας στόν ἱερό ναό τῆς Ἀναστάσεως στά Ἱεροσόλυμα.

ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗ ΛΕΜΕΣΟΥ ΚΥΡΙΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ
 ΧΡΟΝΙΚΑ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2017

Ζ Ζ Ζ
ΚΥΡΙΑΚΗ

1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2017
Ὁ Πανιερώτατος Μητροπολίτης Λεμεσοῦ κύριος Ἀθανάσιος τέλεσε τή 
Θεία Λειτουργία στόν ἱερό ναό Ἁγίας Τριάδος Λεμεσοῦ.

ΤΡΙΤΗ
3 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2017

Τέλεσε τή Θεία Λειτουργία στήν ἱερά μονή Παναγίας Ἀμιρούς παρά τήν 
κοινότητα Ἀψιού.

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
6 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2017

Τέλεσε τή Θεία Λειτουργία τῶν Θεοφανείων στόν Καθεδρικό ναό Ἁγίας 
Νάπας Λεμεσοῦ. Μετά τό πέρας τοῦ Ἁγιασμοῦ ἐν πομπῇ κατευθύνθηκε 
στήν ἀποβάθρα τοῦ παλαιοῦ λιμανιοῦ  τῆς Λεμεσοῦ ὅπου ἔγινε ὁ 
καθιερωμένος ἁγιασμός τῶν ὑδάτων καί ἡ κατάδυση τοῦ Τιμίου Σταυροῦ.

ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗ  ΚΥΡΗΝΕΙΑΣ  ΧΡΟΝΙΚΑ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ
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ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
6 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2017

Τό βράδυ, μέ τήν εὐκαιρία τῆς ἑορτῆς τῶν Χριστουγέννων μέ τό παλαιό 
ἡμερολόγιο,  τέλεσε τή Θεία Λειτουργία  γιά τούς ρωσόφωνους 
χριστιανούς πού διαμένουν στήν πόλη μας, στό παρεκκλήσιο τοῦ 
Φιλανθρώπου Χριστοῦ στό Ζακάκι.

ΚΥΡΙΑΚΗ
8 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2017 Τέλεσε τή Θεία Λειτουργία στόν ἱερό ναό Παναγίας Γλυκιώτισσας.

ΚΥΡΙΑΚΗ
15 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2017

Τέλεσε τή Θεία Λειτουργία στόν ἱερο ναό Ἁγίων Κωνσταντίνου καί Ἑλένης 
τῆς κοινότητας Καντοῦ.

ΤΡΙΤΗ
17 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2017

Χοροστάτησε κατά τήν ἀκολουθία τοῦ ἑσπερινοῦ στόν μητροπολιτικό 
ναό Παναγίας Παντανάσσης (Καθολικῆς), συγχοροστατούντων τῶν 
Σεβασμιωτάτων Μητροπολιτῶν Νέας Κρήνης καί Καλαμαριᾶς κ.κ. Ἰου- 
στίνου, Κυρηνείας κ.κ. Χρυσοστόμου, Ταμασοῦ καί Ὀρεινῆς 
κ.κ. Ἡσαΐα καί τοῦ Θεοφιλεστάτου Ἐπισκόπου Ἀμαθοῦντος κ. Νικολάου. 

ΤΕΤΑΡΤΗ
18 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2017

Τήν ἡμέρα αὐτή, κατά τήν ὁποία ἦγε τά ὀνομαστήριά του, προεξῆρχε 
Ἀρχιερατικοῦ Συλλείτουργου στό Μητροπολιτικό Ναό Παναγίας 
Παντανάσσης (Καθολικῆς), συλλειτουργούντων τῶν Σεβασμιωτάτων 
Μητροπολιτῶν Βόστρων κ.κ. Τιμοθέου, Κωνσταντίας καί Ἀμμοχώστου 
κ.κ.Βασιλείου, Νέας Κρήνης καί Καλαμαριᾶς κ.κ.Ἰουστίνου καί τῶν 
Θεοφιλεστάτων Ἐπισκόπων Ἀρσινόης κ. Νεκταρίου, Ἀμαθοῦντος 
κ. Νικολάου καί Λήδρας κ. Ἐπιφανίου.
Κατά τή διάρκεια τῆς ἡμέρας ὁ ἑορτάζων  Μητροπολίτης Λεμεσοῦ δέχθηκε 
τίς εὐχές τοῦ Μακαριωτάτου Ἀρχιεπισκόπου Κύπρου κ.κ.Χρυσοστόμου, 
μελῶν τῆς Ἱερᾶς Συνόδου τῆς Ἐκκλησίας τῆς Κύπρου, τῶν ἀρχῶν τῆς 
πόλης καθώς καί πλήθους πιστῶν.

ΣΑΒΒΑΤΟ
21 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2017

Τέλεσε τή Θεία Λειτουργία στό ἱερό παρεκκλήσιο τῆς Παραμυθίας στό 
στρατόπεδο τῆς κοινότητας Τριμίκλινης.
Χοροστάτησε κατά τήν ἀκολουθία τοῦ ἑσπερινοῦ στήν Ἐξαρχία τοῦ 
Παναγίου Τάφου στή Λευκωσία.

ΚΥΡΙΑΚΗ
22 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2017

Τέλεσε τή Θεία Λειτουργία στόν ἱερό ναό Παναγίας τῆς κοινότητας 
Παραμύθας.

ΔΕΥΤΕΡΑ
23 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2017

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

ΤΡΙΤΗ
24 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2017

Συμμετέσχε σέ Ἀρχιερατικό Συλλείτουργο στήν πανηγυρίζουσα ἱερά 
Βασιλική καί Σταυροπηγιακή μονή Ἁγίου Νεοφύτου τοῦ Ἐγκλείστου στήν 
Πάφο, προεξάρχοντος τοῦ Μακαριωτάτου Ἀρχιεπισκόπου Κύπρου κ. κ. 
Χρυσοστόμου καί συλλειτουργούντων ἄλλων Ἀρχιερέων τῆς Ἐκκλησίας 
τῆς Κύπρου.

ΚΥΡΙΑΚΗ
29 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2017

Τέλεσε τή Θεία Λειτουργία στόν ἱερό ναό Ἁγίας Παρασκευῆς τῆς 
κοινότητας Ἐπισκοπῆς.

ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗ  ΛΕΜΕΣΟΥ  ΧΡΟΝΙΚΑ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ
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ΔΕΥΤΕΡΑ
30 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2017

Προεξῆρχε Ἀρχιερατικοῦ Συλλείτουργου μετά τοῦ Θεοφιλεστάτου 
Ἐπισκόπου Νιερί καί Ὄρους Κένυας κ. Νεοφύτου στόν ἱερό ναό Πέτρου 
καί Παύλου καί Ἁγίου Ἀρτεμίου Λεμεσοῦ. 

ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗ ΛΕΜΕΣΟΥ ΚΥΡΙΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ
 ΧΡΟΝΙΚΑ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2017

Ζ Ζ Ζ 

ΤΕΤΑΡΤΗ
1 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2017

Τέλεσε τή Θεία Λειτουργία κατά τή διάρκεια ἀγρυπνίας στήν ἱερά 
μονή Παναγίας τοῦ Μαχαιρᾶ, συλλειτουργούντων τοῦ Σεβασμιωτάτου 
Μητροπολίτου Ναϊρόμπι κ. κ. Μακαρίου καί τοῦ Θεοφιλεστάτου 
Ἐπισκόπου Λήδρας κ. Ἐπιφανίου.

ΚΥΡΙΑΚΗ
5 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2017 Τέλεσε τη Θεία Λειτουργία στόν ἱερό ναό Ἀποστόλου Ἀνδρέα Χαράκη.

ΤΡΙΤΗ
7 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2017

Τέλεσε τή Θεία Λειτουργία κατά τή διάρκεια ἀγρυπνίας στόν 
μητροπολιτικό ναό Παναγίας Παντανάσσης (Καθολικῆς).

ΠΕΜΠΤΗ
9 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2017

Χοροστάτησε κατά τήν ἀκολουθία τοῦ ἑσπερινοῦ στόν πανηγυρίζοντα 
ἱερό ναό Ἁγίου Χαραλάμπους τῆς κοινότητας Ἐρήμης.

ΚΥΡΙΑΚΗ
12 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2017

Τέλεσε τή Θεία Λειτουργία στόν ἱερό ναό Ἁγίων Παϊσίου Ἁγιορείτου καί 
Ἀρσενίου τοῦ Καππαδόκου.

ΠΕΜΠΤΗ
16 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2017

Χοροστάτησε κατά τήν ἀκολουθία τοῦ ἑσπερινοῦ στόν πανηγυρίζοντα 
ἱερό ναό Ἁγίου Θεοδώρου τῆς κοινότητας Μοναγρουλλίου.

ΚΥΡΙΑΚΗ
19 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2017

Τέλεσε τή Θεία Λειτουργία στόν ἱερό ναό Παναγίας Χρυσελεούσης 
τῆς κοινότητας Φασούλας κατά τή διάρκεια τῆς ὁποίας χειροθέτησε σέ 
πνευματικό τόν Αἰδεσιμολογιώτατο Πρεσβ. Πέτρο Παπαπαύλου.

ΚΥΡΙΑΚΗ
26 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2017

Τέλεσε τή Θεία Λειτουργία στόν ἱερό ναό Παναγίας Εὐαγγελίστριας Κάτω 
Πολεμιδιῶν κατά τή διάρκεια τῆς ὁποίας χειροτόνησε σέ διάκονο τόν 
κύριο Ἄγγελο Πανταζόπουλο.

ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗ ΜΟΡΦΟΥ ΚΥΡΙΟΥ ΝΕΟΦΥΤΟΥ
 ΧΡΟΝΙΚΑ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2017

Ζ Ζ Ζ
ΚΥΡΙΑΚΗ

1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2017

Ὁ Πανιερώτατος Μητροπολίτης Μόρφου κ. Νεόφυτος προέστη τῆς 
πανηγυρικῆς Δοξολογίας ἐπὶ τῇ εἰσόδῳ τοῦ νέου ἐνιαυτοῦ στὸν ἱερὸ ναὸ 
τοῦ Ἁγίου Γεωργίου τῆς κοινότητας Εὐρύχου.

ΚΥΡΙΑΚΗ
1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2017

Προέστη τῆς Ἀκολουθίας τοῦ πανηγυρικοῦ Ἑσπερινοῦ καὶ κήρυξε τὸν θεῖο 
λόγο στὸ πανηγυρίζον ἱερὸ Ἡσυχαστήριο τοῦ Ὁσίου Σεραφεὶμ τοῦ Σαρὼφ 
στὴ Σκουριώτισσα.

ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗ  ΛΕΜΕΣΟΥ  ΧΡΟΝΙΚΑ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ
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ΔΕΥΤΕΡΑ
2 ΙΑΝΟΥΑΡΊΟΥ 2017

Τέλεσε τὴ Θεία Λειτουργία καὶ κήρυξε τὸν θεῖο λόγο στὸ πανηγυρίζον ἱερὸ 
Ἡσυχαστήριο τοῦ Ὁσίου Σεραφεὶμ τοῦ Σαρὼφ στὴ Σκουριώτισσα.

ΠΕΜΠΤΗ
5 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2017 

Προέστη τῆς Ἀκολουθίας τοῦ Ὄρθρου, τῶν Μεγάλων Ὡρῶν καὶ τῆς 
Θείας Λειτουργίας καὶ τέλεσε τὸν Μέγαν Ἁγιασμὸν τῆς παραμονῆς τῶν 
Θεοφανείων στὴν ἱερὰ μονὴ τοῦ Ἁγίου Νικολάου παρὰ τὴν Ὀρούντα.

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
6 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2017

Τέλεσε τὴ Θεία Λειτουργία καὶ τὸν Μέγαν Ἁγιασμὸν τῶν Φώτων καὶ 
κήρυξε τὸν θεῖο λόγο στὸν ἱερὸ ναὸ τῆς Ἁγίας Μαρίνας στὴν κοινότητα 
Εὐρύχου. Ἀκολούθως, μετέβη ἐπικεφαλῆς πομπῆς στὸν ποταμὸ 
«Καρκώτη», ὅπου τέλεσε τὴν Ἀκολουθία τοῦ Ἁγιασμοῦ τῶν ὑδάτων. 

ΚΥΡΙΑΚΗ
8 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2017

Τέλεσε τὴ Θεία Λειτουργία καὶ κήρυξε τὸν θεῖο λόγο στὸν πανηγυρίζοντα 
ἱερὸ ναὸ τοῦ Τιμίου Προδρόμου τῆς κατεχόμενης κοινότητας  Ἀργακίου 
Μόρφου.

ΤΡΙΤΗ
10 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2017

Προέστη τῆς Ἀκολουθίας τῆς κοπῆς τῆς βασιλόπιτας στὸ Πολυδύναμο 
Κέντρο τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Μόρφου «Ἡ Σολέα» στὴν Εὐρύχου καὶ 
ἀπηύθυνε πατρικοὺς λόγους στοὺς τροφίμους, τοὺς συγγενεῖς τους, τὸ 
προσωπικὸ καὶ τοὺς φίλους τοῦ Ἱδρύματος.    

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
13 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2017

Προέστη τῆς (ἐκ μεταθέσεως) Ἀκολουθίας τῆς Ἀγρυπνίας ἐπὶ τῇ μνήμῃ 
τοῦ ὁσίου καί Θεοφόρου πατρὸς  ἡμῶν Νικηφόρου τοῦ Λεπροῦ στὸ 
Πολυδύναμο Κέντρο «Ἅγιος Ἀντώνιος» Περιστερώνας (Μόρφου). 
Στὸν χῶρο τοῦ Πολυδύναμου Κέντρου αὐτοῦ σύντομα θὰ ἀνεγερθεῖ 
παρεκκλήσιο ἐπ’ ὀνόματι τοῦ Ὁσίου Νικηφόρου τοῦ Λεπροῦ.

ΚΥΡΙΑΚΗ
15 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2017

Τέλεσε τὴ Θεία Λειτουργία καὶ κήρυξε τὸν θεῖο λόγο στὸν ἱερὸ ναὸ τοῦ  
Ἁγίου Κυπριανοῦ στὴν κοινότητα Μενίκου. Στὴ συνέχεια προέστη τῆς 
Ἐξοδίου Ἀκολουθίας τοῦ Ἐλευθερίου Ζαντῆ, ἀγνοουμένου κατὰ τὴν  
τουρκικὴ εἰσβολὴ τοῦ 1974.

ΔΕΥΤΕΡΑ
16 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2017

Προέστη τῆς Ἀκολουθίας τοῦ πανηγυρικοῦ Ἑσπερινοῦ καὶ κήρυξε τὸν θεῖο 
λόγο στὸν ἱερὸ ναὸ τῶν Ὁσίων Βαρνάβα καὶ Ἱλαρίωνος στὴν κοινότητα 
Περιστερώνας Μόρφου (Πανήγυρις τῆς κατεχομένης κοινότητας  
Μασσάρων  Μόρφου).

ΤΡΙΤΗ
17 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2017

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

ΤΕΤΑΡΤΗ
18 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2017

Παρακάθησε στὸ γεῦμα, ποὺ παρέθεσε ὁ Πανιερώτατος Μητροπολίτης 
Λεμεσοῦ κ. Ἀθανάσιος στὴν Ἱερὰ Μητρόπολη Λεμεσοῦ, μὲ τὴν εὐκαιρία 
τῶν ὀνομαστηρίων του.

ΚΥΡΙΑΚΗ
22 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2017

Τέλεσε τὴ Θεία Λειτουργία καὶ κήρυξε τὸν θεῖο λόγο στὸν ἱερὸ ναὸ τοῦ  
Ἁγίου Ἰωάννου Θεολόγου στὴν κοινότητα Κατυδάτων.

ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗ  ΜΟΡΦΟΥ  ΧΡΟΝΙΚΑ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ
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ΚΥΡΙΑΚΗ
29 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2017

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

ΔΕΥΤΕΡΑ
30 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2017

Συμμετέσχε στὴν 3η Συνάντηση (γιὰ τὸ ἀκαδημαϊκὸ ἔτος 2016-2017) τοῦ 
Ἐπιμορφωτικοῦ Σεμιναρίου Κλήρου τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Μόρφου, 
μὲ θέμα, «Ἡ δημιουργία καὶ ἡ πτώση τοῦ ἀνθρώπου», μὲ εἰσηγητὴ τὸν 
Αἰδεσιμολογιώτατο Πρεσβύτερο π. Μιχαὴλ Νικολάου.

ΤΡΙΤΗ
31 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2017 Μίλησε στοὺς μαθητὲς καὶ διδασκάλους τοῦ Δημοτικοῦ Σχολείου Δένειας.

ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗ ΜΟΡΦΟΥ ΚΥΡΙΟΥ ΝΕΟΦΥΤΟΥ
 ΧΡΟΝΙΚΑ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2017

Ζ Ζ Ζ
ΤΕΤΑΡΤΗ

1 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2017

Ὁ Πανιερώτατος Μητροπολίτης Μόρφου κ. Νεόφυτος προέστη τῆς 
Ἀκολουθίας τοῦ πανηγυρικοῦ Ἑσπερινοῦ καὶ κήρυξε τὸν θεῖο λόγο στὸν 
πανηγυρίζοντα ἱερὸ ναὸ Παναγίας στὴ Σκουριώτισσα.

ΠΕΜΠΤΗ
2 ΦΕΒΡΟΥΑΡΊΟΥ 2017

Τέλεσε τὴ Θεία Λειτουργία καὶ κήρυξε τὸν θεῖο λόγο στὸν πανηγυρίζοντα 
ἱερὸ ναὸ Παναγίας στὴ Σκουριώτισσα.

ΣΑΒΒΑΤΟ
4 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2017

Παρέστη συμπροσευχόμενος κατὰ τὴν τέλεση τῆς Θείας Λειτουργίας στὴν 
Ἱερὰ Μονὴ Παναγίας Χρυσοκουρδαλιωτίσσης στὸ Κούρδαλι. 

ΚΥΡΙΑΚΗ
5 ΦΕΒΡΟΥΑΡΊΟΥ 2017

Τέλεσε τὴ Θεία Λειτουργία καὶ κήρυξε τὸν θεῖο λόγο στὸν ἱερὸ ναὸ Ἁγίου 
Μάμαντος τῆς κοινότητας Ξυλιάτου.

ΤΡΙΤΗ
7 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2017

Προέστη τῆς Ἀκολουθίας τοῦ πανηγυρικοῦ Ἑσπερινοῦ καὶ κήρυξε τὸν 
θεῖο λόγο στὸν πανηγυρίζοντα ἱερὸ ναὸ Ἁγίου Θεοδώρου τῆς κοινότητας 
Ἁγίου Θεοδώρου (Σολέας). 

ΤΕΤΑΡΤΗ
8 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2017

Τέλεσε τὴ Θεία Λειτουργία καὶ κήρυξε τὸν θεῖο λόγο στὸν πανηγυρίζοντα 
ἱερὸ ναὸ Ἁγίου Θεοδώρου τῆς κοινότητας Ἁγίου Θεοδώρου (Σολέας). 

ΠΕΜΠΤΗ
9 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2017

Προέστη τῆς Ἀκολουθίας τοῦ πανηγυρικοῦ Ἑσπερινοῦ καὶ κήρυξε τὸν θεῖο 
λόγο στὸν πανηγυρίζοντα ἱερὸ ναὸ Ἁγίου Χαραλάμπους τῆς κοινότητας 
Δένειας.

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
10 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2017

Τέλεσε τὴ Θεία Λειτουργία καὶ κήρυξε τὸν θεῖο λόγο στὸν πανηγυρίζοντα 
ἱερὸ ναὸ Ἁγίου Χαραλάμπους τῆς κοινότητας Δένειας.

ΣΑΒΒΑΤΟ
11 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2017

Μίλησε σὲ ἐκδήλωση τοῦ Χριστιανικοῦ Συνδέσμου Γυναικῶν Δασούπολης 
Λευκωσίας, μὲ θέμα: «Ὁ Γέρων Ἰάκωβος Τσαλίκης».

ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗ  ΜΟΡΦΟΥ  ΧΡΟΝΙΚΑ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ
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ΚΥΡΙΑΚΗ
12 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2017

Τέλεσε τὴ Θεία Λειτουργία, κήρυξε τὸν θεῖο λόγο καὶ προέστη τοῦ ἐτησίου 
μνημοσύνου τῶν ἀειμνήστων Δημάρχων Μόρφου καὶ τοῦ ἀειμνήστου 
Ὑπουργοῦ Παιδείας καὶ Θρησκευμάτων τῆς Ἑλλάδος Λουκῆ Ἀκρίτα στὸν 
ἱερὸ ναὸ Ἁγίας Βαρβάρας στὸ Πλατὺ Ἀγλαντζιᾶς.  

ΠΕΜΠΤΗ
16 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2017

Προέστη τῆς Ἀκολουθίας τοῦ πανηγυρικοῦ Ἑσπερινοῦ καὶ κήρυξε τὸν θεῖο 
λόγο στὸν πανηγυρίζοντα ἱερὸ ναὸ τοῦ Ἁγίου Αὐξιβίου τῆς κοινότητας  
Ἀστρομερίτη.

ΚΥΡΙΑΚΗ
19 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2017

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

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
24 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2017

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

ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΑΣ ΚΑΙ ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΥ ΚΥΡΙΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ
ΧΡΟΝΙΚΑ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ  2017

Ζ Ζ Ζ
ΚΥΡΙΑΚΗ

01 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2017

Αρχιερατικό Συλλείτουργο στον Μητροπολιτικό  Ναό  Αγίου   Γεωργίου 
Παραλιμνίου, προϊσταμένου του  εορτάζοντος Πανιερωτάτου Μητρο- 
πολίτου Κωνσταντίας – Αμμοχώστου κ. Βασιλείου και συλ- 
λειτουργούντων των: Πανιερωτάτου Μητροπολίτη Κυρηνείας κ. Χρυσο- 
στόμου και των Θεοφιλεστάτων Επισκόπων Αρσινόης κ. Νεκταρίου και 
Αμαθούντος κ. Νικολάου. 

ΚΥΡΙΑΚΗ
01 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2017

Στη συνέχεια ο εορτάζων Πανιερώτατος Μητροπολίτης Κωνσταντίας 
κ. Βασίλειος δέχθηκε τις ευχές κλήρου και λαού στο Μέγα Συνοδικό 
της Μητροπόλεως. Ακολούθως παρατέθηκε επίσημο γεύμα στο Μέγα 
Συνοδικό της Μητροπόλεως.  Στο γεύμα παρακάθησαν ο Μακαριώτατος 
Αρχιεπίσκοπος Κύπρου κ.κ. Χρυσόστομος Β΄ κληρικοί της Μητροπόλεως 
και άλλοι προσκεκλημένοι.

ΠΕΜΠΤΗ 
05 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2017

Τέλεσε τη Θεία Λειτουργία στον Ιερό Ναό Αγίου Δημητρίου στο 
Παραλίμνι και τέλεσε τον Μεγάλο Αγιασμό της παραμονής των 
Θεοφανείων.
Τελετή Αγιασμού των Υδάτων στο παρεκκλήσιο του Αγίου Νικολάου στο 
Παραλίμνι.

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 
06 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2017

Τέλεσε τη Θεία Λειτουργία στον Ιερό Ναό Παναγίας στην Αγία Νάπα και 
τέλεσε τον Μεγάλο Αγιασμό των Θεοφανείων. Στη συνέχεια προέστη της 
τελετής του καθαγιασμού των Υδάτων. 

ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗ  ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΑΣ ΚΑΙ ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΥ  ΧΡΟΝΙΚΑ  ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ
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ΚΥΡΙΑΚΗ 08 – ΔΕΥΤΕΡΑ 
16 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2017

Τέλεσε τη Θεία Λειτουργία στον Ιερό Ναό Αγίας Βαρβάρας στο 
Παραλίμνι. 
Μετέβη στο Παρίσι για να συμμετάσχει στις εργασίες του Μικτού 
Διαλόγου Ορθοδόξων και Ρωμαιοκαθολικών.  

ΤΕΤΑΡΤΗ 
18 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2017

Συμμετοχή στο Αρχιερατικό   Συλλείτουργο στον Μητροπολιτικό  Ναό   
Παναγίας Παντανάσσης στη Λεμεσό με την ευκαιρία της ονομαστικής 
εορτής του Πανιερωτάτου Μητροπολίτου Λεμεσού  κ. Αθανασίου.

ΠΕΜΠΤΗ 
19 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 207

Παρέστη στην τέταρτη διάλεξη του Σαλαμίνιου Ελεύθερου Πανεπιστημίου 
Αμμοχώστου

ΚΥΡΙΑΚΗ 
22 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2017

Τέλεσε τη Θεία Λειτουργία  στον Ιερό Ναό Παναγίας Αγίας Νάπας. Μετά 
το τέλος της Θείας Λειτουργίας τέλεσε το μνημόσυνο του μακαριστού 
Δημάρχου Αγίας Νάπας Αντώνη Τσόκκου. 

ΤΕΤΑΡΤΗ 
25 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2017

Παρέστη στην εκδήλωση για την εορτή των Ελληνικών Γραμμάτων στην 
αίθουσα εκδηλώσεων του Δήμου Παραλιμνίου.

ΚΥΡΙΑΚΗ
 29 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2017 Τέλεσε τη Θεία Λειτουργία στον Ιερό Ναό Αγίου Δημητρίου Βρυσούλων. 

ΔΕΥΤΕΡΑ
 30 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2017 Παρέστη στα εγκαίνια της θεολογικής Σχολής στη Λευκωσία. 

ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΑΣ ΚΑΙ ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΥ ΚΥΡΙΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ
ΧΡΟΝΙΚΑ  ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ  2017

      Ζ Ζ Ζ
ΣΑΒΒΑΤΟ

04 ΦΕΒΡΟΥΑΡΊΟΥ 2017

Ο Πανιερώτατος Μητροπολίτης Κωνσταντίας κ. Βασίλειος τέλεσε την 
κηδεία του ήρωα Κωστάκη Αρτυματά στον Μητροπολιτικό Ναό Αγίου 
Γεωργίου Παραλιμνίου.

ΚΥΡΙΑΚΗ
05 ΦΕΒΡΟΥΑΡΊΟΥ 2017

Τέλεσε τη Θεία Λειτουργία στον Μητροπολιτικό Ναό Αγίου Γεωργίου 
Παραλιμνίου.

ΠΕΜΠΤΗ
09 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2017

Παρέστη στην πέμπτη διάλεξη του Σαλαμίνιου Ελεύθερου Πανεπιστημίου 
Αμμοχώστου στη Μητρόπολη.

ΣΑΒΒΑΤΟ
11 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2017

Τέλεσε τη Θεία Λειτουργία στον Μητροπολιτικό Ναό Αγίου Γεωργίου 
Παραλιμνίου, κατά τη διάρκεια της οποίας τέλεσε την εις Διάκονο 
χειροτονία του θεολόγου Νικόλα  Παπαντωνίου.

ΚΥΡΙΑΚΗ
12 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2017

Τέλεσε τη Θεία Λειτουργία στον  Ιερό Ναό Αγίων Πάντων στη Δερύνεια.  
Μετά το τέλος της Θείας Λειτουργίας τέλεσε το μνημόσυνο του                      
ήρωα Δημητράκη Χριστοδούλου.
Τέλεσε την κηδεία του ήρωα Συμεών Γλυκαίνου στον Μητροπολιτικό Ναό 
Αγίου Γεωργίου Παραλιμνίου.

ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗ  ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΑΣ ΚΑΙ ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΥ  ΧΡΟΝΙΚΑ  ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ
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ΔΕΥΤΕΡΑ
13 ΦΕΒΡΟΥΑΡΊΟΥ 2017 Έλαβε μέρος στις εργασίες της Ιεράς Συνόδου της Εκκλησίας της Κύπρου.

ΚΥΡΙΑΚΗ
19 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2017 Τέλεσε τη Θεία Λειτουργία στον Ιερό Ναό  Αγίου Δημητρίου Παραλιμνίου.

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
24 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2017 Προήδρευσε της συνεδρίας της Θρονικής Επιτροπής της Μητροπόλεως.

ΚΥΡΙΑΚΗ
26 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2017

Τέλεσε τη Θεία Λειτουργία στον Ιερό Ναό  Αποστόλων Πέτρου και 
Παύλου στο Αυγόρου. Μετά το τέλος της Θείας Λειτουργίας τέλεσε τα 
Μνημόσυνα Αγωνιστών ΕΟΚΑ .

 
ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗ ΚΥΚΚΟΥ ΚΑΙ ΤΗΛΛΥΡΙΑΣ ΚΥΡΙΟΥ ΝΙΚΗΦΟΡΟΥ

ΧΡΟΝΙΚΑ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2017

  Ζ Ζ Ζ
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ

6 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2017

Ὁ Πανιερώτατος Μητροπολίτης Κύκκου τέλεσε τή Θεία Λειτουργία 
στόν ἱερό ναό ἁγίου Προκοπίου στό Μετόχιο τῆς Παναγίας τοῦ Κύκκου 
στή Λευκωσία καί κήρυξε τόν θεῖο λόγο. Ἀκολούθως τέλεσε τόν μεγάλο 
ἁγιασμό τῆς καταδύσεως τοῦ Τιμίου Σταυροῦ στή δεξαμενή τῶν κήπων 
τοῦ Μετοχίου.

ΠΕΜΠΤΗ
19 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2017

Παρέστη στό Ἵδρυμα Ἀρχιεπισκόπου Μακαρίου, σέ εκδήλωση μνήμης 
καί τιμῆς γιά τόν ἀείμνηστο Ἀρχιεπίσκοπο Μακάριο Γ’, μέ τήν εὐκαιρία 
συμπλήρωσης 40 χρόνων ἀπό τήν ἐκδημία του.

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
20 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2017 Δέχθηκε τόν κ. Σιζόπουλο, Πρόεδρο Ἐπιτροπῆς Ἄμυνας.

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
27 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2017 Δέχθηκε τόν Ὑπουργό Γεωργίας κ. Κουγιάλη στόν ὁποῖο παρέθεσε γεῦμα.

ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗ ΚΥΚΚΟΥ ΚΑΙ ΤΗΛΛΥΡΙΑΣ ΚΥΡΙΟΥ ΝΙΚΗΦΟΡΟΥ
ΧΡΟΝΙΚΑ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2017

Ζ Ζ Ζ
ΚΥΡΙΑΚΗ

12 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2017

Ὁ Πανιερώτατος Μητροπολίτης Κύκκου τέλεσε τή Θεία Λειτουργία στόν 
Καθεδρικό ἱερό ναό ἁγίων Κωνσταντίνου καί Ἑλένης στόν Κ. Πύργο 
Τηλλυρίας καί τέλεσε τό ἐθνικό μνημόσυνο τῶν ἡρώων Ἀξιωματικῶν 
(ΜΧ) Ἀνδρέα Ἡρακλέους καί Σωκράτη Κωνσταντινίδη.

ΔΕΥΤΕΡΑ
13 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2017

Παρέστη στή συνεδρία τῆς Ἱερᾶς Συνόδου στήν Ἱερά Ἀρχιεπισκοπή 
Κύπρου.

ΚΥΡΙΑΚΗ
19 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2017

Τέλεσε τή Θεία Λειτουργία στόν Καθεδρικό ἱερό ναό ἁγίου Νικολάου στό 
Ἐπισκοπειό καί τέλεσε τό μνημόσυνο τῆς Εἰρήνης Κουλέρμου.

ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗ  ΚΥΚΚΟΥ ΚΑΙ ΤΗΛΛΥΡΙΑΣ ΧΡΟΝΙΚΑ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ
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ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗ ΤΑΜΑΣΟΥ ΚΑΙ ΟΡΕΙΝΗΣ ΚΥΡΙΟΥ ΗΣΑΪΟΥ
ΧΡΟΝΙΚΑ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2017

           Ζ Ζ Ζ
ΔΕΥΤΕΡΑ

2 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2017

Ο Πανιερώτατος Μητροπολίτης Ταμασού και Ορεινής κ. Ησαΐας παρέστη 
στην τελετή εγκαθίδρυσης της νέας Δημάρχου και του Δημοτικού 
Συμβουλίου του Δήμου Λακατάμειας και τέλεσε τον Αγιασμό.

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
6 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2017

Λειτούργησε στον ιερό ναό Παναγίας Οδηγήτριας στο Παλαιομέτοχο, 
κήρυξε τον θείο λόγο και τέλεσε τον Μέγα Αγιασμό. Στη συνέχεια 
προέστη της Ακολουθίας του Αγιασμού των Υδάτων στον Υδατοφράκτη 
Κλήρου.

ΣΑΒΒΑΤΟ
7 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2017

Παρέστη στη Θεία Λειτουργία των Χριστουγέννων (κατά το Ρωσικό 
Τυπικό), που τελέστηκε στον Καθεδρικό Ναό του Αγίου Νικολαόυ στο 
Επισκοπειό και κήρυξε τον θείο λόγο.

ΚΥΡΙΑΚΗ
8 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2017

Λειτούργησε στον ιερό ναό του Αγίου Γεωργίου στην Πάνω Δευτερά και 
κἠρυξε τον θείο λόγο.

ΤΕΤΑΡΤΗ
11 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2017

Συναντήθηκε με τον Πρύτανη του Πανεπιστημίου Λευκωσίας.
Το εσπέρας προέστη ολονυκτίου Αγρυπνίας στην Ιερά Μονή του Αγίου 
Ηρακλειδίου στο Πολιτικό.

ΚΥΡΙΑΚΗ 
15 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2017

Λειτούργησε στον Καθεδρικό Ναό του Αγίου Νικολάου στο Επισκοπειό, 
κήρυξε τον θείο λόγο και τέλεσε το Εθνικό Μνημόσυνο του Ήρωα του 
Απελευθερωτικού Αγώνα της Ε.Ο.Κ.Α. 1955-59 Παντελή Κατελάρη.  

ΔΕΥΤΕΡΑ
16 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2017 Συναντήθηκε με τη Δήμαρχο Λακατάμειας κα Φωτούλα Χατζήπαπα.    

ΤΡΙΤΗ
17 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2017

Συγχοροστάτησε με τον Πανιερώτατο Μητροπολίτη Λεμεσού κ. Αθανάσιο 
και άλλους Αρχιερείς κατά την ακολουθία του Εσπερινού της εορτής του 
Αγίου Αθανασίου στον Μητροπολιτικό Ναό Παναγίας Παντανάσσης 
Καθολικής στη Λεμεσό και κήρυξε τον θείο λόγο.

ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗ ΤΑΜΑΣΟΥ ΚΑΙ ΟΡΕΙΝΗΣ ΚΥΡΙΟΥ ΗΣΑΪΟΥ
ΧΡΟΝΙΚΑ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2017

       Ζ Ζ Ζ
ΤΡΙΤΗ

14 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2017
Ο Πανιερώτατος Μητροπολίτης Ταμασού και Ορεινής κ. Ησαΐας είχε 
συνάντηση με τον Υπουργό Εσωτερικών κ. Σωκράτη Χάσικο.

ΠΕΜΠΤΗ
16 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2017

Δέχτηκε επίσκεψη των Σεβασμιωτάτων Μητροπολιτών Μαντινείας και 
Κυνουρίας κ. Αλεξάνδρου και Εδέσσης κ. Ιωήλ, που συνοδεύονταν από 
Κληρικούς των Μητροπόλεών τους.

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 
17 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2017 Προήδρευσε συνεδρίας της Θρονικής Επιτροπής της Μητροπόλεως.

ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗ  ΤΑΜΑΣΟΥ ΚΑΙ ΟΡΕΙΝΗΣ  ΧΡΟΝΙΚΑ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ
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ΚΥΡΙΑΚΗ
19 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2017

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

ΔΕΥΤΕΡΑ
20 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2017 Δέχτηκε επίσκεψη νέων, μελών του Συλλόγου «Παγκύπριος» Νέας Υόρκης.

ΠΕΜΠΤΗ
23 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2017 Δέχτηκε Επίσκεψη του Πρέσβη της Βουλγαρίας στη Κύπρο.  

ΣΑΒΒΑΤΟ
23 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2017

Δέχτηκε Επίσκεψη Αξιωματικών και Οπλιτών της Ελληνικής Δύναμης 
Κύπρου.    

ΚΥΡΙΑΚΗ
25 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2017

Λειτούργησε στον ιερό ναό του Αγίου Νεοφύτου στην Ανθούπολη και 
κήρυξε τον θείο λόγο.
Το εσπέρας χοροστάτησε κατά την ακολουθία του κατανυκτικού 
Εσπερινού της Συγχωρήσεως στο Ιερό Ησυχαστήριο Παναγίας 
Παντανάσσης στον Κοτσιάτη.

ΤΡΙΤΗ
28 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2017 Συναντήθηκε με τον Πρύτανη του Πανεπιστημίου Κύπρου.

ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤH ΤΡΙΜΥΘΟΥΝΤΟΣ  ΚΥΡΙΟΥ  ΒΑΡΝΑΒΑ
ΧΡΟΝΙΚΑ IANOYAΡΙΟΥ 2017

      Ζ Ζ Ζ
ΚΥΡΙΑΚΗ

1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2017
Ὁ Πανιερώτατος Μητροπολίτης Τριμυθοῦντος  κύριος Βαρνάβας 
λειτούργησε στήν Ἱερά Μονή Ἁγίας Θέκλης Μοσφιλωτῆς.

ΠΕΜΠΤΗ
5 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2017

Χοροστάτησε κατά τήν ἀκολουθία τῶν Μεγάλων Ὡρῶν, λειτούργησε 
καί τέλεσε τόν Μεγάλο Ἁγιασμό τῆς παραμονῆς τῶν Θεοφανίων στό 
παρεκκλήσιο τῆς Ἁγίας Παρασκευῆς στή Μοσφιλωτή.

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
6 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2017

Λειτούργησε στόν Ἱερό Ναό Ἀποστόλου Βαρνάβα Ζυγίου καί ἀκολούθως 
προέστη τῆς τελετῆς κατάδυσης τοῦ Τιμίου Σταυροῦ στή θάλασσα, στό 
ἁλιευτικό καταφύγιο Ζυγίου.

ΚΥΡΙΑΚΗ
8 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2017

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

ΚΥΡΙΑΚΗ
15 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2017 Λειτούργησε στόν Ἱερό Ναό Παναγίας Ἀθηαίνου καί κήρυξε τόν θεῖο λόγο.

ΔΕΥΤΕΡΑ-ΤΡΙΤΗ
16-17 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2017

Προέστη ἀγρυπνίας, μέ τήν εὐκαιρία τῆς ἑορτῆς τοῦ Ὁσίου Ἀντωνίου, στό 
παρεκκλήσιο τῆς Ἁγίας Παρασκευῆς στή Μοσφιλωτή.
Χοροστάτησε κατά τήν ἀκολουθία τοῦ Ἑσπερινοῦ στόν πανηγυρίζοντα 
Ἱερό Ναό Ἁγίων Ἀθανασίου καί Κυρίλλου Μενόγιας.

ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗ  ΤΡΙΜΥΘΟΥΝΤΟΣ  ΧΡΟΝΙΚΑ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ
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ΤΕΤΑΡΤΗ
18 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2017 Λειτούργησε στήν Ἱερά Μονή Σταυροβουνίου.

ΚΥΡΙΑΚΗ
29 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2017 Λειτούργησε στό παρεκκλήσιο τῆς Ἁγίας Παρασκευῆς στή Μοσφιλωτή.

ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤH ΤΡΙΜΥΘΟΥΝΤΟΣ  ΚΥΡΙΟΥ  ΒΑΡΝΑΒΑ
ΧΡΟΝΙΚΑ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2017 

             Ζ Ζ Ζ
ΤΕΤΑΡΤΗ-ΠΕΜΠΤΗ

1-2 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2017
Ὁ Πανιερώτατος Μητροπολίτης Τριμυθοῦντος κύριος Βαρνάβας προέστη 
ἀγρυπνίας, μέ τήν εὐκαιρία τῆς ἑορτῆς τῆς Ὑπαπαντῆς, στό παρεκκλήσιο 
τῆς Ἁγίας Παρασκευῆς στή Μοσφιλωτή.

ΚΥΡΙΑΚΗ
5 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2017

Λειτούργησε στόν Ἱερό Ναό Ἁγίων Κωνσταντίνου καί Ἑλένης Ἰδαλίου καί 
κήρυξε τόν θεῖο λόγο.

ΠΕΜΠΤΗ
9 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2017

Χοροστάτησε κατά τήν ἀκολουθία τοῦ Ἑσπερινοῦ στόν πανηγυρίζοντα 
Ἱερό Ναό Ἁγίου Χαραλάμπους Κάτω Δρῦ.

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
10 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2017

Λειτούργησε στόν πανηγυρίζοντα Ἱερό Ναό Ἁγίου Χαραλάμπους 
Λάρνακος (Λεπροκομεῖο) καί κήρυξε τόν θεῖο λόγο.

ΚΥΡΙΑΚΗ
12 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2017

Λειτούργησε στόν Ἱερό Ναό Μεταμορφώσεως Πέρα Χωρίου καί κήρυξε 
τόν θεῖο λόγο.

ΠΕΜΠΤΗ
16 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2017

Χοροστάτησε κατά τήν ἀκολουθία τοῦ Ἑσπερινοῦ στόν πανηγυρίζοντα 
Ἱερό Ναό Ἁγίου Θεοδώρου τῆς ὁμώνυμης κοινότητας τῆς Ἐπαρχίας 
Λάρνακος καί κήρυξε τόν θεῖο λόγο.

ΚΥΡΙΑΚΗ
19 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2017

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

ΣΑΒΒΑΤΟ
25 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2017

Χοροστάτησε κατά τήν ἀκολουθία τοῦ Ἑσπερινοῦ στόν πανηγυρίζοντα 
Ἱερό Ναό Ἁγίας Φωτεινῆς τῆς Σαμαρείτιδος Ἀναφωτίας.

ΚΥΡΙΑΚΗ
26 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2017

Λειτούργησε στό παρεκκλήσιο τῆς Ἁγίας Παρασκευῆς στή Μοσφιλωτή.
Χοροστάτησε κατά τήν ἀκολουθία τοῦ κατανυκτικοῦ Ἑσπερινοῦ τῆς 
συγχωρήσεως στό παρεκκλήσιο τῆς Ἁγίας Παρασκευῆς στή Μοσφιλωτή.

ΕΠΙΣΚΟΠΟΥ ΚΑΡΠΑΣΙΑΣ ΚΥΡΙΟΥ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΥ 
ΧΡΟΝΙΚΑ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2017

         Ζ Ζ Ζ
ΚΥΡΙΑΚΗ

1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2017
Ὁ Θεοφιλέστατος Ἐπίσκοπος Καρπασίας κ. Χριστοφόρος λειτούργησε 
στόν ἱερό ναό Ἁγίου Νεκταρίου Ἀγλαντζιᾶς καί κήρυξε τόν θεῖο λόγο. 

ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗ  ΤΡΙΜΥΘΟΥΝΤΟΣ  ΧΡΟΝΙΚΑ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ
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ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
 6 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2017

Λειτούργησε στόν πανηγυρίζοντα ἱερό ναό Ἁγίας Τριάδας στήν Ἁγια 
Τριάδα Καρπασίας καί κήρυξε τόν θεῖο λόγο. Μετά τό πέρας τῆς 
Θείας Λειτουργίας τέλεσε τόν καθαγιασμό τῶν ὑδάτων πλησίον τοῦ 
ἡσυχαστηρίου τοῦ Ἁγίου Θύρσου στήν Αἰγιαλοῦσα.

ΚΥΡΙΑΚΗ
  8 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2017

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

ΚΥΡΙΑΚΗ
15 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2017  Λειτούργησε στόν ἱερό ναό Ἁγίου Μηνᾶ Γερίου καί κήρυξε τόν θεῖο λόγο. 

ΔΕΥΤΕΡΑ
16 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2017

Χοροστάτησε τό ἑσπέρας στόν ἱερό ναό Παναγίας Χρυσαλινιωτίσσης 
Λευκωσίας καί κήρυξε τόν θεῖο λόγο. 

ΤΡΙΤΗ
 17  ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2017

Λειτούργησε στόν ἱερό ναό Παναγίας Χρυσαλινιωτίσσης καί κήρυξε τόν 
θεῖο λόγο. Τό ἑσπέρας χοροστάτησε μέ τόν καθηγούμενο τῆς ἱερᾶς Μονῆς 
Παναγίας Τροοδιτίσσης κ. Ἀθανάσιο στόν ἱερό ναό Ἁγίου Νεκταρίου 
Ἀγλαντζιᾶς.

ΤΕΤΑΡΤΗ
18 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2017

Μέ τήν εὐκαιρία τῶν ὀνομαστηρίων τοῦ Πανιερωτάτου Μητροπολίτη 
Λεμεσοῦ κ. Ἀθανασίου συλλειτούργησε μέ τόν Πανιερώτατο καί ἄλλους 
ἀρχιερεῖς στόν καθεδρικό ναό Παναγίας Παντανάσσης Καθολικῆς  στή 
Λεμεσό.

ΚΥΡΙΑΚΗ
  22  ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2017

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

ΚΥΡΙΑΚΗ
   29 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2017

Λειτούργησε στόν ἱερό ναό τοῦ Σωτῆρος Χριστοῦ στήν Αὐδήμου καί 
κήρυξε τόν θεῖο λόγο. 

ΔΕΥΤΕΡΑ
   30 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2017

Μέ τήν εὐκαιρία τῆς ἑορτῆς τῶν Τριῶν Ἱεραρχῶν λειτούργησε στόν 
καθεδρικό ναό Ἁγίου Ἰωάννου Λευκωσίας.

ΕΠΙΣΚΟΠΟΥ ΚΑΡΠΑΣΙΑΣ ΚΥΡΙΟΥ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΥ 
ΧΡΟΝΙΚΑ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2017

Ζ Ζ Ζ
ΤΕΤΑΡΤΗ

1 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2017

Ὁ Θεοφιλέστατος Ἐπίσκοπος Καρπασίας κ. Χριστοφόρος χοροστάτησε 
τό ἑσπέρας στόν πανηγυρίζοντα ἱερό ναό Παναγίας Χρυσαλινιωτίσσης 
Λευκωσίας καί κήρυξε τόν θεῖο λόγο. 

ΠΕΜΠΤΗ 
 2 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2017

Λειτούργησε στόν πανηγυρίζοντα ἱερό ναό Παναγίας Χρυσα-λινιωτίσσης 
καί κήρυξε τόν θεῖο λόγο. 

ΚΥΡΙΑΚΗ 
5 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2017

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

ΕΠΙΣΚΟΠΟΥ ΚΑΡΠΑΣΙΑΣ  ΧΡΟΝΙΚΑ  ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ
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ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
10 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2017

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

ΚΥΡΙΑΚΗ
12 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2017

Λειτούργησε στόν ἱερό ναό Ἁγίου Ἀρσενίου Λευκωσίας καί κήρυξε 
τόν θεῖο λόγο. 

ΚΥΡΙΑΚΗ
19 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2017

Λειτούργησε στόν ἱερό ναό Ἁγίου Ἀντωνίου Λευκωσίας καί κήρυξε 
τον θεῖο λόγο.

ΚΥΡΙΑΚΗ
26  ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2017

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

ΠΙΣΚΟΠΟΥ ΑΡΣΙΝΟΗΣ ΚΥΡΙΟΥ ΝΕΚΤΑΡΙΟΥ
ΧΡΟΝΙΚΑ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2017

     Ζ Ζ Ζ
ΚΥΡΙΑΚΗ 

1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2017

Ο Θεοφιλέστατος Επίσκοπος Αρσινόης κ. Νεκτάριος συλλειτούργησε με 
τον μητροπολίτη Κωνσταντίας κ. Βασίλειο και άλλους αρχιερείς στον ιερό 
Ναό του Αγίου Γεωργίου στο Παραλίμνι.

ΤΡΙΤΗ
3 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2017

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

ΠΕΜΠΤΗ
5 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2017

Χοροστάτησε κατά την ακολουθία των Μεγάλων Ωρών και του Μεγάλου 
Εσπερινού των Θεοφανείων στον ιερό Ναό του Αγίου Μάμαντος στην 
Περιστερώνα.

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
6 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2017

Λειτούργησε στον ιερό Ναό του Αποστόλου Ανδρέου Πόλεως Χρυσοχούς 
και τέλεσε τον Μεγάλο Αγιασμό των Θεοφανείων. Ακολούθως προέστη 
της τελετής του Αγιασμού των Υδάτων στο Λατσί.

ΚΥΡΙΑΚΗ
15 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2017

Λειτούργησε στον ιερό Ναό του Αγίου Γεωργίου στο Προδρόμι και κήρυξε 
τον θείο λόγο.

ΤΕΤΑΡΤΗ
18 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2017

Συλλειτούργησε με τον μητροπολίτη Λεμεσού κ. Αθανάσιο και άλλους 
αρχιερείς στον ιερό Ναό της Παναγίας Καθολικής στη Λεμεσό.

ΚΥΡΙΑΚΗ
22 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2017

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

ΤΡΙΤΗ
24 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2017

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

ΚΥΡΙΑΚΗ
29 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2017

Λειτούργησε στον ιερό Ναό του Τιμίου Προδρόμου στη Λάρνακα και 
κήρυξε τον θείο λόγο.
Το εσπέρας χοροστάτησε κατά την ακολουθία του εσπερινού στον 
πανηγυρίζοντα ιερό Ναό των Τριών Ιεραρχών στον Συνοικισμό Λειβαδιών 
στη Λάρνακα.

ΕΠΙΣΚΟΠΟΥ ΑΡΣΙΝΟΗΣ  ΧΡΟΝΙΚΑ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ
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ΔΕΥΤΕΡΑ
30 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2017

Λειτούργησε στην ιερά Μονή του Αγίου Γεωργίου Κοντού στη Λάρνακα 
και προέστη του μνημοσύνου των εκπαιδευτικών την πόλεως.

ΚΥΡΙΑΚΗ
31 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2017

Το εσπέρας χοροστάτησε κατά την ακολουθία του εσπερινού στον 
πανηγυρίζοντα ιερό Ναό του Αγίου Τρύφωνος στη Στενή και κήρυξε τον 
θείο λόγο.

ΕΠΙΣΚΟΠΟΥ ΑΡΣΙΝΟΗΣ ΚΥΡΙΟΥ ΝΕΚΤΑΡΙΟΥ
ΧΡΟΝΙΚΑ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2017

     Ζ Ζ Ζ
ΠΕΜΠΤΗ 

2 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2017

Ο Θεοφιλέστατος Επίσκοπος Αρσινόης κ. Νεκτάριος λειτούργησε στον 
ιερό Ναό του Αποστόλου Ανδρέου Πόλεως Χρυσοχούς και κήρυξε τον 
θείο λόγο.

ΚΥΡΙΑΚΗ
5 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2017

Λειτούργησε στην ιερά Μονή της Παναγίας Σαλαμιωτίσσης και κήρυξε 
τον θείο λόγο.

ΤΡΙΤΗ
7 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2017

Χοροστάτησε κατά την ακολουθία του εσπερινού στον πανηγυρίζοντα 
ιερό Ναό του Αγίου Θεοδώρου του Στρατηλάτου στη Λετύμπου και 
κήρυξε τον θείο λόγο.

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
10 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2017

Λειτούργησε στο πανηγυρίζον εξωκλήσιο του Αγίου Χαραλάμπους στη 
Λυσό και κήρυξε τον θείο λόγο.

ΣΑΒΒΑΤΟ
11 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2017

Συγχοροστάτησε με τον μητροπολίτη Μαντινείας και Κυνουρίας 
κ. Αλέξανδρο, κατά την ακολουθία του εσπερινού στον ιερό Ναό του 
Αποστόλου Μάρκου στη Λευκωσία.

ΚΥΡΙΑΚΗ
12 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2017

Λειτούργησε στον ιερό Ναό των Αποστόλων Παύλου και Βαρνάβα στην 
Πάφο και κήρυξε τον θείο λόγο.

ΚΥΡΙΑΚΗ
19 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2017

Λειτούργησε στον ιερό Ναό του Σωτήρος Χριστού στη Δρύμου και κήρυξε 
τον θείο λόγο.

ΚΥΡΙΑΚΗ
26 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2017

Λειτούργησε στον ιερό Ναό του Αγίου Ευψυχίου στον Πωμό και κήρυξε 
τον θείο λόγο.

ΕΠΙΣΚΟΠΟΥ ΑΜΑΘΟΥΝΤΟΣ  ΚΥΡΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ 
ΧΡΟΝΙΚΑ  ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2017

     Ζ Ζ Ζ
ΚΥΡΙΑΚΗ

1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2017

Ὁ Θεοφιλέστατος Ἐπίσκοπος Ἀμαθοῦντος κύριος Νικόλαος συμμετέσχε 
σέ Ἀρχιερατικό Συλλείτουργο στόν μητροπολιτικό  ναό Ἁγίου Γεωργίου 
Παραλιμνίου μέ τήν εὐκαιρία τῶν ὀνομαστηρίων τοῦ Πανιερωτάτου 
Μητροπολίτου Κωνσταντίας καί Ἀμμοχώστου κ.κ.Βασιλείου. 

                  ΕΠΙΣΚΟΠΟΥ ΑΡΣΙΝΟΗΣ  ΧΡΟΝΙΚΑ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ
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ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
6 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2017

Τέλεσε τή Θεία Λειτουργία καί τόν Μεγάλο Ἁγιασμό τῶν Θεοφανείων 
στόν ἱερό ναό Θεοπατόρων Ἰωακείμ καί Ἄννης παρά τήν κοινότητα Ἁγίου 
Τύχωνα καί ἀκολούθως ἐν πομπῇ κατευθύνθηκε μετά τῶν πιστῶν σέ 
παραλιακή περιοχή τῆς Ἀμαθοῦντος, ὅπου ἔγινε ἡ κατάδυσις τοῦ Τιμίου 
Σταυροῦ στή θάλασσα.

ΣΑΒΒΑΤΟ
7 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2017

Τέλεσε τή Θεία Λειτουργία στόν πανηγυρίζοντα ἱερό ναό Τιμίου 
Προδρόμου τῆς κοινότητας Ἀγροῦ.

ΚΥΡΙΑΚΗ
8 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2017

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

ΚΥΡΙΑΚΗ
15 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2017

Τέλεσε τή Θεία Λειτουργία στόν ἱερό ναό Ἀποστόλου Ἀνδρέα καί Ὁσίας 
Φωτεινῆς στόν Συνοικισμό Κολοσσίου.

ΤΡΙΤΗ
17 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2017

Τέλεσε τή Θεία Λειτουργία στόν πανηγυρίζοντα ἱερό ναό Ἁγίου Ἀντωνίου 
Λεμεσοῦ.
Συγχοροστάτησε μέ ἄλλους Ἀρχιερεῖς κατά τή διάρκεια τοῦ ἑσπερινοῦ 
στόν μητροπολιτικό ναό Παναγίας Παντανάσσης (Καθολικῆς), 
χοροστατοῦντος τοῦ Πανιερωτάτου Μητροπολίτου Λεμεσοῦ 
κ.κ.Ἀθανασίου.

ΤΕΤΑΡΤΗ
18 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2017

Συμμετέσχε σέ Ἀρχιερατικό Συλλείτουργο στόν μητροπολιτικό ναό 
Παναγίας Παντανάσσης (Καθολικῆς), μέ τήν εὐκαιρία τῶν ὀνομαστηρίων 
τοῦ Πανιερωτάτου Μητροπολίτου Λεμεσοῦ κ.κ.Ἀθανασίου.

ΚΥΡΙΑΚΗ
29 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2017 Τέλεσε τή Θεία Λειτουργία στόν ἱερό ναό Ἁγίου Νικολάου Λεμεσοῦ.

ΕΠΙΣΚΟΠΟΥ ΑΜΑΘΟΥΝΤΟΣ  ΚΥΡΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ 
ΧΡΟΝΙΚΑ  ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2017

     Ζ Ζ Ζ
ΤΕΤΑΡΤΗ

1 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2017

Ὁ Θεοφιλέστατος Ἐπίσκοπος Ἀμαθοῦντος κύριος Νικόλαος χοροστάτησε 
κατά τήν ἀκολουθία τοῦ ἑσπερινοῦ στόν πανηγυρίζοντα ἱερό ναό 
Ὑπαπαντῆς τῆς κοινότητας Πεντακώμου.

ΠΕΜΠΤΗ
2 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2017

Τέλεσε τή Θεία Λειτουργία στόν πανηγυρίζοντα ἱερό ναό Ὑπαπαντῆς τῆς 
κοινότητας Πεντακώμου.

ΚΥΡΙΑΚΗ
5 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2017 Τέλεσε τή Θεία Λειτουργία στόν ἱερό ναό Ἁγίου Γεωργίου Φραγκούδη.

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
10 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2017

Τέλεσε τή Θεία Λειτουργία στόν πανηγυρίζοντα ἱερό ναό Ἁγίου 
Χαραλάμπους τῆς κοινότητας Ἐρήμης.

ΚΥΡΙΑΚΗ
12 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2017

Τέλεσε τή Θεία Λειτουργία στόν ἱερό ναό Παναγίας τῆς κοινότητας  
Ποταμίτισσας.

ΕΠΙΣΚΟΠΟΥ ΑΜΑΘΟΥΝΤΟΣ ΧΡΟΝΙΚΑ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ
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ΠΑΡΑΣΚΕΥΉ
17 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2017

Τέλεσε τή Θεία Λειτουργία στόν πανηγυρίζοντα ἱερό ναό Ἁγίου Θεοδώρου 
τοῦ Τήρωνος τῆς κοινότητας Μοναγρουλλίου.

ΚΥΡΙΑΚΗ
19 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2017

Τέλεσε τή Θεία Λειτουργία στόν ἱερό ναό Ἁγίου Στυλιανοῦ τοῦ 
Συνοικισμοῦ Λινόπετρας.

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
24 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2017

Τέλεσε τή Θεία Λειτουργία κατά τή διάρκεια ἀγρυπνίας στόν ἱερό ναό 
Ἀποστόλου Ἀνδρέα Χαράκη.

ΚΥΡΙΑΚΗ
26 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2017

Τέλεσε τή Θεία Λειτουργία στόν ἱερό ναό Παναγίας Χρυσοπολίτισσας τῆς 
κοινότητας Ὕψωνα.

ΕΠΙΣΚΟΠΟΥ ΛΗΔΡΑΣ ΚΑΙ ΗΓΟΥΜΕΝΟΥ ΤΗΣ ΙΕΡΑΣ ΜΟΝΗΣ
ΠΑΝΑΓΙΑΣ ΜΑΧΑΙΡΑ ΚΥΡΙΟΥ ΕΠΙΦΑΝΙΟΥ

ΧΡΟΝΙΚΑ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ – ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 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  Ἰανουαρίου καὶ Φεβρουαρίου στὸ καθολικό της ἱερᾶς Μονῆς Μαχαιρᾶ.

ΕΠΙΣΚΟΠΟΥ ΧΥΤΡΩΝ  ΚΑΙ ΗΓΟΥΜΕΝΟΥ ΤΗΣ ΙΕΡΑΣ ΜΟΝΗΣ
ΑΓΙΟΥ ΝΕΟΦΥΤΟΥ ΚΥΡΙΟΥ ΛΕΟΝΤΙΟΥ

ΧΡΟΝΙΚΑ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ – ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2017

         Ζ Ζ Ζ
ΚΥΡΙΑΚΗ

1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2017

Ο καθηγούμενος της Ιεράς Μονής Αγίου Νεοφύτου Θεοφιλέστατος 
Επίσκοπος Χύτρων κ. Λεόντιος τέλεσε τη Θεία Λειτουργία και προέστη 
της δοξολογίας επί τη πρώτη του έτους, στο καθολικό της Ιεράς Μονής 
Αγίου Νεοφύτου.

ΤΕΤΑΡΤΗ
11 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2017

Παρέστη στην τελετή της επίσημης ανάληψης των καθηκόντων του 
επανεκλεγέντος Δημάρχου Πάφου κ. Φαίδωνα Φαίδωνος και των Μελών 
του νεοεκλεγέντος Δημοτικού Συμβουλίου 2017-2021, που έγινε στην 
αίθουσα «Ευρώπη» του Δημοτικού Μεγάρου Πάφου.

ΠΕΜΠΤΗ
19 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2017

Παρέστη στο ετήσιο μνημόσυνο του Εθνάρχη Μακαρίου Γ΄ που γίνεται 
στην Ιερά Μονή Χρυσορροϊατίσσης με την ευκαιρία της ονομαστικής του 
εορτής.
Παρέστη σε εκδήλωση μνήμης και τιμής για τον αείμνηστο Αρχιεπίσκοπο 
Μακάριο Γ΄, πρώτο Πρόεδρο της Κυπριακής Δημοκρατίας, με την 
ευκαιρία συμπλήρωσης 40 χρόνων από την εκδημία του (1977-2017), 
με ομιλητή την Α.Ε. τον Πρόεδρο της Ελληνικής Δημοκρατίας κ. Προκόπη 
Παυλόπουλο.   

ΕΠΙΣΚΟΠΩΝ ΛHΔΡΑΣ ΚΑΙ ΧΥΤΡΩΝ ΧΡΟΝΙΚΑ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ- ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ
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ΚΥΡΙΑΚΗ
22 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2017

Παρέστη σε εκδήλωση του σωματείου «Αδούλωτη Κερύνεια», παράρτημα 
Πάφου για την κοπή της βασιλόπιτας. 

ΔΕΥΤΕΡΑ
23 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2017

Συγχοροστάτησε με τον Μακαριώτατο Αρχιεπίσκοπο Κύπρου κ.κ. Χρυσό-
στομο Β΄ και τον Θεοφιλέστατο Επίσκοπο Νιέρι και Όρους Κένυας 
κ. Νεόφυτο κατά τον εσπερινό στην πανηγυρίζουσα  Ιερά Μονή Αγίου 
Νεοφύτου. 

ΤΡΙΤΗ
24 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2017

Συλλειτούργησε με τον Μακαριώτατο Αρχιεπίσκοπο Κύπρου κ.κ. Χρυσό-
στομο Β΄, τους Πανιεροτάτους Μητροπολίτες Πάφου κ. Γεώργιο και 
Λεμεσού κ. Αθανάσιο και τους Θεοφιλεστάτους Επισκόπους Νιέρι και 
Όρους Κένυας κ. Νεόφυτο και Αρσινόης κ. Νεκτάριο στο καθολικό της 
εορτάζουσας Ιεράς  Μονής Αγίου Νεοφύτου. 

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
27 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ  2017 Προέστη αγρυπνίας στο Καθολικό της Ιεράς Μονής Αγίου Νεοφύτου.

ΔΕΥΤΕΡΑ
30 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2017

Παρέστη σε εκδήλωση που συνδιοργάνωσαν η Ιερά Μητρόπολη Πάφου 
και οι εκπαιδευτικές οργανώσεις Πάφου ΟΕΛΜΕΚ, ΟΛΤΕΚ και ΠΟΕΔ 
με την ευκαιρία της εορτής των τριών Ιεραρχών και των Ελληνικών 
Γραμμάτων, με ομιλητή τον Θεοφιλέστατο Επίσκοπο Αρσινόης 
κ. Νεκτάριο.  

ΠΕΜΠΤΗ
9 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2017

Χοροστάτησε κατά τον πανηγυρικό εσπερινό του Αγίου Χαραλάμπους 
στον ομώνυμο ιερό ναό, στο μετόχιο της Ιεράς Μονής Αγίου Νεοφύτου 
«Ανατολικό».

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
10 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2017

Τέλεσε τη Θεία Λειτουργία στον πανηγυρίζοντα ιερό ναό Αγίου 
Χαραλάμπους στο μετόχιο της Ιεράς Μονής Αγίου Νεοφύτου «Ανατολικό».

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
24 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2017 Προέστη αγρυπνίας στο καθολικό της Ιεράς Μονή Αγίου Νεοφύτου.

Καθ’ όλες τις λοιπές Κυριακές και τις μεγάλες εορτές των μηνών Ιανουαρίου και 
Φεβρουαρίου, χοροστάτησε ή και λειτούργησε στην Ιερά Μονή Αγίου Νεοφύτου. 

ΕΠΙΣΚΟΠΟΥ ΝΕΑΠΟΛΕΩΣ ΚΥΡΙΟΥ ΠΟΡΦΥΡΙΟΥ 
ΧΡΟΝΙΚΑ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2017

      Ζ Ζ Ζ
ΠΕΜΠΤΗ

05 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2017

Ο Θεοφιλέστατος Επίσκοπος Νεαπόλεως  προέστη της Ακολουθίας των 
Μεγάλων Ωρών των Θεοφανείων και τέλεσε τη Θεία Λειτουργία του 
Μεγάλου Βασιλείου στον ιερό ναό Αγίου Στυλιανού στη Λευκωσία.

ΕΠΙΣΚΟΠΩΝ ΧΥΤΡΩΝ ΧΡΟΝΙΚΑ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ- ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ
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ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
06 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2017

Ο Θεοφιλέστατος τέλεσε τη Θεία Λειτουργία στον ιερό ναό του Τιμίου 
Προδρόμου στη Λευκωσία. Ακολούθως προέστη της τελετής κατάδυσης 
του Τιμίου Σταυρού στο Δημοτικό Πάρκο Στροβόλου.

ΣΑΒΒΑΤΟ
07 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2017

Ο Θεοφιλέστατος Επίσκοπος Νεαπόλεως τέλεσε τη Θεία Λειτουργία στην 
Ιερά Μονή Τιμίου Προδρόμου Μέσα Ποταμού στη Λεμεσό.

ΚΥΡΙΑΚΗ 
08 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2017

Ο Θεοφιλέστατος Επίσκοπος Νεαπόλεως τέλεσε τη Θεία Λειτουργία και 
κήρυξε τον θείο λόγο στην ιερό ναό Αγίας Ζώνης στη Λεμεσό.

ΚΥΡΙΑΚΗ
15 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2017

Ο Θεοφιλέστατος τέλεσε τη Θεία Λειτουργία και κήρυξε τον θείο λόγο 
στον ιερό ναό του Τιμίου Προδρόμου Molenbek στο Βέλγιο.

ΚΥΡΙΑΚΗ
22 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2017

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

ΤΡΙΤΗ
24 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2017

Ο Θεοφιλέστατος συνόδευσε τον Αρχιμανδρίτη Μωυσή Alkhassi, 
πρωτοσύγκελο του απαχθέντος Μητροπολίτη Χαλεπίου κ. Παύλου, 
σε συνάντηση με τον εξοχώτατο πρέσβυ της Κύπρου στην Ε.Ε. κ. Κορνήλιο 
Κορνηλίου, όπου ο πατήρ Μωυσής  τον ενημέρωσε για την κατάσταση στη 
Συρία .
Ακολούθως συναντήθηκαν με  τον εντιμότατο Επίτροπο Διαχείρισης 
Κρίσεων και Ανθρωπιστικής Βοήθειας κ. Χρήστο Στυλιανίδη και  
συζήτησαν για δράσεις ανθρωπιστικής βοήθειας προς τη Συρία. 

ΤΕΤΑΡΤΗ
25 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2017

Ο Θεοφιλέστατος δέχθηκε μαζί τον Αρχιμ. Μωϋσή Alkhassi σε συνάντηση 
στην Αντιπροσωπία τον Πρωτ. Heikki Huttunen Γενικό Γραμματέα 
της Διάσκεψης Ευρωπαϊκών Εκκλησιών (Δ.Δ.Ε) και την Δρ. Elisabeta 
Kitanovic ειδική για τις θρησκευτικές ελευθερίες της Δ.Δ.Ε. στους οποίους 
ο πατήρ Μωυσής εξήγησε τις δυσκολίες που αντιμετωπίζουν στη Συρία 
οι χριστιανοί.
Το απόγευμα της ιδίας συναντήθηκαν με τον κ. Jan Figel ειδικό 
απεσταλμένο της Ε.Ε. για τη θρησκευτική ελευθερία εκτός Ε.Ε. στον οποίο 
ο πατήρ Μωυσής παρέδωσε υπόμνημα με τις υλικές καταστροφές που 
υπέστησαν τα ιερά μνημεία του Ελληνορθόδοξου Πατριαρχείου Αντιοχείας 
καθώς και για τα ποικίλα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι χριστιανοί 
της Μέσης Ανατολής. 
Ακολούθως δέχθηκαν σε συνάντηση στην Αντιπροσωπία τον κ. Αβραάμ 
Χατζηφώτη από το γραφείο του Επιτρόπου Μετανάστευσης, Εσωτερικών 
Υποθέσεων και Ιθαγένειας κ. Δημήτρη Αβραμόπουλου και  συζήτησαν 
το θέμα της μετανάστευσης τόσων χριστιανών από τη Συρία.
Το βράδυ της ιδίας συναντήθηκαν με τον ευρωβουλευτή κ. Κώστα 
Μαυρίδη. 

ΕΠΙΣΚΟΠΟΥ ΝΕΑΠΟΛΕΩΣ  ΧΡΟΝΙΚΑ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ
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ΚΥΡΙΑΚΗ
29 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2017

Ο Θεοφιλέστατος Επίσκοπος Νεαπόλεως τέλεσε τη Θεία Λειτουργία και 
κήρυξε τον θείο λόγο στην ιερό ναό Παναγίας Γαλακτοτροφούσας στο 
κατεχόμενο Παλαίκυθρο. Μετά το πέρας της Θείας Λειτουργίας τέλεσε 
τα μνημόσυνα των πεσόντων κατά την τουρκική εισβολή και τρισάγιο στο 
κοιμητήριο του χωρίου. 

ΕΠΙΣΚΟΠΟΥ ΝΕΑΠΟΛΕΩΣ ΚΥΡΙΟΥ ΠΟΡΦΥΡΙΟΥ
ΧΡΟΝΙΚΑ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2017

      Ζ Ζ Ζ
ΠΕΜΠΤΗ

02 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2017

Ο Θεοφιλέστατος Επίσκοπος Νεαπόλεως τέλεσε τη Θεία Λειτουργία και 
κήρυξε τον θείο λόγο στον ιερό ναό Αγίων Αναργύρων στο Νοσοκομείο 
Λευκωσίας.

ΚΥΡΙΑΚΗ
05 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2017

Ο Θεοφιλέστατος τέλεσε τη Θεία Λειτουργία και κήρυξε τον θείο λόγο 
στον ιερό ναό Παναγίας Οδηγήτριας στα Πέρα Ορεινής.

ΚΥΡΙΑΚΗ
12 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2017

Ο Θεοφιλέστατος τέλεσε τη Θεία Λειτουργία και κήρυξε τον θείο λόγο 
στον μητροπολιτικό ναό του Σωτήρος  στη Λάρνακα.

ΚΥΡΙΑΚΗ
19 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2017

Ο Θεοφιλέστατος τέλεσε τη Θεία Λειτουργία και κήρυξε τον θείο λόγο 
στον ιερό ναό Αγίου Αμάντου στο Kortrijk στο Βέλγιο.

ΚΥΡΙΑΚΗ
26 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2017

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

ΕΠΙΣΚΟΠΟΥ ΜΕΣΑΟΡΙΑΣ ΚΥΡΙΟΥ ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ
               ΧΡΟΝΙΚΑ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2017

           Ζ Ζ Ζ
ΚΥΡΙΑΚΗ

1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2017

Ὁ Θεοφιλέστατος Ἐπίσκοπος Μεσαορίας κ. Γρηγόριος συλλειτούργησε μὲ 
τὸν Μακαριώτατο στὸν Καθεδρικὸ Ναὸ Ἁγίου Ἰωάννου  καὶ παρέστη στὴ 
Δοξολογία γιὰ τὸ νέο ἔτος.

ΠΕΜΠΤΗ
5 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2017

Προέστη τῶν Μεγάλων Ὡρῶν, τοῦ Ἑσπερινοῦ, τῆς Θείας Λειτουργίας καὶ 
τοῦ Μεγάλου Ἁγιασμοῦ στὸν ἱ.ν. Ἀπ. Βαρνάβα Δασουπόλεως. 

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
6 ΙΑΝΟΥΑΝΡΙΟΥ 2017

Λειτούργησε, τέλεσε τὸν Μεγάλο Ἁγιασμό καὶ κήρυξε στὸν 
ἱ.ν. Ἀπ. Ἀνδρέου στὸ Πλατύ Ἀγλαντζιᾶς. Ἀκολούθως προέστη τῆς τελετῆς 
καταδύσεως τοῦ Τιμίου Σταυροῦ στὸ Πάρκο Ἀθαλάσσας.

ΚΥΡΙΑΚΗ
8 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2017

Λειτούργησε καὶ κήρυξε στὸν ἱ.ν. Ἁγίου Νικολάου Λυκαβηττοῦ καὶ 
προέστη τοῦ Μνημοσύνου τῶν τεθνεώτων ἐνοριτῶν τοῦ Ἁγίου Λουκᾶ 
Λευκωσίας καὶ εὐλόγησε τὴ Βασιλόπιτα.

ΕΠΙΣΚΟΠΟΥ ΝΕΑΠΟΛΕΩΣ  ΧΡΟΝΙΚΑ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ
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ΤΡΙΤΗ
10 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2017

Τέλεσε Ἁγιασμὸ καὶ μίλησε στὸ προσωπικὸ τῆς Ἀστυνομίας καὶ τοῦ 
Στρατοῦ στὸ Ἀρχηγεῖο τῆς Ἀστυνομίας. Ἐκπροσώπησε τὸν Μακαριώτατο 
στὴν παρουσίαση τοῦ Τόμου A. G. Leventis Research Projects 2000-2016, 
Reviews and Contribution, στὸ Πανεπιστήμιο Κύπρου.

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
13 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2017

Εὐλόγησε τὴ Βασιλόπιτα καὶ μίλησε στὸ Πολυδύναμο Κέντρο τοῦ Ἁγίου 
Δομετίου.

ΣΑΒΒΑΤΟ
14 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2017

Λειτούργησε καὶ κήρυξε στὸν ἱ.ν. Ἀπ. Βαρνάβα Δασουπόλεως καὶ 
εὐλόγησε τὴ Βασιλόπιτα στὴ σύναξη τῶν οἰκογενειῶν τῶν ὁποίων τέλεσε 
τὸ Μυστήριο τοῦ Γάμου ἤ τῆς Βαπτίσεως. 

ΚΥΡΙΑΚΗ
15 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2017

Λειτούργησε καὶ κήρυξε στὸν ἱ.ν. Τῆς τοῦ Θεοῦ Σοφίας, καὶ εὐλόγησε 
τὴ Βασιλόπιττα στὴ σύναξη τῶν Ἐκκλησιαστικῶν Ἐπιτροπῶν τῶν 
Κατεχομένων Ἐνοριῶν τῆς Ἀρχιεπισκοπικῆς Περιφερείας. 

ΤΡΙΤΗ
17 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2017

Λειτούργησε καὶ τέλεσε, μὲ τὶς εὐλογίες τοῦ Σεβ. Μητροπολίτου Ἠλείας 
κ. Γερμανοῦ, τὴν εἰς Πρεσβύτερο χειροτονία τοῦ Διακόνου Γεώργιου 
Δημητρακόπουλου, στὸν ἱ.ν. Ἁγίων Πάντων στὸν Πύργο Ἠλείας. 
Τὸ ἑσπέρας χοροστάτησε καὶ κήρυξε στὸν ἱ.ν. Ἁγίου Ἀθανασίου Ἀμαλιάδας.

ΤΕΤΑΡΤΗ
18 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2017

Συλλειτούργησε  μὲ τοὺς Σεβ. Μητροπολίτες Ἠλείας κ. Γερμανό καὶ 
Καισαριανῆς κ. Δανιήλ στὸν ἱ.ν. Ἁγίου Ἀθανασίου Ἀμαλιάδας.

ΠΕΜΤΠΗ
19 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2017

Λειτούργησε καὶ κήρυξε στὸν ἱ.ν. τοῦ Ὁσίου Μακαρίου τοῦ Αἰγυπτίου 
Δασουπόλεως. Παρέστη στὴν ἐκδήλωση μνήμης γιά τὸν ἀείμνηστο 
Ἀρχιεπίσκοπο Μακάριο τον Γ΄, στὸ Ἵδρυμα Ἀρχ. Μακαρίου Γ΄.

ΣΑΒΒΑΤΟ
21 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2017

Ἀπηύθυνε Χαιρετισμό στὴν παρουσίαση βιβλίων τοῦ κ. Στυλιανοῦ Πετάση, 
ταξιάρχου ἐ.ἀ., στὴν αἴθουσα «Μελίνα Μερκούρη» στὴ Λευκωσία.

ΚΥΡΙΑΚΗ
22 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2017

Λειτούργησε καὶ κήρυξε στὸν ἱ.ν. Ἀπ. Βαρνάβα Δασουπόλεως καὶ 
εὐλόγησε τὴ Βασιλόπιτα τῶν ἐκτοπισμένων τῆς Βώνης. Τέλεσε Δέηση, 
Ἀρτοκλασία καὶ Τρισάγιο τῶν τεθνεώτων τῆς Τρυπημένης καὶ εὐλόγησε τὴ 
Βασιλόπιτα στὸν ἱ.ν. Ἁγίου Μοδέστου στὴν Κοφίνου. 

ΤΡΙΤΗ
24 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2017

Ἀπηύθυνε Χαιρετισμὸ στὴ Γενικὴ Συνέλευση τοῦ ΣΤΕΚ καὶ τὸ ἑσπέρας 
συγχοροστάτησε μὲ τοὺς Θεοφιλεστάτους Ἐπισκόπους Καρπασίας 
κ. Χριστοφόρο καὶ Ἀρσινόης κ. Νεκτάριο καὶ κήρυξε στὸν Καθεδρικό Ναό 
Ἁγίου Ἰωάννου. 

ΤΕΤΑΡΤΗ
25 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2017

Λειτούργησε καὶ κήρυξε στὸν Καθεδρικό Ναό, συμπροσευχομένων τοῦ 
Σεβ. Μητροπολίτου Βόστρων κ. Τιμοθέου καὶ τοῦ Θεοφ. Ἐπισκόπου 
Καρπασίας κ. Χριστοφόρου. Μὲ τὴν εὐκαιρία τῶν ὀνομαστηρίων του 
δέχθηκε τὶς εὐχές τοῦ Μακαριωτάτου Ἀρχιεπισκόπου Κύπρου, τοῦ 
Προέδρου τῆς Δημοκρατίας, Ἱεραρχῶν, κληρικῶν καὶ λαϊκῶν. Ἔλαβε 
εὐχετήρια μηνύματα, ὅπως ἀπό τὴν Α.Θ.Π. τὸν Οἰκουμενικόν Πατριάρχη.
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ΠΕΜΠΤΗ
26 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2017

Εὐλόγησε τὴ Βασιλόπιτα καὶ μίλησε στοὺς διδάσκοντες καὶ τοὺς μαθητές 
τοῦ Β΄ Δημοτικοῦ Σχολείου Ἁγίου Δομετίου. 

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
27 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2017

Ἐκπροσώπησε τὸν Μακαριώτατο στὴ δεξίωση τοῦ Ὕπατου Ἁρμοστῆ τῆς 
Αὐστραλίας κ. Alan Sweetman, ἐπ΄ εὐκαιρία τῆς Ἡμέρας τῆς Αὐστραλίας.

ΚΥΡΙΑΚΗ
29 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2017

Λειτούργησε καὶ κήρυξε στὸν ἱ.ν. Ἁγ. Γεωργίου στὸν Ἅγιο Δομέτιο. 
Τὸ ἑσπέρας χοροστάτησε καὶ κήρυξε στὸν ἱ.ν. Τιμίου Σταυροῦ στὸ Στρόβολο.

ΔΕΥΤΕΡΑ
30 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2017

Παρέστη στὸ Μνημόσυνο τῶν εὐεργετῶν τῆς Ἑλληνικῆς παιδείας στὸν 
Καθεδρικό Ναό Ἁγίου Ἰωάννου. Τὸ ἑσπέρας παρέστη στὴν ἐκδήλωση γιὰ τοὺς 
Τρεῖς Ἱεράρχες καὶ τὰ Ἑλληνικά Γράμματα στὸ Ἵδρυμα Ἀρχ. Μακαρίου Γ΄.

ΤΡΙΤΗ
31 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2017

Λειτούργησε καὶ κήρυξε στὸ παρεκκλήσιο Παναγίας τῆς Τήνου στὸ Λύκειο 
Παλουριωτίσσης.

ΕΠΙΣΚΟΠΟΥ ΜΕΣΑΟΡΙΑΣ ΚΥΡΙΟΥ ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ
               ΧΡΟΝΙΚΑ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2017

           Ζ Ζ Ζ
ΤΕΤΑΡΤΗ

1 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2017

Ὁ Θεοφιλέστατος Ἐπίσκοπος Μεσαορίας κ. Γρηγόριος τὸ ἑσπέρας 
χοροστάτησε καὶ κήρυξε στὸν ἱ.ν. Παναγίας Εὐαγγελίστριας στὴν 
Παλουριώτισσα.  

ΠΕΜΠΤΗ
2 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2017

Λειτούργησε καὶ κήρυξε στὸν ἴδιο Ἱερό Ναό, ὅπου οἱ Κυθρεῶτες ἑορτάζουν 
τὴν Παναγία Χαρδακιώτισσα.

ΣΑΒΒΑΤΟ
4 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2017

Μίλησε στὴν ἐκδήλωση γιὰ τὰ Προσκυνήματα, μὲ θέμα: "Σωτήρα: 
Μνημείων κάλλος ἄρρητον" στὸ Δημοτικό Θέατρο Σωτήρας Ἀμμοχώστου.

ΚΥΡΙΑΚΗ
5 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2017

Συλλειτούργησε μὲ τοὺς Μητροπολίτες Μεσσηνίας κ. Χρυσόστομο καὶ 
Ἰλίου κ. Ἀθηναγόρα στὸν ἱ.ν. Ἀποστόλου Βαρνάβα Δασουπόλεως. Τὸ 
ἑσπέρας χοροστάτησε καὶ κήρυξε στὸν ἱ.ν. Ἁγίου Χαραλάμπους στὴν 
κατεχόμενη Κοντέα. 

ΔΕΥΤΕΡΑ
6 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2017

Παρέστη στὴ Σύναξη τῶν κληρικῶν τῆς Ἀρχιεπισκοπῆς, ὅπου μίλησε 
ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Μεσσηνίας κ. Χρυσόστομος, μὲ θέμα: 
«Ὁ Ἐκκλησιολογικὸς χαρακτήρας τοῦ Μυστηρίου τῆς Ἐξομολογήσεως».

ΤΡΙΤΗ
7 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2017

Ἠχογράφησε τὸ ἑορτολόγιο Μαρτίου καὶ τέλεσε Ἁγιασμὸ στὸ 
Ραδιοφωνικό Ἵδρυμα Κύπρου. Συνεργάστηκε μὲ τὴν Ἐκκλησιαστική 
Ἐπιτροπή Νέου Χωριοῦ Κυθρέας.

ΠΕΜΠΤΗ
9 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2017

Τὸ ἑσπέρας χοροστάτησε καὶ κήρυξε στὸ παρεκκλήσιο Ἁγίου 
Χαραλάμπους τοῦ Νέου Χωριοῦ Κυθρέας στὴν Ἀγλαντζιά. 

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
10 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2017

Λειτούργησε καὶ κήρυξε στὸ παρεκκλήσιο Ἁγίου Χαραλάμπους στὸ 
Νοσοκομεῖο Ψυχικῆς Ὑγείας στὴν Ἀθαλάσσα. 
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ΣΑΒΒΑΤΟ
11 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2017

Παρέστη σὲ μουσική ἐκδήλωση τῶν νέων μουσικῶν ταλέντων Κύπρου στὸ 
Δημοτικό Θέατρο Στροβόλου.

ΚΥΡΙΑΚΗ
12 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2017

Λειτούργησε καὶ κήρυξε στὸν ἱ.ν. Τῆς τοῦ Θεοῦ Σοφίας. 
Εὐλόγησε τὴ Βασιλόπιτα τῆς κοινότητας Πυργᾶς Ἀμμοχώστου. 
Ὑποδέχθηκε στὸ Ἀεροδόμιο Λάρνακας τὸν Σεβασμιώτατο Μητροπολίτη 
Μαρωνείας καὶ Κομοτηνῆς κ. Παντελεήμονα. 

ΔΕΥΤΕΡΑ
13 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2017

Ἀπηύθυνε Χαιρετισμὸ στὴν παρουσίαση τοῦ βιβλίου τοῦ κ. Εὐριπίδη 
Στυλιανίδη στὸ Εὐρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου.

ΤΡΙΤΗ
14 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2017

Παρέστη σὲ Συνέδριο τοῦ ΠΑΣΥΞΕ. Πραγματοποίησε προσκυνηματικὴ 
περιήγηση μὲ τὸν Μητροπολίτη Κομοτηνῆς στὴν Πάφο καὶ τὴ Λεμεσό. 

ΤΕΤΑΡΤΗ
15 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2017

Πραγματοποίησε προσκυνηματική περιήγηση μὲ τὸν Μητροπολίτη 
Κομοτηνῆς καὶ τὸ ἀπόγευμα τὸν συνόδευσε στὸ Ἀεροδρόμιο Λάρνακας 
γιὰ τὴν ἀναχώρησή του. 

ΚΥΡΙΑΚΗ
19 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2017

Λειτούργησε καὶ κήρυξε στὸν ἱ.ν. Παναγίας Φανερωμένης, ὅπου τέλεσε τὰ 
μνημόσυνα τῶν τεθνεώτων μελῶν τοῦ Σώματος Προσκόπων Κύπρου.

ΤΕΤΑΡΤΗ
22 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2017

Συμμετέσχε στὴ Β' Συνάντηση γιὰ τὸ Πρόγραμμα τῶν Θρησκευτικῶν 
Προορισμῶν 2016-17, τῆς Διευθύνσεως Μ.Ε., στὸ 'Υπουργεῖο Παιδείας καὶ 
Πολιτισμοῦ.

ΠΕΜΠΤΗ
23 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2017

Ἐκπροσώπησε τὴν Α.Μ. τὸν Ἀρχιεπίσκοπο σὲ δεξίωση τῆς Πρεσβείας τοῦ 
Κουβέϊτ στὸ Hilton Park, μὲ τὴν εὐκαιρία τῆς ἐθνικῆς ἐπετείου καὶ τῆς 
ἡμέρας ἀνεξαρτησίας.

ΣΑΒΒΑΤΟ
25 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2017

Τὸ ἑσπέρας χοροστάτησε καὶ κήρυξε στὸν ἱ.ν. Ἁγίου Κασσιανοῦ, ὅπου 
ἑορτάστηκε ὁ Ἅγιος ἐκ μεταθέσεως ἀπὸ τὶς 29 Φεβρουαρίου.

ΚΥΡΙΑΚΗ
26 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2017 Λειτούργησε καὶ κήρυξε στὸν ἴδιο πανηγυρίζοντα Ἱερό Ναό.

ΤΡΙΤΗ
28 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2017

Το ἀπόγευμα πραγματοποίησε σύσκεψη μὲ τὴν ἐπιτροπή ἐπιμέλειας τοῦ 
ἀφιερωματικοῦ τόμου τῶν Κατεχομένων Ἐνοριῶν τῆς Ἀρχιεπισκοπῆς καὶ 
συνεργάστηκε μὲ τὴν Ἐκκλησιαστική Ἐπιτροπή Τραχωνίου Κυθρέας.

ΕΠΙΣΚΟΠΟΥ ΜΕΣΑΟΡΙΑΣ  ΧΡΟΝΙΚΑ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ


