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ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΙΚΗ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ
ΕΠΙ ΤΗI ΕΟΡΤΗI TOY ΠΑΣΧΑ

a
 

† ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΣ
ἐλέῳ Θεοῦ, Ἀρχιεπίσκοπος 

Νέας Ἰουστινιανῆς καί πάσης Κύπρου,

Παντί τῷ Χριστεπωνύμῳ Πληρώματι 
τῆς Ἁγιωτάτης Ἀποστολικῆς Ἐκκλησίας τῆς Κύπρου,

Χάριν, εἰρήνην καί εὐλογίαν παρά τοῦ ἐνδόξως ἐκ νεκρῶν
 Ἀναστάντος Σωτῆρος ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ

Τέκνα ἐν Κυρίῳ ἀγαπητά,
    
    «Χριστὸς Ἀνέστη»!

Aφού με κατάνυξη παρακολουθήσαμε, καθ’ όλη τη Μεγάλη Εβδομάδα, 
το σωτήριο Πάθος του Χριστού, αφού «συνανέβημεν» μαζί Του στα 
Ιεροσόλυμα και στον φρικτό Γολγοθά και νοερά τον ακολουθήσαμε 

«εἰς τὰ κατώτατα τῆς γῆς», γινόμαστε σήμερα μέτοχοι της χαράς της 
Αναστάσεώς Του. Αναφωνούμε κι εμείς απόψε μαζί με τους πιστούς σ’ όλο 
τον κόσμο ότι «ἠγέρθη ὁ Κύριος θανατώσας τὸν θάνατον».Οἱ ἄνθρωποι 
ἐξεδήλωσαν τὸ μίσος καὶ τὴ μανία τους μὲ τὸν σταυρό. Ἐκεῖνος, ὅμως, ἔφτασε 
διὰ τοῦ σταυροῦ στὴν Ἀνάσταση, διὰ τοῦ Πάθους στὴ δόξα, διὰ τῆς θυσίας 
στὸν θρίαμβο.

Δεν ήταν σημείο αδυναμίας ο σταυρικός θάνατος του Χριστού. Ήταν 
ο κεραυνός που κατέκαψε την αμαρτία, η δυναμίτιδα που ανατίναξε το 
κράτος της φθοράς και του θανάτου. Γι’ αυτό και θριαμβευτικά η Εκκλησία 
αντιπαραβάλλει, απόψε, στον μυκτηρισμό των σταυρωτών «ἄλλους ἔσωσεν 
ἑαυτὸν οὐ δύναται σῶσαι» (Ματθ. ιζ΄42), τη νικηφόρο διαβεβαίωση «Χριστὸς 
κατελθὼν πρὸς πάλην ᾍδου μόνος, λαβὼν ἀνῆλθε πολλά τῆς νίκης σκῦλα». 
Δεν πάλεψε μόνο νικηφόρα προς την ανθρώπινη κακότητα ο Χριστός, 
αλλά έλαβε και πολλά λάφυρα της νίκης: «τοῦ ᾍδου τὴν καθαίρεσιν», 
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«τοῦ θανάτου τὴν νέκρωσιν», «τῶν ἀπ’ αἰῶνος νεκρῶν τὴν ἔγερσιν».

Ουδείς ανέμενε τότε την Ανάσταση. Ούτε οι μαθητές, οι οποίοι 
απογοητευμένοι από την έκβαση των πραγμάτων είχαν κλειστεί στο υπερώο 
της Ιερουσαλήμ, ούτε οι Μυροφόρες, που «λίαν πρωὶ» πήγαν στο μνήμα για 
να μυρίσουν το νεκρό σώμα του Διδασκάλου ούτε και οι εχθροί του Χριστού 
οι οποίοι, «σφραγίσαντες τὸν λίθον» (Ματθ. κζ΄66), νόμισαν ότι είχαν νικήσει 
τελειωτικά τον ισχυρό αντίπαλο.  

Κι όμως, μέσα στην απόγνωση των πάντων ανέτειλε όχι απλώς η ελπίδα 
αλλά η ζωή και το φως. Παρά τα αναχώματα που με λύσσα έστησαν τότε 
και συνεχίζουν να στήνουν οι εχθροί του Κυρίου, η λάβα που ξεκίνησε το 
ανεπανάληπτο εκείνο πρωί της «μιᾶς τῶν Σαββάτων» από το ηφαίστειο της 
λυτρωτικής θείας ενέργειας, ήταν και είναι ασυγκράτητη. Έκτοτε το μήνυμα 
της Ανάστασης, αναπόσπαστα συνδεδεμένο με το κήρυγμα του Σταυρού, 
κατέστη ο συνεκτικός ιστός της ζωής και της υπόστασης της Εκκλησίας, το 
θεμέλιο της προσωπικής ζωής του κάθε πιστού.

Περιχαρείς και εμείς, βλέποντες «τῶν φυλάκων τὴν νέκρωσιν καὶ 
τῶν σφραγίδων τὴν διάλυσιν», προσκυνούμεν «τὸν τὸ νῖκος τοῦ ᾍδου 
καταργήσαντα καὶ τοῦ θανάτου τὸ κέντρον συντρίψαντα» και αξιολογούμε τα 
αγαθά, τα οποία ολόκληρη η ανθρωπότητα προσπορίστηκε από την ένδοξη, 
τριήμερη Ανάστασή Του.

Πριν από την Ανάσταση του Χριστού, ο κάθε άνθρωπος είχε αμφιβολίες 
ως προς την προσωπική αξία και τον προορισμό του. Με την ανάστασή Του, 
όμως, ο Χριστός έδειξε έμπρακτα ότι ο κάθε άνθρωπος, παρόλο που αποθέτει 
στη γη το σώμα του κατά τον θάνατό του, θα αναστηθεί μίαν ημέρα, κατά το 
πρότυπο του αναστάντος Χριστού, για να ζήσει αιωνίως μαζί Του. Ο φυσικός 
θάνατος έχει εκμηδενισθεί διότι ύστερα από αυτόν θα ακολουθήσει η κοινή 
ανάσταση όλων, αρχηγός της οποίας έγινε ο Χριστός. Μέσα από τα καρφιά 
του πόνου και πίσω από κάποιο  μαρτυρικό  προσωπικό μας Γολγοθά, θα 
ζήσουμε κάποια ημέρα την αιώνια χαρά και της δικής μας ανάστασης.

Η Ανάσταση του Χριστού μάς απάλλαξε και από τη δύναμη της 
αμαρτίας, από την ισχύν του «παλαιοῦ ἀνθρώπου». Ο Απόστολος Παύλος 
διευκρινίζει ότι η μετοχή μας στον θάνατο του Χριστού, που γίνεται με το 
βάπτισμα, είναι εγγύηση για τη συμμετοχή μας και στην Ανάστασή Του. Και 
διακηρύσσει: «Ὁ παλαιὸς ἡμῶν ἄνθρωπος συνεσταυρώθη, ἵνα καταργηθῇ 
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τὸ σῶμα τῆς ἁμαρτίας, τοῦ μηκέτι δουλεύειν ἡμᾶς τῇ ἁμαρτίᾳ» (Ρωμ.στ΄ 6).  
Συσταυρούμενοι με τον Χριστό νικούμε την εμπερίστατη αμαρτία και, με την 
Ανάστασή Του, ενδυναμούμαστε «ἐν τῷ κράτει τῆς ἰσχύος αὐτοῦ» (Εφεσ. 
στ΄10)

Γι’ αυτό, λοιπόν, σήμερα «ᾍδης στενάζει καὶ θάνατος ὀδύρεται καὶ 
κόσμος ἀγάλλεται καὶ πάντες συγχαίρουσι». 

Τέκνα εν Κυρίω αγαπητά,

Μιμούμενοι την κτίσιν η οποία «σύμπασα», «οὐρανός τε καὶ γῆ καὶ τὰ 
καταχθόνια» αγάλλεται, θα θέλαμε σήμερα κι εμείς να τρέξουμε παντού˙ 
από το ένα άκρο της πατρίδας μας μέχρι το άλλο˙ και να φέρουμε παντού 
το μήνυμα της χαράς˙ της κατίσχυσης του δικαίου και του αφανισμού της 
αδικίας. Μας προσγειώνει, δυστυχώς, η θλιβερή πραγματικότητα˙ η κατοχή 
της πατρίδας μας και η στέρηση των δικαιωμάτων του λαού μας. Στη σημερινή 
αγαλλίασή μας αντιπαραβάλλονται η θλίψη για την κατεχόμενη γη μας,  η 
αγωνία για το μέλλον.

Οι τελευταίες εξελίξεις απέδειξαν πέραν πάσης αμφιβολίας την αναξιοπιστία 
της Τουρκίας και κατέστησαν φανερό σ’ όλους τον τελικό και μόνιμο στόχο της 
που είναι η κατάληψη και τουρκοποίηση ολόκληρης της Κύπρου. Παρά τις τόσες 
υποχωρήσεις μας, με σκοπό να επιτευχθεί μια υποφερτή λύση του προβλήματός 
μας, η Τουρκία συνεχώς προβάλλει νέες απαράδεκτες αξιώσεις τόσο για την 
επιστροφή στις διαπραγματεύσεις, τις οποίες εγκατέλειψε χωρίς λόγο, όσο και 
για το περιεχόμενο της επιδιωκόμενης λύσης.

Η πράξη έχει δείξει ότι η Τουρκία θέλει τον διάλογο για να θέτει 
νέες διεκδικήσεις. Προσπαθεί να δώσει προς τα έξω την εντύπωση ότι οι 
μονομερείς απαιτήσεις της αποτελούν διμερείς διαφορές και ότι για την 
επίλυσή τους απαιτείται διαπραγμάτευση και υποχωρήσεις από τη δική 
μας πλευρά. Οι παραχωρήσεις μας, όμως, εκλαμβάνονται ως αδυναμία, με 
αποτέλεσμα η κατοχική δύναμη να ενθαρρύνεται και να επανέρχεται με νέες 
διεκδικήσεις. Αυτός ο φαύλος κύκλος των διεκδικήσεων από την Τουρκία και 
παραχωρήσεων από μας, συνεχίζεται για 43 χρόνια. 

«Ἀνθ’ ὧν ἔπαθεν» ο Ελληνισμός πρέπει να έμαθε, ή τουλάχιστον όφειλε 
να μάθει, ότι ουδεμία υποχώρηση αποτελεί ανασχετικό φραγμό στους 
επεκτατικούς προγραμματισμούς της Τουρκίας. Μοναδικό ανάχωμα στην 
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Τουρκική επιθετικότητα είναι η προβολή αντίστασης και η αταλάντευτη 
διεκδίκηση των δικαιωμάτων μας, που πρέπει να βασίζονται σε αμετάβλητους, 
σαφείς και συγκεκριμένους στόχους.

Πώς, λοιπόν, θα πρέπει να προχωρήσουμε μπροστά στα νέα αδιέξοδα, 
στα οποία προγραμματισμένα μάς οδήγησε η κατοχική δύναμη και ο εδώ 
εγκάθετός της; Δεν μένει άλλη επιλογή εκτός από αυτή που επισημάναμε 
στην Εγκύκλιό μας των Χριστουγέννων, όταν είχαν εξαγγελθεί οι συνομιλίες 
στην Ελβετία. Ότι δηλαδή μετά το ναυάγιο, που διαφαινόταν ευκρινώς, και 
εκείνης της προσπάθειας, θα’ πρεπε να επιμείνουμε στην επανατοποθέτηση 
του προβλήματός μας στις σωστές του διαστάσεις, ως προβλήματος εισβολής 
και κατοχής. Και ακόμα να επιμείνουμε στην εφαρμογή και για τον λαό μας 
των δικαιωμάτων που απολαμβάνουν όλοι οι άλλοι Ευρωπαίοι: της ελεύθερης 
διακίνησης σ’ όλη την έκταση της πατρίδας μας∙ της ισονομίας για όλους∙ της 
ελεύθερης εγκατάστασης σ’ όλη την Κύπρο∙ της απόκτησης περιουσίας σ’ όλη 
τη νήσο μας, πράγμα που σημαίνει πρώτιστα την επιστροφή των κατεχόμενων 
σήμερα περιουσιών μας.  

Επί πλέον θα πρέπει να καταστήσουμε σαφές ότι ουδεμίαν ανάμειξη 
της Τουρκίας θα δεχτούμε μετά τη λύση, στις υποθέσεις της Κυπριακής 
Δημοκρατίας, πράγμα που σημαίνει ότι δεν θα δεχτούμε επεμβατικά ή 
εγγυητικά δικαιώματά της ούτε και παραμονή εποίκων στον τόπο μας. Πρέπει 
να το αντιληφθούμε ότι λύση που είναι αποτέλεσμα βίας και θα συντηρεί την 
αδικία δεν μπορεί να είναι βιώσιμη.

Ίσως πολλοί από μας να μη συνειδητοποιούμε όσο πρέπει την κρισιμότητα 
της κατάστασης, όπως αυτό φαίνεται και από τη νωχέλεια με την οποία 
αντιμετωπίζουμε τις διάφορες απαράδεκτες προτάσεις που μας υποβάλλονται 
και τη μη αντίδραση σ’ αυτές. Η έλλειψη ιστορικής συνείδησης σε μεγάλο 
μέρος της νέας γενιάς, η ελλιπής γνώση της γλώσσας και του πολιτισμού 
μας, η αδιαφορία, οι έντονες κομματικές αντιπαραθέσεις, συνιστούν μέγιστο 
κίνδυνο για την εθνική επιβίωσή μας, που συμβάλλει στην πραγματοποίηση 
των επιδιωκόμενων στόχων της Τουρκίας.   

Ο Ελληνισμός σήμερα βάλλεται από παντού χωρίς, δυστυχώς, να διαθέτει 
αξιόπιστους συμμάχους. Γι’ αυτό και πιστεύουμε ότι η εθνική αφύπνιση, η 
οποία οδηγεί σε εθνική αυτογνωσία και ενότητα, είναι ο μόνος τρόπος για 
να επιβιώσουμε ως Κυπριακός Ελληνισμός. Η εθνική επιβίωσή μας στη γη 
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των πατέρων μας ήταν και μπορεί να είναι αποτέλεσμα μόνο της συνεχούς 
εγρήγορσης των φυσικών και ψυχικών δυνάμεών μας. Μόνο η αγωνία και η 
συνεχής μέριμνά μας για τη συνέχιση της ιστορικής διαδρομής μας στον χώρο 
τούτο της ιδιαίτερης πατρίδας μας και ο πόθος για εθνική προκοπή μπορούν 
να αποτελέσουν εγγύηση για το μέλλον μας. 

Τέκνα εν Κυρίω αγαπητά,

Μέσα στον ορυμαγδό της φθοράς και της αδικίας που ζούμε, το 
κοσμοσωτήριο γεγονός της Ανάστασης του Χριστού μάς γεμίζει με ελπίδα 
για την τελική κατίσχυση του δικαίου και μας ενδυναμώνει στον αγώνα για 
εθνική επιβίωση.

Με αυτές τις σκέψεις και την ευχή, όπως λαός και ηγεσία, Κυβέρνηση και 
κόμματα, κατανοήσουμε την κρισιμότητα της κατάστασης και ομονοούντες 
αντιμετωπίσουμε οριστικά, στις πιο πάνω ορθές συντεταγμένες, το πρόβλημά 
μας, χαιρετίζουμε και πάλιν όλους με τον ελπιδοφόρο χαιρετισμό «Χριστὸς 
Ἀνέστη». Η σκέψη μας περιβάλλει με πατρική αγάπη ιδιαίτερα τους 
εμπερίστατους∙ τους πρόσφυγες, τους εγκλωβισμένους, τους αγνοούμενους 
και τους συγγενείς τους.

Είθε του χρόνου να γιορτάσουμε ελεύθεροι σε όλες τις εκκλησίες μας˙ 
και τα βουβά, για 43χρόνια, καμπαναριά μας να διαλαλήσουν σ’ ολόκληρο 
τον κόσμο ότι «Ἀνέστη Χριστός καὶ διεσκορπίσθησαν οἱ ἐχθροὶ Αὐτοῦ».

Μετ’ ευχών διαπύρων εν Χριστώ αναστάντι

Ιερά Αρχιεπισκοπή Κύπρου,

Άγιο Πάσχα 2017.



ΑΝΑΣΤΑΣΙΜΑ ΑΡΧΙΕΡΑΤΙΚΑ
ΓΡΑΜΜΑΤΑ

Ζ
Η Ανάσταση του Κυρίου μας αποτελεί αναμφίβολα το κορυφαίο 

γεγονός του Χριστιανισμού και  πηγή αγαλλίασης και ευφροσύνης∙ 
αποτελεί την πηγή των ελπίδων μας και της πίστεώς μας για την 

τελική κατίσχυση της βασιλείας του Θεού.

Ο Απόστολος Παύλος χαρακτηριστικά γράφει: «εἰ γὰρ σύμφυτοι 
γεγόναμεν τῷ ὁμοιώματι τοῦ θανάτου αὐτοῦ, ἀλλὰ καὶ τῆς ἀναστάσεως 
ἐσόμεθα,  τοῦτο γινώσκοντες, ὅτι ὁ παλαιὸς ἡμῶν ἄνθρωπος συνεσταυρώθη, 
ἵνα καταργηθῇ τὸ σῶμα τῆς ἁμαρτίας, τοῦ μηκέτι δουλεύειν ἡμᾶς τῇ ἁμαρτίᾳ·  
ὁ γὰρ ἀποθανὼν δεδικαίωται ἀπὸ τῆς ἁμαρτίας.  εἰ δὲ ἀπεθάνομεν σὺν 
Χριστῷ, πιστεύομεν ὅτι καὶ συζήσομεν αὐτῷ,  εἰδότες ὅτι Χριστὸς ἐγερθεὶς 
ἐκ νεκρῶν οὐκέτι ἀποθνήσκει, θάνατος αὐτοῦ οὐκέτι κυριεύει»  (Ρωμ. 6, 5-9).

Το χαρμόσυνο τούτο γεγονός γιορτάζεται ποικιλότροπα από την 
Εκκλησία μας και από τον ευσεβή λαό μας. Οι Εκκλησιαστικοί μας ταγοί 
ανταλλάσουν μεταξύ τους αναστάσιμες ευχές και εόρτια γράμματα, όπως  
είναι τα γράμματα που παραθέτουμε,  μεταξύ του Οικουμενικού Πατριάρχου    
κ. κ. Βαρθολομαίου και του Αρχιεπισκόπου Κύπρου κ. κ. Χρυσοστόμου, 
στα οποία διαλάμπει το πνεύμα της χριστιανικής αγάπης, της χαράς και της 
πίστεώς τους προς τον νικητή του θανάτου.
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Στην ως άνω επιστολή ο Μακαριώτατος απάντησε ως εξής: 

Παναγιώτατε Ἀρχιεπίσκοπε Κωνσταντινουπόλεως, Νέας Ῥώμης καὶ 
Οἰκουμενικὲ Πατριάρχα, λίαν ἡμῖν ἀγαπητὲ καὶ περισπούδαστε ἀδελφὲ 
καὶ συλλειτουργέ, κύριε Βαρθολομαῖε, τὴν Ὑμετέραν γερασμιωτάτην 
Παναγιότητα ἀδελφικῶς ἐν Κυρίῳ κατασπαζόμενοι, ὑπερήδιστα 
προσαγορεύομεν.  

  Χριστὸς ὁ Υἱὸς τοῦ Θεοῦ τοῦ ζῶντος, ἐνδόξως ἐκ νεκρῶν τῇ τρίτῃ 
ἀπὸ τοῦ θανάτου ἡμέρᾳ, καθὼς προεῖπε, ἀναστάς, κατέλυσε τὸ κράτος τῆς 
ἁμαρτίας καὶ τοῦ θανάτου, συνανέστησε δὲ καὶ ἡμᾶς, νενεκρωμένους ὄντας 
τῇ ἁμαρτίᾳ, καὶ εἰσήγαγεν εἰς νέαν ζωήν, κοινωνοὺς αὖθις καταστήσας τῆς 
ἀρχαίας μακαριότητος. Οὐκ ἐπαρκοῦσιν τῶν ἀνθρώπων, οὐ μὴν ἀλλὰ  καὶ τῶν 
ἀγγέλων αἱ γλῶσσαι ἀξίως παραστῆσαι τὰς δωρεὰς καὶ τὰς χάριτας, αἵτινες 
διὰ τῆς Ἀναστάσεως τοῦ Κυρίου ἐδαψιλεύθησαν  τῷ ἀνθρωπίνῳ γένει.

Ἑορτάζοντες, τοίνυν, τὴν πρόξενον τοσούτων μεγάλων καὶ θαυμαστῶν 
γεγονότων τριήμερον καὶ φαεσφόρον Ἀνάστασιν τοῦ Κυρίου καὶ Θεοῦ καὶ 
Σωτῆρος ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ, γηθοσύνως μὲν ἀπονέμομεν τῇ Ὑμετέρᾳ 
γερασμιωτάτῃ Παναγιότητι τὸν πασχάλιον ἀσπασμὸν καὶ τὸ οὐράνιον 
φώνημα «Χριστὸς Ἀνέστη!», εὐχὰς δ’ ὑπὲρ Αὐτῆς τῷ Θεῷ καὶ Σωτῆρι ἡμῶν 
ἀναπέμπομεν καὶ ὅλῃ ψυχῇ δεόμεθα τῆς ἀπείρου Αὐτοῦ χρηστότητος, ὅπως 
χαρίζηται Αὐτῇ  ἔτη πλεῖστα, ὑγιᾶ καὶ ὄλβια. 

Παρακαλοῦντες τὴν Ὑμετέραν Κορυφήν, ὅπως διαβιβάσῃ τὰς πασχαλίους 
ἡμῶν προσρήσεις καὶ εὐχὰς καὶ τοῖς περὶ Αὐτὴν σεβασμίοις Ἱεράρχαις καὶ τῷ 
πεπιστευμένῳ Αὐτῇ εὐσεβεῖ ποιμνίῳ, ἀπονέμομεν αὖθις Ὑμῖν τὸν ἐν Χριστῷ 
Ἀναστάντι ἀσπασμὸν καὶ διατελοῦμεν

    Τῆς Ὑμετέρας Θειοτάτης Παναγιότητος
               ἀγαπητὸς ἐν Χριστῷ ἀδελφὸς

Ἐν τῇ Ἱερᾷ Ἀρχιεπισκοπῇ Κύπρου,
            Ἅγιον Πάσχα 2017.



«ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΗ ΤΕΧΝΗ»
ΕΚΘΕΣΗ ΑΓΙΟΓΡΑΦΙΑΣ

ΤΟΥ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥ ΚΑΙ ΜΑΡΙΑΣ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΥ  
ΕΓΚΑΙΝΙΑΖΕΙ Ο ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΟΣ ΚΥΠΡΟΥ 

κ. κ. ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΣ Β΄ 

a
ΤΕΤΑΡΤΗ, 15 ΜΑΡΤΙΟΥ 2017. ΓΚΑΛΕΡΥ  «ΕΝ ΠΛΩι» 

Φίλτατέ μου Χαράλαμπε και αγαπητή μου κυρία Μαρία.

Πανιερώτατε,  Αγαπητοί μου φίλοι,

Είμαι απόλυτα βέβαιος πως, όταν θα δούμε  την έκθεση «ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΗ 
ΤΕΧΝΗ», που μας παρουσιάζει το ζεύγος Χριστοφόρου,  ένα βαθύ 
αίσθημα θαυμασμού και σεβασμού προς τα πρόσωπα αμφοτέρων, θα 

πλημμυρίσει την ψυχή μας  για την καταπληκτική αυτή συλλογή των πινάκων 
τους, η οποία αποτελεί τον καρπό μιας ολόκληρης ζωής και του βαθύτατου 
τους σεβασμού προς τη χριστιανική μας πίστη.

Με τον κ. Χριστοφόρου είχα πολύ φιλικές σχέσεις και εκτιμούσα 
βαθύτατα τόσο τη σεμνότητα τού χαρακτήρα του όσο και τις ικανότητες 
του ως διπλωμάτη. Αλλά, ομολογώ ότι η  ιδιαίτερη του αγάπη προς τη 
χριστιανική Τέχνη μού ήταν άγνωστη. Γι’ αυτό, όταν ήλθε στο Γραφείο μου 
για να μου δωρίσει τον καλαίσθητο του τόμο «ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΗ ΤΕΧΝΗ» και 
να μου προτείνει να εγκαινιάσω την εξαιρετική αυτή Συλλογή, ομολογώ ότι 
και συγκινήθηκα και ενθουσιάστηκα. 

o
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Συμμεριζόμεθα την πίστη που έχει μέσα του ο κύριος Χριστοφόρου, που 
γράφει «πως η συγκυρία να παρουσιαστεί για πρώτη φορά αυτή η Έκθεση και 
το βιβλίο στα πλαίσια της Πολιτιστικής Πρωτεύουσας της Ευρώπης Πάφος 
2017, αποτελεί επιθυμία τής Παναγίας μας Μαρίας, που τιμώ μέσα από τον 
μεγάλο αριθμό έργων που της αφιερώνονται στη Συλλογή. Είμαι απόλυτα 
σίγουρος, πως χωρίς τη βοήθεια της δεν θα μπορούσα να επιτελέσω αυτό 
το έργο και μάλιστα με τα περιορισμένα οικονομικά μέσα που διέθετα».

Αναμφίβολα η τέχνη είναι η έκφραση της ψυχής του ανθρώπου και 
αποτελεί τον επιούσιο άρτο του πνεύματος. Εμείς, βέβαια,  καυχώμεθα ότι η 
χριστιανική τέχνη επιτελεί έναν ανώτερο ιδεολογικό στόχο. Καλλιεργεί την 
ψυχή του ανθρώπου και την ανάγει στις αιθέριες σφαίρες της θεότητας.  

Η τέχνη αυτή έχει τις ρίζες της στην Κωνσταντινούπολη. Διακρίνεται 
κυρίως για την πνευματικότητά της και την υπερβατικότητά της.  Δια 
τούτο και  ανάγει την ψυχή τού ανθρώπου από τον υλικό κόσμο προς τον 
πνευματικό, από  τα επίγεια προς τα ουράνια.  Καλλιεργεί την ψυχή του και 
την οδηγεί προς τα θεία. Συνάδει πλήρως με την προτροπή τού θείου Παύλου: 
«... τά ἄνω ζητεῖτε... τά ἄνω φρονεῖτε, μή τά ἐπί γῆς...» ( Κολ. 3, 1-2). 

Πιστεύω ότι, σε λίγο, όλοι μας θα νιώσουμε  εσωτερική εγκαύχηση 
και τιμή διότι ανάμεσα στη Συλλογή Χριστοφόρου θα δούμε ότι υπάρχουν 
πίνακες διακεκριμένων Ελλήνων ζωγράφων, οι οποίοι καθιερώθηκαν στη 
συνείδηση του Ελληνισμού, ως πνευματικοί ταγοί της χριστιανικής τέχνης. 
Αναφέρομαι στους μεγάλους Έλληνες ζωγράφους όπως είναι ο Γκύζης, ο 
Παρθένης, ο Κόντογλου, ο Χατζηκυριάκος - Γκίκας, η Αθηνά Ταρσούλη  
καθώς και  Κύπριοι:  ο Γεώργιος Γεωργίου, ο Χατζησωτηρίου, ο Κισσονέργης, 
ο Λανίτης και ο πολύ γνωστός συμπολίτης  μας Γιώργος Κοτσώνης.

Όλους αυτούς τους συνδέει ο σεβασμός προς το παρελθόν του 
ελληνικού και βυζαντινού μας πολιτισμού και ταυτοχρόνως η αναζήτηση της 
πολιτισμικής μας ταυτότητας, η οποία αναμφίβολα εστιάζεται στον αρχαίο 
ελληνικό πολιτισμό και στη χριστιανική μας πίστη, η οποία λειτουργεί ως 
συνεκτικός δεσμός μεταξύ τους.

Η έκθεση βεβαίως διανθίζεται και με έργα μεγάλων Ιταλών ζωγράφων 
όπως είναι ο Ραφαήλ, ο Τιντορέντο, ο Ντα Κορτόνα, ο Γκουρτσίνο και ο 
Ρούπενς. Ονόματα που κατέκτησαν το παγκόσμιο με τη αξιόλογη ζωγραφική 
τους ανωτερότητα και με την πνευματική τους  εμβέλεια. 



138 ΕΓΚΑΙΝΙΑ ΕΚΘΕΣΗΣ  "ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΗ ΤΕΧΝΗ"

Πέραν αυτών θα έχουμε τη δυνατότητα να χαρούμε και να θαυμάσουμε 
έργα από την πνευματική θυγατέρα  του Βυζαντινού μας πολιτισμού,  τη 
Ρωσική Τέχνη. Μέσα από ένα μεγάλο αριθμό ρωσικών εικόνων που μας 
παρουσιάζονται, έχουμε τη δυνατότητα να δούμε και να αξιολογήσουμε 
την πορεία αυτής της τέχνης. Θα διαπιστώσουμε, βέβαια, ότι χρονικά και 
σταδιακά απομακρύνεται από τα Βυζαντινά πρότυπα αλλά πιστεύω ότι η 
πορεία αυτή είναι απόλυτα φυσιολογική. Η τέχνη είναι ο τόκος της ψυχής 
εκάστου προσώπου και εκάστου λαού. Θα ήταν λάθος να παρέμενε σε μια 
τυπική ή αφομοιωτική  μίμηση των βυζαντινών προτύπων, έστω και αν αυτά 
υπερέχουν. Παρ’ όλα αυτά βέβαια η  επίδραση της  είναι εμφανής. 

Η αγάπη, όμως, του φίλτατού μου Χριστοφόρου δεν μας κράτησε 
μόνο στα όρια της Ελλάδος, της Ιταλίας και της Ρωσίας. Μας μεταφέρει με 
βαθύτατη συγκίνηση και στη Λατινική Αμερική, όπου χρημάτισε ως πρέσβης 
εκεί. Έτσι έχουμε τη δυνατότητα να θαυμάσουμε και πίνακες από τις μακρινές 
εκείνες  χώρες, και να βιώσουμε και τις δικές τους χριστιανικές τεχνοτροπίες 
και αναζητήσεις. 

Νομίζω ότι δεν θα ήταν ορθό να κάνουμε συγκρίσεις σε περίπτωση που 
τα μεγάλα ονόματα μάς εντυπωσιάσουν εντονότερα. Εμείς επιβάλλεται να 
σταθούμε με σεβασμό μπροστά σε κάθε πίνακα και να ερμηνεύσουμε μέσα 
μας αντικειμενικά την προσπάθεια εκάστου αγιογράφου εκάστης χώρας 
να εκφράσει τα αισθήματα τού βαθύτατου σεβασμού προς το πρόσωπο 
της Παναγίας, του Ιησού Χριστού και της αγάπης του Θεού να σώσει τον 
άνθρωπο. Άλλωστε ο τρόπος έκφρασης είτε στην Τέχνη είτε στη Λογοτεχνία 
είτε στη Μουσική διαφέρει από τον ένα λαό στον άλλο. Η ουσία είναι η 
στοχοθεσία, η υψηλή ιδεολογία και η βίωση που θα επιτευχθεί μέσω της 
οιασδήποτε τεχνοτροπικής έκφρασης. 

Περαίνοντας, επιθυμώ επίσης να συγχαρώ θερμά και την κυρία Νέλλη 
Κυριαζή, Ιστορικό της Τέχνης, η οποία ανέλαβε την επιμέλεια του λευκώματος 
και  έγραψε τα κείμενα. Συγχαίρω επίσης θερμά και τη γραφίστρια κυρία 
Σαλώμη Παπαδοπούλου, η οποία είχε την καλλιτεχνική επιμέλεια της 
έκδοσης. Τόσο τα κριτικά σημειώματα όσο και η άρτια καλλιτεχνική 
εμφάνιση του βιβλίου μαρτυρούν την αγάπη και τον ζήλο αμφοτέρων να μας 
παρουσιάσουν ένα βιβλίο αντάξιο των καλλιτεχνικών αναζητήσεων  και των 
οραματισμών του ζεύγους Χαραλάμπου και Μαρίας Χριστοφόρου. 
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Θερμά συγχαρητήρια αξίζουν και στην Εστία Ελλάδος Κύπρου του 
Ελληνικού Ιδρύματος Πολιτισμού, η οποία πρωτοστάτησε όχι μόνο στη 
διοργάνωση της έκθεσης αυτής αλλά και σε πλείστες άλλες πολιτιστικές 
εκδηλώσεις, που μαρτυρούν ότι υπάρχουν, και πάντα θα υπάρχουν, οι 
πνευματικοί άνθρωποι, οι οποίοι με τις ενέργειες και με την όλη δράση 
τους θα μας αποσπούν από την καθημερινότητα και θα μας οδηγούν στους 
κόσμους του πνεύματος και της τρυφής.

Αφού συγχαρώ και πάλιν από κέντρου καρδίας τους εκλεκτούς μου 
φίλους Χαράλαμπο και Μαρίτσα Χριστοφόρου, σας  καλώ όλους  και να 
χαρούμε και ιδιαίτερα να βιώσουμε τα μηνύματα τής πρωτοποριακής αυτής 
χριστιανικής έκθεσης. 



ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΣ ΤΗΣ Α.Μ. ΤΟΥ ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΟΥ 
ΚΥΠΡΟΥ κ.κ. ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΥ

ΣΤΗΝ ΕΟΡΤΑΣΤΙΚΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗ
ΜΕ ΤΗΝ ΕΥΚΑΙΡΙΑ ΤΩΝ 200 ΕΤΩΝ ΑΠΟ ΤΗΝ 
ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΑΣ 

ΤΗΣ ΧΡΥΣΕΛΕΟΥΣΗΣ
ΚΑΙ ΤΗΣ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗΣ ΤΟΥ ΒΙΒΛΙΟΥ

«ΘΕΟΝΥΜΦΕΥΤΟΣ ΚΟΡΗ.
Η ΧΡΥΣΕΛΕΟΥΣΑ ΣΤΡΟΒΟΛΟΥ

ΚΑΙ ΤΑ ΚΕΙΜΗΛΙΑ ΤΗΣ».

 a
ΣΑΒΒΑΤΟ,  18 ΜΑΡΤΙΟΥ 2017

Με αισθήματα ιδιαίτερης χαράς και συγκίνησης βρίσκομαι απόψε 
μαζί σας, για να αναπολήσουμε τη θαυμαστή ζωή και να τιμήσουμε 
Εκείνους, οι οποίοι με την αγάπη τους προς τον Χριστό, όχι μόνο 

ανήλωσα τη ζωή τους χάριν τής Εκκλησίας και της Πατρίδας, αλλά και 
όταν ήλθε η ώρα του χρέους δεν δίστασαν να ακολουθήσουν τον δρόμο της 
θυσίας, όπως έπραξε  το «νέφος των μαρτύρων» για το οποίο ο θείος Παύλος 
και γενικά η Εκκλησία μας σεμνύνεται.  

Κατ’ αρχάς επιβάλλεται να ευχαριστήσω και να επαινέσω την 
Εκκλησιαστική Επιτροπή Παναγίας Χρυσελεούσης Στροβόλου και όλους 
όσοι κοπίασαν να ετοιμάσουν τις τιμητικές αυτές εκδηλώσεις, ούτως ώστε να 
αξιολογηθεί δεόντως η μεγάλη προσφορά του μάρτυρα της πίστεως και της 
πατρίδας αοιδίμου Αρχιεπισκόπου Κυπριανού και των συνεργατών του. 
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Ο  αγαπητός μας Πρόεδρος κ. Γιάγκος Ευθυμιάδης, τα Μέλη της 
Εκκλησιαστικής Επιτροπής και οι ιερείς του καθ’ ημάς ιερού ναού Παναγίας 
Χρυσελεούσης Στροβόλου θέλοντας να τιμήσουν τη 200ή επέτειο από 
την ανακαίνιση του ιερού ναού της Χρυσελεούσης και την ανοικοδόμηση 
του παρεκκλησίου του Αγίου Γεωργίου από τον ιερομάρτυρα Κυπριανό και 
τον πρωτεξάδελφό του Χατζησάββα Κυριακού, προέβησαν σε δύο βασικές 
ενέργειες. 

Α΄. Ανέθεσαν στον Βυζαντινολόγο δρα Χριστόδουλο Χατζηχριστο-
δούλου,  να ερευνήσει και να συγγράψει  το βιβλίο

 «ΘΕΟΝΥΜΦΕΥΤΟΣ ΚΟΡΗ. Η ΧΡΥΣΕΛΕΟΥΣΑ ΣΤΡΟΒΟΛΟΥ
ΚΑΙ ΤΑ ΚΕΙΜΗΛΙΑ ΤΗΣ»

Και Β΄, να μαζέψουν όλα τα Κειμήλια και τις Εικόνες του Εθνομάρτυρα 
Κυπριανού και Σάββα Προσκυνητού, τα οποία θα έχουμε τη χαρά να δούμε σε 
λίγο.

Όσο αφορά τον καρπό της επιστημονικής έρευνας του αγαπητού μας 
Χατζηχριστοδούλου,  για τη Χρυσελεούσα  Στροβόλου, θα έχουμε επίσης τη 
χαρά να μας το παρουσιάσει, ο επίσης αγαπητός μας Κωστής Κοκκινόφτας, 
Ερευνητής στο Κέντρο Επιστημονικών Ερευνών της ιεράς Μονής Κύκκου, 
ο οποίος με την όλη επιστημονική του δραστηριότητα έχει αναδιφήσει και 
φέρει στο ιστορικό προσκήνιο πολλές άγνωστες πτυχές από τη σύγχρονή μας 
ιστορία. 

Και στους δύο απονέμω τον έπαινο τής Εκκλησίας και τους εύχομαι 
από κέντρου καρδίας να συνεχίσουν με το ίδιο ζήλο να εργάζονται και να 
καρποφορούν στον αμπελώνα τής Εκκλησίας και της Επιστήμης τους.

Εμείς καλούμαστε να μελετήσουμε το βιβλίο με πνεύμα μαθητείας, 
κατάνυξης και θρησκευτικής ευλάβειας, για να αντλήσουμε και τα δέοντα 
διδάγματα. Οι εκκλησίες και τα έργα τέχνης που διανθίζουν τις σελίδες του 
δεν προσφέρονται μόνο για θαυμασμό και κριτική αξιολόγηση, αλλά είναι 
δείγματα σεβασμού και ευλάβειας των δημιουργών τους και ως τέτοια πρέπει 
να τα θεωρήσουμε για να βιώσουμε το πνευματικό τους κάλλος.
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Στη δύσκολη αυτή ιστορική καμπή που διερχόμαστε, και με δεδομένη 
την «ἐπηρμένην ὀφρύν» των Τούρκων και  τη αδιαλλαξία  τους  για μια, 
κατά το δυνατό, βιώσιμη επίλυση του χρονίζοντος κυπριακού προβλήματος, 
ο Αρχιεπίσκοπος Κυπριανός αναδεικνύεται στη συνείδησή μας ως πρότυπο 
ιστορικού χρέους και τιμής.  Με τον μαρτυρικό του θάνατο μας υποδεικνύει 
το αδιάλειπτο καθήκον που έχουμε απέναντι στη Μητέρα Εκκλησία και την 
πολύπαθη Πατρίδα μας. 

 Αυτή την αγάπη προς την Εκκλησία, η οποία δια μέσου των αιώνων 
αποδείχτηκε η «Κιβωτός τῆς Σωτηρίας» του Έθνους μας και αυτό το 
θυσιαστικό πνεύμα προς την τλήμονα Πατρίδα μας, η οποία δια μέσου των 
αιώνων αναδείχτηκε λίκνο και δροσοβόλα πηγή του ελληνοχριστιανικού μας 
πολιτισμού, έχουμε ιστορικό χρέος να  μεταλαμπαδεύσουμε και στις επόμενες 
γενεές για να μπορούμε να ελπίζουμε σ’ ένα μέλλον χριστιανικά καρποφόρο.

 Συγχαίρω και πάλιν εγκαρδίως  το έργον της Εκκλησιαστικής Επιτροπής 
Στροβόλου και εύχομαι ολοψύχως, όπως  η Υπεραγία Θεοτόκος, η Ελεούσα 
και Θεονύμφευτος Κόρη σκέπει και  φυλάττει τον Στρόβολο και ολόκληρη τη 
νήσο μας, «ἵνα ἡσύχιον καὶ εἰρηνικόν βίον διάγωμεν». 

Ιερά Αρχιεπισκοπή Κύπρου

  Σάββατο, 18 Μαρτίου 207
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ΤΟΥ ΑΝΤΡΕΑ Κ. ΦΥΛΑΚΤΟΥ, Δ.Φ.,
ΓΕΝΙΚΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗ ΤΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΟΥ ΜΑΚΑΡΙΟΥ Γ΄

 

Οι δυο εθνικές επέτειοι της 25ης Μαρτίου 1821 και της 1ης 
Απριλίου 1955 γιορτάστηκαν και εφέτος με ιδιαίτερη λαμπρότητα 
στο Πολιτιστικό Κέντρο του Ιδρύματος Αρχιεπισκόπου 

Μακαρίου Γ΄, στις 28 Μαρτίου 2017, στις 7 το βράδυ. Η εκδήλωση, 
που διοργανώθηκε στην αίθουσα τελετών του Ιδρύματος, περιλάμβανε 
καλωσόρισμα από τον Γενικό Διευθυντή του Ιδρύματος κ. Αντρέα 
Κ. Φυλακτού, χαιρετισμούς από τον Πρόεδρο της Κυπριακής Δημοκρατίας 
κ. Νίκο Αναστασιάδη, από τον Αρχιεπίσκοπο Κύπρου κ. κ. Χρυσόστομο 
Β΄ και ομιλία από τον Υπουργό Εξωτερικών της Ελλάδας κ. Νίκο Κοτζιά. 
Εκτελέστηκε, επίσης, καλλιτεχνικό πρόγραμμα με βυζαντινούς ύμνους και 
τραγούδια από τη χορωδία «Η Φωνή της Κερύνειας». 

Ο κ. Φυλακτού, αφού προσφώνησε τους επισήμους και τους άλλους 
προσκεκλημένους, συνέχισε με τα  ακόλουθα:

«Το Πολιτιστικό Ίδρυμα Εθνάρχη Μακαρίου Γ΄ σας καλωσορίζει στην 
αποψινή εορταστική του εκδήλωση για τις εθνικές επετείους της 25ης Μαρτίου 
1821 και της 1ης Απριλίου 1955 και σας ευχαριστεί για την ανταπόκρισή σας 
στην πρόσκλησή του.

Μαζί με όλους τους Έλληνες, είτε στο Μητροπολιτικό Ελληνισμό ανήκουν 
αυτοί, είτε στα πέρατα του κόσμου κατοικούν, κι εμείς οι Έλληνες της Κύπρου 
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γιορτάζουμε τις δυο αυτές εθνικές μας επετείους: τη μέρα της Εθνικής 
Παλιγγενεσίας, και τη μέρα της έναρξης του αγώνα των Ελλήνων της Κύπρου 
για την αποτίναξη του αποικιοκρατικού ζυγού των Άγγλων και την ένωση του 
νησιού με την Ελλάδα.

Ο γιορτασμός των δυο εθνικών επετείων γίνεται αφετηρία για εσωτερική 
ανασύνταξη, που μπορεί και που πρέπει να ξεκαθαρίσει τους στόχους μας και 
να στερεώσει την απαντοχή και τη θέλησή μας για το πώς θα σωθούμε, για το 
πώς θα προασπίσουμε και θα κατοχυρώσουμε την ελληνική και την ανθρώπινη 
αξιοπρέπειά μας, από όποια θέση κι αν βρίσκεται ο καθένας μας. Η ιστορική 
και πολιτιστική μας παράδοση που μας συνδέει με τον υπόλοιπο Ελληνισμό, 
μας δίνει τα καλύτερα όπλα για να πολεμήσουμε τον άκρατο εθνικισμό, που 
κυριαρχεί στα μυαλά των σοβινιστών της Άγκυρας. Και οι δυο αυτές επέτειοι, 
που τιμούμε απόψε, μας το τονίζουν και μας το υπογραμμίζουν. Πάνω στα 
φυλετικά μας χαρακτηριστικά πρέπει να στηρίξουμε, σήμερα, την απαραίτητη 
ενότητά μας. Μπορούμε να έχουμε πολλές διαφωνίες πάνω σε πάμπολλα 
θέματα. Ωστόσο, πρέπει όλοι να συμφωνήσουμε πως και η αξιοπρέπεια και η 
τιμή μας πρέπει να περιφρουρηθούν και το δικαίωμά μας της ελληνικής μας 
συνέχειας να κατοχυρωθεί. 

Η άρρηκτη ενότητα των ψυχών για τον κοινό σκοπό είναι ο βασικός όρος 
για την επιβίωσή μας. Στο στέρεο τούτο τείχος θα συντριβούν όλα τα σχέδια 
του πολυπρόσωπου κατακτητή. Μόνον έτσι θα υποχρεωθεί να φύγει ο Τούρκος. 
Γιατί θα φύγει. Γιατί δεν είναι η γη του αυτή που πατά. Γιατί, δεν έζησε σ’ αυτή 
τη γη που ξωπίσω από τους αθάνατους  νεκρούς μας, που την κρατούσαν με τα 
γόνατα σερνάμενοι, «μετρά το χώμα με τον πήχη».

Εκφράζουμε τις ιδιαίτερες ευχαριστίες μας στον Υπουργό Εξωτερικών της 
Ελλάδας κ. Νίκο Κοτζιά για την άμεση ανταπόκρισή του στην πρόσκλησή μας 
να παρευρεθεί και να είναι ο κύριος ομιλητής στη σημερινή πανηγυρική μας 
εκδήλωση. Τον ευχαριστούμε, ακόμη, με την ευκαιρία της εδώ παρουσίας του, 
για τους αγώνες και τον μόχθο του για τα δίκαια του Ελληνισμού της Κύπρου. 
Η φωνή του είναι φωνή Πατρίδας.

Ευχαριστούμε τον Πρόεδρο της Κυπριακής Δημοκρατίας κ. Νίκο 
Αναστασιάδη για την εδώ παρουσία του και για το χαιρετισμό που θα απευθύνει. 
Ευχαριστούμε, επίσης,  τον Αρχιεπίσκοπο Κύπρου και Πρόεδρο του Ιδρύματος 
κ. κ. Χρυσόστομο Β΄, για το χαιρετισμό του. Ευχαριστίες απευθύνουμε προς 
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τη χορωδία «Η φωνή της Κερύνειας», τη μαέστρο κ. Νέλλη Λουκαΐδου, την  
κ. Ροδούλα Παναγίδου, που θα είναι στο πιάνο, τη σολίστ κ. Μαρία Θεοδώρου 
και προς όλα τα μέλη της χορωδίας και προς την εκφωνήτρια του προγράμματος 
κ. Κούλα Ιωαννίδου. Ακόμη, ευχαριστώ το χορηγό επικοινωνίας, Ραδιοφωνικό 
Ίδρυμα Κύπρου.

Ευχαριστώ και πάλι όλους και όλες εσάς, κυρίες και κύριοι, που 
παρευρίσκεστε απόψε μαζί μας, εδώ, στο Πολιτιστικό Ίδρυμα του Αρχιεπισκόπου 
Μακαρίου Γ΄».

«Πρέπει να τεθεί τροχοπέδη στην προσπάθεια των Τούρκων να προσδώσουν 
στο ψευδοκράτος κρατική υπόσταση. Δεν πρέπει να προχωρήσουμε, αν 
δεν επιτύχουμε μια λύση πραγματικά λειτουργική και βιώσιμη. Σ’ αυτήν  
επιβάλλεται να αποκλειστεί κάθε έννοια αρνησικυρίας».

Στη συνέχεια, η Α. Μ. ο Αρχιεπίσκοπος Κύπρου κ. κ. Χρυσόστομος Β΄ 
απεύθυνε τον ακόλουθο χαιρετισμό:
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«Με αισθήματα ιστορικής υπερηφάνειας γιορτάζουμε τις περίλαμπρες      
εθνικές μας επετείους της Ελληνικής παλιγγενεσίας του 1821 και του 
απελευθερωτικού μας αγώνα του 1955-59.

Οι αγώνες τού Ελληνισμού από την αρχαιότητα μέχρι σήμερα,  ανέδειξαν 
την Ελλάδα ως το λίκνο της Ελευθερίας και τον ελληνικό λαό ως τον φορέα 
τού πιο αγωνιστικού φρονήματος για την Ελευθερία του. Το 21 αποτελεί την 
ιστορική και χρεωστική συνέχεια αυτών των αγώνων. Και σίγουρα είναι το πιο 
μεγάλο κοσμοϊστορικό γεγονός τού δεκάτου ενάτου αιώνα. Όλα τ’ άλλα τα 
έχει σκεπάσει η λήθη της Ιστορίας, ενώ αυτό αποτελεί το πιο λαμπρό ιστορικό 
στάδιο, μέσω του οποίου οι  Έλληνες  εισήλθαν  στην αθανασία της Ιστορίας. 

Γι’ αυτό, όταν κανείς εμβαθύνει στο πνεύμα του 21 θα εξαγάγει το 
συμπέρασμα ότι οι υψηλόφρονες έννοιες του Ελεύθερου Ανθρώπου και η 
βιωματική ιδέα της χριστιανικής μας πίστεως ήταν οι πρωταρχικές αξίες του 
Ελληνισμού.     

Ο κυπριακός λαός, ο οποίος δια μέσου των αιώνων συμπορεύτηκε 
ιστορικά με τον υπόλοιπο ελληνικό, εμπνεόμενος από τα ίδια ιδανικά και  
ακολουθώντας το παράδειγμα των ηρώων της εθνικής μας παλιγγενεσίας, 
ύψωσε υπερήφανα το ανάστημά του και απαίτησε από τους Άγγλους 
κατακτητές την ελευθερία του.

Στη μακραίωνη και πολυκύμαντη ιστορία του ο απελευθερωτικός μας 
Αγώνας του 55-59 υπήρξε η ενδοξότερη περίοδος. Ο λαός μας συμμετέσχε 
σύσσωμος και βάδισε την ιστορική του πορεία για την κατάκτηση της 
Ελευθερίας του, με  ευψυχία μοναδική και αξιοθαύμαστη.  Στον αγώνα εκείνο, 
όντως, διέλαμψαν όλες οι Αρετές τού Ελληνισμού, ιδιαίτερα οι αρετές της 
αυτοθυσίας και του ηρωισμού.  

Δυστυχώς τη μυρσίνη και τη δάφνη τού ένδοξου εκείνου αγώνα μας, για 
τον οποίο έχουμε κάθε δικαίωμα να νιώθουμε υπερήφανοι, αντικατέστησε 
η προαιώνια κατάρα της φυλής μας, η διχόνοια με τα γνωστά τραγικά 
αποτελέσματα. 

Η Εκκλησία Κύπρου, η οποία  εμπνεύστηκε και καθοδήγησε τον επικό 
εκείνο Αγώνα, αισθάνεται την υπέρτατη υποχρέωση να παραμείνει στις 
επάλξεις του χρέους για τη σωτηρία της πατρίδας μας.  Αυτή είναι η αποστολή 
της δια μέσου των αιώνων. 
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Σήμερα, 43 χρόνια μετά την εγκληματική εκείνη εισβολή των Τούρκων, 
δεχόμαστε και πάλι απειλές, οι οποίες ολοένα και εντείνονται. Πότε με τη 
γλώσσα της διπλωματίας και πότε με τη γλώσσα της «ἐπηρμένης ὀφρύος» του 
κατακτητή. Σ’ αυτές τις απειλές εμείς προβάλλουμε το ιστορικό μας χρέος, 
όπως απορρέει μέσα από το πνεύμα των αγώνων του 21 και του 55.     

Γι’ αυτό, ως Εκκλησία, με βαθύ αίσθημα ευθύνης καλούμε τον λαό μας 
να παραμερίσει τις οποιεσδήποτε κομματικές του διαφορές και  να συνεχίσει 
τον αγώνα του με πνεύμα ομοθυμίας και σταθερής προσήλωσης προς τις 
διαχρονικές αξίες της ζωής, όπως έχουν καθιερωθεί μέσω της Ιστορίας μας 
και μέσω του Ευρωπαϊκού κεκτημένου. Δεν ζητούμε τίποτε περισσότερο αλλά 
και δεν δεχόμαστε τίποτε λιγότερο από αυτές. Αυτή την υποθήκη μας άφησε 
στην τελευταία του επίσκεψη και ο Πρόεδρος της Ελληνικής Δημοκρατίας 
 κ. Προκόπης Παυλόπουλος. 

Κύριε Πρόεδρε, κύριε Υπουργέ,

Ευρισκόμεθα ενώπιο τραγικών ιστορικών καταστάσεων. Οι στόχοι των 
Τούρκων πραγματοποιούνται ο ένας μετά τον άλλον. Ήθελαν διχοτόμηση∙ 
«την πέτυχαν», χωρίς βέβαια την υπογραφή μας. Δεν είχαν πληθυσμό∙ 
κουβάλησαν από την Ανατολία και πραγματοποίησαν και τον δεύτερο. 
Τώρα έμεινε ο τρίτος και τελευταίος τους στόχος. Να προσδώσουν στο 
ψευδοκράτος κρατική υπόσταση. Εδώ πρέπει να τεθεί τροχοπέδη. Δεν πρέπει 
να προχωρήσουμε, αν δεν επιτύχουμε μια λύση πραγματικά λειτουργική και 
βιώσιμη. Σ’ αυτήν  επιβάλλεται να αποκλειστεί κάθε έννοια αρνησικυρίας.  
Σε καμία περίπτωση δεν είναι νοητό το 82% να εξισώνεται με το 18% και 
να είναι αιχμάλωτο αυτού. Όσον αφορά δε το θέμα των εγγυήσεων και της 
παραμονής τουρκικών στρατευμάτων, ούτε καν πρέπει να τίθεται στην τράπεζα 
των διαπραγματεύσεων.

Κύριε Υπουργέ των Εξωτερικών της Μητρός Πατρίδος,

Ως Προκαθήμενος της Εκκλησίας της Κύπρου θεωρώ χρέος μου να 
εκφράσω τις ευγνώμονες ευχαριστίες, τόσο εμού προσωπικώς όσο και σύμπαντος 
του κυπριακού Ελληνισμού, για την ελληνοπρεπή και σθεναρή υποστήριξη των 
απαράγραπτων δικαίων του λαού μας στη δύσκολη αυτή ιστορική του πορεία 
για την ανάκτηση των δικαιωμάτων του. 

Εξοχότατε, ο κυπριακός λαός σάς ευχαριστεί, σάς συγχαίρει και 
σάς ευγνωμονεί. Η αγωνιστική σας στάση προσέφερε ύψιστες υπηρεσίες  
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σ’ ολόκληρο τον Ελληνισμό και ιδιαίτερα στη μικρή μας πατρίδα. Συνεχίστε 
τους αγώνες σας μέχρι την κατίσχυση των δικαίων,  και του μείζονος  και του 
κυπριακού Ελληνισμού.

 Η Εκκλησία της Κύπρου είναι δίπλα σας και ο Θεός έστω μεθ’ Υμών».  

Ακολούθησε ο χαιρετισμός του Προέδρου της Κυπριακής Δημοκρατίας 
κ. Νίκου Αναστασιάδη:

«Αποτελεί πράγματι ευτυχή συγκυρία το γεγονός πως σήμερα γιορτάζουμε 
δυο επετείους που σημάδεψαν την ιστορική πορεία του Ελληνισμού, δύο 
επετείους που αποτέλεσαν τον θεμέλιο λίθο του ελληνικού κράτους και 
της Κυπριακής Δημοκρατίας. Δύο επετείους που με την εδώ παρουσία σας 
λαμπρύνονται όντως φίλε Υπουργέ, φίλε Νίκο Κοτζιά και δημιουργούν τους 
απαραίτητους προβληματισμούς διότι είναι συνδεδεμένες με σημαντικές 
ιστορικές στιγμές, την 25η Μαρτίου και την 1η Απριλίου 1955. 

Είναι επέτειοι που υποβάλλουν όσο ποτέ προηγούμενα να προβλημα-
τιστούμε, να αναστοχαστούμε και να συμβάλουμε με αυτό τον τρόπο στη 
διαρκή πορεία αναζήτησης των εθνικών μας επιλογών.

Γιατί εκείνο που μας κάνει καλύτερους είναι η μελέτη της πορείας που 
ακολουθήσαμε, των σφαλμάτων που πράξαμε, των εμπειριών και αργότερα 
των εκτιμήσεων πως δεν πετύχαμε εκείνα που προσδοκούσαμε.

Για την επέτειο της 25ης Μαρτίου έχει καθιερωθεί ο όρος της παλιγγενεσίας. 

Το 1830 με την ίδρυση του Ελληνικού κράτους, έστω και αν αυτό περι-
οριζόταν ασφυκτικά σε μη αντιπροσωπευτικά σύνορα, οι Έλληνες ανέκτησαν 
την ταυτότητά τους, την εθνική τους αυτοπεποίθηση και άρχισαν να ορίζουν 
τις νέες παραμέτρους των εθνικών στόχων. 

Ο αλυτρωτισμός των σκλαβωμένων ακόμη περιοχών όριζε σε μεγάλο 
βαθμό τους στόχους και εν πολλοίς την πορεία που ακολούθησε η Ελλάδα 
μέχρι ακόμη και μετά τον δεύτερο παγκόσμιο πόλεμο.

Υπάρχουν αναλογίες με την Κύπρο, αλλά φυσικά οι ιστορικές συνθήκες 
δεν είναι ίδιες. 

Δεν θα προβώ σε ιστορική αναδρομή, αλλά ως παλιγγενεσία των Κυπρίων 
μπορεί να οριστεί η ημέρα της 1ης Απρίλη του 1955 και αργότερα ο Φεβρουάριος 
του ’59 που η χώρα μας απέκτησε την ανεξαρτησία της ως αποτέλεσμα εκείνου 
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του επικού, έστω και άνισου αγώνα σε κάθε επίπεδο. 

Ωστόσο, αυτός ο αγώνας του ’55-’59  οδήγησε για πρώτη φορά στην Ιστορία 
μας στο να αποκτήσουμε τη δική μας αυτόνομη κρατική οντότητα - έστω και 
αν δεν ήταν ο στόχος των ηρωικών αγωνιστών του ’55-’59 – να αποκτήσουμε 
τη δική μας κρατική ταυτότητα, που μας διέκρινε και μας νομιμοποιούσε στη 
διεθνή πραγματικότητα.

Αυτή η τεράστια ιστορική εξέλιξη για τον τόπο μας, τότε και από πολλούς, 
ακόμη και σήμερα δεν εκτιμάται δεόντως και αξιολογείται ως ένας συνήθης 
ιστορικός σταθμός.

Οι Έλληνες της Κύπρου μέχρι τότε δεν είχαμε σκεφτεί τη θέση μας στον 
κόσμο ως ανεξάρτητο κράτος. 

Για αυτό και στη συνέχεια σχοινοβατούσαμε ανάμεσα στην επιθυμία και την 
πραγματικότητα, το ευκταίο και το εφικτό, αποφεύγοντας να δημιουργήσουμε 
όλες εκείνες τις γέφυρες που θα μας επέτρεπαν να αξιοποιήσουμε το νέο μας 
καθεστώς στη διεθνή κοινότητα.

Σήμερα, ως ηγεσία συλλογικά, έχουμε κατακτήσει την ωριμότητα, και 
τη γενναιότητα, να αναγνωρίσουμε τα σφάλματα που διαπράξαμε και να 
αναστοχαστούμε την πορεία που πρέπει να ακολουθήσουμε. 

Θεωρώ πως έχουμε πια συνειδητοποιήσει πως η Κυπριακή Δημοκρατία 
αποτελεί την ασπίδα μας απέναντι στις προσπάθειες διχοτόμησης της πατρίδας 
μας, συνιστά την άμυνά μας σε κάθε διπλωματικό και πολιτικό επίπεδο και 
αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της δικής μας ταυτότητας.

Είμαστε οι Έλληνες πολίτες της Κυπριακής Δημοκρατίας και από το 2004 
με την ένταξή μας στην Ευρωπαϊκή Ένωση στην ταυτότητά μας προστέθηκε 
και η έννοια του Ευρωπαίου πολίτη. Δεν αρνούμαστε και δεν αρνηθήκαμε ποτέ 
πως το αυτό δικαίωμα συνύπαρξης έχουν και οι Τουρκοκύπριοι συμπατριώτες 
μας, αρκεί μέσα από τον διάλογο να γίνει επιτέλους κατορθωτό να πετύχουμε 
μια λύση που με τη μετεξέλιξη της Κυπριακής Δημοκρατίας θα επιτρέπει τη 
δημιουργία ενός σύγχρονου ευρωπαϊκού κράτους, απόλυτα λειτουργικού και, 
ιδιαίτερα, βιώσιμου, μέσα από τις εμπειρίες του παρελθόντος και τις ενδεχόμενες 
δοκιμασίες που θα έχουμε να αντιμετωπίσουμε. 

Για αυτό και απαιτείται να επικεντρώσουμε την προσοχή μας στην ουσία 
και όχι σε όσα λέγονται ή ακούγονται. Είναι καλά γνωστό πως ύστερα από 
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την απόφαση μέσα από κανονισμούς της Βουλής των Αντιπροσώπων - με όλο 
το θάρρος το λέω, μια αχρείαστη απόφαση γιατί απλώς γιορτάζουμε την 1η 
Απριλίου που ήταν η έναρξη του απελευθερωτικού αγώνα, που στόχο είχε την 
ένωση έστω και αν κατέληξε στην ανεξαρτησία - δεν νοείται να παρατηρείται 
μια τέτοια ενόχληση από πλευράς του Τουρκοκύπριου ηγέτη. 

Προκλήθηκε μια κρίση, προσπαθούμε να την ξεπεράσουμε και την 
ερχόμενη Κυριακή θα έχουμε την ευκαιρία σε ένα κοινωνικό δείπνο, όπως 
απεκλήθη, να αποφασίσουμε για το πώς προχωρούμε παραπέρα. 

Θέλω να κάνω ξεκάθαρο πως εάν ο στόχος ή ο σκοπός θα είναι για 
να συζητήσουμε Μέτρα Οικοδόμησης Εμπιστοσύνης, θεωρώ πως είναι 
καταδικασμένη η προσπάθεια εκείνων που δημιουργούν τις προϋποθέσεις 
επιτέλους να ξαναρχίσει ένας γόνιμος διάλογος. Να συζητήσουμε μέτρα 
οικοδόμησης εμπιστοσύνης, όπως παραδείγματος χάρη, τη Navtex που εκδίδει 
κάθε μέρα η Τουρκία; Να συζητήσουμε μέτρα οικοδόμησης εμπιστοσύνης, 
όπως ο εορτασμός της 20ης Ιουλίου που εισέβαλαν στην Κύπρο; Ή της 15ης 
Νοεμβρίου 1983; Θα πρέπει επιτέλους να εκτιμηθεί ο τρόπος διαχείρισης της 
κρίσης από πλευράς μας, με ψυχραιμία, με σύνεση, με κατανόηση. Αλλά την 
ίδια ώρα, όπως έχω πει και στον Τουρκοκύπριο ηγέτη, θα πρέπει και ο ίδιος να 
συνειδητοποιήσει ότι ανάλογες ευαισθησίες, και πιο έντονες, έχουν αυτοί που 
υπήρξαν και κατά τη δική του ομολογία, θύματα της τουρκικής εισβολής.

Συνεπώς, δεν είναι δυνατόν να θεωρείται σημείο κρίσης μια απλή αναφορά 
σε ένα ιστορικό γεγονός που επισυνέβη 67 χρόνια πριν, αλλά να αγνοούνται 
οι δικές τους ενέργειες που προκαλούν κυριολεκτικά όσους έχασαν τις 
πατρογονικές τους εστίες, όσους έχασαν το βιός τους, όσους έχασαν τη ζωή 
τους, όσους ακόμα αγνοούνται. 

Θέλω να σας διαβεβαιώσω Μακαριότατε, κυρίες και κύριοι, ότι η 
προσπάθεια που καταβάλλουμε είναι, ναι να εξευρεθεί μια ειρηνική λύση στο 
Κυπριακό που να διασφαλίζει τις ανησυχίες και των δύο κοινοτήτων, που να 
δημιουργεί τις προοπτικές για μια προκοπή για το μέλλον, που να δημιουργεί 
τις συνθήκες, έτσι ώστε να νιώθουμε και εμείς και οι Τουρκοκύπριοι πραγματικά 
Ευρωπαίοι πολίτες. Αλλά όχι με παραβιάσεις του ευρωπαϊκού κεκτημένου, όχι 
με κατ’ εξαίρεση αποδοχή όρων, οι οποίοι δεν θα δημιουργούν τη βιωσιμότητα, 
όπως π.χ. η απαίτηση για κάθε απόφαση να υπάρχει και η θετική ψήφος 
Τουρκοκύπριου συμπατριώτη μας. Δεν νομίζω να υπάρχει ανάλογο προηγούμενο 
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σε οποιαδήποτε άλλη χώρα του διεθνούς Οργανισμού, που είναι αναγνωρισμένο 
κράτος, ευνομούμενο κράτος, κράτος μέλος της Ε.Ε. Γι’ αυτό και είναι ορισμένα 
εκ των θεμάτων που συζητούνται, που δεν θα πρέπει να αφήνουν σε κανενός το 
μυαλό αμφιβολία ότι γνωρίζουμε τι είναι αυτό που μπορεί να κάνει αποδεκτό ο 
Κυπριακός Ελληνισμός και τι είναι αυτό που πρέπει να απορρίψουμε. 

Είμαστε έτοιμοι με απλωμένο το χέρι για την ειρήνη, για τη συνύπαρξη, τη 
δημιουργία, επαναλαμβάνω, ενός κράτους που να μην είναι υβρίδιο, αλλά να 
ανταποκρίνεται στις αρχές και αξίες της ΕΕ, στις αρχές και αξίες του διεθνούς 
δικαίου. 

Με αυτά λέγοντας σας καλωσορίζω φίλε Υπουργέ και εύχομαι ό,τι 
καλύτερο. Η στενή μας συνεργασία, οι απόλυτα συντονισμένες ενέργειες είμαι 
βέβαιος ότι θα αποδώσουν καρπούς». 

«Θα ήθελα, Μακαριότατε, Αξιότιμε κ. Πρόεδρε,
να ζητήσω εκ μέρους όλων μας, εδώ σε αυτόν τον ιδιαίτερο τόπο, 

συγγνώμη για το έγκλημα της χούντας των Αθηνών».
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Στη συνέχεια, ανέβηκε στο βήμα ο Υπουργός Εξωτερικών της Ελλάδας 
κ. Νίκος Κοτζιάς, ο οποίος εκφώνησε τον  λόγο, που ακολουθεί:

«Ευχαριστώ τον Μακαριότατο για την πρόσκλησή του να έρθω στην 
Κύπρο και να εκθέσω τις σκέψεις μου, το χρέος μου απέναντι στην Κύπρο.

Η ορθοδοξία υπήρξε πάντα μια θρησκεία, ένα πιστεύω με οικουμενικό λόγο 
που αναγκάστηκε κάτω από τις συνθήκες της οθωμανικής αυτοκρατορίας να 
κατακερματιστεί σε εθνικές εκκλησίες και να εκπέμψει τον θεολογικό της λόγο 
μέσα από την πάλη για εθνική ανάταση. Για αυτό, ο ορθόδοξος πατριωτισμός 
ήταν πάντα ταυτόχρονα και οικουμενικός.

Πολλοί, εγκλωβισμένοι σε έναν δυτικόστροφο δογματισμό αναρωτιούνται 
πώς μπορεί η Εκκλησία να είναι πατριωτική και να συναντιέται με τον πολιτικό 
πατριωτισμό, ακόμα και ενός αριστερού;

Όσοι αναρωτιούνται με αυτό τον τρόπο, κάνουν (κατά τη γνώμη μου) δύο 
λάθη. Ενίοτε δυσκολεύονται να αντιληφθούν τον πατριωτικό αγώνα και τον 
ταυτίζουν με έναν άκρατο εθνικισμό, αυτό που ονομάζουμε ως σοβινισμό.

Ο πατριωτισμός είναι κάτι εντελώς διαφορετικό από τον σοβινισμό. 
Ο πατριωτισμός αποτελεί στοιχείο της ταυτότητας του πολίτη, όπως είναι και το 
θρησκευτικό του αίσθημα. Η πάλη για αυτή την ταυτότητα είναι αναπόσπαστο 
κομμάτι εκείνου του αγώνα που ονομάζουμε πολιτιστικό. Οι «πολιτιστικοί 
πόλεμοι» αποτελούν αναπόσπαστο κομμάτι των μεγάλων κοινωνικών αγώνων 
και αντιπαραθέσεων, κύρια στη Γερμανία του 19ου αιώνα και στις ΗΠΑ του 
20ου. Είναι δε, σήμερα, παντού παρόντες.

Ο πατριωτισμός είναι η υπεράσπιση του χώρου όπου διασφαλίζεται 
η καθημερινότητα του πολίτη. Όπου καταγράφεται η υπερηφάνεια για 
τις κατακτήσεις της κοινότητας στην οποία ανήκει. Είναι, η συνέχεια και 
δημιουργική ανάπτυξη του πολιτισμού, των αρχών και αξιών όπου εδράζεται μια 
εθνική οντότητα οργανωμένη σε πολιτική οντότητα, κατά κανόνα σε κράτος.

Αντίθετα, ο σοβινισμός είναι η ψευδής αίσθηση της ανωτερότητας του 
φύλου, της φυλής, στην οποία ανήκει κάποιος έναντι του πολιτισμού και της 
ταυτότητας του άλλου. Αν ο πατριωτισμός είναι η θετική στάση απέναντι στο 
ίδιο, ο σοβινισμός είναι η άρνηση και απόρριψη του άλλου, του διαφορετικού. 
Η πιο ακραία μορφή του σοβινισμού, είναι ο ρατσισμός, το μίσος απέναντι 
σε αυτό το διαφορετικό. Κάθε πατριώτης οφείλει να έχει ανοικτό το μέτωπο 
απέναντι σε τέτοιου είδους μορφές και αντιλήψεις.
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Πιστεύω βαθιά, ότι είναι λανθασμένη η άποψη που στο όνομα της 
πάλης για το πάτριο έδαφος, πολιτισμό, ιστορία και παραδόσεις, δείχνει 
ανοχή απέναντι στον ακραίο εθνικισμό. Όπως και αντίστροφα, είναι βαθιά 
αντιπαραγωγικό και επικίνδυνο όποιος στην καλοπροαίρετη διάθεσή του να 
αντιπαλέψει σοβινιστικές εκδηλώσεις απορρίπτει τον πατριωτισμό.

Ελλάδα και Κύπρος ανήκουν στον Δυτικό και Ευρωπαϊκό πολιτισμό. 
Είναι παραγωγοί και μήτρα του. Υπήρξαν τμήμα του μεγάλου δημοκρατικού 
αρχαιοελληνικού πολιτισμού. Λαμπάδες που φώτιζαν στο διάβα της ιστορίας. 
Ήταν Δύση, αλλά δεν ήταν μόνο Δύση. Ήταν το σταυροδρόμι που παρήγαγε 
πολιτισμό με τον οποίο επηρεάστηκαν Ανατολή και Νότος. Ήταν το χωνευτήρι 
ανάπλασης των πολιτισμών που ερχόντουσαν από την ανατολή και τον Νότο. 
Η θέση τους αυτή ως παραγωγικό σταυροδρόμι μετεξελίχθηκε στην εποχή 
της φεουδαρχίας και της δημιουργίας μεγάλων εδαφικών και θαλάσσιων 
αυτοκρατοριών σε σταυροδρόμι μεγάλης γεωστρατηγικής σημασίας. Η Ελλάδα 
υπέστη τη δυναστεία της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας και η Κύπρος τόσο της 
εδαφικής Οθωμανικής αυτοκρατορίας, όσο και της πιο νεωτερικής θαλάσσιας 
Βρετανικής.

Θέλω να υπογραμμίσω αυτή την αυτονόητη ιστορική πραγματικότητα, 
διότι όσο και αν μας συνδέουν πολλαπλοί δεσμοί με τη Δύση, δεν είμαστε 
ακριβώς το ίδιο με όλα τα κράτη της. Τα 2/3 από αυτά υπήρξαν φορείς και 
εκτελεστές αποικιοκρατίας. Όμως, εμείς όχι. Όχι μόνο, λοιπόν, δεν έχουμε 
κανένα λόγο να απολογούμαστε μαζί με την υπόλοιπη δύση για τα εγκλήματα 
της αποικιοκρατίας, αλλά ούτε στιγμή δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι υπήρξαμε 
θύματα αποικιοκρατικών αυτοκρατοριών. Κατά προέκταση, με βάση τον διεθνή 
νόμο, την ηθική της εποχής της δημιουργίας των εθνικών κρατών, την πίστη σε 
κοινές αρχές και αξίες, αλλά ακόμα και την μεταφυσική και την θρησκευτική 
της σημερινής εποχής, δεν τους χρωστάμε, αλλά μας χρωστάνε και είναι 
πρέπον, υποχρέωσή τους, να απέχουν από την άσκηση πραγματικών και ακόμα 
περισσότερο ανύπαρκτων δικαιωμάτων πάνω στο κορμί της Μεγαλονήσου και 
της Ελλάδας. Να απέχουν από εκδηλώσεις αλαζονείας απέναντί μας και πολύ 
περισσότερο από κάθε μορφής άσκηση βίας.

Σε αντίθεση με το 1821 και το 1960, Ελλάδα και Κύπρος δεν είναι πλέον 
κράτη υπό διαμόρφωση, αλλά κράτη ισχυρά, ανεξάρτητα και μέλη πολλών 
εκ των σπουδαιότερων οργανισμών του σημερινού κόσμου. Κράτη που 
συνδιαμορφώνουν με όλη την ΕΕ την πολιτική ως προς την ένταξη της Τουρκίας 
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στην ΕΕ, την ενίσχυση του καθεστώτος της τελωνειακής Ένωσης Τουρκίας-ΕΕ, 
αλλά και την αποχώρηση του ΗΒ από την ΕΕ.

Είμαστε, πλέον, κρίνοντες και όχι κρινόμενοι. Είμαστε συναποφασίζοντες 
για ύψιστα εθνικά-κρατικά συμφέροντα τρίτων, όπως είναι τα κράτη που 
ανέφερα. Ιδιαίτερα ως προς τους δεύτερους, που η διαπραγμάτευση για την 
ευόδωση των επιθυμιών τους θα αρχίσει σύντομα, θα πω δημόσια την εκτίμησή 
μου: Η στάση τους απέναντί μας, όπως στο Κυπριακό, θα επηρεάσει σημαντικά 
τις δικές μας μελλοντικές επιλογές.

Συνολικά, δεν μπορεί στη σημερινή εποχή να επικαλούνται κάποιοι 
δεσμούς, δικαιώματα, απαιτήσεις από μια παρωχημένη εποχή όταν Ελλάδα και 
η Κύπρος ήταν ακόμα αποικίες τους. Για αυτό περιμένουμε όπως όλοι επιδείξουν 
έναντι μας τον απαιτούμενο σεβασμό. Τον απαιτούμενο σεβασμό έναντι των 
αρχών του διεθνούς δικαίου και του αισθήματος δικαιοσύνης και δικαιότητας.

Η Ελλάδα υπήρξε μια από τις πρώτες περιοχές μεγάλων αυτοκρατοριών 
που διεκδίκησε και με συνεχείς αγώνες κατέκτησε την εθνική της κυριαρχία. 
Πολύ πριν την εποχή της κατάρρευσης των μεγάλων αυτοκρατοριών. Με την 
εθνικοαπελευθερωτική επανάστασή της, που αφετηρία της θεωρείται η 25η 
Μαρτίου του 1821, έδειξε στους λαούς ότι χρειάζεται να υπάρχει ενότητα 
στην ψυχή, θέληση στο νου και καρδιά με αποφασιστικότητα. Στο βαθμό που 
απουσίαζαν οι πιο πάνω ιδιότητες, ενεπλάκη σε αδελφοκτόνες συγκρούσεις, 
μείωσε τον ενθουσιασμό του φιλελληνισμού, ο οποίος ήταν απαραίτητος για 
την επιτυχία της επανάστασης, έθεσε την ίδια την Επανάσταση σε κίνδυνο. 
Το τίμημα ήταν δε υψηλότατο: κατάρρευση της χώρας, υπερχρέωση, υψηλός 
δανεισμός στη διάρκεια όλης της ιστορίας του νεοελληνικού κράτους.

Η ιστορία της Ελληνικής επανάστασης συνεχίστηκε με την επέκταση 
του ελληνικού κράτους και τη συμπερίληψη όλο και περισσότερων περιοχών 
που ιστορικά ήταν ελληνικές και στις οποίες ζούσαν πλειοψηφικά ελληνικοί 
πληθυσμοί. Όταν η Ελλάδα έπαψε να κάνει τη διάκριση ανάμεσα στην 
κρατική της ολοκλήρωση και την επέκταση σε ξένους χώρους, οδηγήθηκε 
στη μικρασιατική καταστροφή. Όποτε έτεινε να επιδείξει συμπεριφορά όπως 
εκείνων των κρατών που είχαν εδαφικές αυτοκρατορίες, τότε ηττήθηκε και 
υποχώρησε από τα δίκαιά της. Εντέλει, η γεωγραφική και πληθυσμιακή της 
επέκταση έμεινε ανολοκλήρωτη.

Είχε προηγηθεί μια ακόμα λανθασμένη επιλογή της ελληνικής άρχουσας 
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τάξης: Η άρνηση να ενταχθεί το 1914 η χώρα στο μέτωπο των δυνάμεων που 
πολεμούσαν την αυστρογερμανική συμμαχία. Τότε που η Μ. Βρετανία έδινε ως 
αντάλλαγμα αυτής της συμμετοχής, ή έστω της παραχώρησης δικαιωμάτων 
ελλιμενισμού σε νησί του Ιονίου, την ένωση της αποικιοκρατούμενης Κύπρου 
με την Ελλάδα. Τελικά η Ελλάδα  – μετά το 1916  - συμμετείχε στον πρώτο 
παγκόσμιο πόλεμο, χωρίς, όμως, τα ανταλλάγματα του 1914.

Η καταστροφή στη Μικρά Ασία και η παράλειψη του 1914 ήταν 
αποτελέσματα μονόπλευρων προσανατολισμών των κυρίαρχων δυνάμεων της 
χώρας σε συγκεκριμένες συμμαχίες και εξαρτήσεις.

Σήμερα γνωρίζουμε, ότι η Ελλάδα είναι ενταγμένη στη Δύση, αλλά 
ταυτόχρονα είναι γέφυρα Ανατολής – Δύσης. Ότι οφείλει να έχει μια 
εξωτερική πολιτική πολυδιάστατη και ενεργητική, δημοκρατική, με πληθώρα 
πρωτοβουλιών. Ότι πρέπει να λαμβάνεται υπόψη ο διεθνής συσχετισμός 
δυνάμεων, να μην αγνοούνται οι επιδιώξεις και επιθυμίες των άλλων.

Ότι θα πρέπει να αναπτύξουμε ως Έλληνες τις δυνατότητές μας, 
χωρητικότητες το ονομάζω, στην κατανόηση των σύγχρονων προβλημάτων, 
στη διαμόρφωση εναλλακτικών λύσεων και στην υλοποίηση της κάθε φορά 
καλύτερης δυνατής λύσης. Ο δεύτερος παγκόσμιος πόλεμος ήταν καταλυτικός. 
Άνοιξε την εποχή του τέλους των αυτοκρατοριών, και των θαλάσσιων, όπως 
της Βρετανικής. Η μάχη για τη λύση του εθνικού ζητήματος συνδέθηκε με το 
κοινωνικό ζήτημα. Η ένοπλη μάχη των λαών με τα μαζικά κινήματα διεκδίκησης 
λύσεων σε καθημερινά και δομικά προβλήματα. Η πάλη για αυτοδιάθεση με 
την συμπερίληψη των δικαιωμάτων μικρότερων κοινοτήτων και μειονοτήτων. 
Όπου δεν έγινε αυτός ο συνδυασμός διαμορφώθηκαν μακρόχρονα προβλήματα 
που επηρεάζουν σειρά κρατών μέχρι σήμερα.

Μεταπολεμικά η ιστορία, χάρη και στην πάλη των πολιτών και των 
μαζικών κινημάτων, έθεσε για άλλη μια φορά στην Ημερήσια Διάταξη το 
Κυπριακό. Ως πρόβλημα απελευθερωτικό και ταυτόχρονα ρύθμισης των 
κρατικών και κοινωνικών σχέσεων.

Είναι γεγονός, ότι το αίσθημα της ιστορικής συνέχειας έπαιζε σημαντικό 
ρόλο στην αυτοσυνειδησία των Κυπρίων. Από την άλλη δεν λήφθηκαν επαρκώς 
υπόψη οι διαθέσεις των τουρκοκυπρίων και οι τρόποι σύμπραξής τους στον 
αγώνα για αυτοδιάθεση, ενώ ο παράγοντας Τουρκία άλλοτε υπερτιμήθηκε και 
άλλοτε υποτιμήθηκε. Μονομερείς αντιλήψεις οδήγησαν σε προβλήματα με την 



156 ΑΝΤΡΕΑ  Κ.  ΦΥΛΑΚΤΟΥ

τουρκοκυπριακή κοινότητα που με «περίσσια τέχνη» αξιοποιούσε ο βρετανικός 
παράγοντας.

Η Τουρκία και ορισμένοι τουρκοκύπριοι ηγέτες «ενσωματώθηκαν» με 
μεγάλη ευκολία στα βρετανικά σχέδια πρόκλησης αντιπαράθεσης ανάμεσα στις 
δύο κοινότητες της Μεγαλονήσου.

Οι Βρετανοί έκαναν εκ νέου την Τουρκία παίκτη σε μια υπόθεση που 
η τελευταία είχε παραιτηθεί επίσημα και «αμετάκλητα» (τότε και μόνο τότε) 
από κάθε δικαίωμα ως προς την Κύπρο.

Ο ξένος παράγοντας, όπως και στην Ελλάδα του 19ου αιώνα, ενέτεινε τις 
εσωτερικές αντιπαραθέσεις στην Κύπρο. Αξιοποίησε κάθε λάθος που γινόταν 
από το κίνημα της αυτοδιάθεσης. Επεδίωξε να μετατρέψει το Κυπριακό από 
ζήτημα αυτοδιάθεσης, κοινωνικής δικαιοσύνης και εθνικής απελευθέρωσης σε 
ζήτημα σχέσεων στο εσωτερικό της Κύπρου.

Φέρθηκε σκληρά στο διογκούμενο κίνημα απελευθέρωσης της 
Μεγαλονήσου. Σκότωσε και βασάνισε τους αγωνιστές που επέλεξαν να 
αντισταθούν από την πρώτη του Απρίλη του 1955 με κάθε μέσο, και ένοπλα, 
αναδεικνύοντας το θάρρος, την αυτοθυσία και το τραγικό τέλος σειράς ηρώων 
του κυπριακού αγώνα ενώ το 1956 απαγόρευσε το ΑΚΕΛ, αναδεικνύοντας με 
αυτό τον τρόπο τη σύνδεση του κινήματος για την απελευθέρωση της Κύπρου 
με το κοινωνικό ζήτημα, τα θέματα της δημοκρατίας, ισότητας και ελευθερίας.

Το Κυπριακό έγινε θέμα στον ΟΗΕ και διεθνοποιήθηκε. Τα λάθη που 
έγιναν, έδωσαν «πάτημα» στο Λονδίνο που επεδίωξε:

- να εμπλέξει την Τουρκία ως «τρίτο παίκτη» στο Κυπριακό

- να επιβάλλει τον εαυτό της ως προωθητή της «ευνουχισμένης 
ανεξαρτησίας» της Κυπριακής δημοκρατίας και

- να μετατρέψει εκ νέου την Τουρκία σε παίκτη επί και εντός του Κυπριακού

Κανείς από τους δύο τους, Τουρκία και ΗΒ δεν ήθελαν μια πλήρως 
ανεξάρτητη δημοκρατική Κύπρο. Ταυτόχρονα, στην Ελλάδα όπως και 
ανάμεσα στους Ελληνοκυπρίους υπήρξαν αυταπάτες ως προς τον ρόλο του 
ΟΗΕ. Στο εσωτερικό του τελευταίου κυριαρχούσαν οι παλιές αποικιοκρατικές 
δυνάμεις και όχι, ακόμα, ο αναδυόμενος κόσμος της ανεξαρτησίας και του 
απελευθερωτικού αγώνα.



157Ο ΕΟΡΤΑΣΜΟΣ ΤΩΝ ΕΘΝΙΚΩΝ ΜΑΣ ΕΠΕΤΕΙΩΝ ΣΤΟ ΙΔΡΥΜΑ ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΟΥ ΜΑΚΑΡΙΟΥ Γ΄

Η πλευρά μας περίμενε πολλά περισσότερα από τον ΟΗΕ από ό,τι αυτός 
μπορούσε να δώσει. Ο ΟΗΕ αποδείχτηκε και τότε ότι ήταν αναγκαίος για τη 
λύση του Κυπριακού. Δεν οδηγούσε, όμως, αυτόματα και σε κάθε περίπτωση 
σε μια δίκαιη και λειτουργική λύση.  Συχνά στο Κυπριακό, δεν υπήρχε σαφής 
αξιολόγηση του διεθνούς συσχετισμού ισχύος της κάθε εποχής και των 
γεωπολιτικών αλλαγών που κάθε φορά επέρχονταν. Δεν εκτιμήθηκαν με 
ακρίβεια οι αδυναμίες και οι δυνατότητες της Τουρκίας. Ενώ υποτιμήθηκαν τα 
βρετανικά σχέδια αξιοποίησης και εμπλοκής της Τουρκίας στην όποια λύση του 
Κυπριακού.

Η πορεία είναι γνωστή. Η ίδρυση της Κυπριακής Δημοκρατίας συνοδεύτηκε 
από δύο Συνθήκες που κάθε άλλο παρά βοηθούσαν: εκείνη των εγγυήσεων και 
η άλλη των «συμμαχιών».

Όταν η νεοραγιάδες της χούντας αποφάσισαν να ανατρέψουν τον 
Μακάριο στο όνομα της ένωσης, αλλά στην πραγματικότητα προκειμένου να 
εξυπηρετήσουν συμφέροντα τρίτων, το Κυπριακό κράτος μπήκε σε μια πορεία 
μεγάλης αγωνίας.

Θα ήθελα, Μακαριότατε, Αξιότιμε κ. Πρόεδρε,
Να ζητήσω εκ μέρους όλων μας, εδώ σε αυτόν τον ιδιαίτερο τόπο, 

συγγνώμη για το έγκλημα της χούντας των Αθηνών.

Σήμερα, το Κυπριακό είναι ένα από τα πιο πολύπλοκα προβλήματα 
της παγκόσμιας πολιτικής. Πολλαπλοί παίκτες εμπλέκονται σε αυτό με 
διαφορετικές και συχνά αντικρουόμενες επιδιώξεις.

Το Κυπριακό, συμπεριλαμβάνει πολλαπλά και πολυεπίπεδα προβλήματα: 
το κοινωνικό, το διακοινοτικό, ζητήματα ιστορίας. Το Κυπριακό, όμως, από 
τη σκοπιά των διεθνών σχέσεων, όπως και εκείνης του διεθνούς δικαίου, είναι 
πρωτίστως πρόβλημα κατοχής της Μεγαλονήσου από ξένο στρατό.

Η ένοπλη και βίαιη επέμβαση της Τουρκίας στην Κύπρο με πρόφαση την 
προστασία των Τουρκοκυπρίων παραβίασε τις συνθήκες του Λονδίνου και της 
Ζυρίχης. Ήταν και είναι παράνομη. Παραβίασε τον καταστατικό χάρτη του 
ΟΗΕ και όλων των κανόνων και προβλέψεων του διεθνούς δικαίου.

Η επέμβαση της Τουρκίας προκάλεσε το ξερίζωμα χιλιάδων Κυπρίων από 
τις εστίες τους. Προκάλεσε την προσφυγιά δεκάδων χιλιάδων Ελληνοκυπρίων 
και υποχρέωσε τους Τουρκοκύπριους να ζουν ντε φάκτο υπό στρατιωτικό 
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καθεστώς. Η πλειοψηφία των τελευταίων αναγκάστηκε να εγκαταλείψει τη 
μεγαλόνησο. Η Τουρκία τους πίεζε όλο και περισσότερο με την στρατιωτική 
της παρουσία, αλλά και με τη μεταφορά εποίκων από τις ανατολικές περιοχές 
της, κάνοντας τη ζωή των Τουρκοκυπρίων ανυπόφορη. Το γεγονός αυτό δεν 
καλύπτεται από τη δημόσια εκ μέρους της απαίτηση για τα δικαιώματα των 
τουρκοκυπρίων. Εξάλλου, με κανένα τρόπο δεν είναι διατεθειμένη να δώσει 
ανάλογα δικαιώματα στο σύνολο των δικών της πληθυσμών. Ουσιαστικά, 
την Άγκυρα δεν την ενδιαφέρουν οι τουρκοκύπριοι, αλλά η διασφάλιση 
γεωστρατηγικών «δικαιωμάτων».

Η Ελλάδα σε αντίθεση με την Τουρκία δεν ενεπλάκη στις διαπραγματεύσεις 
για την εσωτερική πτυχή του Κυπριακού διότι σέβεται απόλυτα την 
ανεξαρτησία, κυριαρχία και εδαφική ακεραιότητα της Κυπριακής Δημοκρατίας. 
Όποια γνώμη και αν είχαμε για αυτές δεν την διατυπώσαμε ποτέ, ούτε δημόσια, 
ούτε κατ’ ιδίαν. Ο σεβασμός μας για την Κυπριακή Δημοκρατία είναι απόλυτος 
και ολικός.

Η Ελλάδα ενεπλάκη στο Κυπριακό μέσω της βοήθειας που έδωσε για 
την ένταξη της Κύπρου στην ΕΕ. Μαζί με τον αείμνηστο Γιάννο Κρανιδιώτη 
παλέψαμε να ενταχθεί η Κύπρος στην ΕΕ. Μετά το βέτο του Λουξεμβούργου 
το 1997, οδηγηθήκαμε, Ελλάδα και τα υπόλοιπα μέλη της ΕΕ, στον έντιμο 
και προωθητικό συμβιβασμό του Τάμπερε το φθινόπωρο του 1999 που 
μορφοποιήθηκε στις αποφάσεις του Ελσίνκι και στο άνοιγμα του δρόμου της 
ένταξης της Κύπρου στην ΕΕ.

Σήμερα, η Ελλάδα, εμπλέκεται στην διαπραγμάτευση του Κυπριακού στην 
εξωτερική / διεθνή πτυχή του. Ως προς τις δύο προαναφερθείσες Συνθήκες στις 
οποίες καλώς ή κακώς συμμετείχε και έχει αναλάβει διεθνείς δεσμεύσεις και 
ευθύνες.

Σε αυτό το πλαίσιο, η διεθνής πτυχή του Κυπριακού συντίθεται από τρία 
αλληλένδετα προβλήματα: το καθεστώς των εγγυήσεων, τα υποτιθέμενα 
δικαιώματα παρέμβασης τρίτων στην Κύπρο, την παρουσία ξένων 
στρατευμάτων στη Μεγαλόνησο.

Μόλις ανέλαβε η νέα Κυβέρνηση Σωτηρίας στην Ελλάδα τον Ιανουάριο 
του 2015, γνωστοποιήσαμε άμεσα στον ΟΗΕ και σε κάθε διεθνή παράγοντα 
που εμπλέκεται στο Κυπριακό ότι η θέση μας είναι ότι αυτό το καθεστώς και 
αυτές οι συνθήκες θα πρέπει να καταργηθούν, χωρίς μεν και αλλά. Και αυτό 
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διότι ένα τέτοιο καθεστώς είναι παράνομο σύμφωνα με το σύγχρονο διεθνές 
δίκαιο και το σύνολο των αποφάσεων του ΟΗΕ. Διότι αυτό το καθεστώς 
χρησιμοποιήθηκε για την χρήση βίας, και μάλιστα ένοπλης, που απαγορεύει το 
διεθνές δίκαιο. Διότι είναι ένα καθεστώς αναχρονιστικό και δεν αντανακλά τις 
πραγματικότητες της Κυπριακής Δημοκρατίας.

Από πολλές πλευρές έγινε προσπάθεια να μη τεθεί στην ατζέντα της 
διαπραγμάτευσης του Κυπριακού το ζήτημα των εγγυήσεων, των δικαιωμάτων 
επέμβασης πάνω στο πληγωμένο κορμί της Μεγαλονήσου.

Αυτό φάνηκε και στη Γενεύη. Η Τουρκία δεν ήταν σε θέση να κάνει ή δεν 
ήθελε να κάνει οποιαδήποτε πρόταση. Ίσως είχε εγκλωβιστεί στην αυταπάτη 
ότι αυτά που λέμε δεν τα εννοούμε. Εμείς, όμως, τα εννοούμε και μάλιστα 
κατηγορηματικά. Διότι πώς μπορεί να λέει κανείς ότι λύνει ένα πρόβλημα όταν 
θέλει να αφήνει ανέπαφη την ουσία και τη βάση γέννησής του;

Δεν είναι τυχαίο, ότι μετά την πρώτη ημέρα συζητήσεων στη Γενεύη, 
ο Τούρκος Υπουργός Εξωτερικών δήλωσε ότι έχει να κάνει τάχα σημαντικότερα 
πράγματα από το να συζητά το Κυπριακό, λέγοντας ότι πρέπει να πάει στην 
Άγκυρα λόγο του προεκλογικού αγώνα και των εξελίξεων στη Συρία. Με αυτό 
τον τρόπο αρνήθηκε να παραμείνει στη δεύτερη μέρα των συζητήσεων. Στη 
συνέχεια, συνειδητά ψευδώς, δήλωνε ότι φύγαμε εμείς από την Γενεύη, ενώ 
εμείς ήμασταν ακόμα εκεί μαζί με τον ΓΓ του ΟΗΕ.

Το κύριο, βέβαια, είναι ότι οι Τούρκοι έφυγαν από τη Γενεύη διότι δεν 
ήθελαν ή και δεν μπορούσαν να συζητήσουν το κύριο ζήτημα, τον πυρήνα 
του Κυπριακού από τη διεθνή σκοπιά: την κατάργηση των εγγυήσεων, την 
απάλειψη κάθε δυνατότητας παρέμβασης, την απόσυρση του κατοχικού 
στρατού.

Ήταν φανερό, ότι από την επομένη της Γενεύης αναζητούσαν άλλοθι για 
να σπάσουν τη διαπραγμάτευση σε άλλα θέματα. Γνωρίζουν, πλέον, πολύ 
καλά, ότι δεν μπορούν να πείσουν κανέναν πια στον κόσμο ότι δικαιούνται να 
έχουν δικαίωμα στρατιωτικής παρουσίας και επέμβασης στην Κύπρο. Γι’ αυτό 
επέλεξαν μια win-win επιλογή: να θέσουν νέα, άσχετα ζητήματα προκειμένου 
να καλύψουν την αδυναμία ή έλλειψη θέλησης να συζητήσουν το κύριο, ή στην 
καλύτερη περίπτωση να κερδίσουν τη δυνατότητα ελέγχου της Μεγαλονήσου 
με μη στρατιωτικά μέσα, ώστε να συμβιβαστούν σε άλλα ζητήματα. Έτσι μας 
προέκυψε το αίτημα για το δικαίωμα των «4 ελευθεριών» για τους Τούρκους.
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Ταυτόχρονα, κάτοχοι θεσμικών θέσεων στα κατεχόμενα, όπως ο 
ψευδοπρωθυπουργός, έκαναν λόγο για πλάνο «Β» και τη δυνατότητα 
προσάρτησης της κατεχόμενης Κύπρου στην Τουρκία. Κάποιοι άλλοι στα 
κατεχόμενα έκαναν λόγο για «μοντέλο Γιβραλτάρ». Είναι αξιοθαύμαστο, πώς 
οι τόσο ευαίσθητοι σε άλλα θέματα διεθνείς παράγοντες και διαμεσολαβητές 
παριστάνουν σαν να μην άκουσαν τίποτε από όλα αυτά.

Οι απαιτήσεις των Τούρκων για τις 4 ελευθερίες δεν αφορούν το Κυπριακό 
πρόβλημα. Είναι μια απαίτηση που διατυπώνεται προς την ΕΕ στο όνομα του 
Κυπριακού. Στην πραγματικότητα, δηλαδή, η Τουρκία απαιτεί να φροντίσουν 
οι εμπλεκόμενοι στο Κυπριακό την ικανοποίηση των ως άνω αιτημάτων 
προκειμένου να υπάρξει λύση στο Κυπριακό. Έτσι, για άλλη μια φορά, η Τουρκία 
προσπαθεί να καλύψει το θέμα της Κατοχής και να αναγάγει ως δήθεν κεντρικό 
πρόβλημα του Κυπριακού τα δικά της δικαιώματα. Αυτό το κάνει αφενός 
ζητώντας στρατιωτική βάση για λόγους που έχουν να κάνουν με το μεσανατολικό 
και αφετέρου τις «4 ελευθερίες» που αφορούν δικαιώματα των Τούρκων  
στην ΕΕ.

Προσωπικά, μετά τη Γενεύη, περίμενα ότι οι Τούρκοι θα θέσουν άσχετα 
ζητήματα προκειμένου να εκβιάσουν. Δεν με εξέπληξαν. Περισσότερη εντύπωση 
μου προκάλεσε η συμπεριφορά διεθνούς διαμεσολαβητή. Τι έκανε αυτός 
ο διαμεσολαβητής; Μήπως αντί να διαμεσολαβεί ανάμεσα στις δύο κοινότητες 
ανακήρυξε εαυτόν σε διαμεσολαβητή ανάμεσα στην Τουρκία και την ΕΕ; 
Αναρωτιέμαι, έχει τέτοια εξουσιοδότηση και από ποιον; Αν η Τουρκία έχει ένα 
αίτημα προς την ΕΕ να πάει η ίδια και να το διαπραγματευτεί. Καλοδεχούμενη 
θα είναι. Οι άλλοι, όμως, δεν έχουν καμία δουλειά να θεωρούν ότι με αφορμή 
το Κυπριακό οφείλουν να συμβάλλουν στην ικανοποίηση απαιτήσεων της 
Τουρκίας που αφορούν τις σχέσεις της με την ΕΕ.

Και αναρωτιέμαι, ανέλαβαν να λύσουν το Κυπριακό μετά τις παραβιάσεις 
των προηγούμενων συμφωνιών ή ανέλαβαν την καλύτερη υλοποίηση παλιών 
συμφωνιών και την περισσότερο φιλότουρκη ερμηνεία τους;

Μήπως δεν είναι διαμεσολάβηση αλλά δικηγορία όταν αναλαμβάνουν να 
τους εξηγήσουν πώς να διατυπώσουν καλύτερα τα αιτήματά τους προς την ΕΕ;

Μήπως λειτουργούν ως λομπίστες στην υπηρεσία της Τουρκίας;

Εν κατακλείδι, το νόημα του αγώνα της Ελλάδας στον 19ο αιώνα και 
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ο αγώνας για αυτοδιάθεση των Κυπρίων στον 20ο αιώνα δεν έγινε για να 
εξυπηρετούνται τρίτοι. Αυτοί οι αγώνες έγιναν για ανεξαρτησία και κυριαρχία. 
Για να ζουν οι λαοί σε ειρήνη και όχι υπό ζυγό.

Η Ελλάδα σήμερα στηρίζει κάθε επιλογή της Κύπρου στην εσωτερική 
πτυχή της διαπραγμάτευσης για το Κυπριακό. Η Ελλάδα στηρίζει μια Κύπρο 
χωρίς ελέγχους ξένων στρατών, παρωχημένων συστημάτων εγγυήσεων, 
κάθε είδους εξωτερικής εγγύησης από τους κατακτητές. Απαγόρευση κάθε 
δικαιώματος παρέμβασης τρίτων και κάθε καταπάτησης του διεθνούς δικαίου 
ή χρήσης βίας στις διεθνείς σχέσεις, από όπου και αν προέρχονται.

Η Ελλάδα στηρίζει την απόδοση των δικαιωμάτων που δικαιούνται οι τρεις 
μειονότητες (Μαρωνίτες, Αρμένιοι, Λατίνοι). Τα μέγιστα δυνατά δικαιώματα 
για τους Τουρκοκύπριους, έτσι ώστε να μπορούν να ονειρεύονται και εκείνοι 
την Κύπρο ως τη δική τους πατρίδα, πατρίδα των παιδιών τους, μακριά από 
αδικίες και ξένες επεμβάσεις. Τη μέγιστη ασφάλεια για τους Ελληνοκύπριους 
σε μια ενωμένη και δημιουργική Πατρίδα.

Σας ευχαριστώ.»

 

Ακολούθησε καλλιτεχνικό πρόγραμμα από τη χορωδία «Η Φωνή 
της Κερύνειας». Τη χορωδία διεύθυνε η Νέλλη Λουκαΐδου, στο 
πιάνο ήταν η Ροδούλα Παναγίδου και σολίστ η Μαρία Θεοδώρου. 
Η χορωδία έψαλε τον βυζαντινό ύμνο «Τη Υπερμάχω», όπως επίσης 
τον ύμνο «Χαίρε Μαρία» και, στη συνέχεια, τραγούδησε τα: «Ηρώων 
Γη», σε στίχους Ευαγόρα Παλληκαρίδη, σε μουσική Δημήτρη 
Λάγιου και σε χορωδιακή επεξεργασία Σωτήρη Καραγιώργη και  
«Η θέλησή μου βράχος» από τους Ελεύθερους Πολιορκημένους του 
Διονυσίου Σολωμού. 

Όλη η εκδήλωση έκλεισε με τον Εθνικό Ύμνο.

Ο Ελληνισμός της Κύπρου με εθνική περηφάνια τίμησε την 25η Μαρτίου 
1821 και την 1η Απριλίου 1955 και διατράνωσε, για μια ακόμη φορά, την 
πίστη του στον αγώνα του για απομάκρυνση των τουρκικών στρατευμάτων 
από την κυπριακή γη και την επανένωση της πατρίδας του. 



ΛΟΓΟΣ ΠΑΝΗΓΥΡΙΚΟΣ
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ΤΗΣ 25ης ΜΑΡΤΙΟΥ 1821 ΚΑΙ 1ης ΑΠΡΙΛΙΟΥ 1955

a
ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΚΟΛΟΚΑΣΙΔΗ,  ΝΟΜΙΚΟΥ - ΠΟΛΙΤΙΚΟΥ 

ΕΚΦΩΝΗΘΗΚΕ ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ  ΤΗΣ  ΠΑΝΑΓΙΑΣ ΧΡΥΣΕΛΕΟΥΣΗΣ 

Είχαν περάσει 136 χρόνια από το ’21 μέχρι τότε∙ όταν αποφάσισες 
Γρηγόρη να πολεμήσεις μέχρις εσχάτων αντί να παραδοθείς. 
Υπαρχηγός∙  και το νεύμα σου προς την αθανασία ακολούθησαν και 

άλλοι. Νεαρότερος τότε ο Ευαγόρας.

Λένε ότι οι άνθρωποι γίνονται ήρωες από κάποιο βιολογικό αυτοματισμό 
που δεν τους επιτρέπει να σκεφτούν τι κάνουν. Εσύ όμως Γρηγόρη είχες 
πολλές βασανιστικές ώρες για να αναλογιστείς τι κάνεις. Επιλογές είχες. 
Μπορούσες να παραδοθείς. Και να ζήσεις μια ζωή σαν άνθρωπος. Όπως όλοι 
εμείς. Εραστές της ζωής και της ύλης. Προτίμησες να πεθάνεις ως άνθρωπος 
και να ζήσεις ως ήρωας. 

Τι σε ώθησε Γρηγόρη να το κάνεις; Φως ισχυρό: η Επανάσταση του 
’21. Ολοι, και ο Λεωνίδας, και ο Σωκράτης και ο Μεγαλέξανδρος και ο 
Παλαιολόγος τελικά μια αλυσίδα. Μια συνέχεια που οδήγησε νομοτελειακά 
στο 1821. Διότι το ’21 ήταν το επαναστατικό ξέσπασμα που οδήγησε στη 
σύγχρονη κρατική συγκρότηση του ελληνικού έθνους. Με την επανάσταση 
του ’21 το ανέστιο ελληνικό έθνος απέκτησε πολιτειακό προσδιορισμό. Από 
μετεωριζόμενο έθνος έγινε λειτουργούν κράτος. Μέχρι την επανάσταση, ο 
Μιλτιάδης, ο Λεωνίδας, ο Σωκράτης, ο Αριστοτέλης, όλοι αυτοί κοιμόντουσαν 
τον αιώνιο ύπνο. Κάποτε, κάποτε τους σκουντούσαν δυτικοί ιστορικοί που 
επιχειρούσαν να εντάξουν μερικούς από αυτούς σε ξένα ιστορικά αφηγήματα. 
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Διατύπωναν την άποψη ότι η αρχαία ελληνική ιδιοπροσωπία δεν ανήκει σε 
αυτούς τους ξυπόλητους οθωμανούς σκλάβους, οι οποίοι περιδιάβαζαν 
μίζεροι τον πάλε ποτέ ελληνικό γεωγραφικό χώρο. Σε μεταγενέστερο στάδιο 
επιστρατεύθηκαν και ρατσιστικές θεωρίες φυλετικής ασυνέχειας όπως αυτές 
του Φαλμεράγιερ για να τεκμηριώσουν τη θέση ότι οι σύγχρονοι κάτοικοι της 
γεωγραφικής Ελλάδας δεν έχουν τίποτα να κάνουν με τους αρχαιοέλληνες. 
Η προσπάθεια αυτή δεν έγινε τυχαία. Το διακύβευμα ήταν ο πλούσιος 
αρχαιοελληνικός πολιτισμός. Τα ιμάτια της αρχαίας Ελλάδος μοιράστηκαν 
στα ισχυρά έθνη της Ευρώπης, τα οποία διεκδίκησαν για τους εαυτούς τους 
τη χρυσή ελληνική σκυτάλη.

Κατά τούτο το ’21 δεν μπορεί να υποτιμηθεί ως ιστορικό γεγονός. 
Οι αγωνιστές στον Μαραθώνα, τις Θερμοπύλες και τη Σαλαμίνα είχαν 
αδιαμφισβήτητο μέγεθος. Είναι η επανάσταση του ’21 όμως που τους 
επανέφερε στην ελληνική κοιτίδα και τους έδωσε ιστορικό νόημα μέσα από 
το συνεχές της ελληνικής ιστορίας.  

Γιατί τα γεγονότα δεν έχουν καμία αξία, αν δεν νοηματοδοτηθούν 
εκ των υστέρων, αν δεν ταξινομηθούν μέσα από το φίλτρο μιας εθνικής 
ιστορίας. Μέσα από τη κρατική υποστασιοποίηση του ελληνισμού επετεύχθη 
η ελληνική επανανοηματόδηση της Αρχαίας Ελλάδας και του Βυζαντίου.    

Έχουν να πουν ότι η Ελλάδα δεν είναι χώρος αλλά τρόπος. Σωστό από 
μια άποψη. Διότι η ελληνική δημιουργία είναι ασύνορη. Τα έργα των Ελλήνων 
δεν έχουν περιορισμένη γεωγραφική εμβέλεια. Υπηρετούν την ανθρωπότητα. 
Ερωτάται ο Σωκράτης στην Πολιτεία του Πλάτωνα: Λοιπόν αυτή η πόλη που 
κτίζεις δεν θα είναι ελληνική;   Δεν θα νοιώσουν την Ελλάδα σαν κάτι δικό 
τους;… Και πολύ μάλιστα απαντά ο Σωκράτης. 

Όταν διδάσκεται λοιπόν η Πολιτεία του Πλάτωνα ανά το παγκόσμιο 
πρέπει να αναγνωρίσουμε, με σεμνότητα πάντα, ότι ο Πλάτων περιγράφει 
τη συγκρότηση μιας ελληνίδας πόλης. Όχι μιας άεθνης κοινωνίας χωρίς 
φυσιογνωμία και περιεχόμενο.  

Όλα αυτά τα έργα της κλασικής γραμματείας απευθύνονται μεν 
στην ανθρωπότητα λόγω  της μεγαλοσύνης τους, εκκινούν όμως από μια 
γεωγραφική περιοχή, πανέμορφη αλλά μικρή, πέτρινη αλλά και θαλάσσια, 
ξερή αλλά και ελαιόφυτη. Αυτά τα χρώματα, οι φυσικές μυρωδιές, η αφή 
της πέτρας, η βύθιση στο απέραντο γαλάζιο είναι άρρηκτα δεμένα με 
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την ελληνική πορεία. Η ελληνική επανάσταση αναγέννησε την Ελλάδα, 
προστάτευσε την πολυτιμότατη ιστορία της, εξασφάλισε τη διαχρονική της 
συνέχεια και μέσα από την οργάνωση του ελληνικού κράτους έδωσε την 
ευκαιρία για νέα άλματα δημιουργίας. Η ενοποίηση της ελληνικής ιστορίας 
έριξε το γάντι στους νεοέλληνες: Αγωνιστήκατε για να ελευθερωθείτε, 
αγωνιστήκατε για να πείσετε ότι είστε περήφανοι απόγονοι Ελλήνων 
και βυζαντινών. Στο πολιτισμικό σας γονιδίωμα ρέει ο Σωκράτης και ο 
Παλαιολόγος. Τώρα εσείς τι κάνετε; Αυτό το ερώτημα παρέμεινε αναπάντητο. 
Βαριά η σκιά των προγόνων είπαν κάποιοι. Ο μεγάλος Έλλην Καστοριάδης 
έφθασε στο σημείο να ισοπεδώσει τη  σύγχρονη Ελλάδα λέγοντας ότι η 
τελευταία φορά που ο Ελληνισμός βίωσε δημοκρατία ήταν τον πέμπτο 
αιώνα προ Χριστού. Βαριά κουβέντα. Είναι γεγονός ότι το ελληνικό κράτος 
δεν συνέχισε από κει που σταμάτησε η Αθηναϊκή δημοκρατία. Η σύγχρονη 
ελληνική λογοτεχνική παραγωγή δυσκολεύτηκε να ακολουθήσει τα χνάρια 
της αρχαιοελληνικής γραμματείας. Οι Έλληνες σκιαμαχούσαν με το ένδοξο 
παρελθόν τους. Ο κακός ελληνικός εαυτός σκότωσε τον Καποδίστρια 
και ανέδειξε τον κοτσαμπασισμό. Βλέπετε, σύγχρονο κράτος δεν κτίζεται 
μόνο πάνω στα κλέη άλλων εποχών. Κατάφερε όμως η Ελλάδα, παρά τον 
κακό της εαυτό, να μεγεθυνθεί και να φρονιμέψει. Η νεοσύστατη Ελλάδα 
υπερδιπλασιάστηκε. Η ψωροκώσταινα μπήκε τελικά στην Ευρώπη. Ανέδειξε 
νομπελίστες, έκτισε οικονομία, ευημέρησε. Ο κακός εαυτός όμως δεν 
αποβάλλεται εύκολα. Ο ατομικισμός, που τόσο βοήθησε στην ανάδειξη 
ηρώων και ανθρώπων του πνεύματος, τελικά διάβρωσε τη συλλογικότητα. 
Η διαφθορά και η γάγγραινα του κομματικού κράτους έφεραν την Ελλάδα 
στη σημερινή της κατάσταση. Μήπως όμως αυτό αμαυρώνει την εποποιία 
του ’21; Ούτε κατά διάνοια. Η επανάσταση αναγέννησε και εξασφάλισε ένα 
πράγμα: ότι η Ελλάδα ποτέ δεν πεθαίνει. Με την εξασφάλιση του κρατικού 
περιβλήματος εξασφαλίστηκε στο προβλεπτό διηνεκές η επιβίωση των 
Ελλήνων ως έθνος. Η καθιέρωση επίσημης ελληνικής ιστορίας με σφραγίδα 
κρατική έδωσε νέο στίγμα και λάμψη στο εθνικό αποτύπωμα. Η ιστορία που 
συνέγραψε ο Παπαρρηγόπουλος βοήθησε στην αποσαφήνιση της έννοιας της 
ελληνικής ταυτότητας. Δεν δημιουργήθηκε απλώς ένα νέο κράτος - έθνος. 
Δημιουργήθηκε ένα κράτος που διεκδικεί πλέον την πνευματική σκυτάλη 
των αρχαιοελλήνων. Αυτό και αν ήταν πρόκληση για την Εσπερία. 

Η δημιουργία του σύγχρονου ελληνικού κράτους καταξίωσε τη 
σημαντικότατη εξέλιξη της ελληνικής γλώσσας. Η καθαρεύουσα λειτούργησε, 
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και με τη βοήθεια της ελληνορθόδοξης εκκλησίας, ως κιβωτός προστασίας 
ατόφιου ελληνικού ιδιώματος. Τώρα όμως ο φόβος της ανέλεγκτης αλλοίωσης 
της γλώσσας είχε πια περάσει. Με τη συγκρότηση ελληνικών θεσμών η 
γλώσσα ελευθερώθηκε. Ξέφυγε από τον τεχνητό, φοβικό θα μπορούσε να 
πει κανείς, έλεγχο των διανοουμενιζόντων και περιήλθε στα χέρια του λαού. 
Διάχυτη είναι η αντίληψη ότι μεταξύ των αγωνιστών της επανάστασης 
υπήρχαν και αλλόγλωσσοι. Για τον Μάρκο Μπότσαρη είχε λεχθεί ότι 
σκεπτόταν ελληνικά και εκφραζόταν αρβανίτικα. Όσον και αν αυτό μπορούσε 
να ισχύσει προεπαναστατικά κάτι τέτοιο δεν μπορούσε να ισχύσει μετά την 
ελληνική κρατική συγκρότηση. Το ομόγλωσσον που σιγά σιγά καθιερώθηκε 
εντός της ελληνικής επικράτειας έδωσε νέα συσπείρωση στους Έλληνες. 
Ο Γεώργιος Γεμιστός είχε πει: «Ἕλληνες ἐσμέν ὡς ἡ γλῶσσα καὶ ἡ πάτριος 
παιδεία δηλοῖ». Η ομοιόμορφη παιδεία που ακολούθησε την επανάσταση 
συσπείρωσε, ενίσχυσε κοινά οράματα και πολλαπλασίασε το παραγωγικό 
δυναμικό των Ελλήνων. 

Μπορεί τελικά το νέο κράτος να έθρεψε έμμεσα μεγαλοϊδεατισμούς 
και οράματα εδαφικής επέκτασης. Οράματα που κόντεψαν να πνίξουν 
την Ελλάδα. Δεν μπορεί όμως κανείς να αγνοήσει ότι η συγκρότηση του 
ελληνικού κράτους επέτρεψε στην απείθαρχη ελληνικότητα του πνεύματος 
να γίνει ελληνικότητα της πράξης. Επέτρεψε στους Έλληνες να πετύχουν 
την αναγνώρισή τους και να συμμετάσχουν ισοτίμως στην κοινωνία των 
υπολοίπων οργανωμένων κρατών. Διότι, κακά τα ψέματα. Αν ένας λαός δεν 
συνιστά κράτος στο σύγχρονο στερέωμα τότε κινδυνεύει να καταλήξει στο 
περιθώριο και τη λήθη. 

Εμείς όμως Γρηγόρη τι κάνουμε τώρα εδώ; Γιατί γιορτάζουμε την 
ελληνική επανάσταση; Είναι ο εορτασμός αυτός μια νοσταλγία αλύτρωτων 
Ελλήνων; Μια έκφραση εθνικής πίκρας από την κατάληξη της Ζυρίχης; 
Δηλώνουμε ξάστερα. Δεν είμαστε παθητικοί ηδονοβλεψίες  ελληνικότητας. 
Δεν είμαστε συμπλεγματικοί νοσταλγοί ανεκπλήρωτου εθνικού πόθου. 
Πληρώσαμε ακριβά τη συμμετοχή μας στο ελληνικό γίγνεσθαι. Συμμετείχαμε 
στην προετοιμασία της επανάστασης με τη θυσία του κύπριου Καρατζιά, 
συντρόφου του Ρήγα. Πληρώσαμε με την ψυχή του μυημένου στη Φιλική 
Εταιρεία αρχιεπισκόπου Κυπριανού, των μητροπολιτών και των προκρίτων. 
Έχουμε αιμοδοτήσει και εμείς το εθνικό όραμα και αυτό από μόνο του μας 
δίνει δικαιώματα.
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Η ελληνική επανάσταση πράγματι έδωσε συγκεκριμένο περιεχόμενο 
στην ελληνικότητα. Θα ήταν λάθος όμως να θεωρηθεί ότι μετά την ίδρυση του 
ελληνικού κράτους κάθε τι το ελληνικό εκπορεύεται μόνο από την ελληνική 
επικράτεια. Θα ήταν λάθος να ταυτιστεί ο ελλαδισμός με τον ελληνισμό. Η 
επανάσταση δημιούργησε την Ελλάδα και η Ελλάδα είναι πλέον η μητρόπολη. 
Δεν είναι όμως το όλον. Έλληνες δημιουργούν και μεγαλουργούν εκτός 
Ελλάδος. Με ξένα διαβατήρια αλλά με ελληνική ψυχή. Εσύ Γρηγόρη ήσουν 
υπήκοος της Αυτού Μεγαλειότητος. Έζησες όμως και πέθανες Έλληνας. 
Έλληνας της παιδείας. Όχι της ιθαγένειας.

Από το ’21 μέχρι τον Μαχαιρά είχαν περάσει Γρηγόρη 136 χρόνια. 
Από τη θυσία σου έχουν περάσει άλλα 60 χρόνια. Και ο αγώνας τότε 
Γρηγόρη δεν ήταν τόσο ρομαντικός όσο τον παρουσιάζουν κάποιοι μετά 
Χριστό προφήτες. Ήταν η προσπάθεια των Ελλήνων της Κύπρου για να 
αποκτήσουν κρατική υπόσταση. Ως προς τούτο ήταν ο αγώνας μας πλήρως 
εναρμονισμένος με τις επιταγές του διαφωτισμού. Οι Έλληνες της Κύπρου 
ήθελαν να ευθυγραμμιστεί η κρατική τους υπόσταση με την εθνική τους 
ταυτότητα. Δεν είχε κανένα νόημα να ζουν για τη μακροημέρευση της 
βρετανικής αυτοκρατορίας. Απόλυτα λογικό αίτημα. Και δίκαιο. Δίκαιο 
ακόμα και ως προς τους άλλους σύνοικους και συμπατριώτες: Τούρκους, 
Αρμένιους, Λατίνους, Μαρωνίτες. Διότι οι Έλληνες ήταν πλειοψηφία και το 
διεθνές δίκαιο κατοχυρώνει την αυτοδιάθεση των λαών. Η θυσία σου λοιπόν 
Γρηγόρη, όπως και των άλλων παλληκαριών, δεν ήταν ούτε ανόητη∙ ούτε 
πράξη τρομοκρατίας∙ ούτε πράξη μισαλλοδοξίας. 

Μπορεί ο αγώνας να μην οδήγησε στην αυτοδιάθεση και στην Ένωση 
αλλά πήραμε το κράτος. Με τα καλά του και τα κακά του. Μέσα στις 
δεδομένες συνθήκες. Τι πετύχαμε κατ’ ουσίαν; Να μπορούμε να εκφράσουμε 
τους οραματισμούς μας ως Έλληνες μέσα από αυτή την κρατική οντότητα. Δεν 
είναι λίγο. Και αυτό οφείλεται σε σένα Γρηγόρη. Και στους συντρόφους σου. 
Κάναμε όμως λάθη Γρηγόρη. Είχαμε και δυσκολίες. Κρίνε μας με επιείκεια. 
Γιατί εξασφαλίσαμε τη φυσική και κυρίως την εθνική επιβίωση των Ελλήνων 
της Κύπρου.

Σήμερα έρχονται διάφοροι καλοθελητές να μας αποπροσανατολίσουν και 
μας ρωτούν με πονηρή πρόθεση: Γιατί θεωρείτε τους εαυτούς σας Έλληνες; 
Η εύκολη απάντηση είναι να παραπέμψουμε στο σύνταγμα της Κυπριακής 
Δημοκρατίας. Είμαστε όμως Έλληνες της συνταγματικής κατοχύρωσης; 
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Είναι μια αναφορά σε ένα δοτό σύνταγμα η καταξίωση μας; Αυτό που μας 
καθορίζει σήμερα ως Έλληνες είναι το αίμα που χύσαμε για να περιληφθεί 
αυτή η αναφορά στο δοτό μας σύνταγμα. Αυτή είναι η φορά των πραγμάτων. 
Από την εθνική συνείδηση στο αίμα και από το αίμα στο σύνταγμα. 

Απλή φαίνεται η εξήγηση εθνικής ταυτότητας αλλά δεν παύει να 
ταλανίζει τον κυπριακό ελληνισμό. Ξένοι με τη βοήθεια πλανημένων 
εγχωρίων επιχειρούν κατά καιρούς προώθηση άλλης ταυτότητας. Δεν είναι 
τυχαίο. Πιστεύουν ότι οι Έλληνες απομακρυσμένοι από τον εθνικό κορμό 
θα είναι πιο δεκτικοί σε απαράδεκτες μεθοδεύσεις. Άτοπο και ανιστόρητο.  
Δεν κατασκευάζεται έθνος προς εξυπηρέτηση πολιτικής συγκυρίας. 
Η πολιτεία πρέπει να αποκρούσει μια και καλή αυτές τις απόπειρες. Ένα 
πράγμα η εθνική ταυτότητα. Άλλο οι πολιτικές στοχεύσεις. Είμαστε 
περήφανοι Έλληνες. Είμαστε όμως και περήφανοι πολίτες αυτής εδώ της 
Κυπριακής Δημοκρατίας. Αυτό το θέμα προσπαθεί να χρησιμοποιήσει η 
Τουρκία δια του εντολοδόχου της με την πρόσφατη προσπάθεια ταπείνωσης 
της Βουλής. Ζητείται από τη Βουλή απαραδέκτως να υπαναχωρήσει στο 
θέμα του κυπριακού ενωτικού δημοψηφίσματος. Το δημοψήφισμα είναι 
μέρος της αντιαποικιακής μας ιστορίας. Επειδή δεν επήλθε η Ένωση η 
ιστορία δεν ξαναγράφεται αναδρομικά. Ούτε συκοφαντείται η ιστορία με 
βάση το πολιτικώς επιτευχθέν. Ο στόχος της Ένωσης σήμερα δεν υφίσταται. 
Ο πολιτικός μας στόχος είναι να προστατεύσουμε ως κόρην οφθαλμού την 
Κυπριακή Δημοκρατία.

Η σημασία της ελληνικής επανάστασης είναι ότι δημιούργησε την 
κρατική κιβωτό μέσα στην οποία μπορεί με ασφάλεια πλέον ο ελληνισμός 
να ανθίσει. Αυτό είναι ένα μάθημα που δεν πρέπει να ξεχνάμε εδώ στην 
Κύπρο: Ότι η κρατική υπόστασή μας είναι θεμελιακή για επιβίωση. Το 2004 
απορρίψαμε σχέδιο Διζωνικής Δικοινοτικής Ομοσπονδίας. Αυτό έγινε διότι, 
κρισιμότατα, το σχέδιο δεν διασφάλιζε κρατική υπόσταση επιβίωσης των 
Ελλήνων της Κύπρου. Σήμερα, η προσπάθεια για την επίλυση του κυπριακού 
συνεχίζεται. Όπως και πρέπει διότι ο ξεριζωμός και η κατοχή δεν αντέχεται. 
Δυστυχώς, όμως, αυτά που συζητούνται σήμερα είναι πολύ κοντά, αν όχι 
ταυτόσημα με τα απορριφθέντα του 2004. Η λύση πρέπει να διασφαλίζει, ως 
προς το εξωτερικό, μια αδέσμευτη ανεξαρτησία και ως προς το εσωτερικό, 
δημοκρατική λειτουργία και ανθρώπινα δικαιώματα. Είμαστε έτοιμοι να 
εκτείνουμε σεβασμό προς όλες τις κοινότητες της Κύπρου. Οφείλουμε. 
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Απαιτούμε, όμως, σεβασμό ανάλογο. Κατά τα διεθνώς ισχύοντα. Τίποτα 
περισσότερο τίποτα λιγότερο.

Πολλοί στην Κύπρο και στο εξωτερικό έχουν προσπαθήσει να μας 
πείσουν ότι η ΕΕ είναι η πανάκεια στο πρόβλημα. Σφάλμα. Ακόμα και αυτό 
το όραμα της ομοσπονδιακής Ευρώπης δυστυχώς ξεφτίζει επικίνδυνα. Οι 
λαοί υποχρεώνονται να αναδιπλωθούν στα έθνη κράτη ως ύστατη ασπίδα 
υπεράσπισης συλλογικών συμφερόντων. Το έθνος κράτος αποδεικνύεται 
αειθαλές. Για αυτό η Ελληνική Επανάσταση παραμένει σήμερα για μας τους 
Έλληνες περισσότερο επίκαιρη παρά ποτέ.

Ας το αντιληφθούμε. Τόσο στην Κύπρο όσο και στην Ελλάδα. Κανένα 
ξένο χέρι δεν πρόκειται να σπεύσει να μας σώσει. Οι φιλέλληνες της 
επανάστασης είναι προϊόν άλλης εποχής. Η Ελληνική επανάσταση αλλά 
και η κυπριακή που ακολούθησε απέδειξαν ότι οι αντοχές ενός λαού δεν 
μετρώνται σε πρώτες ύλες και πληθυσμιακούς αριθμούς. Ο κάθε λαός έχει το 
ανάστημα των αποθεμάτων σθένους και ιστορικής επίγνωσης που διαθέτει. 
Ας πιστέψουμε επιτέλους στους εαυτούς μας. 

Ζήτω η 25η Μαρτίου!

«Ο Παλαιών Πατρών Γερμανός ευλογών την σημαίαν της Επαναστάσεως» 
(Πίνακας του Θ.  Βρυζάκη, 1865)



ΕΓΚΑΙΝΙΑ
ΤΟΥ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΟΥ ΜΟΥΣΕΙΟΥ
ΤΗΣ ΙΕΡΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ ΠΑΦΟΥ

a
ΤΗΣ ΣΥΝΤΑΞΕΩΣ ΤΟΥ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟΥ ΜΑΣ

Με ιδιαίτερη λαμπρότητα τελέστηκαν τα εγκαίνια του ΕΚΚΛΗΣΙ-
ΑΣΤΙΚΟΥ ΜΟΥΣΕΙΟΥ ΤΗΣ ΙΕΡΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ 
ΠΑΦΟΥ από τον Αρχιεπίσκοπο Κύπρου κ.κ. Χρυσόστομο, κατά 

τη λαμπροφόρα ημέρα της Εκκλησίας μας, την Κυριακή των Βαΐων, στις 9 
Απριλίου 2017.

Το Εκκλησιαστικό Μουσείο στεγάστηκε στο παλιό νεοκλασικό  
Δημοτικό Σχολείο της Γεροσκήπου. Την προηγούμενη, τη σημερινή χρήση του 
συγκεκριμένου χώρου, τη δαπάνη καθώς και τη φροντίδα για το όλο έργο, 
μαρτυρεί σχετική εντοιχισθείσα επιγραφή, σε δωδεκασύλλαβους στίχους, 
την οποία συνέταξε ο Μητροπολίτης Πάφου κ. Γεώργιος και η οποία έχει ως 
ακολούθως.

« Ἕλληνα λόγον θεραπεύσας τὸ πάλαι
φύλαξ ὁρᾶται μέγας νῦν οὗτος δόμος
Πάφου θησαυρῶν ἱερῶν χριστωνύμων

ἐξόδοις ναοῦ Παρασκευῆς ὁσίας
προνοίᾳ  Πάφου ποιμένος Γεωργίου
ἔτει δισχιολιστῶ δεκάτ’  ἑβδόμῳ».
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Προηγήθηκε εκκλησιαστικό Συλλείτουργο, το οποίο τέλεσαν ο 
Μακαριώτατος με τον Μητροπολίτη Πάφου κ. Γεώργιο και τον Επίσκοπο 
Αρσινόης κ. Νεκτάριο στην περίφημη βυζαντινή εκκλησία της Αγίας 
Παρασκευής Γεροσκήπου, η οποία είναι κτίσμα του 8ου αιώνα  σε σχήμα 
πεντάτρουλλης σταυροειδούς.

Μετά τη Θεία Λειτουργία όλοι μετέβησαν στον χώρο του νέου 
Εκκλησιαστικού Μουσείου, όπου τελέστηκε αγιασμός από τον Αρχιεπίσκοπο 
Κύπρου. 

Στη συνέχεια, ο Μητροπολίτης Πάφου κ. Γεώργιος εκφώνησε τον 
«πρέποντα λόγον», τον οποίο  και παραθέτουμε. 

«Ξεχωριστή για την Ιερά Μητρόπολη Πάφου η σημερινή μέρα, όπως και 
λαμπροφόρα για την Εκκλησία. Το Εκκλησιαστικό μας Μουσείο, ύστερα από 
χρόνια προσωρινής στέγασής του σε άλλους χώρους, κυρίως στους χώρους 
της Λεοντείου Βιβλιοθήκης και της Μητρόπολης Πάφου, αποκτά μόνιμη, 
άνετη και κατάλληλη στέγη για φύλαξη των κειμηλίων του και άμβωνα 
αποστολής των μηνυμάτων του.

Το νεοκλασικό κτήριο, αλλά και οι νεώτερες αίθουσες, του πρώην Α΄ 
Δημοτικού Σχολείου Γεροσκήπου, μετά την ανακαίνιση και τον ευπρεπισμό 
τους, αποτελούν την άριστη επιλογή για τον συγκεκριμένο σκοπό, δίπλα 
από την εκκλησία της Αγίας Παρασκευής, η οποία από μόνη της αποτελεί 
μοναδικό Μουσείο στα Κυπριακά εκκλησιαστικά δεδομένα.

Δοξάζουμε τον Θεό που μας αξιώνει σήμερα αυτής της μεγάλης χαράς. 
Μαζί με τον προφητάνακτα Δαβίδ αναφωνούμεν: «Ἐνεπλήσθημεν Κύριε τοῦ 
ἐλέους σου καὶ ἠγαλλιασάμεθα καὶ εὐφράνθημεν».

Αν για κάθε εκκλησιαστική επαρχία είναι αναγκαία η δημιουργία 
ενός Εκκλησιαστικού Μουσείου, τούτο αποτελεί επιτακτική ανάγκη για 
τη Μητρόπολή μας∙ μια Μητρόπολη μικρή, ίσως, σε εύρος γης και αριθμό 
ανθρώπων, αλλά μεγάλη σε διαστάσεις Ιστορίας. Μιαν  επαρχία που ενωτίζεται 
τον απόηχο είκοσι αιώνων Αποστολικών βηματισμών. Μιαν περιοχή που, και 
πριν τον Χριστιανισμό, το ελληνικό πνεύμα ελαξεύθη σε μάρμαρο, εσμιλεύθη 
εις τους θριγγούς των ναών, εκράτησε τις επάλξεις του πολιτισμού, εσώθη με 
την παράδοση και αποκαλύπτεται, ακόμη, με τη σκαπάνη των αρχαιολόγων. 
Έναν τόπο που βρίσκεται σε συνεχή διάλογο με την Ιστορία.
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Ο ρόλος ενός Μουσείου δεν εξαντλείται στην απλή φύλαξη, ούτε και 
στην ανάδειξη, ή στην προβολή, θησαυρών του παρελθόντος. Εκτείνεται στη 
διατήρηση της παράδοσής μας και στη διασύνδεση μ’ αυτή. Στη δημιουργία 
της συναίσθησης της ευθύνης μας απέναντι στους προγόνους, στους 
απογόνους, σ’όλο τον κόσμο∙ στην προβολή του πολιτισμού μας σ’ όλη την 
οικουμένη.

Η παράδοση  - απτό δείγμα της οποίας είναι τα κειμήλια διαφόρων 
εποχών ενός Μουσείου   -  εξασφαλίζει την πολιτιστική συνοχή των γενεών 
σ’έναν τόπο και συμβάλλει καθοριστικά στην οικοδομή του μέλλοντος. 
Στην περίπτωσή μας είναι η αριστοτελική «εντελέχεια» που συγκρατεί 
και ζωογονεί τον θεσμό του Γένους, διασώζοντας έναν ολόκληρο κόσμο 
θρησκευτικών και άλλων βιωμάτων, επιδιώξεων και τάσεων, που απαρτίζουν 
τη ζωή του λαού μας και που του επιβάλλουν να είναι αυτό που είναι. 
Πιστεύω πως έχουμε υποχρέωση να διαφυλάξουμε και να προβάλουμε όλα 
αυτά τα οποία συνιστούν ιστορικές μνήμες και θρησκευτικές παραδόσεις, 
όσα έχουν υφάνει στους αργαλειούς των αιώνων την εθνική και θρησκευτική 
μας ταυτότητα και κρατούν σε εγρήγορση τα αντανακλαστικά της ψυχής 
μας, όσα αποτελούν την κατασταλαγμένη μνήμη του έθνους. Είναι υπέρτατο 
χρέος μας να διατηρήσουμε την εθνική και θρησκευτική μας ταυτότητα, όχι, 
όπως λέει και ο Ευάγγελος Παπανούτσος, γιατί πρέπει να’μαστε περήφανοι 
πως είμαστε μοναδικοί στον κόσμο, αλλά γιατί έχουμε την υποχρέωση να 
μείνουμε αυτοί που είμαστε.

Έχω την αίσθηση ότι κουβαλούμε στους ώμους μας όλη την κληρονομιά 
των προγόνων και ταυτόχρονα την ευθύνη να μη χάσουμε, σ’ αυτούς τους 
χαλεπούς καιρούς του σήμερα και της παγκοσμιοποίησης, αυτά που δεν 
παραδώσαμε στα 800 χρόνια της σκλαβιάς και της απομόνωσης: την εθνική 
και θρησκευτική ιδιαιτερότητά μας, όπως μαρτυρούνται στα κειμήλια του 
παρελθόντος, τα έργα των προγόνων μας. Γιατί είναι γνωστό πως λαοί 
που διαγράφουν από τη ζωή τους την Ιστορία και τις παραδόσεις τους, την 
πολιτιστική και πνευματική τους κληρονομιά, που αποκόπτονται γενικά 
από τις ρίζες του πολιτισμού τους, χάνουν τη συνείδηση της εθνικής και της 
θρησκευτικής τους ταυτότητας και διολισθαίνουν προς την ανυπαρξία και τη 
λησμονιά. Και είναι ιστορικά αποδεδειγμένο πως εκείνο που μας κράτησε ως 
Ελληνισμό στην Κύπρο και μας προστάτεψε από τα βαριά πλήγματα και τα 
αφελληνιστικά μέτρα, των κατά καιρούς κατακτητών, ήταν η προβολή των 
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στοιχείων της ιστορικής και θρησκευτικής μας παράδοσης, της πολιτιστικής 
μας κληρονομιάς  καθώς και η  συνειδητή προσήλωσή μας σ’ αυτά.  

Αναμφίβολα οι εικόνες, τα ξυλόγλυπτα, τα παλαίτυπα, τα άμφια, και 
όλα τα ιερά κειμήλια, που με περηφάνεια προβάλλουμε σήμερα, αποτελούν 
στοιχεία πολιτισμού, είναι μάρτυρες των αγώνων   και των αγωνιών του 
λαού μας. Κάθε κειμήλιο μοιάζει με μια νέα κλίμακα του Ιακώβ. Όπως 
δι’ εκείνης «κατέβη ὁ  Θεός», έτσι και αυτή σε κατεβάζει στα βάθη της 
Ιστορίας και της παράδοσής μας. Και όπως εκείνη έγινε «ἡ μετάγουσα τοὺς 
ἐκ γῆς πρὸς οὐρανόν»,  έτσι και αυτή μας ανεβάζει στο ύψος της τέχνης και 
του μυστηρίου, της γιγαντιαίας προσπάθειας απεικόνισης του αοράτου, της 
μέθεξης του ακτίστου, της σύζευξης της αποκεκαλυμμένης αλήθειας με τον 
ελληνικό πολιτισμό και τρόπο ζωής.

Πολλοί μιλούν σήμερα για τα αγαθά της παγκοσμιοποίησης που 
καταργεί σύνορα και αγνοεί εθνικές, θρησκευτικές ή άλλες, ιδιαιτερότητες. 
Και  διερωτώνται σε τι μας χρειάζεται η Ιστορία και η προσήλωση στην 
παράδοση. Πρέπει, λεν, να είμαστε πραγματιστές και όχι ουτοπιστές. Να 
ξεχάσουμε τους «μύθους», να αρνηθούμε το παρελθόν μας. Πάντοτε, όσοι 
δεν είχαν ιστορία καλούσαν αυτούς που είχαν να την ξεχάσουν. Και δεν είναι 
δύσκολος ο συνειρμός προς τον μύθο της αλώπεκος  του Αισώπου. 

Η έννοια της παγκοσμιοποίησης είναι αντιφατική προς την ίδια την 
ανθρώπινη φύση. Η ιδιαιτερότητα είναι η πεμπτουσία της ανθρώπινης 
ταυτότητας. Αν η λήθη είναι ατομικό δικαίωμα των ανθρώπων, η συλλογική 
μνήμη αποτελεί υποχρέωση των λαών, για να μπορούν να επιβιώνουν, να 
παραδειγματίζονται από τα κατορθώματα των προγόνων, να μιμούνται τις 
αρετές και να αποφεύγουν τα λάθη τους.

Ιδιαίτερα, εμείς οι Έλληνες της Κύπρου, που συναντούμε σήμερα πολλές 
προκλήσεις από την πολυχρόνια εκκρεμότητα  του εθνικού μας θέματος, τώρα 
που μερικοί δεν υποτιμούν, απλώς, προγονικές αξίες, αλλά παραγνωρίζουν 
και Ιστορία και παραδόσεις και ξεπουλούν ακόμα και πατρογονική γη, πρέπει 
να βρούμε την αυτογνωσία μας μέσα από τις πηγές της ζωής μας, που είναι η 
Ορθοδοξία μας και η ιστορική ακτινοβολία του πολιτισμού μας. Και σ’αυτό 
τον στόχο αποσκοπεί το Μουσείο που εγκαινιάζουμε σήμερα. Ας μη ξεχνούμε 
ότι η βαθιά και σωστή συνειδητοποίηση της εθνικής και θρησκευτικής μας 
ταυτότητας - αυτά τα δύο, εδώ και δυο χιλιάδες χρόνια, συνυπάρχουν σε μια 
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αδιάλειπτη συνοδοιπορία -, δεν είναι μόνο πηγή σιγουριάς για μας. Αποτελεί 
και μέτρο αυτοκριτικής από το οποίο προκύπτει η έφεση για συνέχιση της 
πολύτιμης κληρονομιάς μας.

Στο Εκκλησιαστικό μας Μουσείο εκτίθενται για πρώτη φορά 
εκκλησιαστικά αντικείμενα του 6ου αιώνος. Μεταλλικός λύχνος, κανδήλα, 
θυμιατός, μεταλλικό αγγείο με λαβή, κηροπήγιο κ.ά.

Εκτίθεται, επίσης, η αρχαιότερη εικόνα της Κύπρου, η μόνη που ανάγεται 
στην προ της εικονομαχίας περίοδο  (7ο- 8ο αιώνα) και που απεικονίζει την 
Αγία Μαρίνα, με σκηνές από τη ζωή και το μαρτύριό της. Προέρχεται από 
την εκκλησία Αγίας Μαρίνας της κοινότητας Φιλούσας Κελοκεδάρων.

Από τον 11ο-12ο αιώνα, που είναι και οι τελευταίοι αιώνες της ελεύθερης 
ζωής της Κύπρου, έχουμε κάποιες τοιχογραφίες, που έχουν μεταφερθεί από 
τους ερειπωμένους ναούς του αγίου Θεοδώρου στη Χούλου και του αγίου 
Γεωργίου στην Κοίλη.

Το πλήθος των εκτιθεμένων κειμηλίων προέρχεται από τους χρόνους 
της δουλείας, τον 13ο αιώνα και μετά. Το γεγονός αυτό διαλαλεί, από 
μόνο του, ότι ο Ελληνισμός της Κύπρου  -  όπως και το έθνος ολόκληρο  
-  έμεινε άμεικτος προς τους κατακτητές του,  «ὥσπερ τὸ  ὕδωρ καὶ τὸ 
ἔλαιον», κατά το λεγόμενον. Καμιά δύναμη δεν κατόρθωσε να υπερκεράσει 
τη σαφή διαχωριστική γραμμή, την Ορθοδοξία, που ώθησε το Γένος να 
παραμείνει  «μονῆρες καὶ ἀνάδελφον»,  τη γραμμή που οριοθετεί επί αιώνες 
την ταυτότητα και τη συνείδηση του λαού μας. Μπορεί στους μακρούς 
και ασέληνους χρόνους της δουλείας,  κάποιες αξίες να ήσαν ασαφείς και 
ακαθόριστες στην ψυχή των Ελλήνων της Κύπρου. Μόνο για ένα πράγμα 
ήταν βέβαιοι οι πρόγονοί μας της εποχής εκείνης: για τη θρησκεία τους. Και 
αυτή τη βεβαιότητα την βλέπουμε να παριστάνεται στα ιερά κειμήλια που με 
συγκίνηση ιερή εκθέτουμε σήμερα. Ποιος ξέρει πόσες οιμωγές και κραυγές, 
πόση απελπισία και απόγνωση, πόσοι αποκεφαλισμοί και βία και απαγωγές, 
και θρήνος και κλαυθμός βρίσκονται πίσω από κάθε εικόνα, κάθε ιερό 
αντικείμενο, κειμήλιο της εποχής εκείνης, της επαράτου δουλείας; Αυτά τα 
εκθέματα μάς υποδεικνύουν, ταυτόχρονα, και ότι ο άνθρωπος είναι δυνατό 
να προοδεύει στην πίστη, να παράγει πολιτισμό και να πορεύεται με την 
ελπίδα του αύριον, το οποίο θα είναι καλύτερο, ακόμα και στις πιο δυσχερείς 
συνθήκες. Αυτό το μήνυμα χρειάζεται να πάρουμε και εμείς στις δύσκολες 
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μέρες που περνούμε. Και χρειάζεται, όντως, πίστη στον Θεό και ακλινής 
προσήλωση στην Ιστορία μας για να μπορούμε να ζωντανεύουμε το παρελθόν 
και να νοηματοδοτούμε τη ζωή μας σε καιρούς χαλεπούς και δίσεκτους.

Καιρός, όμως, να ευχαριστήσω όλους εκείνους οι οποίοι συνέβαλαν στο 
να φτάσουμε σ’ αυτή την ώρα. Ευχαριστώ πρώτα τον Μακαριώτατο, στους 
κόπους και στις φροντίδες του οποίου οφείλεται η συγκέντρωση πολλών 
εκθεμάτων του Μουσείου. Τη συγκέντρωση των εκκλησιαστικών μας 
θησαυρών, η οποία και συνεχίζεται μέχρι σήμερα, ξεκίνησε ο Μητροπολίτης 
Γεννάδιος∙ τα πλείστα κειμήλια, όμως, συγκεντρώθηκαν με τη φροντίδα του 
Μακαριωτάτου. Ευχαριστώ τον Μακαριώτατο  και για τη συντήρηση πολλών 
εκθεμάτων από την ομάδα συντήρησης της Ιεράς Αρχιεπισκοπής.

Ευχαριστώ τον τέως Δήμαρχο Γεροσκήπου κ. Τάσο Κούζουπο. Επί  
δημαρχίας  του έγινε η μακροχρόνια  (για εκατό χρόνια) ενοικίαση του χώρου 
τούτου για τον σκοπό που εκπληρώνουμε σήμερα. Ο χώρος αυτός ανήκε 
στην εκκλησία της Αγίας Παρασκευής και παραχωρήθηκε για την ανέγερση 
του Δημοτικού Σχολείου. Όταν το σχολείο έπαυσε να λειτουργεί κάποιοι 
πρόβαλαν αξιώσεις κυριότητας στο κτήριο και στο οικόπεδο. Είναι προς τιμή 
του κ. Κούζουπου, ο οποίος δεν αρνήθηκε την ενοικίαση, έστω και αν εμείς θα 
καταφεύγαμε στη Δικαιοσύνη για την κυριότητα του χώρου. Ευχαριστώ και 
τον νυν Δήμαρχο κ. Μιχάλη Παυλίδη για την όλη βοήθεια και την ολόθυμη 
συμπαράσταση προς το έργο.

Ευχαριστώ το Ίδρυμα Λεβέντη για την εξ εικοσιτεσσάρων χιλιάδων ευρώ 
βοήθειά του για την κατασκευή προθηκών για τα εκθέματα και τη συντήρηση 
αριθμού εικόνων.

Ευχαριστώ τον Ηγούμενο Χρυσορρογιατίσσης κ.Διονύσιο για την όλη 
μέριμνα, τις ποικίλες φροντίδες και τις συνεχείς συμβουλές του. Ευχαριστώ 
επίσης τον Θεοφιλέστατο Επίσκοπο Αρσινόης για τους πολλούς κόπους του.

Η μεταστέγαση του Μουσείου μας στον χώρο τούτο δεν θα μπορούσε 
να πραγματοποιηθεί χωρίς την πρόθυμη και ολόψυχη συμπαράσταση της 
Εκκλησιαστικής Επιτροπής του Ιερού Ναού Αγίας Παρασκευής Γεροσκήπου, 
η οποία ανέλαβε όλη τη δαπάνη του έργου, που ανήλθε στο ποσό των 
€800. 000. Νομίζω πως συνειδητοποιούν τη βαθύτατη εκτίμησή μου. Το ότι 
συνεργάστηκαν για να αποκτήσει η κωμόπολή τους ένα τέτοιο έργο θα τους 
το αναγνωρίσουν και οι μελλοντικές γενιές. Η ενοικίαση του χώρου έγινε 
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όταν πρόεδρος της εκκλησιαστικής Επιτροπής ήταν ο σημερινός Ηγούμενος 
της Ιεράς Μονής  Αποστόλου  Βαρνάβα  κ. Ιωάννης, τέκνο της Γεροσκήπου, 
τον οποίο καθηκόντως ευχαριστώ.

Τέλος ευχαριστώ και όλους εσάς που με την εδώ παρουσία σας δηλώνετε 
έμπρακτα πως  νιώθετε το χρέος διατήρησης της παράδοσής μας, που είναι 
οφειλή προς τα παιδιά μας και μνημόσυνο για τους προγόνους μας». 

Στη συνέχεια, ο Μακαριώτατος, τελώντας τα εγκαίνια του 
Εκκλησιαστικού Μουσείου της Ιεράς Μητροπόλεως Πάφου, είπε τα 
ακόλουθα:

«Με αισθήματα ιδιαίτερης χαράς εγκαινιάζουμε σήμερα το νέο     
«ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΤΗΣ ΙΕΡΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ ΠΑΦΟΥ».

Προσωπικά, αισθάνομαι όλως ιδιαιτέρως μια βαθιά συγκίνηση και τιμή, 
γιατί το εκκλησιαστικό  αυτό μουσείο με ανάγει  στη  δημιουργική  περίοδο 
της διακονίας μου,  ως Μητροπολίτου Πάφου.

Από τα πρώτα χρόνια της μοναχικής μου ζωής στην ιερά Μονή του Αγίου 
Νεοφύτου, ένιωθα ένα βαθύ θαυμασμό προς τον διαχρονικό αυτό πλούτο 
που μας κληροδότησαν οι πρόγονοί μας. Θαύμαζα – και τί δεν θαύμαζα – 
τη λεπταισθησία που υπάρχει σε κάθε έργο. Τις αισθητικές λεπτομέρειες που 
συνθέτουν το όλο καλλιτέχνημα, και το οποίο ένιωθα να μιλά στην ψυχή μου 
και, όχι απλώς να με διδάσκει, αλλά να με εμπνέει και να  ανάγει την ψυχή μου 
στις αιθέριες σφαίρες του χριστιανικού μας πνεύματος.  Θαύμαζα ακόμη το 
βαθύ χριστιανικό πνεύμα, το οποίο λανθάνει πίσω από κάθε εκκλησιαστικό 
κειμήλιο.  

 Και πράγματι∙ ακράδαντα πιστεύω ότι οι δημιουργοί των ιερών αυτών 
καλλιτεχνημάτων είχαν σαφή επίγνωση της υψηλής θρησκευτικής τους 
αποστολής καθώς και της διαχρονικής και διδακτικής αξίας της τέχνης τους.  
Γι’ αυτό και ήθελαν να προσφέρουν, μέσω των έργων τους, όχι μόνο την 
καλλιτεχνική τους έκφραση, η οποία όντως είναι εκπληκτική και διαποτισμένη 
όχι μόνον από την έννοια τού πνευματικού κάλλους και τού μέτρου, αλλά 
προ παντός και κυρίως από ένα συνειδητό χρέος να βοηθήσουν τον πιστό να 
αίρεται στις αιθέριες πνευματικές σφαίρες της  λύτρωσης και της θέωσης.

Παράλληλα δε με τον θαυμασμό, μέσα μου γεννιόταν και ωρίμαζε 
η έννοια του χρέους. Έπρεπε όλοι αυτοί οι θρησκευτικοί θησαυροί που 
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υπήρχαν διάσπαρτοι στη φύτρα αυτή του πολιτισμού, που λέγεται Πάφος, να 
συγκεντρωθούν σ’ ένα μέρος για να παραμείνουν «κτῆμα ἐσαεί» ολόκληρου 
του χριστιανικού πληθυσμού της πατρίδος μας. Σίγουρα οι σπουδές μου στην 
Αθήνα και οι συχνές μου επισκέψεις στο Βυζαντινό Μουσείο Αθηνών και 
στα άλλα εκκλησιαστικά μνημεία του Ελληνισμού επηρέασαν βαθύτατα τον 
χαρακτήρα μου και τους οραματισμούς μου για τον Βυζαντινό πλούτο της 
ιδιαίτερης μου Πατρίδας. 

Για τούτο, όταν η Χάρις του Θεού με αξίωσε να αναλάβω την Ηγουμενία 
του Αγίου Νεοφύτου και ύστερα το πηδάλιο τής κατά Πάφον  Εκκλησίας, 
μερίμνησα με ιδιαίτερο ζήλο για τη συγκέντρωση όλων αυτών των θησαυρών 
σ’ ένα Βυζαντινό Μουσείο. Ο ζήλος αυτός με την πάροδο του χρόνου 
μετατρεπόταν σ’ ένα βαθύτερο θαυμασμό και ενθουσιασμό. Ένιωθα ότι 
αγαπούσα το κάθε κειμήλιο με μια ιδιαίτερη αγάπη γιατί γινόταν ένα μέρος 
της ψυχής μου. Γιατί το καθένα εξέφραζε την εκκλησιαστική ιστορία του 
τόπου μας, τη βαθύτατη ευλάβεια των δημιουργών τους  και τους ενδότερους 
οραματισμούς του λαού μας. 

Με τα δεδομένα της εποχής εκείνης δημιούργησα στη Μητρόπολή μας το 
κατάλληλο χώρο και συνέστησα με αγάπη πολλή και ενθουσιασμό το πρώτο 
μας Βυζαντινό Μουσείο.  Μέσα μου ένιωθα τη βαθύτατη χαρά ότι μέσω της 
συλλογής όλων αυτών των πολυτιμότατων θησαυρών διαφύλαττα την ψυχή 
του πολιτισμού μας.

Οι θησαυροί αυτοί μαρτυρούν και θα μαρτυρούν δια μέσου των αιώνων 
τη χριστιανική ευλάβεια του λαού μας∙ παράλληλα δε αναδεικνύονται ως 
χριστιανικά πρότυπα που μας καλούν με τη σιωπηλή τους λεπταισθησία 
στην ακολουθητέα χριστιανική μας πορεία.  Αποβαίνουν οι πνευματικοί μας 
δάσκαλοι και καθοδηγητές.

Τα χρόνια π αρήλθαν και η προσπάθεια για τον εμπλουτισμό του 
Βυζαντινού μας Μουσείου συνεχίστηκε με το ίδιο ζήλο και  από το νέο 
Μητροπολίτη Πάφου κ. Γεώργιο. 

Όμως∙ αφ’ ενός μεν ο χώρος του Μουσείου δεν επαρκούσε δια την 
τοποθέτηση νέων κειμηλίων  αφ’ ετέρου δε ο τόπος  δεν  χωρούσε τα  
τουριστικά λεωφορεία. Γι’ αυτό και η ανάγκη για τη μεταστέγαση του 
Βυζαντινού μας Μουσείου γινόταν ολοένα και επιτακτικότερη. 
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Ο Θεός ευδόκησε, ώστε, χάρις στις συντονισμένες και φιλότιμες ενέργειες 
όλων των παραγόντων της Πάφου και της Γεροσκήπου, οι πολυτιμότατοι 
Εκκλησιαστικοί  μας Θησαυροί να μεταφερθούν και να φιλοξενηθούν 
πια στους άνετους  αυτούς χώρους του παλιού δημοτικού Σχολείου της 
Γεροσκήπου. 

Από κέντρου καρδίας επιθυμώ να εκφράσω την ευαρέσκειά μου στον 
Μητροπολίτη Πάφου κύριο Γεώργιο, ο οποίος, με αγάπη πολλή και ζήλο 
ένθεο, πρωτοστάτησε για τη μεταστέγαση του Βυζαντινού μας Μουσείου 
στον, από κάθε άποψη,  εξαιρετικά λειτουργικό και ιδεατό αυτό  χώρο. Στον 
τέως και στον νυν Δήμαρχο Γεροσκήπου καθώς και σ΄όλους τους γνωστούς 
και άγνωστους παράγοντες, οι οποίοι συνεργάστηκαν με ομοθυμία με τον 
πνευματικό ταγό της Πάφου,  για την επιτυχία του ευγενικού αυτού οράματος.

Πανιερώτατε, Κύριοι Δήμαρχοι, ευγενείς προσκεκλημένοι, 

Καλούμαστε όλοι, σε λίγο να χαρούμε το νέο μας Βυζαντινό Μουσείο. 
Ας το επισκεφτούμε με πνεύμα μαθητείας, κατάνυξης και θρησκευτικής 
ευλάβειας. Ας προσεγγίσουμε  όλα  τα εκθέματα με τη σκέψη ότι  είναι 
κειμήλια θρησκευτικής παιδαγωγίας, απότοκα του σεβασμού των πιστών 
μας και της θρησκευτικής ευλάβειας  των δημιουργών τους. Ας αφήσουμε να 
μιλήσει μέσα μας το δημιουργικό πνεύμα της  χριστιανικής τέχνης, η οποία 
αποτελεί την άλλη όψη της Βυζαντινής Υμνογραφίας. Είναι η τέχνη μέσω της 
οποίας συνομιλείς με τον Κύριον «καθαρᾷ  τῇ καρδίᾳ», «ἀρρυπότοις  χείλεσι» 
και  «στεναγμοῖς ἀλαλήτοις». 

 Στους χαλεπούς και δυσχειμέρους καιρούς που ζούμε,  καλούμαστε 
να θαυμάσουμε και να αγαπήσουμε  τον πλούτο της αγιολογικής αυτής 
καλλιτεχνίας της Πάφου μας.  Καλούμαστε  να νιώσουμε, μέσω των ιερών 
κειμηλίων μας, την ηδύπνοη παρουσία του Κυρίου μας∙  να βιώσουμε 
το  αγαπητικό και θυσιαστικό του πνεύμα∙ να καλλιεργήσουμε ακόμη 
περισσότερο την πίστη μας προς Αυτόν  και να αντλήσουμε ελπίδα απ’ Αυτόν 
για να γεμίσει η ψυχή μας με αισιοδοξία για το μέλλον της Πατρίδας μας και 
του Χριστιανισμού». 

Στη συνέχεια όλοι επισκέφτηκαν το Εκκλησιαστικό Μουσείο της Ιεράς 
Μητροπόλεως Πάφου και εξέφρασαν τον θαυμασμό τους για τον πλούτο των 
εκτιθέμενων εικόνων και των εκκλησιαστικών κειμηλίων. 



Ο ΦΟΝΤΑΜΕΝΤΑΛΙΣΜΟΣ
ΣΤΗ ΖΩΗ ΜΑΣ:

ΜΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΘΕΩΡΗΣΗ
Εἰσήγηση στή Θ´Διορθόδοξη Συνάντηση 

τοῦ Δικτύου Μελέτης τῶν Σεκτῶν

a
ΕΠΙΚΟΠΟΥ ΚΑΡΠΑΣΙΑΣ κ. ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΥ

 Α. Εἰσαγωγή

Ὁ φονταμενταλισμός στή ζωή μας ἑδραιώνεται μ᾽ ἕνα πολύ ἐπικίνδυνο 
τρόπο. Συνήθως καλλιεργεῖται καί ἀναπτύσσεται ἀσυναίσθητα διότι 
οἱ ἐκφραστές του θεωροῦν ὅτι ὑπερασπίζονται τήν ἀλήθεια καί τήν 
προστατεύουν ἀπό τήν ὁποιαδήποτε νόθευσή της. Ταυτίζονται καί 
οἰκειοποῦνται μ᾽ ἕνα πολὐ ἐπικίνδυνο τρόπο τήν ἀλήθεια καί θεωροῦν τούς 
ἑαυτούς τους καί τό χῶρο, στόν ὁποῖο ἀνήκουν καί δραστηροποιοῦνται, ὡς 
τή μόνη αὐθεντία καί τό ὄργανο ἑρμηνείας καί κατανόησης τῶν πραγμάτων. 

Τόν ἴδιο τρόπο ζωῆς καί ἔκφρασης καί ἀντίληψης τῶν πραγμάτων 
ἐπιδιώκουν μέ κάθε μέσον νά τά ἐπιβάλουν ὡς γενικό τρόπο ζωῆς γιά 
ὅλους τούς ἀνθρώπους. Ὁπότε ὁ ἴδιος τρόπος ἀπό φυσική ἔκφραση τῆς 
ἰδιαιτερότητας τοῦ κάθε προσώπου μεταβάλλεται σέ ψυχοπαθολογική 
κατάσταση καί μετατρέπεται σέ ἰδιοτροπία.

Ἔτσι θά μπορούσαμε νά ὁρίσουμε τό φονταμενταλισμό ὡς μία ἐμμονή 
καί καθήλωση σέ ἄκρως προσωπικά καί συντηριτικά βιώματα, τά ὁποῖα 
λειτουργοῦν ὠς μέσο ἀντίστασης σέ κάθε ἐνδεχόμενη ἀλλαγή ἤ διαφορετική 
προσέγγισή τους. Ὁ ὅρος αὐτός, ὅπως εἶναι γνωστό, χρησιμοποιήθηκε γιά 
πρώτη φορά τήν περίοδο μεταξύ τῶν τελῶν τοῦ 19ου αἰώνα καί τῶν ἀρχῶν τοῦ 
20ου  ἀπό τούς ὑποστηρικτές του, μέ σκοπό νά περιγράψει ἕνα συγκεκριμμένο 
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ρεῦμα θρησκευτικῶν ἀπόψεων στό πλαίσιο τῆς σύγκρουσης πού εἶχε 
ξεσπάσει στίς τάξεις τῆς ἀμερικανικῆς προτεστάντικης κοινότητας μεταξύ 
φονταμενταλιστῶν (συντηριτικῶν) καί νεωτεριστῶν. Ἀπό τότε μέ τή χρήση 
τοῦ ὅρου αὐτοῦ κυρίως περιγράφουμε τόν συνεχή καί ἀκήρυκτο πόλεμο 
μεταξύ φονταμενταλιστῶν καί νεωτεριστῶν. Φυσικά θά ἤθελα νά τονίσω ὅτι 
πολλές φορές καί οἱ νεωτεριστές συμπεριφέρονται ὡς φονταμενταλιστές, 
ὅταν ἄκριτα καί ἀπόλυτα ἀρνοῦνται τό παρελθόν καί τήν παράδοση καί 
κατηγοροῦν ὅσους μέ σκεπτικισμό καί προβληματισμό προσεγγίζουν 
νεωτεριστικές καί νέες ἀποκαλύψεις καί δεδομένα πού προκύπτουν στή ζωή 
μας.

Τά βασικά χαρακτηριστικά τοῦ φονταμενταλισμοῦ εἶναι ἡ τυπολατρική 
προσκόλληση καί ἐμμονή (γι᾽ αὐτό καί εἶναι ψυχοπαθολογική κατάσταση, 
ὃπως θά δοῦμε καί στή συνέχεια) στήν παράδοση, τούς κανόνες καί διατάξεις 
πού διαμορφώθηκαν μέσα στή ζωή μας. Οἱ κανόνες αὐτοί δέν εἶναι κατ᾽ 
ἀνάγκη λανθασμένοι, μπορεῖ νά εἶναι καί ἰσορροπημένοι καί χρήσιμοι στή 
διαμόρφωση μίας ὑγιοῦς προσωπικότητας. Στό φονταμενταλισμό ὅμως οἱ 
κανόνες, ὅπως θά ἔλεγε ὁ Ἅγιος Παΐσιος, γίνονται κανόνια..... Ἡ ἀπόλυτη 
ἀπαίτηση γιά κάθαρση καί ἀποκατάσταση καθώς καί ἡ πεποίθηση ὅτι 
ἀποτελοῦν ἕνα εἶδος κριτήτῶν πάντων, οἱ ἐκφραστές τοῦ φονταμενταλισμοῦ 
ὁδηγοῦνται στήν υἱοθέτηση, ἀρκετά συχνά, βίαιων ἀντιδράσεων καί 
συμπεριφορῶν, ὄχι  μόνο  σωματικῶν, ἀλλά καί ψυχολογικῶν.

Κυρίως οἱ μελετητές τοῦ φαινομένου περιορίζουν τό φονταμενταλισμό 
στή θρησκεία. Ἡ πραγματικότητα ὅμως εἶναι ἄλλη. Αὐτός ἐπεκτείνεται σέ 
ὅλους τούς τομεῖς τῆς ζωῆς ἀκόμα καί στόν ἀτομικισμό (στήν προσπάθεια τοῦ 
ἀνθρώπου νά ζήσει ὡς ἄτομο ἀποκομμένο ἀπό κοινωνικές καί θρησκευτικές 
ὁμάδες). Ἔτσι ἔχουμε τήν ἐπίδραση καί ἐνεργή ἐκδήλωσή του στή θρησκεία, 
στήν πολιτική, στήν οἰκονομία, στή σεξουαλικότητα, στήν οἰκογενειακή ζωή, 
στίς σέκτες, στόν ἀθλητισμό κλπ.

Στή συνέχεια τῆς εἰσήγησής μας θά δοῦμε πῶς ἐκφράζεται σέ κάποιους 
ἀπό τούς τομεῖς αὐτούς, μέ χρήση παραδειγμάτων, γιά νά γίνει ποιό 
κατανοήτο τό πρόβλημα, διότι ὅλοι εἴμαστε ὑποψήφιοι νά ἐκδηλώσουμε 
φονταμενταλιστικές ἀπόψεις καί συμπεριφορές, καί νά δοῦμε, τέλος, πῶς 
τόν ὑπερβαίνουμε μέσα ἀπό μία ὑγιή πνευματικότητα, ὅπως τήν προτείνει ἡ 
Ὀρθόδοξη Ἐκκλησία.
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Β. Θρησκευτικός φονταμενταλισμός

I. Γενικά

Ὁ θρησκευτικός φονταμενταλισμός θεμελιώνεται πάνω στήν ἀπολυτο-
ποίηση τοῦ δόγματος καί τῆς ἐμπειρίας. Στήν πραγματικότητα ἔχουμε 
τόν δογματικό ἑρμηνευτικό φονταμενταλισμό καί τό βιωματικό. Στόν 
ἑρμηνευτικό γίνεται μία ἑρμηνεία τῶν γραφῶν ἤ κανόνων καί διατάξεων 
κατά ἕνα ἀπόλυτο τρόπο, ὁ ὁποῖος στή συνέχεια πρέπει ἀπό ὅλους νά γίνει 
ἀποδεκτός χωρίς καμία ἄλλη διατύπωση ἤ καί ἄνευ καμίας ἀντίρρησης. 
Θεωρεῖται ἡ προσκόλληση στήν ἑρμηνεία ὡς ἡ μοναδική ὁδός λύτρωσης καί 
σωτηρίας τοῦ ἀνθρώπου. Κάθε παρέκκλιση, ἔστω καί ἄν αὐτή ἐξυπηρετεῖ τή 
σωτηρία τοῦ ἀνθρώπου, λογίζεται ὡς ἄρνηση τῆς ἀλήθειας καί πρέπει νά 
πολεμηθεῖ, διότι κινδυνεύει ἡ ἀλήθεια ἀπό ὁποιαδήποτε ἄλλη ἑρμηνεία καί 
προσέγγιση. Τό δίκαιο (ὅπως αὐτό ἑρμηνεύται μονοδιάστατα) εἶναι πάνω ἀπό 
τό συμφέρον. Ἡ κατάργηση ἤ ἔστω ἡ ἀναστολή ἤ ἀκόμα καί ἡ διαφοροποίηση 
κάποιας διάταξης γιά νά βοηθήσει τόν ἄνθρωπο νά ὑπερβεῖ τήν ἀδυναμία 
του εἶναι, γιά τούς φονταμενταλιστές, ἀσέλγεια καί ἀσέβεια στόν Θεό πού 
ἀποκάλυψε τό νόμο καί σ᾽ αὐτούς πού τόν ἑρμήνευσαν. Ταμπουρώνονται 
μέσα στόν ἐγωκεντρισμό τους καί ἀρνοῦνται νά δοῦν τήν πραγματηκότητα 
καί τό συμφέρον, στήνοντας τήν προσωπική τους δικαιοσύνη ὡς τόν ἀπόλυτο 
κριτή. 

Ἐν ὀνόματι τῆς προάσπισης τῆς ἑρμηνευτικῆς ἀλήθειας καλλιεργοῦν 
τό φανατισμό, πού ἐκδηλώνεται μέ βίαιο τρόπο, μέ ὅπλα, συκοφαντικά 
δημοσιεύματα, παραχάραξη κειμένων, περιφρονητικούς χαρακτηρισμούς καί 
διάφορες ὑποτιμητικές ἐτικέτες, γιά νά πλήξουν τούς ἀντιφρονοῦντες καί 
νά παραπλανήσουν τούς ἀπλοϊκούς ἀνθρώπους. Στεροῦνται ἐπιχειρημάτων 
γι᾽ αὐτό καί ἐπιδίδονται σέ μία πολεμική ἀντιπαράθεση πού στόχο ἔχει νά 
πλήξουν καί ἐξουδετερώσουν τούς ἀντιθέτους. Προβάλλεται ὁ φόβος, 
ἡ ἀνασφάλεια, ἡ καταστροφή, ἡ ἀβεβαιότητα, ὁ κίνδυνος ἀλλοτρίωσης δῆθεν 
τῆς ἀλήθειας, ἡ συνομοσία κλπ. 

Μία ἀλήθεια ἡ ὁποία κινδυνεύει καί χρειάζεται νά τή σώσουμε ἐμεῖς, 
θεωρῶ ὅτι δέν μπορεῖ νά εἶναι ἡ ἀλήθεια. Ἡ πραγματηκότητα εἶναι ὅτι ἐμεῖς 
πρἐπει νά διαφυλαχθοῦμε μέσα στή ἀλήθεια καί νά σωθοῦμε. Δέν μπορεῖ ὁ 
φονταμενταλισμός καί ὁ φανατισμός νά ἐπικαλεῖται τόν Θεό. Νά προκαλεῖ 
συγκρούσεις, ταραχές, πολέμους καί διχοστασίες. Ὁ γνήσιος πνευματικά 
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ἄνθρωπος εἶναι εἰρηνικός καί εἰρηνοποιός. Ἔχει τήν ἀγάπη τοῦ Θεοῦ μέσα 
στήν καρδιά του, ἡ ὁποία ἔξω βγάζει τόν φόβο. Προσφέρει τήν ἀλήθεια χωρίς 
νά ἔχει τήν ἀπαίτηση οἱ ἄλλοι νά τή δεχθοῦν. Εἶναι ἕτοιμος νά ἀκούσει καί 
τούς ἄλλους καί νά τούς προσεγγίσει μέ σκοπό τήν οἰκοδομή στήν ἀλήθεια 
καί ὄχι στή ἐπιβολή της.

Τίθεται τό ἐρώτημα κατά πόσον τά δόγματα χρειάζονται καί βοηθοῦν 
τόν ἄνθρωπο ἤ πρέπει νά τά καταργήσουμε διότι εἶναι ὑπεύθυνα γιά τήν 
καλλιέργεια τοῦ φονταμενταλισμοῦ. Θεωρῶ ὅτι ὅπως ἡ ἀλήθεια δέν εἶναι 
ἡ αἰτία τῶν φονταμενταλιστικῶν ἐξάρσεων τοῦ ἀνθρώπου, ἔτσι καί τά 
δόγματα, κυρίως στήν Ὀρθόδοξη Ἐκκλησία, δέν μποροῦν νά κατηγορηθοῦν 
ὡς ὑπαίτια τοῦ φαινομένου. Ἡ αἰτία εἶναι ἡ ἄγνοια τῆς ὕπαρξής τους καί 
ἡ λανθασμένη προσέγγισή τους. Ἐάν πιστεύω ὅτι, ἡ ἀποδοχή καί μόνον 
τῆς κατά γράμμα ἑρμηνείας τῶν δογμάτων σώζει τόν ἄνθρωπο καἰ θά 
πρέπει νά τά ὑπερασπιστῶ νά μήν ἀλλοιωθοῦν, ὡς πρός τήν διατύπωσή 
τους, τότε μέ μαθηματική ἀκρίβεια θά ὁδηγηθῶ στόν φονταμενταλισμό. 
Ἀναφερόμενος ὁ Μέγας Βασίλειος στήν ἀξία καί σημασία τῶν δογμάτων 
στή ζωή τῆς Ὀρθόδοξης Ἐκκλησίας παρατηρεῖ πολύ εὔστοχα καί ξεκάθαρα: 
«Τά δόγματα τῆς πίστης μας, τά ὁποῖα φυλάσσονται μέσα στήν Ἐκκλησία, 
ἄλλα προέρχονται ἀπό τήν γραπτή διδασκαλία, τήν Ἁγία Γραφή, καί ἄλλα 
ἀπό  αὐτά μᾶς τά παρέδωσαν οἱ  Ἀπόστολοι προφορικά καί τά δεχθήκαμε ὡς 
μυστήριο· καί τά δύο ἔχουν τήν ἴδια ἰσχύ καί τόν ἴδιο σκοπό, ὁ ὁποῖος εἶναι 
ἡ εὐσέβεια (ἐσωτερική καλλιέργεια, ποιότητα, ἐνάρετη κατάσταση), 
ὁ ἁγιασμός (μετοχή στήν ἄκτιστη χάρη τοῦ Θεοῦ). Καί κανένας, ἀπ᾽ ὅσους ἔχουν 
ἔστω καί μικρή γνώση τῶν ἐκκλησιαστικῶν θεσμῶν, δέν θά προβάλει ἀντίρρηση 
γι᾽ αὐτά».1   Γιά νά συμπληρώσει ὁ ἱερός Οἰκουμένιος ὅτι «ταῦτα (τά δόγματα) 
βίον ρυθμίζει σώφρονα καί λογικοῖς ἀνθρώποις πρέποντα». Κατά συνέπεια τά 
δόγματα καί οἱ κανόνες εἶναι τά μέσα καί τά ἐργαλεῖα, τά ὁποῖα ἡ Ἐκκλησία 
χρησιμοποιεῖ γιά νά βοηθήσει τόν ἄνθρωπο νά ὁλοκληρωθεῖ πνευματικά. 
Ὁ ἴδιος ὁ Χριστός δέν δίστασε νά καταργήσει τόν κανόνα τοῦ λιθοβολισμοῦ, 
πού ὁ ἴδιος ἔδωσε στήν Παλαιά Διαθήκη, ὄχι γιά νά δικαιολογήσει τήν 
μοιχεία, ἀλλά γιά νά ἀπελευθερώσει τή μοιχαλίδα ἀπό τήν ἐμπαθή κατάσταση 
πού δημιουργήθηκε μέσα της λόγω τῆς ἁμαρτίας. Ἔτσι, λοιπόν, ἄλλο εἶναι ἡ 
ὑπεράσπιση καί ἐπιβολή τῶν θρησκευτικῶν διατάξεων καί ἄλλο εἶναι ἡ χρήση 

1 Μ. Βασιλείου, Περί Ἁγίου Πνεύματος, Ε.Π.Ε. 10,456
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τους γιά τήν πνευματική καλλιέργεια τοῦ ἀνθρώπου καί τήν προσέγγιση τῶν 
διαφορετικῶν θεωρήσεων τοῦ Θεοῦ, τοῦ ἀνθρώπου καί τοῦ κόσμου.

Τό δεύτερο εἶδος θρησκευτικοῦ φονταμενταλισμοῦ εἶναι αὐτό τῆς 
ἐμπειρίας ἤ τοῦ βιώματος. Ἐδώ ὁ θρησκευόμενος, εἴτε ἀπολυτοποιεῖ τόν 
δάσκαλο, γέροντα, γκουροῦ, ὁπότε ὅ,τι κάνει, λέγει, σκέπτεται εἶναι τό 
ἀπόλυτα ὀρθό, πού ὁδηγεῖ τήν ἀνθρωπότητα στή σωτηρία, ἄρα πέραν αὐτοῦ 
ὅλα κινοῦνται στήν πλάνη καί τήν ἀπώλεια, εἴτε ἀπολυτοποιεῖ τό δικό του 
τρόπο ζωῆς, σκέψεως καί συμπεριφορᾶς, ὁπότε ὅσοι ζοῦν διαφορετικά εἶναι 
τό ἀντίπαλο δέος καί πρέπει νά διορθωθοῦν. Ὁ Ἅγιος Παΐσιος μιλώντας 
γι᾽ αὐτοῦ τοῦ εἴδους τόν φονταμενταλισμό ἔλεγε ὅτι προτιμῶ τόν μοναχό 
(θρησκευόμενο) μέ τσιγάρο καί ἐφημερίδα παρά νά θεωρεῖ τόν ἑαυτό του 
ἀπόλυτα ὀρθό (ἅγιο). Ὁ πρῶτος θά συμπεριφέρεται μέ συστολή καί ἔχει 
προοπτική μετάνοιας, ἐνώ ὁ δεύτερος θά συμπεριφέρεται μέ ἀπόλυτο τρόπο 
καί χωρίς ἴχνος κατανόησης στήν ἀνθρώπινη ἀδυναμία. Αὐτό δέν σημαίνει 
ὅτι πρέπει νά ὑποδουλωθοῦμε στά πάθη γιά νά μήν θεωρούμαστε ἐνάρετοι. 
Ἀλλά νά καλλιεργήσουμε τήν πραγματική ἐλευθερία καί ἀρετή, πού θά μᾶς 
καθιστᾶ γνήσιους, αὐθεντικούς καί φωτισμένους. 

Στή συνέχεια μέσα ἀπό συγκεκριμένα παραδείγματα θά δοῦμε πῶς 
ἑδραιώνεται τό πρόβλημα τοῦ φονταμενταλισμοῦ γιά νά προφυλαχθοῦμε 
ἀπό αὐτόν.

II. Προτεσταντικός φονταμενταλισμός

Διακόσιοι τηλεοπτικοί σταθμοί στίς HΠA καί περίπου χίλιοι 
διακόσιοι ραδιοφωνικοί εἶναι ἰδιοκτησία «Eὐαγγελιστῶν» ἱεροκηρύκων. 
Xαρακτηρίζονται «ἠλεκτρονικές ἐκκλησίες» καί πρόκειται, κατά κανόνα, 
γιά σέκτες φονταμενταλιστῶν, ὀργανωμένες ὡς ἐμπορικές ἐπιχειρήσεις 
(ἀπαλλασσόμενες ἀπό κάθε φορολογία). Ὁ ὅρος «Eὐαγγελιστές» καλύπτει 
παραλλαγές καί ἰδιαιτερότητες «ὁμολογιῶν», ὅπως οἱ Mεθοδιστές, οἱ 
Bαπτιστές, οἱ Ἀναβαπτιστές, οἱ Πεντηκοστιανοί, οἱ Ἀποστολικοί ἤ ἄλλα 
ἰδιότυπα ἐφευρήματα «ἑρμηνείας» τοῦ Xριστιανισμοῦ.

Mόνο τό συγκρότημα Robertso (Christia Broad casting Network – CBN), 
μέ τέσσερα κανάλια καλωδιακῆς τηλεόρασης καί τριάντα ραδιοφωνικούς 
σταθμούς, ἐκπέμπει σέ εἴκοσι ἑκατομμύρια νοικοκυριά.  Ἀκόμη ἰσχυρότερος 
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ὁ ὄμιλος ἐπιχειρήσεων τοῦ ἱεροκήρυκα Swaggart (Swaggart Ministries) φτάνει 
σέ τριάντα ἑκατομμύρια σπίτια, ἀποφέρει ἐκατόν σαράντα ἑκατομμύρια 
δολάρια τόν χρόνο, καί συνηθισμένη ἡμερήσια ἀνταπόκριση τοῦ κοινοῦ (σε 
τηλεοπτικές ἐκκλήσεις γιά χρηματοδότηση τῆς «μάχης ἐνάντια στίς δυνάμεις 
τοῦ κακοῦ») εἶναι τετρακόσιες χιλιάδες δολάρια. Eἰσπρακτικό ρεκόρ φαίνεται 
ὅτι κατέχει ὁ Oral Roberts πού ἐξαγγέλλει ἀπό τή μικρή ὀθόνη σέ κατάσταση 
ὑστερίας: «Ἄν δέν μαζέψω ὀκτώ ἑκατομμύρια δολάρια ὁ Θεός θά μέ καλέσει 
κοντά του!». Kαί τά χρήματα καταφθάνουν ἀφειδώς ἀπό κάθε γωνιά τῆς 
Ἀμερικῆς. Σαράντα ἑκατομμύρια Ἀμερικανῶν σήμερα δηλώνουν «ἀνα-
γεννημένοι» (born again) ἀπό τό Ἅγιο Πνεῦμα (ὅπως καί ὁ τέως πρόεδρος τῆς 
Ἀμερικῆς Mπούς, ἐνώ ἦταν ἐν ἐνεργείᾳ). Ἡ θρησκοληψία μοιάζει κοινωνικό 
δεδομένο τόσο κυρίαρχο ὅσο καί ἡ παχυσαρκία. Mαζικές ὀργανώσεις σέ 
ὁλόκληρη τή χώρα (ὅπως ἡ «Xριστιανική Συμμαχία» μέ δέκα ἑκατομμύρια 
μέλη) ἔχουν ἀναλάβει τή φανατισμένη ὑπεράσπιση τῶν «ἀμερικανικῶν 
ἀξιῶν»: τῆς πίστης στήν κατά γράμμα θεοπνευστία τῆς Bίβλου, στόν καθολικά 
ὑποχρεωτικό χαρακτήρα τῆς παλαιοδιαθηκικῆς ἠθικῆς, στήν ἀπαίτηση 
ὁ πρόεδρος τῶν HΠA νά εἶναι ἀποδεδειγμένα συνεπής χριστιανός κλπ.

Στά φονταμενταλιστικά κινήματα τῶν «Eὐαγγελιστῶν» κυριαρχεῖ 
κηρυγματικός λόγος ἁπλοϊκός, ἀφελής, συχνά παιδαριώδης, στήν κυριολεξία 
μικρονοϊκός. Ὅμως ἐκφέρεται μέ μελετημένη σκηνοθεσία: κραυγαλέες 
συναισθηματικές ἐξάρσεις, ψυχολογικά τεχνάσματα ὑποβολῆς, θεατρικές 
ἐπιδείξεις βεβαιότητας, δῆθεν θεραπεῖες καί πνευματικές ἐμπειρίες. 
Oἱ ἀκροατές μετέχουν στήν παράσταση: σέ πολλές περιπτώσεις ξεσπᾶνε σέ 
ὑστερικές κραυγές, σέ περίεργους βρυχηθμούς, κλαῖνε, σφιχταγκαλιάζονται, 
ὑψώνουν τά χέρια μέ κορμιά τεντωμένα, ἐκστασιάζονται, οὐρλιάζουν 
ἀκατάληπτα λόγια, σέρνονται χάμω, λιποθυμοῦν.

Ἀπό τίς κεντρικές ἐμμονές τους εἶναι νά ὑποστηριχθεῖ μέ κάθε θυσία 
τό κράτος τοῦ Ἰσραήλ καί ὁ Σιωνισμός, γιατί ἔτσι ἑρμηνεύουν ὅτι ἀπαιτεῖ 
ἡ Bίβλος καί μόνο ἔτσι θά ἐπιταχυνθεῖ ὁ ἐρχομός τῆς Δευτέρας Παρουσίας 
τοῦ Xριστοῦ. Eἶναι βέβαιοι οἱ Ἀμερικανοί φονταμενταλιστές ὅτι ζοῦμε 
κιόλας στά ἔσχατα τῆς Ἱστορίας, ὁ  Ἀντίχριστος, μέ τή σφραγίδα τοῦ 666, 
ἐλέγχει προϊόντα ἀλλά καί διεθνείς ὀργανισμούς καί εἶναι πιά ἐπείγον νά 
κατατροπωθοῦν οἱ δυνάμεις τοῦ κακοῦ, ἔστω καίμέ τήν πυρηνική δύναμη τῶν 
HΠA. Ἔτσι κι ἀλλιώς ἀπό τήν πυρηνική σύγκρουση θά ἐπιζήσουν οἱ «ἀνα-
γεννημένοι» Xριστιανοί, οἱ μαχητές τῆς ἠθικῆς, οἱ γαλαντόμοι χρηματοδότες 
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τῆς «στρατιᾶς τοῦ καλοῦ».2

Φυσικά θά πρέπει νά σημειώσουμε ὅτι οἱ ἀμερικανοί προτεστάντες 
φονταμενταλιστές, πιστεύοντας στήν ἀπόλυτη ἐφαρμογή τῶν θέσεων 
τους, ἔχουν ἐξαπολύσει σ᾽ ὁλόκληρο τόν κόσμο ἕνα κῦμα ἱεραποστόλων, οἱ 
ὁποίοι ἱδρύουν σωματεία, ἐκκλησίες, ὀργανώσεις, τηλεοπτικούς σταθμούς, 
περιοδικά, κάνουν ἀνοικτές συγκεντρώσεις γιά νά ἑδραιώσουν τήν παγκόσμια 
κυριαρχία τους. Τό πιό ἐπίκινδυνο ἔγκειται στό γεγονός ὅτι πολλές ἀπό τίς 
μέθοδους, διδασκαλίες, θέσεις καί προσεγγίσεις τους υἱοθετοῦνται ἀπό 
ὀρθόδοξες χριστιανικές ὁμάδες καί ἄτομα, οἱ ὁποῖες παντοῦ βλέπουν τόν 
ἀντίχριστο (666) καί τήν καταστροφή τοῦ κόσμου, δαιμονοποιώντας σχεδόν 
τά πάντα καί κατεβαίνοντας στούς δρόμους γιά νά προστατεύσουν τόν κόσμο 
ἀπό τίς δαιμονικές συνομωσίες ἐνάντια στήν Ὀρθοδοξία.

III. Ὁ φονταμενταλισμός τῶν Σεκτῶν

Τίς τελευταίες δεκαετίες ἕνα τεράστιο ἀνεξέλεκτο κῦμα νεοφανῶν 
αἱρέσεων, σεκτῶν, ἀνατολικοῦ τύπου θρησκειῶν, γκουροῦ, θεραπευτῶν, 
φιλοσοφιῶν κλπ ἔχει κατακλύσει καί πνίξει στήν κυριολεξία τόν Δυτικό 
κόσμο. Οἱ ὀργανώσεις αὐτές ἰσχυρίζονται ὅτι κατέχουν τό μυστικό τῆς 
σωτηρίας τοῦ ἀνθρώπου καί μέ ἕνα ἀπόλυτο τρόπο καί ἀπαίτηση πάνω στήν 
κοινωνία, ἐπιδιώκουν νά γίνουν ἀποδεκτές καί ἰσότιμες μέ τίς μέχρι τώρα 
ἀναγνωρισμένες θρησκεῖες. Συχνά ἐπικαλοῦνται τά ἀνθρώπινα καί ἀτομικά 
δικαιώματα καί τή θρησκευτική ἐλευθερία γιά νά ἀκυρώσουν κάθε κριτική 
ἤ διαφορετική ἄποψη πού ἐκφέρεται γιά τίς μεθόδους καί τίς τεχνικές πού 
μετέρχονται καί συνήθως ὑποκρύβουν ἐντέχνως κάτω ἀπό ποικιλόμορφα 
προσωπεῖα.

Ἡ κάθε μία ἀπό αὐτές, εἴτε εἶναι καλά ὀργανωμένη (Μάρτυρες τοῦ Ἰεχωβᾶ, 
Σαηεντολογία, Ἑνωτική Ἐκκλησία τοῦ Μούν, Ὑπερβατικός Διαλογισμός, 
Χάρε Κρίσνα κλπ), εἴτε εἶναι μεμονωμένα ἄτομα πού δραστηριοποιοῦνται 
ὑπό τό κάλυμα καί μανδύα τῆς αὐτοσωτηρίας, αὐτοεξέλιξης, αὐτογνωσίας, 
γιόγκα, φιλοσοφίας κλπ, ἰσχυρίζονται ὅτι κατέχουν τή μοναδική «συνταγή» 
σωτηρίας τῆς ἀνθρωπότητας, μέσα ἀπό τήν ὁποία μπορεῖ νά βρεῖ  κάποιος 

2 Πρβλ περιοδικό «Ἄρδην», ἀρ. 42, Ἰούνιος 2003.  Ἄρθρο Χρίστου Γιανναρά, 
Θρησκευτικότητα τῶν ἐνστίκτων
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τό νόημα καί τό σκοπό τῆς ζωῆς, πού δέν εἶναι ἄλλος ἀπό τήν ἀπόλαυση τῶν 
κοσμικῶν ὑλικῶν καί ἡδονῶν καί τήν αὐτοεξέλιξη μέσα ἀπό τή διδασκαλία, 
τεχνικές καί ὑποταγή στόν Δάσκαλο ἤ τήν ὁμάδα. Ὁ κόσμος ἀπειλεῖται 
ἀπό τήν ἄμεση καταστροφή καί οἱ ἄνθρωποι πρέπει νά κάνουν τήν ἐπιλογή 
τους ἀνάμεσα στούς ψευδομεσσίες καί σωτῆρες καί τόν ὁλοκληρωτικό 
ἀφανισμό τῆς ἀνθρωπότητας. Ἡ ἐπιστήμη ἀπέτυχε νά λύσει τά προβλήματα 
τοῦ ἀνθρώπου καί τώρα ὁ ἄνθρωπος πρέπει νά στραφεῖ στόν ἑαυτό του, 
ὁ ὁποῖος κρύβει αὐτόνομα θεϊκές δυνάμεις, τίς ὁποῖες πρέπει νά ἐνεργοποιήσει, 
πάντοτε μέσω τοῦ Δασκάλου καί τῆς ὁμάδας (μέ τό ἀζημίωτο) καί στή φύση, 
μέσα ἀπό τήν ὁποία θά ἀντλεῖ θετική ἐνέργεια, ἡ ὁποία μέ τήν καθοδήγηση 
τῆς ὁμάδας θά μετατρέπει κάθε κακό, ἀρνητικό σέ καλό, θετικό. Μέσα ἀπό 
μυθεύματα, ἐξαρτήσεις, ἐξαπατήσεις, ἔλεγχο τοῦ νοῦ (Ἔλεγχος τοῦ Νοῦ μέ τή 
Μέθοδο Σίλβα), δῆθεν φυσικές θεραπεῖες, ἐναλλακτικές μεθόδους ἰατρικῆς, 
ὑποσχέσεις γιά ἄμεσες λύσεις σέ προσωπικά, οἰκογενειακά, οἰκονομικά, 
ἐπαγγελματικά, συναισθηματικά προβλήματα (παρουσιάζοντας σορεία 
κατασκευασμένων παραδειγμάτων) δημιουργοῦν ἄβουλα ὄντα, τά ὁποῖα 
διαχειρίζονται μέ ἀπότερους στόχους ἀφ᾽ ἑνός τή λατρεῖα τοῦ ἀρχηγοῦ 
ἤ τῆς ὁμάδας (μεθόδου) ὡς τῆς μοναδικῆς αὐθεντίας καί τήν οἰκονομική 
ἐκμετάλλευση τῶν ὁπαδῶν, οἱ ὁποίοι πολλές φορές μετατρέπονται σέ 
ἄμισθους σκλάβους.

Ὅποιος ἀσκεῖ κριτική καί παρεμποδίζει τή διάδοση τῆς συνταγῆς τῆς 
ὀργάνωσης, τῆς μεθόδου, τοῦ δασκάλου, «παρεμποδίζει τό ἔργο τῆς σωτηρίας 
τοῦ κόσμου» καί λογίζεται «ἐγκληματίας κατά τῆς ἀνθρωπότητος». 

Οἱ ὁμάδες αὐτές συνήθως ἔχουν ὁλοκληρωτικές δομές καί δέν ἀνέχονται 
ἀντιρρήσεις. Καταπατοῦν κατάφωρα τά ἀνθρώπινα δικαιώματα τῶν ὀπαδῶν 
τους. Ὅμως κάθε φορά πού ἀποκαλύπτονται οἱ μεθοδεύσεις τους καί οἱ 
πραγματικοί τους στόχοι ἤ ἀκόμα καί ἡ ἀπάτη καί σχετικότητα τῶν τεχνικῶν 
τους, θυμοῦνται τά ἀνθρώπινα δικαιώματα καί χαρακτηρίζουν, ἀκόμα καί 
τήν πιό καλόπιστη κριτική, μεσαίωνα, μισαλλοδοξία, διωγμό ἐναντίον τῶν 
μειονοτήτων κλπ. Ἐξαπολύουν τρομοκρατία μηνύσεων, ἀκόμα καί σέ πρώην 
ὀπαδούς καί στελέχη πού ἄσκησαν κριτική καί διαφορετική ἄποψη ἀπό τό 
Δάσκαλο ἤ τήν ὀργάνωση. Ἀκόμα καί Κυβερνήσεις καί πολιτικά πρόσωπα, 
πού θέλησαν νά ἐκφράσουν ἄποψη γιά κάποιες μεθόδους, γονεῖς πού 
ἔχασαν μέσα στίς ὀργανώσεις τά παιδιά τους, ἤ γιατί διαμαρτυρήθησαν γιά 
τήν ἀλλαγή τῆς προσωπικότητας τους ἤ γιατί παρατήρησαν ψυχολογικές 
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βλάβες σ᾽ αὐτά μετά τήν ἔνταξη τους σ᾽ αὐτές, δέχονται σφοδρό πόλεμο καί 
κατασκευασμένες κατηγορίες γιά νά πληγεῖ τό κῦρος καί ἡ ὑπόληψή τους.

Προφανῶς κατά τήν ἀντίληψη τῶν ὁμάδων αὐτῶν, κανένας ἄλλος 
ἐκτός ἀπό τίς ἴδιες δέν ἔχει τό δικαίωμα νά ἐκφέρει γνώμη γιά θέματα 
ἀνθρωπίνων δικαιωμάτων καί ἀξιῶν. Οὔτε οἱ Κυβερνήσεις πού τάχθησαν νά 
τά διασφαλίζουν, οὔτε οἱ γονεῖς πού ἔχασαν τά παιδιά τους στίς σέκτες καί 
νεοφανεῖς αἱρέσεις, οὔτε καί ἕνας καλόπιστος ἐρευνητής πού θέλει νά δώσει, 
ὡς σκεπτώμενος ἄνθρωπος, τή δική του ἄποψη καί θέση γιά τίς συνταγές, πού 
προέρχονται ἀπό μία ἄλλη κουλτούρα καί παρουσιάζονται κατά ἕνα ἀπόλυτο 
τρόπο. Τό νά πεῖς ὅτι ἡ μέθοδος αὐτή εἶναι ἀσυμβίβαστη μέ τήν πίστη μου, 
τήν Ἐκκλησία μου, τήν ἀντίληψἠ μου, αὐτό θεωρεῖται ἔγκλημα καί πρέπει 
νά καταπολεμηθεῖ καί νά ἐξουδετερωθεῖ ὁ ἐγκληματίας. Γιά παράδειγμα ἡ 
Σαηεντολογία διδάσκει: «Μή διστάσεις νά κάνεις σέ κάποιο κακό γιά ἕνα 
δίκαιο σκοπό». Φυσικά ὁ δίκαιος σκοπός πάντοτε ταυτίζεται μέ τίς ἐπιδιώξεις 
τῆς ὀργάνωσης. Γι᾽ αὐτό καί οἱ «ἀνέντιμοι», ὅσοι ἀσκοῦν κριτική, δέν ἔχουν 
δικαιώματα, διακηρύττει ἀσύστολα ἡ ὀργάνωση.

Ἡ ἀπολυτοποίηση τῆς συνταγῆς τους, ἡ μέ κάθε τρόπο ἐπιβολή καί 
ἀποδοχή της, οἱ μεθοδεύσεις, ἡ ἀπόκρυψη τοῦ πραγματικοῦ προσωπείου καί ὁ 
κάθε λογῆς πόλεμος σέ ὅσους διαφωνοῦν, φανερώνει τήν φονταμενταλιστική 
νοοτροπία τῶν σεκτῶν, πού ἐνώ παρουσιάζονται ὡς προοδευτικές κινήσεις, 
πού ἔρχονται νά φέρουν κάτι τό νέο, στήν πραγματικότητα μένουν 
ταμπουρωμένες πίσω ἀπό ἀκραῖες καί ὁλοκληρωτικές μεθόδους τοῦ 
ἀρρωστημένου παρελθόντος, μέ καταστροφικές συνέπειες στήν κοινωνία, 
τήν πολιτική, τήν οἰκονομία καί κυρίως στήν προσωπικότητα τοῦ ἀνθρώπου.

IV.  Κίνημα τῶν Ὁμοφυλοφίλων

Τό πρῶτο τό ὁποῖο θά ἤθελα νά σημειώσω εἶναι ὅτι ὑπάρχει τό ἀναφαίρετο 
δικαίωμα τοῦ καθενός νά ζεῖ ὅπως θέλει. Τό δικαίωμα αὐτό δέν μπορεῖ νά τοῦ 
τό στερήσει κανείς. Ὁ ἴδιος ὁ Θεός, ὁ Ὁποῖος μᾶς ἐδημιούργησε ἐλεύθερους, 
μᾶς ἔδωσε τό δικαίωμα τῆς αὐτοδιαχείρησης. Συνεπῶς, μποροῦμε νά πᾶμε 
ἐνάντια στόν ἴδιο τόν Θεό, ἐνάντια στήν ἴδια τή φύση μας, στούς φυσικούς 
καί πνευματικούς νόμους, πιστεύοντας ὅτι ἔτσι αὐτοπραγματωνόμαστε καί 
ἐκπληρώνουμε τόν προορισμό μας ὡς ἄνθρωποι.
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Ταυτόχρονα μέ τό δικαίωμα τῆς ἐλεύθερης ἐπιλογῆς ἔχουμε καί τήν 
εὐθύνη, τήν προσωπική, γι’ αὐτή τήν ἐπιλογή ἀφοῦ εἴμαστε λογικά ὄντα καί 
ἐλεύθερα ἀποφασίζουμε νά ἀκολουθήσουμε μία συγκεκριμένη πορεία στή 
ζωή μας.

Ἡ εὐθύνη καί τά ἀποτελέσματά της, σέ μιά τέτοια περίπτωση προσωπικῆς 
ἐπιλογῆς, πού εἶναι κατά πάντα σεβαστή, βαραίνει προσωπικά καί μόνον 
ἐκεῖνον πού τήν κάνει. Φυσικά ἐπειδή εἶναι μέλος μίας εὐρύτερης κοινωνίας 
ἀνθρώπων καί ἡ κοινωνία εἶναι προέκταση τοῦ ἑαυτοῦ μας, βραχυπρόθεσμα ἤ 
μακροπρόθεσμα ἔχει καί γενικότερες κοινωνικές ἐπιπτώσεις.

Ὅταν, ὅμως, ἡ προσωπική μας ἐπιλογή, ἡ ὁποία εἶναι καθαρά ὑποκειμενική 
ὑπόθεση, γίνεται ἰδεολογία καί καταβάλλεται προσπάθεια ἐπιβολῆς της, 
γίνεται κοινωνικά και προσωπικά ἐπικίνδυνη. Εἶναι δέ ἐπικίνδυνη διότι ἡ 
ἰδεολογία, ὡς ἰδιοτροπία (ἴδιος τρόπος ζωῆς), προβάλλεται ὡς φυσικός 
καί γενικός τρόπος ζωῆς, ὁ ὁποῖος πρέπει νά γίνει χωρίς καμία συζήτηση 
ἀποδεκτός, ἀνεξαρτήτως τῶν συνεπειῶν πάνω στήν εὐρύτερη κοινωνία 
(οἰκογένεια, σχολεῖο, δομές κοινωνικές κ.λπ).

Γιά παράδειγμα τό γεγονός ὅτι μέ ἔντεχνο τρόπο γίνεται προσπάθεια 
νά μεταδωθεῖ ἡ ἰδιοτροπία τῆς ὁμοφυλοφιλίας ὡς φυσική, ἀκόμη καί μέσα 
στά σχολεῖα ἤ νά ποινικοποιηθεῖ ἡ ἀμφισβήτηση τῆς φυσικότητάς της, 
δείχνει ὅτι πρόκειται, γιά ἰδεολογία πού ἐπιδιώκει ἀκόμα καί τήν κατάργηση 
ἀναφαίρετων προσωπικῶν δικαιωμάτων, ὅπως εἶναι αὐτό τῆς ἐλεύθερης 
ἔκφρασης τοῦ λόγου.3

Συνεπῶς, τό πρῶτο τό ὁποῖο θά ἤθελα να σημειώσω εἶναι ὅτι, κατά τήν 
ἄποψή μου, τό κίνημα τῶν Ὁμοφυλοφίλων δέν ὑπερασπίζεται ἁπλῶς τό 
δικαίωμα τῶν μελῶν του νά ζοῦν σύμφωνα μέ τήν δική τους ἐπιλογή, ἀλλά 
ἔχει θέσει ὡς στόχο τήν προβολή καί ἐπιβολή μίας ἰδεολογίας - ἰδιοτροπίας 
μέ ἐπικίνδυνες κοινωνικές καί προσωπικές προεκτάσεις. Αὐτό φαίνεται – 
διαφαίνεται μέσα ἀπό τά μανιφέστα, διακηρύξεις, μαζικές ἐκδηλώσεις καί 
συνασπισμούς. Δέν μπορῶ νά κατανοήσω γιατί πρέπει νά πορεύονται σέ 

3 Βλ. Φιλελεύθερος, 8 Μαρτίου 2014, «σημειώνεται μάλιστα ἀπό τούς διοργανωτές τό 
γεγονός ὅτι λίγο πρίν ἀπό τήν ἐπικείμενη νομιμοποίηση τοῦ Συμφώνου Συμβίωσης καί τήν 
ποινικοποίηση τῆς ὁμοφοβικῆς ρητορικῆς μίσους, θεωροῦμε ὅτι ἡ στιγμή εἶναι κατάλληλη 
γιά τήν ἐπίτευξη τοῦ μέχρι σήμερα ἄπιαστου ὀνείρου μας, τή διοργάνωση τοῦ 1ου Φεστιβάλ 
Ὑπερηφανείας (Pride) Κύπρου».
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δημόσιους χώρους μέ τήν ὑποστήριξη δημόσιων προσώπων καί φορέων 
προβαίνοντας σέ πράξεις καί ἐκδηλώσεις (δημόσια sic) πού ἀφοροῦν, ὅπως 
ἰσχυρίζονται, τήν ἰδιωτική τους ζωή!

Μάλλον μπορεῖ νά κατανοηθεῖ ἐάν λάβει κάποιος ὑπόψη του ὅτι «τό 
οὐσιαστικό ἰδιοτροπία, ὅπως καί τό ἐπίθετο ἰδιότροπος, χρησιμοποιεῖται εἰς 
τήν νέαν ἑλληνικήν γλῶσσαν εὐρέως διά τόν χαρακτηρισμόν ἀνθρώπων καί 
τῆς συμπεριφορᾶς αὐτῶν.

Ἡ ἐτυμολογική παραγωγή τῶν λέξεων τούτων δηλοῖ χαρακτηριστικῶς τό 
περιεχόμενόν των («suppositum»). Ὁ ἀντίστοιχος παλαιότερος ὅρος, ὁ ὁποῖος 
ἀπαντᾶ καί εἰς τούς Πατέρας τῆς Ἐκκλησίας πρός δήλωσιν τῆς ἀρνητικῆς 
σχέσεως τοῦ ἀνθρώπου πρός τόν Θεόν, εἶναι ἡ λέξις δυστροπία. Συνώνυμος 
φαίνεται ὅτι εἶναι περίπου καί ὁ ὅρος δυσβουλία. Ἐάν οἱ ὅροι ἰδιοτροπία καί  
δυστροπία εἶναι πράγματι συνώνυμοι, τοῦτο θά σημαίνει ὅτι τό «ἴδιον» τῆς 
ἰδιοτροπίας συμπίπτει μέ τό κακόν τοῦ τρόπου, τό ὁποῖον ἐκφράζει ὁ ὅρος 
δυστροπία. Εἰς τήν περίπτωσιν ταύτην, τό «ἴδιον» καί τό κακόν («δύσ-») θά 
συμπίπτουν».4 Συνεπῶς, πιστεύω ὅτι τό κίνημα τῶν Ὁμοφυλοφίλων, ὅπως 
παρουσιάζεται στίς μέρες μας, ἔχοντας ἀπόλυτη ἀπαίτηση στήν ἀποδοχή 
τοῦ τρόπου καί θεώρησης τῆς ζωῆς καί τοῦ ἀνθρώπου κινεῖται στά ὅρια 
καί πλαίσια τοῦ φονταμενταλισμοῦ, μέ ἐπικίνδυνες προεκτάσεις γιά τήν 
κοινωνική συνοχή καί τήν ἐλεύθερη ἀνάπτυξη τοῦ ἀνθρώπου.

V. Οἰκονομικός Φονταμενταλισμός

Ὁ Οἰκονομικός Φονταμενταλισμός ἐκδηλώνεται ὡς ἐπιβολή ἑνός 
δικτατορικοῦ συστήματος διακίνησης καί χρήσης τοῦ χρήματος καί τῶν ὑλικῶν 
ἀγαθῶν. Πρῶτα τό κοινωνικό-πολιτικό σύστημα ὁδήγησε τόν ἄνθρωπο στήν 
ὑλομανία, τήν κακή χρήση καί διοίκηση τῶν πραγμάτων. Δημιούργησε τήν 
ψευδαίσθηση ὅτι ἡ ἀπόκτηση καί ἀπόλαυσή τους θά ἔφερνε τήν εὐδαιμονία. 
Στή συνέχεια, ἐπειδή ὁ ἄνθρωπος αἰχμαλωτίστηκε ἀπό αὐτή τήν κατάσταση, 
τοῦ ἐπέβαλαν τόν τρόπο ἀπόκτησης καί ἀπόλαυσης τῶν ὑλικῶν πραγμάτων, 
μέ ἀποτέλεσμα νά χάσει κάθε ἔννοια ἐλευθερίας καί διαχείρησής τους. Πλέον, 
ὅλα καθορίζονται ἀπό νομοθεσίες καί προϋπολογισμούς πού ἐξυπηρετοῦν 

4 Κωνστ. Ε. Παπαπέτρου, «Ἡ ἰδιοτροπία, ὡς πρόβλημα ὀντολογικῆς ἠθικῆς», Ἀθῆναι 1973, 
σελ. 5
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τίς λογιστικές ἱκανότητες καί σκοπιμότητες τῶν διαχειριστῶν μας. Μία 
οἰκονομική διαφήμηση, φονταμενταλιστικῆς νοοτροπίας, ἔλεγε: «Σκέψου το· 
γίνεται». Ἡ ἀπολυτοποίηση τῶν ὑλικῶν ἀγαθῶν καί ἡ ἐπιβολή τους γιά καθαρά 
ἰδιοτελεῖς στόχους ὁδηγεῖ στήν ἐξαθλίωση τῆς ἀνθρώπινης προσωπικότητας 
καταργώντας κάθε ἔννοια ἐλευθερίας καί ἀξιοπρέπειας. Ὁ οἰκονομικός 
φονταμενταλισμός ὁδηγεῖ τίς μεγάλες δυνάμεις (πού ἀποδεικνύονται πολύ 
μικρές) νά θεωροῦν ὅτι ἕνα βαρέλι πετρέλαιο (στή Μέση Ἀνατολή) ἔχει 
παραπάνω ἀξία ἀπό μία ἀνθρώπινη ζωή καί μάλιστα νεανική..... Αὐτός εἶναι 
ὁ χειρότερος φονταμενταλισμός, ὁ ὁποῖος μέχρι ἑνός σημείου, προκαλεῖ καί 
τόν ἰσλαμικό φονταμενταλισμό.

 



ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΟΥ ΚΥΠΡΟΥ

κ. κ.  ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΥ
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« ΜΑΘΗΜΑ ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΩΝ: ΠΑΡΟΝ ΚΑΙ ΜΕΛΛΟΝ »

Ζ
ΠΕΜΠΤΗ,  27 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2017.

ΑΙΘΟΥΣΑ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ ΙΕΡΑΣ ΜΟΝΗΣ ΚΥΚΚΟΥ «ΑΡΧΑΓΓΕΛΟΣ»

 

Χριστός Ανέστη!

Μαζί με τον αναστάσιμο χαιρετισμό εκφράζουμε προς τους 
συνδιοργανωτές, τους εισηγητές και προς όλους τους εκπαιδευτικούς μέλη 
του παρόντος συνεδρίου, με θέμα: «ΜΑΘΗΜΑ ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΩΝ: ΠΑΡΟΝ 
ΚΑΙ ΜΕΛΛΟΝ», τα αισθήματα της χαράς και της πατρικής μας αγάπης.

Συγχαίρουμε το Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού, και ιδιαίτερα την 
Διεύθυνση Μέσης Γενικής Εκπαίδευσης και το Παιδαγωγικό Ινστιτούτο 
Κύπρου, που σε συνεργασία συγκάλεσαν το εν λόγω Συνέδριο για 
προβληματισμό, ευαισθητοποίηση και ανατροφοδότηση των Θεολόγων 
Καθηγητών των Γυμνασίων, Λυκείων και Τεχνικών Σχολών, καθώς και των 
Δασκάλων που έχουν την ειδική ευθύνη της διδασκαλίας του μαθήματος των 
Θρησκευτικών στα Δημοτικά Σχολεία.

Tο πρόγραμμα του Συνεδρίου και  τα θέματα που θα εισηγηθούν οι 
τρεις εκλεκτοί ομιλητές, είμαστε βέβαιοι ότι θα δώσουν την ευκαιρία προς 
όλους τους συνέδρους, με προοπτική από το παρόν στο μέλλον, να εξαχθεί   
με κάθε υπευθυνότητα η αναγκαιότητα διατήρησης και εκσυγχρονισμού 
του μαθήματος των Θρησκευτικών, λαμβάνοντας υπόψη με θάρρος όλα τα 
στοιχεία, και με τη δέουσα κατάρτιση όλων των εμπλεκομένων στο ευαίσθητο 
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έργο της Παιδείας και μόρφωσης των παιδιών της πατρίδας μας.

Ταυτόχρονα, όλοι οι φορείς και παράγοντες που συναποτελούν την 
κοινωνία μας, Εκκλησία, πολιτεία, οικογένεια, σχολική μονάδα θα πρέπει 
να συμβάλουμε ως επιτακτική ανάγκη στη διατήρηση της ταυτότητάς μας, 
η οποία παραμένει ως διαχρονική ασφαλιστική δικλείδα σε όλα εκείνα που 
προσπαθούν να αποδομήσουν την προσωπικότητα της νέας γενεάς.

Είμαι βέβαιος ότι ο Δρ. Ιωάννης Μπέκος, Ειδικός Επιστήμονας του 
Πανεπιστημίου Κύπρου και καθηγητής της Ιερατικής Σχολής «Απόστολος 
Βαρνάβας» της καθ’ ημάς Αγιωτάτης Εκκλησίας και η κυρία Σίρπα Οκούλοβ, 
Διευθύντρια Εκπαίδευσης του Συνοδικού Γραφείου της Ορθόδοξης 
Εκκλησίας της Φινλανδίας ως ειδικοί επιστήμονες σε θέματα εκπαίδευσης και 
Χριστιανικής αγωγής, θα δώσουν πληροφορίες και θα ρίξουν περισσότερο 
φως από διάφορες πλευρές στο όλο θέμα του Συνεδρίου, τόσο στη σύγχρονη 
εποχή όσο και στο Ευρωπαϊκό γίγνεσθαι. Οι εμπειρίες και οι σκέψεις θα 
αποβούν αναγκαίο εργαλείο για όλους τους εμπλεκόμενους στο σπουδαίο και 
ιερό έργο της Παιδείας, κατεξοχήν μέσα από το μάθημα των Θρησκευτικών.

Η παρουσία ανάμεσά μας, για σύντομο χρονικό διάστημα, του 
Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Δημητριάδος και Αλμυρού, εν Χριστώ 
αδελφού κυρίου Ιγνατίου, ως εισηγητή του παρόντος Συνεδρίου,  θα 
προσφέρει μέσα από την πολυετή ποιμαντική του φροντίδα, εξαιρέτως προς 
τους νέους, ως κατάθεση εμπειριών της καθάριας μαρτυρίας της Ορθόδοξης 
Θεολογίας, όπως αυτή θα πρέπει να μεταδίδεται στο σύγχρονο κόσμο, 
διατηρώντας το άρωμα της αγιοπνευματικής σοφίας των Μεγάλων Πατέρων 
και Διδασκάλων της Εκκλησίας μας.

Η σπουδαιότητα, όπως μας διδάσκουν οι Μεγάλοι Πατέρες της 
Εκκλησίας και Φωστήρες της Οικουμένης, είναι η προσφορά σε κάθε εποχή 
της ανακαινούμενης Ιερής Παρακαταθήκης σε ασκούς νέους και προσιτούς 
στην κάθε μεταβαλλόμενη εξωτερικά σύγχρονη εποχή.

Συγχαίρουμε τους εισηγητές και τους ευχαριστούμε για τον κόπο στον 
οποίο υποβλήθηκαν για την παρουσίαση του θέματός τους στο Συνέδριο. 
Ιδιαίτερα, καλωσορίζουμε τον Σεβασμιώτατο και την κα Σίρπα Οκούλοβ και 
τους ευχόμαστε ευχάριστη την ολιγοήμερη παραμονή τους στην πατρίδα μας.

Αναμένουμε με ενδιαφέρον την πρότασή τους για ένα ανοικτό και 
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πλουραλιστικό μάθημα των Θρησκευτικών, που θα λαμβάνει υπόψη 
τις απαιτήσεις των καιρών και τις μορφωτικές ανάγκες των σύγχρονων 
μαθητών και τη σύγχρονη, αλλά ταυτόχρονα και πολύπλευρη κατάρτιση των 
διδασκόντων, οι οποίοι γνωρίζουν ότι πρώτιστα θα πρέπει να αντλούν υλικό 
από τις ζωογόνες πηγές της Αγίας Ορθοδόξου Εκκλησίας και της Ελληνικής 
μας παράδοσης και πολιτισμού. Αυτές τις πηγές τις διατηρεί, ως εκ θαύματος, 
η Εκκλησία, παρά τις δοκιμασίες, τις κατακτήσεις, την οικονομική ύφεση, 
τους κινδύνους και όλα εκείνα τα οποία με ευκολία προσπαθούν να μολύνουν 
το ζων ύδωρ της Αγίας Γραφής, της Εκκλησιαστικής μας Παραδόσεως και του 
Ελληνικού μας πολιτισμού.

Όλα τα παραπάνω θα πρέπει να παραμένουν σταθερά και διαχρονικά, 
ως οι βάσεις της Παιδείας μας γενικά και για το περιεχόμενο του μαθήματος 
των Θρησκευτικών ειδικά. Αν συμφωνούμε όλοι σε αυτή τη βάση, τότε 
εξυπακούεται η αναγκαιότητα διατήρησης του θεολογικού, γνωσιολογικού 
και παιδαγωγικού χαρακτήρα του μαθήματος των Θρησκευτικών.

Εάν κάθε άνθρωπος, ο οποίος μυήθηκε στην Ελληνική Παιδεία και 
Πολιτισμό δικαιούται να αισθάνεται Έλληνας, σύμφωνα με τον Ισοκράτη, 
πολύ περισσότερο εμείς εδώ στη νήσο μας και προσωπικά ως Προκαθήμενος 
της Αποστολικής Εκκλησίας της Κύπρου, εκφράζουμε  σ’ όλους τους 
αρμοδίους του μητροπολιτικού χώρου την αγωνία  και την οδύνη που μας 
διακατέχει για τις θέσεις της πολιτείας στο μάθημα των Θρησκευτικών. 
Αδυνατούμε να πιστέψουμε ότι επιδιώκεται η υποβάθμιση των Θρησκευτικών 
σε θρησκειολογικό ή ακόμη χειρότερα σε προαιρετικό μάθημα. 

Θέλουμε με έμφαση να τονίσουμε – και ας το μάθουν καλά αυτό όλοι οι 
αρμόδιοι –  ότι σήμερα αν υπάρχουμε ως ελληνικό έθνος και αν διατηρούμε 
τον ελληνικό μας πολιτισμό, αυτό το οφείλουμε πρώτιστα στη Χριστιανική 
μας Πίστη και στο αγνό και αγωνιστικό θρησκευτικό αίσθημα που ο λαός 
μας διαφύλαξε μέσα στην ψυχοσύνθεσή του, ανά τους  αιώνες, ως τον 
πολυτιμότατό του «μαργαρίτην», και μέσω αυτού έφθασε σε ύψη αρετής και 
αγώνων για την ελευθερία των ανθρώπων και των λαών και καλλιέργησε την 
αλληλεγγύη προς τον κάθε άνθρωπο ανεξάρτητα φυλής, θρησκείας, γλώσσας, 
πολιτισμού και καταγωγής.

Η Ορθόδοξη Εκκλησία δεν είναι μια ακόμη θρησκεία.  Είναι τρόπος 
ζωής. Είναι βίωμα, το οποίο μέσα από τις αγιαστικές πράξεις της Ορθοδόξου 
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Εκκλησίας αναγεννά καθημερινά τον άνθρωπο από την πρώτη στιγμή 
που γεννιέται στον κόσμο, έως το τέλος της επίγειας ζωής του προς την 
αιωνιότητα. Το Ορθόδοξο φρόνημα, η Πίστη μας, είναι η αποκεκαλυμμένη 
Αλήθεια στο πρόσωπο του Υιού και Λόγου του Θεού και Υιού της Υπεραγίας 
Θεοτόκου, του Αναστημένου Σωτήρα μας και Λυτρωτή, ο οποίος προσφέρει 
τις δωρεές Του στον κάθε άνθρωπο: «Ἐγώ εἰμι ἡ ὁδὸς καὶ ἡ ἀλήθεια καὶ ἡ 
ζωή» (Ιωάν.14,6).

   Εάν οι πολέμιοι του μαθήματος των θρησκευτικών καταφέρουν να 
επιβάλουν τις δικές τους  απόψεις, πράγμα το οποίο σε καμία περίπτωση δεν 
θα ανεκτούμε να συμβεί, τότε θα ισχύσει εκείνο που είπε ο Χριστός προς τη 
Σαμαρείτιδα. «πᾶς ὁ πίνων ἐκ τοῦ ὕδατος τούτου διψήσει πάλιν».

Εάν όμως, ως Πολιτεία και ως Εκκλησία συνεργαστούμε αρμονικά και 
προσφέρουμε προς τα παιδιά μας, με αγάπη και μεθοδικότητα, τα ουράνια 
μηνύματα του Σωτήρος Χριστού, τότε θα ισχύσει η ελπιδοφόρα και ζωογόνα  
υπόσχεσή Του «ὃς δι’ ἂν πίῃ ἐκ τοῦ ὕδατος οὗ ἐγὼ δώσω αὐτῷ, οὐ μὴ διψήσῃ 
εἰς τὸν αἰῶνα, ἀλλὰ τὸ ὕδωρ ὃ δώσω αὐτῷ, γενήσεται ἐν αὐτῷ πηγὴ ὕδατος 
ἁλλομένου εἰς ζωὴν αἰώνιον» ( Ιωάν.4,14).

Επιθυμώ να ευχηθώ πατρικά και εγκάρδια όπως το παρόν Συνέδριο 
αποτελέσει ένα ιστορικό ορόσημο γόνιμου διαλόγου, στο οποίο θα ληφθούν 
οι ορθές αποφάσεις, με βάση τις οποίες θα χαραχθεί η ακολουθητέα πολιτική 
πάνω στην οποία θα βαδίσει η Πολιτεία στο θέμα της προσφοράς του 
μαθήματος των Θρησκευτικών.

Καλές επιτυχίες στις εργασίας του παρόντος Συνεδρίου. Αναμένουμε με 
ενδιαφέρον τα πρακτικά και τα πορίσματα αυτού για περαιτέρω μελέτη και 
αποτίμηση.

    Μετά πολλών ευχών εν Κυρίω Αναστάντι 
         † Ο ΚΥΠΡΟΥ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΣ
 
Ιερά Αρχιεπισκοπή Κύπρου,
Πέμπτη, 27 Απριλίου 2017.



ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΣ
ΕΠΙΣΚΟΠΟΥ ΜΕΣΑΟΡΙΑΣ κ. ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ 
ΣΤΗΝ ΕΚΔΗΛΩΣΗ – ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΟΥ 

ΤΟΜΟΥ «ΚΟΝΤΕΑ ΕΣΤΙ»

O
Στο Σπίτι της Κοντέας, Λάρνακα, 28 Απριλίου 2017

Xριστός Ανέστη!

Σας καλησπερίζω με τον αναστάσιμο χαιρετισμό και εκφράζω προς όλους 
σας την αγάπη και τον σεβασμό μου.

Ευχαριστώ το Προσφυγικό Σωματείο «Η Κοντέα» για την ευγενική 
πρόσκληση να παρευρεθώ και να χαιρετίσω την αποψινή σεμνή τελετή 
παρουσίασης του τόμου «Κοντέα Ἐστί», Ιστορία - Παράδοση και Πολιτισμός 
της κατεχόμενης Κοντέας, ως Επίσκοπος της Ιεράς Αρχιεπισκοπής και 
Πρόεδρος των κατεχομένων ενοριών μας γενικά και του Αγίου Χαράλαμπου 
Κοντέας ειδικά.

Μεταφέρω τον αναστάσιμο Χαιρετισμό και την πατρική αγάπη του 
Μακαριωτάτου Αρχιεπισκόπου μας, κ.κ. Χρυσοστόμου, ο οποίος δέεται μαζί 
μας υπέρ της απελευθερώσεως και επανεγκατάστασης μας στην πατρώα γη, η 
οποία σήμερα βρίσκεται «κρίμασιν οἷς οἶδεν Κύριος» στα χέρια της Τουρκίας 
και των στρατευμάτων κατοχής.

Επιθυμώ να συγχαρώ από μέσης καρδίας το Προσφυγικό Σωματείο 
«Η Κοντέα» και ιδιαίτερα τον πρόεδρο αυτού, κ. Ανδρέα Πατσιά, για τις 
ποικίλες προσπάθειες, από κάθε προσφερόμενη έπαλξη και πάντα σε 
συνεργασία με το Κοινοτικό Συμβούλιο, την Εκκλησιαστική Επιτροπή και 
όλα τα οργανωμένα σύνολα, καθώς και όλους τους εκτοπισμένους Κοντεάτες 
για την αποτελεσματικότερη διατήρηση της ενότητας, της συνεργασίας 
όλων μας. Τη διατήρηση της μνήμης και της νοσταλγίας για επιστροφή σε 
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συνθήκες ειρήνης, ελευθερίας, αμοιβαίου σεβασμού και αποκατάστασης των 
ανθρωπίνων δικαιωμάτων και ελευθεριών στη γενέτειρα Κοντέα, τη νύμφη 
του κάμπου της Μεσαορίας!

Φρονώ ότι απόσταγμα αυτού του αγωνιστικού πνεύματος, του τόσο 
απαραίτητου και σήμερα και αύριο, με σοβαρότητα, καταδεκτικότητα 
και μεθοδικότητα είναι το βιβλίο, καλύτερα ο τόμος «Κοντέα Ἐστί», που 
παρουσιάζουμε τόσο όμορφα, σεμνά αλλά και πανηγυρικά απόψε.

Ιδιαίτερες ευχαριστίες εκφράζουμε προς τον επιμελητή της έκδοσης, 
τον Δρα Κώστα Κατσώνη, πολύπειρο φιλόλογο-συγγραφέα. Ταυτόχρονα, 
εκφράζουμε συγχαρητήρια και απονέμουμε τον δίκαιο έπαινο στη 
συντονιστική ομάδα συγγραφής του τόμου, η οποία αποτελεί τους ήρωες 
της έκδοσης. Τα ονόματά τους αναφέρονται στην πρώτη σελίδα του Τόμου.  
Τα πρόσωπα αυτά ανέλαβαν με ενθουσιασμό και αγάπη να συλλέξουν το 
υλικό (είμαι βέβαιος ότι λόγω των συνθηκών αυτό δεν θα ήταν πάντα εύκολη 
διαδικασία), να το μελετήσουν, να το επεξεργαστούν, να το αποτιμήσουν και 
κατόπιν να το εντάξουν στο ανάλογο τμήμα του Τόμου με τη δέουσα προσοχή 
και διάκριση.

Επίσης, ευχαριστίες και επαίνους οφείλουμε να απονέμουμε και σε όλους 
όσοι είχαν την καλοσύνη, τη δυνατότητα και ευχέρεια ή ακόμη πρόλαβαν 
προτού παρέλθουν του μάταιου τούτου κόσμου να καταθέσουν τις εμπειρίες, 
μαρτυρίες, πληροφορίες και γνώσεις τους για τις διάφορες πτυχές που 
περιλαμβάνονται στον Τόμο.

Στους συνεργάτες του Τόμου, που βρίσκονται εν ζωή εύχομαι υγεία και 
δύναμη, να χαίρονται τα έργα τους και τους οικείους τους, παραμένοντας 
ανάμεσά μας σαν άλλες λαμπάδες αναμμένες με τη φλόγα της αισιοδοξίας για 
το παρόν και το μέλλον μιας ελεύθερης Κοντέας! Ταυτόχρονα γινόμενοι, χάριν 
της πατρίδας, παράγοντες ενότητας με αλληλεγγύη και αλληλοσεβασμό, 
στοιχεία τόσο απαραίτητα για όλους μας, και δυνατό παράδειγμα για τη 
νεολαία μας.

Όσοι εκ των συνεργατών του Τόμου «Κοντέα Ἐστί» έφυγαν ενωρίς και 
δεν πρόλαβαν τη σημερινή τελετή, τους μνημονεύουμε (θυμούμαστε) τη 
μνήμη τους, προσευχόμενοι όπως ο αρχηγός της ζωής και του θανάτου, ο 
Αναστημένος Κύριος, ο οποίος δια του οικειοθελούς θανάτου Του θανάτωσε 
τον θάνατο και δώρισε σε όλους τους ανθρώπους την αιωνιότητα, να τους 
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αναπαύει εν χώρα ζώντων και δικαίων. Εύχομαι το παράδειγμά τους και την 
άδολη αγάπη τους για την καταπράσινη αρχόντισσα Κοντέα να μιμηθούν τα 
παιδιά και τα εγγόνια τους.

Μελετώντας το βιβλίο «Κοντέα Ἐστί», κάποιος, ο οποίος δεν έλκει την 
καταγωγή από τον κάμπο της Μεσαορίας, αλλά αγάπησε τον τόπο μέσα 
από τα μάτια και τη συμπεριφορά των εκτοπισμένων Κοντεατών, καθώς και 
των άλλων διασκορπισμένων αδελφών μας των κοινοτήτων της ευρύτερης 
περιοχής της Μεσαορίας, κατανοεί ευκολότερα τον χαρακτήρα, την 
προσωπικότητα και το μεγαλείο, το όραμα για το σπουδαιότερο, το ανώτερο 
μέσα από τον καθημερινό κόπο και μόχθο της ζωής. 

Επιβεβαιώνεται μέσα από τις σελίδες του εν λόγω τόμου, η αρχοντιά, 
η αγάπη για την Ορθόδοξη μας Εκκλησία, τον τόπο, τα γράμματα, την 
παράδοση, τις τέχνες, τον αθλητισμό και εν γένει το φιλοπρόοδο του 
Κοντεάτη. Ακόμη, κατανοείται ο αυθορμητισμός, οι δυσκολίες, τα ανθρώπινα 
λάθη και πάθη, οι παραλείψεις, αλλά και η αγνή και άδολη φιλοπατρία του 
Μεσαρίτη.

Εν κατακλείδι, είμαι βέβαιος ότι ο Τόμος «Κοντέα Ἐστί»,  που πανηγυρικά 
παραδίδεται απόψε στο φιλαναγνωστικό κοινό ευρύτερα, όχι μόνο ανάμεσα 
στους Κοντεάτες, θα δικαιώσει όλους όσοι κοπίασαν παντοιοτρόπως και 
ποικιλοτρόπως, για να δει το φως της δημοσιότητας. Η παρούσα έκδοση 
θα ανταμείψει όλους τους συντελεστές της. Ήδη έχει καταξιωθεί ως πηγή 
αναφοράς για τις επόμενες γενιές Κοντεατών και για κάθε ενδιαφερόμενο 
μελετητή ένεκα της αξίας τής εν λόγω έκδοσης μέσα στο ιστορικό γίγνεσθαι 
του πονεμένου τόπου μας, της σκλαβωμένης σήμερα Κοντέας, αλλά παντοτινά 
νύμφης του απέραντου κάμπου της καρδιάς μας και της Μεσαορίας.

Σας ευχαριστώ και σας συγχαίρω∙ και πάλι Χριστός Ανέστη! Αληθώς 
αυτός ο Κύριος!

† Ο Επίσκοπος Μεσαορίας Γρηγόριος
Πρόεδρος των Εκκλησιαστικών Επιτροπών 

της κατεχόμενης Αρχιεπισκοπικής Περιφερείας

Ιερά Αρχιεπισκοπή Κύπρου,
Παρασκευή, 28 Απριλίου 2017.



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

Β΄ ΜΕΡΟΣ
ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΑΠΟ ΤΗ ΣΕΛΙΔΑ 57 ΤΟΥ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟΥ ΤΕΥΧΟΥΣ

a
ΙΙΙ.  Η ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ υπενθυμίζει και επαναβεβαιώνει τις βασικές αρχές 

που πρέπει να διέπουν μια δίκαιη και βιώσιμη λύση, σε ό,τι αφορά ειδικά 
την κυριαρχία, τη συνταγματική δομή, την Ευρωπαϊκή Ένωση, τη διεθνή 
εκπροσώπηση και την προστασία των βασικών ελευθεριών και ανθρωπίνων 
δικαιωμάτων του Κυπριακού λαού.  

α. Το Κυπριακό Πρόβλημα δεν είναι πρόβλημα ιδρύσεως ή διεθνούς 
αναγνωρίσεως νέου κυριάρχου κράτους, ούτε ισχύος του πολιτεύματος της 
αντιπροσωπευτικής δημοκρατίας και της προστασίας των δικαιωμάτων 
του ανθρώπου, που εγγυώνται οι καταστατικές Συνθήκες του ΟΗΕ, 
της Ευρωπαϊκής Ενώσεως και του Συμβουλίου της Ευρώπης. Υπάρχει 
και κυρίαρχο κράτος και ισχύς αντιπροσωπευτικής δημοκρατίας και 
δικαιωμάτων του ανθρώπου, σύμφωνα με τις εγγυήσεις των ύπατων 
αυτών Διεθνών Οργανισμών, των οποίων πλήρες μέλος είναι η Κυπριακή 
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Δημοκρατία. Συνεπώς, αν επιχειρηθεί από τα εμπλεκόμενα μέρη να 
καταλυθούν η κυριαρχία και το δημοκρατικό πολίτευμα της Κυπριακής 
Δημοκρατίας, οι σχετικές πράξεις θα είναι κατάφωρα αντίθετες, όχι μόνο 
προς τις  θεμελιώδεις αρχές της συνταγματικής τάξεως της ίδιας, αλλά και 
προς τον Καταστατικό Χάρτη και τις ad hoc Αποφάσεις και Πράξεις του 
ΟΗΕ, προς τις Συνθήκες του Διεθνούς Δικαίου και προς τις Συνθήκες της 
ΕΕ και του Συμβουλίου της Ευρώπης, των οποίων κατέστη μέλος η Κυπριακή 
Δημοκρατίας, με αυτές ακριβώς τις καταστατικές προϋποθέσεις, ως κυρίαρχο 
και δημοκρατικό κράτος. Επομένως, οποιαδήποτε απόφαση ή «λύση» που θα 
παραβιάζει τις αρχές αυτές νομιμότητας, θα είναι παράνομη και ανυπόστατη. 

Συγκεκριμένα, οι αρχές αυτές είναι: Α. Η δημοκρατική αρχή, όπως 
την εννοεί το διεθνές δίκαιο και ο Καταστατικός Χάρτης του ΟΗΕ και η 
αντιπροσωπευτική αρχή της δημοκρατίας, όπως την εννοούν οι Συνθήκες 
της ΕΕ και του Συμβουλίου της Ευρώπης· Β. Τα θεμελιώδη δικαιώματα 
του ανθρώπου και τα πολιτικά δικαιώματα του πολίτη, που εγγυώνται 
οι ίδιες καταστατικές Συνθήκες· Γ. Η αρχή της κυριαρχίας του κράτους. 
Οι θεμελιώδεις αυτές αρχές είναι δεσμευτικές για όλα ανεξαιρέτως τα 
κράτη, δεν μπορεί δε να παρακαμφθούν ή να τροποποιηθούν ούτε βάσει 
πολυμερών διεθνών συνθηκών, ούτε,  γενικά, με πρωτογενές δίκαιο κράτους 
(συντακτικής εξουσίας, λαϊκής συνελεύσεως ή ομάδας κρατών). Δεν είναι, 
συνεπώς, δυνατή, κατά το σήμερα ισχύον διεθνές δίκαιο, η δημιουργία μη 
κυριάρχων ή ημικυριάρχων κρατών, μετά από κατάλυση κυριάρχου κράτους 
και ασύμβατων προς τη δημοκρατική αρχή και τα δικαιώματα του ανθρώπου. 
Η επίκληση του αποστρατικοποιημένου καθεστώτος των Aland Islands είναι 
ατυχής, γιατί αφ’ ενός δεν ιδρύθηκε μετά από κατάλυση πλήρως κυριάρχου 
δημοκρατικού κράτους και αφ’ ετέρου προϋπήρχε του Β΄ Παγκοσμίου 
Πολέμου και των ισχυουσών σήμερα διεθνών εγγυήσεων της κυριαρχίας και 
του δημοκρατικού πολιτεύματος κράτους.

β. Ο ΑΝΑΦΥΕΙΣ ΚΑΙ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΟΥΜΕΝΟΣ ΟΡΟΣ «ΔΙΖΩΝΙΚΗ 
ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ» ΣΤΙΣ ΣΥΖΗΤΗΣΕΙΣ «ΛΥΣΕΩΣ» ΤΟΥ ΚΥΠΡΙΑΚΟΥ, 
ΔΕΝ ΑΠΟΤΕΛΕΙ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΟΡΟ ΚΥΡΙΑΡΧΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ Ή 
ΜΟΡΦΗΣ ΚΥΡΙΑΡΧΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ. ΠΡΟΚΕΙΤΑΙ ΓΙΑ ΜΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗ 
ΕΦΕΥΡΕΣΗ ΠΑΡΑΝΟΜΗΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΠΛΑΝΗΤΙΚΗΣ ΚΑΛΥΨΕΩΣ 
ΤΗΣ ΚΑΤΑΛΥΣΕΩΣ ΤΟΥ ΚΥΡΙΑΡΧΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ 
ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ. Και τούτο, γιατί δεν προϋποθέτει πάνω από τους 

ΑΝΤΙΣΤΡΑΤΗΓΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ  ΑΛΕΥΡΟΜΑΓΕΙΡΟΥ
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λαούς των δύο κρατιδίων  ενιαίο λαό, με αδιαίρετη λαϊκή κυριαρχία και 
ομοσπονδιακό ή κεντρικό κράτος, με αδιαίρετη κυριαρχία κράτους, του 
οποίου το νομοθετικό σώμα και τα κυβερνητικά όργανα να εκλέγονται, με 
βάση την αρχή της πλειοψηφίας από τον ενιαίο λαό. Οι επιστημονικοί και 
διεθνώς αναγνωρισμένοι όροι κυριάρχων κρατών είναι: το ενιαίο κράτος, 
όπως η Ελλάδα, η Κύπρος κ.ά., καθώς και οι σύνθετες μορφές κράτους: 
συνομοσπονδία (confederatio), όπως η Ελβετία, και ομοσπονδιακό κράτος, 
όπως οι ΗΠΑ, η συντριπτική πλειονότητα των κρατών της Ευρώπης κ.ά. 
Ιστορικά και λογικά, η μορφή κράτους της Κυπριακής Δημοκρατίας θα έπρεπε 
να παραμείνει ενιαίο κράτος, όπως δημιουργήθηκε με την απελευθέρωση του 
Κυπριακού λαού από την Αγγλική κυριαρχία. Η πραγματικότητα, όμως,  που 
δημιουργήθηκε, με την κατασκευή του «κυπριακού προβλήματος», επιτρέπει 
τη συντακτική μετατροπή της μορφής του ενιαίου σε σύνθετο, δηλαδή σε 
ομοσπονδιακό ή συνομοσπονδιακό κράτος.

Με βάση τις παραπάνω θεμελιώδεις αρχές κράτους, που εγγυώνται 
το διεθνές και το υπερεθνικό Ευρωπαϊκό δίκαιο και το πραγματικό 
ομοσπονδιακό δεδομένο, για να υφίσταται σύμφωνα με αυτές κυρίαρχο 
σύνθετο δημοκρατικό κράτος, πρέπει να έχει τα εξής βασικά στοιχεία δομής, 
τα οποία ακολουθεί, άλλωστε, παγίως η διεθνής πρακτική:

• Να υπάρχει πάνω από τα κρατίδια, που συμμετέχουν στη σύνθετη 
μορφή κράτους, ομοσπονδιακό ή συνομοσπονδιακό κράτος, με πλήρη και 
αδιαίρετη κυριαρχία  και με πλήρη και αδιαίρετη λαϊκή κυριαρχία του ενός 
ενιαίου λαού. 

• Η συντακτική και η αναθεωρητική εξουσία του ομοσπονδιακού 
κράτους να ανήκει αποκλειστικά στον ενιαίο ομοσπονδιακό λαό, οπότε 
το ομοσπονδιακό σύνταγμα θα έχει αυξημένη τυπική δύναμη απέναντι στα 
συντάγματα των ομόσπονδων κρατιδίων.

• Το κυρίως νομοθετικό συλλογικό σώμα και η ηγεσία της 
εκτελεστικής εξουσίας του κεντρικού κράτους να εκλέγονται, με βάση 
την αντιπροσωπευτική αρχή και την αρχή της πλειοψηφίας, με άμεση και 
καθολική ψηφοφορία από τον ενιαίο ομοσπονδιακό λαό.

•  Στο ομοσπονδιακό κράτος να ανήκουν οι στρατηγικές αποφάσεις 
διακυβερνήσεως και νομοθετικής ρυθμίσεως, που αφορούν, τουλάχιστον: 
την κυρίαρχη και δημοκρατική συγκρότηση της Κυπριακής Δημοκρατίας 



200

ως ομοσπονδιακού κράτους και τη διασφάλιση της ενότητας της ως 
κράτους, τη μορφή κα το πολίτευμα του κράτους, την εξωτερική πολιτική 
και τη διεθνή εκπροσώπηση του όλου κράτους, την εξωτερική άμυνα 
και την εσωτερική ασφάλειά του, το πολίτευμα της αντιπροσωπευτικής 
δημοκρατίας, τις εγγυήσεις της προστασίας των δικαιωμάτων του 
ανθρώπου και του κοινωνικού κράτους δικαίου, με ανώτατη βαθμίδα 
δικαστικής και  συνταγματικής δικαιοδοσίας, καθώς και τις βάσεις ενιαίου 
κοινωνικοοικονομικού και γενικά  κοινωνικοπολιτικού συστήματος.

γ. Με βάση όλα τα παραπάνω, για μια σωστή και συμβατή με το  διεθνές 
δίκαιο και τις συνθήκες της ΕΕ συζήτηση λύσεως του Κυπριακού, απαιτούνται 
τα εξής: 

Πρώτον, τα εμπλεκόμενα στις συζητήσεις μέρη οφείλουν να προβούν 
σε σαφή και κατηγορηματική δήλωση ότι οι εν λόγω αρχές είναι 
αδιαπραγμάτευτες και ότι αποτελούν προϋποθέσεις και απαράβατους όρους 
(κόκκινη γραμμή) των συζητήσεων και του κύρους των συμφωνιών. 

Δεύτερον, Από τη στιγμή που δεν προϋπάρχει ενεργός Συντακτική 
Συνέλευση του ενιαίου λαού της Κυπριακής Δημοκρατίας, η οποία θα 
συνέτασσε το νέο σύνταγμά της, οι συζητήσεις και διαπραγματεύσεις που 
γίνονται, οφείλουν να έχουν ως αποκλειστικό αντικείμενο τη διατύπωση 
των βασικών όρων του εν λόγω συντάγματος, που θα σέβονται τις αρχές 
της κόκκινης γραμμής (προστασία της κυριαρχίας, της αντιπροσωπευτικής 
δημοκρατίας και των θεμελιωδών δικαιωμάτων όλων των πολιτών της 
Κυπριακής Δημοκρατίας) και που  θα εγκρίνει στο σύνολό του ο κυπριακός 
λαός. Πρόκειται, δηλαδή, για προκαταρκτικές εργασίες νέου συντάγματος της 
Κυπριακής Δημοκρατίας, όπου θα διατυπωθεί ο συντακτικός καθορισμός αφ’ 
ενός των αρμοδιοτήτων, που θα ανήκουν στο κεντρικό δημοκρατικό κράτος, 
όπως περιγράφονται πιο πάνω και αφ’ ετέρου εκείνων που θα ανήκουν στα 
ημικυρίαρχα  δύο κρατίδια και θα διασφαλίζουν την ιστορική και πολιτισμική 
ταυτότητα και τα ειδικά θεμελιώδη δικαιώματα του λαού τους.

Τρίτον, εάν υπάρξουν συμμετέχοντες στις συζητήσεις, που αρνούνται 
την εν λόγω κόκκινη γραμμή, τα υπόλοιπα μέλη οφείλουν να αρνηθούν 
συμμετοχή σε διαπραγματεύσεις, που είναι παράνομες και παραβιάζουν τις 
θεμελιώδεις αρχές νομιμότητας και να θέσουν το ζήτημα, με σαφές νομικό 
ερώτημα, στους παραπάνω διεθνείς οργανισμούς.  
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Τέταρτον,  εάν όλοι οι συμμετέχοντες στις διαπραγματεύσεις αρνηθούν 
τα προτεινόμενα, τότε η Εκκλησία, πιστή στην ιστορία της αποστολής 
της, κάθε κοινωνική οργάνωση, κάθε κοινωνική ομάδα και κάθε πολίτης 
οφείλουν να προσφύγουν στους εν λόγω Οργανισμούς και να θέσουν το 
ερώτημα, ζητώντας να παρέμβουν, με βάση την αποστολή τους.

δ. Με βάση την κόκκινη γραμμή που αναφέραμε, η συζήτηση των 
ακολούθων όρων θα πρέπει να αποκλεισθεί όχι μόνο από  τις όποιες 
διαπραγματεύσεις, που λαμβάνουν ή θα λάβουν χώρα, γιατί καταλύουν  
ολοκληρωτικά την κυριαρχία, το δημοκρατικό πολίτευμα και πολλά 
θεμελιώδη δικαιώματα των πολιτών της Κυπριακής Δημοκρατίας:

• Αποκλείεται όρος αρνησικυρίας (veto) σε συλλογικά όργανα για τη 
λήψη κυβερνητικών και νομοθετικών αποφάσεων.

• Αποκλείεται εκ περιτροπής ανάθεση ασκήσεως των καθηκόντων 
του Προέδρου της Δημοκρατίας ή άλλων μονοπρόσωπων κυβερνητικών 
οργάνων.

• Αποκλείεται κατασκευή «πολιτικής ισοτιμίας» των δύο ομόσπονδων 
κρατιδίων, με την επίσης κατασκευή του 50% - 50%, για τη λήψη των 
κυβερνητικών και νομοθετικών αποφάσεων του ομοσπονδιακού κράτους 
και των δύο ομόσπονδων κρατιδίων. Αυτό είναι στην ουσία veto.

• Αποκλείεται η ολική ή η μερική νομιμοποίηση του παράνομου 
εποικισμού, που αποτελεί, κατά το διεθνές δίκαιο, βαρύτατο έγκλημα κατά 
του ανθρώπου. Τυχόν νομιμοποίηση εποίκων, οι οποίοι απέκτησαν δοτή 
ιθαγένεια, αυξάνει, τεχνητά και παράνομα, το ποσοστό των πολιτών (του 
λαού) του ενός κρατιδίου στο σύνολο των πολιτών (του λαού) της Κυπριακής 
Δημοκρατίας, τυχόν δε νομιμοποίηση της παράνομης διαμονής εποίκων 
ως εργαζομένων, αυξάνει παράνομα το αντίστοιχο ποσοστό πληθυσμού 
της. Νομιμοποίηση εποίκων μπορεί να στηριχθεί μόνο για ορισμένες μικρές 
κατηγορίες (παιδιών, ασθενών κ.ά.) και μόνο με βάση την προστασία των 
δικαιωμάτων του ανθρώπου και μετά από αντικειμενικό έλεγχο των ατομικών 
περιπτώσεων.

ε. Εάν δεν τεθεί και δεν τηρηθεί η τριπλή κόκκινη γραμμή της 
διατήρησης της κυριαρχίας, του δημοκρατικού πολιτεύματος και των 
θεμελιωδών αστικών και πολιτικών δικαιωμάτων των πολιτών της 
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Κυπριακής Δημοκρατίας και εάν παρεισφρήσουν οι διασπαστικοί όροι 
ή οι συντακτικές ελλείψεις που επισημάναμε, είναι βέβαιες οι ακόλουθες 
συνέπειες:

• Θα καταλυθεί η Κυπριακή Δημοκρατία ως κυρίαρχο και δημοκρατικό 
κράτος και η Κύπρος θα αποτελεί στο εξής μόρφωμα μη-κράτους και λαό υπό 
ξένη ή ξένες κυριαρχίες.

• Τα δύο «ισότιμα» κρατίδια της «διζωνικής ομοσπονδίας» δεν θα είναι 
κυρίαρχα κρατίδια, αλλά θα είναι μορφώματα και αυτά υπό ξένη ή ξένες 
κυριαρχίες.

• Τα δικαιώματα του λαού της Κύπρου θα καθορίζονται από τις 
δυνάμεις επικυριαρχίας, η πολιτική ταυτότητα της Νήσου και οι έννοιες 
«Ελληνοκύπριοι» και «Τουρκοκύπριοι»,  με το ουσιαστικό τους ιστορικό, 
πολιτικό και πολιτισμικό περιεχόμενο, θα εκλείψουν.

• Η Εκκλησία της Κύπρου, καθώς και οι άλλες θρησκείες της Νήσου,  οι 
κοινωνικοί Οργανισμοί του Κυπριακού Λαού, οι Κυπριακές επιχειρήσεις και η 
κυπριακή οικονομία, καθώς και οι πολίτες δεν θα έχουν πια την αρωγή και την 
προστασία του εθνικού κράτους της κυρίαρχης Κυπριακής Δημοκρατίας, ούτε 
των ομόσπονδων κρατιδίων, ούτε, πολύ περισσότερο, του ΟΗΕ, της ΕΕ και του 
Συμβουλίου της Ευρώπης, αφού δεν θα είναι πια  ο λαός της Κύπρου κυρίαρχο 
κράτος, αλλά δεύτερης κατηγορίας οντότητα.  Όλες αυτές οι δυνάμεις, που 
αποτελούν τις συνιστώσες της Κυπριακής Δημοκρατίας, θα είναι έρμαια 
των οικονομικών και των γεωπολιτικών συμφερόντων των επικυρίαρχων 
δυνάμεων. Αν υπάρχουν σήμερα άνθρωποι, ιδίως της ανθούσας οικονομικής 
αναπτύξεως, που νομίζουν ότι ακόμη και η «λύση» που επιδιώκεται σήμερα 
θα είναι προς όφελος της οικονομίας, πλανώνται. Θα το αντιληφθούν 
σκληρά, όταν δεν θα έχουν την προστασία του κυρίαρχου εθνικού κράτους.  
Η πανίσχυρη σήμερα Εκκλησία της Κύπρου θα είναι ένα από τα τραγικότερα 
θύματα. Τα πολιτικά κόμματα, από παράγοντες και φορείς πολιτικής και 
κοινωνικής εξουσίας, θα καταντήσουν άγνωστες ομάδες κοινής δουλείας.

στ. Ο ΚΥΠΡΙΑΚΟΣ ΛΑΟΣ ΚΑΙ ΟΙ ΚΥΒΕΡΝΗΤΕΣ ΤΟΥ, ΚΑΘΩΣ 
ΚΑΙ Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΚΑΙ Ο ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΛΑΟΣ ΘΑ 
ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΑΝΤΙΛΗΦΘΟΥΝ ΟΤΙ Ο ΣΤΟΧΟΣ «ΛΥΣΕΩΣ» ΤΟΥ 
ΚΥΠΡΙΑΚΟΥ ΕΙΝΑΙ Η ΓΕΩΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΙ Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΛΩΣΗ 
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ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΑΙ ΟΤΙ Ο ΔΙΚΟΣ ΤΟΥΣ ΣΤΟΧΟΣ 
ΣΗΜΕΡΑ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ Η ΟΠΟΙΑ «ΛΥΣΗ» ΤΟΥ ΚΥΠΡΙΑΚΟΥ ΑΛΛΑ 
ΜΟΝΟ  Η ΔΙΑΣΩΣΗ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ.

Εάν δεν το αντιληφθούν αυτό οι θεσμικές πολιτικές δυνάμεις της 
Κυπριακής Δημοκρατίας, τότε η σωτηρία της επαφίεται στον πατριωτισμό 
του Κυπριακού Λαού, ο οποίος ανέκτησε από την Αγγλική κυριαρχία 
την κυριαρχία του και τις ελευθερίες του, με το αίμα των παιδιών του.  Η  
συμπαράταξη του Ελληνικού Λαού δεν αποτελεί απλά ένα αόριστο εθνικό 
καθήκον, αλλά πατριωτικό καθήκον  απέναντι στην ίδια την Ελλάδα ως 
κυρίαρχου κράτους. 

IV. Κατά τέταρτο λόγο,  Η   ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ επισημαίνει:

α. τις μεγάλες γεωπολιτικές αλλαγές στην περιοχή, με κύρια 
χαρακτηριστικά την άνοδο του ακραίου ισλαμισμού, των γεωπολιτικών 
ανταγωνισμών μεταξύ των δύο υπερδυνάμεων Ρωσίας και ΗΠΑ αλλά 
και μεταξύ περιφερειακών δυνάμεων της περιοχής. Επισημαίνει επίσης 
την αναβάθμιση της Ανατολικής Μεσογείου όχι μόνο πλέον ως πεδίου 
στρατηγικού ανταγωνισμού αλλά παραλλήλως και ως πεδίου μεγάλων 
ενεργειακών πόρων και ανταγωνισμού για τη μεταφορά στην Ευρώπη 
ενεργειακών πόρων.

β. Την επικράτηση και εξέλιξη στην Τουρκία του καθεστώτος 
Ερντογάν, το οποίο αναφέρεται πλέον στο Οθωμανικό παρελθόν της 
Τουρκίας, εγκαταλείποντας την ιδέα του Κεμαλικού εθνικού κράτους και 
αναβαθμίζοντας στην πολιτική ζωή και στην Τουρκική κοινωνία το Ισλάμ. Ο 
προσανατολισμός αυτός της Τουρκίας συμβαδίζει με τις μεγάλες φιλοδοξίες 
που προβάλλει το καθεστώς Ερντογάν για ανάδειξη της Τουρκίας σε 
περιφερειακή δύναμη, εμπνεόμενη από το Οθωμανικό παρελθόν. Ο στόχος 
αυτός περιλαμβάνει, κατά λογική συνέπεια, επεκτατικές φιλοδοξίες τις 
οποίες ο Τούρκος Πρόεδρος εξέφρασε απροκάλυπτα με την αμφισβήτηση της 
Συνθήκης της Λωζάννης και την πολιτική εισβολής που ακολουθεί σε εδάφη 
της Συρίας και του Ιράκ.

Οι φιλοδοξίες και οι επιδιώξεις αυτές της Άγκυρας είναι η μια όψη της 
Τουρκικής πολιτικής πραγματικότητας. Η άλλη είναι οι αντιφάσεις, βεβαίως, 

ΠΟΡΙΣΜΑΤΑ ΤΗΣ ΔΙΑΣΚΕΠΤΙΚΗΣ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΩΝ ΔΕΚΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΥΠΡΟ



204

που αντιμετωπίζει στην εμπλοκή της στις συγκρούσεις της Μέσης Ανατολής, 
το μεγάλο Κουρδικό πρόβλημα μέσα στην ίδια την Τουρκία και στη γειτονική 
εμπόλεμη Συρία και ο εσωτερικός διχασμός και η αστάθεια, που κυριάρχησαν, 
μετά ιδίως το αποτυχημένο πραξικόπημα της 15ης Ιουλίου. Η Τουρκική 
πολιτική των αμφισβητήσεων και του επεκτατισμού έναντι της Ελλάδος, 
έχει προσλάβει προσφάτως μια πρωτοφανή ένταση, με προφανείς κινδύνους 
θερμού επεισοδίου και γενικότερης συγκρούσεως. Με ποιά λογική, λοιπόν, 
η Κύπρος έχει λόγο να επισπεύδει σήμερα για «λύση», όταν δεν υπάρχουν 
οι απαραίτητες προϋποθέσεις και συνθήκες; Γιατί η Κύπρος να συνδέσει 
την τύχη της με μια τέτοια Τουρκία, μέσα από ένα καθεστώς διζωνικού 
συνεταιρισμού, που θα την καθιστούσε προτεκτοράτο της Άγκυρας και 
υποτελή των αποφάσεων και των επιδιώξεών της;

γ. Την οικονομική κρίση στην Κύπρο και την Ελλάδα, που αποδυναμώνει 
τις δύο χώρες και τις καθιστά πιο ευάλωτες σε πιέσεις και εκβιασμούς. 
Δημιουργεί επίσης πρόσφορο έδαφος για την προβολή της προπαγάνδας ότι 
δήθεν η «λύση» του Κυπριακού θα φέρει μεγάλη ανάπτυξη και ευημερία.

δ. Το γεγονός ότι η κατάργηση των εγγυήσεων και η αποχώρηση όλων 
των Τουρκικών στρατευμάτων κατοχής είναι κοινή διακηρυγμένη θέση 
των Αθηνών και της Λευκωσίας  και ότι η θέση αυτή επαναβεβαιώθηκε, με 
αφορμή τις διαπραγματεύσεις στο Mont Pelerin, από το Ελληνικό Υπουργείο 
Εξωτερικών. Ο υπουργός Εξωτερικών Νίκος Κοτζιάς δήλωσε μάλιστα ότι 
η Ελλάδα δεν θα ελάμβανε μέρος σε Πολυμερή Διεθνή Διάσκεψη, εάν 
προηγουμένως δεν διευκρινιζόταν, σε διμερές υψηλό επίπεδο, μεταξύ Ελλάδος 
και Τουρκίας, ότι η Διάσκεψη θα είχε ως αντικείμενο την κατάργηση των 
εγγυήσεων και την αποχώρηση των Τουρκικών κατοχικών στρατευμάτων.

ε. Τις πιέσεις που ασκούνται από τον ξένο παράγοντα για τη συνέχιση 
των διακοινοτικών διαπραγματεύσεων, ακόμη και μετά τη νέα εκδήλωση 
της Τουρκικής αδιαλλαξίας, που οδήγησε σε αδιέξοδο τις συνομιλίες στο 
Mont Pelerin και τις δηλώσεις του Τούρκου Προέδρου Ταγίπ Ερντογάν για 
το εδαφικό, τις εγγυήσεις και την παραμονή Τουρκικών στρατευμάτων και 
μετά τη «λύση». Είναι προφανές ότι ο ξένος παράγων ασκεί πιέσεις προς 
την Ελληνική πλευρά για νέες παραχωρήσεις, αντί στην Τουρκική για 
υποχωρήσεις από τις αδιάλλακτες θέσεις της. Ο ξένος παράγων επιδιώκει 
να εντάξει την Κύπρο, μέσα από την προδιαγραφόμενη «λύση», στους 
στρατηγικούς σχεδιασμούς των ΗΠΑ και του ΝΑΤΟ για την Ανατολική 
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Μεσόγειο, ιδιαίτερα μετά την παγίωση της Ρωσικής παρουσίας στη 
γειτονική Συρία. Η Κύπρος όμως δεν μπορεί να παραδοθεί στον Τουρκικό 
Μινώταυρο ή να θυσιασθεί ως Ιφιγένεια για την εξυπηρέτηση αλλοτρίων 
συμφερόντων, χωρίς να λαμβάνονται υπόψη τα συμφέροντα και η ίδια η 
επιβίωση του Κυπριακού Ελληνισμού και οι στοιχειώδεις αρχές της λαϊκής 
κυριαρχίας, της δικαιοσύνης και των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Ο ξένος 
παράγων επιδιώκει επίσης να καταστήσει την Άγκυρα λεόντειο μέτοχο στο 
φυσικό αέριο της Κύπρου και της Ελλάδος, ώστε να καλύψει με αυτό μεγάλο 
μέρος, τουλάχιστον, των ενεργειακών αναγκών της και να μη εξαρτάται από 
εισαγωγές Ρωσικού φυσικού αερίου. Με την ίδια λογική, ο Αμερικανικός 
παράγων, όπως εκφράσθηκε, τουλάχιστον μέχρι τώρα, με την πολιτική 
Κλίντον και Ομπάμα, επιδιώκει να χρησιμοποιήσει τα ενεργειακά αποθέματα 
της Ανατολικής Μεσογείου ως όπλο στον γεωπολιτικό ανταγωνισμό με 
τη Ρωσία και να κάνει δώρα στην Άγκυρα, αναλώμασι της Κύπρου και της 
Ελλάδος, για να προσδέσει την Τουρκία στο Δυτικό στρατόπεδο και να 
προωθήσει τις Ευρω-Τουρκικές σχέσεις.

στ. Η Κύπρος, με τα δεδομένα αυτά, δεν έχει κανένα λόγο να επισπεύδει 
για δήθεν «λύση», που θα ήταν, στην πραγματικότητα, στρατηγικός 
θρίαμβος για την Άγκυρα και εθνική καταστροφή για την Ελληνική πλευρά.  
Το status quo δεν είναι, προφανώς, λύση για την Ελληνική πλευρά. Θα 
ήταν όμως πολύ χειρότερη επιλογή και η μεγαλύτερη πλάνη να συμπράξει 
η Ελληνική πλευρά στην αντικατάστασή του από μια δήθεν «λύση», που θα 
κατέλυε την Κυπριακή Δημοκρατία, θα καθιστούσε την Ελληνική πλειοψηφία 
υποχείρια μιας μειοψηφίας Τουρκοκυπρίων και εποίκων, ελεγχομένων από την 
Άγκυρα και θα μετέτρεπε στην πράξη ολόκληρη την Κύπρο σε προτεκτοράτο 
της Άγκυρας.

Η Κύπρος πρέπει να διαφυλάξει ως κόρη οφθαλμού την Κυπριακή 
Δημοκρατία, ως βάθρο του αγώνα της και της διεθνούς εκπροσωπήσεώς 
της και ως πλαίσιο και αναφορά για μια δίκαιη και αποδεκτή λύση, που θα 
συμβιβαζόταν με την κυριαρχία της, την ενότητά της και τις Ευρωπαϊκές 
αρχές και το κεκτημένο της Ευρωπαϊκής Ενώσεως, της οποίας η Κύπρος 
είναι χώρα-μέλος.

ζ. Η ακολουθούμενη σήμερα πολιτική των διακοινοτικών δια-
πραγματεύσεων, με βάση τη λεγόμενη διζωνική ομοσπονδία, με πολιτική 
ισότητα, έφτασε στο Mont Pelerin στο ακρότατο όριό της. Απέδειξε ότι δεν 
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εγκυμονεί τίποτε καλό για την Ελληνική πλευρά, ενώπιον της άκαμπτης 
Τουρκικής αδιαλλαξίας. Συνέχιση της ίδια πολιτικής, και στρατηγικής 
θα επέσυρε νέες πιέσεις του ξένου παράγοντα για νέες Ελληνικές 
παραχωρήσεις και θα δημιουργούσε τεράστιους κινδύνους εγκλωβισμού 
της Ελληνικής πλευράς σ’ ένα καταστροφικό αδιέξοδο και ωμού εκβιασμού 
για πλήρη υποχώρηση και κατολίσθηση στις Τουρκικές θέσεις.

Είναι η ώρα η Ελληνική πλευρά να επανεξετάσει την πολιτική της 
και να χαράξει μια νέα στρατηγική. Το Κυπριακό δεν είναι πρόβλημα 
διακοινοτικό. Είναι διεθνές πρόβλημα εισβολής και κατοχής. Πάνω σ’ αυτή 
τη βάση, πρέπει ν’ ανασχεδιασθεί ο αγώνας της Κύπρου, με κύρια αναφορά 
το γεγονός ότι η Κύπρος είναι χώρα-μέλος της Ευρωπαϊκής Ενώσεως και 
ότι οι Ευρωπαϊκές αρχές και το Ευρωπαϊκό κεκτημένο πρέπει να είναι 
η βάση και το πλαίσιο για την αναζήτηση μιας πραγματικά δίκαιης και 
αποδεκτής λύσεως, που θα κατοχυρώνει τα δικαιώματα όλων, χωρίς εθνικές 
ή θρησκευτικές διακρίσεις.

V. Κατά πέμπτο λόγο, η  ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΔΕΚΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΥΠΡΟ, 
λαμβάνοντας υπόψη  τα όσα έγιναν μετά τη  συνάντηση:

α. Εκφράζει την έκπληξή της για τη νέα υποχώρηση που εξήγγειλε 
αιφνιδιαστικά ο Πρόεδρος της Κύπρου Νίκος Αναστασιάδης από πάγιες 
διαπραγματευτικές θέσεις της Ελληνικής πλευράς, χωρίς μάλιστα να έχει 
διαβουλευθεί με το Εθνικό Συμβούλιο και να λάβει υπόψη τη διακηρυγμένη 
κοινή θέση Αθηνών και Λευκωσίας ότι δεν είναι αποδεκτές οι εγγυήσεις και η  
παραμονή Τουρκικών στρατευμάτων μετά τη λύση. Την κοινή θέση επίσης ότι 
η συζήτηση του θέματος των εγγυήσεων και της ασφάλειας πρέπει να γίνει σε 
πολυμερή και όχι σε Πενταμερή Διάσκεψη.

β. Επισημαίνει ότι η αποδοχή από την Ελληνική πλευρά του οδικού 
χάρτη και ασφυκτικού χρονοδιαγράμματος, που ζητούσε η Τουρκική 
πλευρά, όπως επίσης η αποδοχή κατ’ επίφαση μόνο Πολυμερούς 
Διασκέψεως, που είναι στην ουσία Πενταμερής, χωρίς μάλιστα να έχει 
ολοκληρωθεί η διαπραγματευτική διαδικασία πάνω στα άλλα κεφάλαια, 
παρέχει διπλωματικό και διαπραγματευτικό πλεονέκτημα στην Τουρκική 
πλευρά και θέτει, αντιθέτως, σε δεινή θέση την Ελληνική πλευρά.
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Είναι προφανές ότι η αποδοχή στην ουσία Πενταμερούς Διασκέψεως 
διανοίγει εκ προοιμίου προοπτική αποδοχής εγγυήσεων και κατ’ επέκταση, 
σε συσχετισμό με αυτές, παραμονής Τουρκικών στρατευμάτων, μετά τη 
λύση, υπό τον ισχυρισμό ότι η παραμονή τους θα είναι για μια «μεταβατική» 
περίοδο. Θ’ αποτελούσε μεγάλη αυταπάτη, εάν πίστευε κανείς ότι η 
Άγκυρα θα έστεργε να αποσύρει τα στρατεύματά της, μετά το τέλος της 
«μεταβατικής» περιόδου, με δεδομένη ιδίως την κατάλυση της Κυπριακής 
Δημοκρατίας και την αντικατάστασή της από ένα διζωνικό μόρφωμα 
ισότιμης Τουρκικής συγκυριαρχίας στην Κύπρο.

γ. Επισημαίνει ειδικότερα ότι η σύνδεση του εδαφικού, όπως ενδεχομένως 
και άλλων θεμάτων, με την αποκαλούμενη Πολυμερή Διάσκεψη, επιτρέπει 
στην Τουρκική πλευρά να συνεχίσει τη γνωστή τακτική του εκβιασμού με 
το εδαφικό για ν’ αποσπάσει νέες υποχωρήσεις της Ελληνικής πλευράς στα 
θέματα της εκ περιτροπής Προεδρίας, της Οικονομίας, της Διακυβερνήσεως 
και, βεβαίως, στα θέματα των εγγυήσεων και της ασφάλειας. Με αυτή την 
τακτική, η Τουρκική πλευρά απέσπασε από την επίσημη Ελληνική πλευρά 
αδιανόητες υποχωρήσεις στη λεγόμενη εσωτερική πτυχή, με βάση το γνωστό 
πλαίσιο της διζωνικής ομοσπονδίας, με πολιτική ισότητα. Επιχειρεί τώρα, με 
τη σύνδεση του εδαφικού με τα θέματα εγγυήσεων και ασφάλειας και άλλα, 
για τα οποία δεν υπάρχει σύγκλιση, να αποσπάσει υποχωρήσεις της Ελληνικής 
πλευράς και σ’ αυτά ώστε να ολοκληρώσει τον επιδιωκόμενο στόχο για πλήρη 
στρατηγικό και γεωπολιτικό έλεγχο της Κύπρου από την Άγκυρα.

δ. Επισημαίνει επίσης ότι η Ελληνική πλευρά, με τη σπουδή της 
για δήθεν λύση, την εγκατάλειψη βασικών θέσεων, που οριοθετούν το 
πλαίσιο μιας αποδεκτής και βιώσιμης λύσεως και τον εγκλωβισμό της 
σε μια διπλωματική διαδικασία, που έχει αποδειχθεί ατελέσφορη και 
αυτοκαταστροφική, υπερβαίνει κάθε όριο ασφαλείας και δημιουργεί 
προϋποθέσεις για πραγματική άλωση της Κύπρου και εθνική καταστροφή.

Γιατί η Ελληνική πλευρά να επιδεικνύει τόση σπουδή, όταν στο Mont 
Pelerin, μόλις προσφάτως, επιβεβαιώθηκε, για άλλη μια φορά, η Τουρκική 
αδιαλλαξία και η ανυποχώρητη επιμονή της Άγκυρας για εγγυήσεις, με 
δικαίωμα χωριστής επεμβάσεως και παραμονή Τουρκικών στρατευμάτων, 
μετά τη λύση; Άλλαξε η πολιτική της Ελληνικής πλευράς πάνω σ’ αυτά τα 
θέματα;
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Γιατί να επισπεύδει η Ελληνική πλευρά  να εγκλωβισθεί στο σενάριο 
επείγουσας «λύσεως» του Κυπριακού, που προωθεί η ομάδα για το 
Κυπριακό του απερχομένου Αμερικανού Προέδρου; Επικεφαλής της 
ομάδας αυτής είναι η υφυπουργός για Ευρωπαϊκά και Ευρωασιατικά  θέματα 
Βικτώρια Νούλαντ, της οποίας είναι γνωστή η πολιτική και οι στόχοι στο 
Κυπριακό και οι οποίοι δεν είναι καθόλου υπέρ της Κύπρου. Υπηρετούν 
τους Αμερικανικούς γεωπολιτικούς στόχους στην Ανατολική Μεσόγειο, 
τον έλεγχο της Κύπρου από το ΝΑΤΟ και τον προσεταιρισμό της Άγκυρας 
και την ενίσχυση των δεσμών της με τη Δύση, το ΝΑΤΟ και την Ευρώπη, 
μέσα από τη «λύση» του Κυπριακού. Ο στόχος του προσεταιρισμού της 
Άγκυρας παραπέμπει, προφανώς, σε παροχή στρατηγικών και ενεργειακών 
ανταλλαγμάτων στην Άγκυρα, σε βάρος της Κύπρου και της Ελλάδος.

ε. Επισύρει την προσοχή στην υπονόμευση της υποστάσεως της 
Κυπριακής Δημοκρατίας, την οποία συνεπάγεται η σύγκληση Πενταμερούς 
στην ουσία Διασκέψεως, στην οποία δηλώνεται από την Ελληνική πλευρά 
ότι η Κυπριακή Δημοκρατία θα εκπροσωπηθεί από τον υπουργό Εξωτερικών 
Γιαννάκη Κασουλίδη. Ο Πρόεδρος Νίκος Αναστασιάδης θα παραστεί ως 
εκπρόσωπος της Ελληνοκυπριακής κοινότητας. Το τί σημαίνει αυτό, φαίνεται 
από το γεγονός ότι θα παρίσταται επίσης ο Τουρκοκύπριος «υπουργός 
Εξωτερικών» του ψευδοκράτους.

στ. Επισύρει επίσης την προσοχή στο γεγονός ότι υπονομεύεται, με την 
πολιτική αυτή, η θέση της Κυπριακής Δημοκρατίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση.  
Η τελευταία, με τις αρχές των Συνθηκών της και το Ευρωπαϊκό κεκτημένο, 
αποτελεί βάση και πλαίσιο για μια δίκαιη και αποδεκτή λύση του 
Κυπριακού. Η παλινδρόμηση της Κύπρου στο διπλωματικό πλαίσιο των 
διακοινοτικών συνομιλιών, ακόμη και μετά την απόρριψη του σχεδίου Ανάν 
και την ένταξη της Κύπρου στην Ευρωπαϊκή Ένωση, αποτέλεσε, όπως ήδη 
αναφέρθηκε παραπάνω, στρατηγικό σφάλμα της Ελληνικής πλευράς.

Επιχειρείται σήμερα να χρησιμοποιηθεί η Ευρωπαϊκή Ένωση σ’ έναν 
άλλο ρόλο, που είναι αντίθετος με τις αρχές της και το Ευρωπαϊκό κεκτημένο, 
με την ανοχή, δυστυχώς του ίδιου του θύματος και με τη φενάκη μιας δήθεν 
«λύσεως» του Κυπριακού.
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Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΔΕΚΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΥΠΡΟ:

• ΔΙΑΚΗΡΥΣΣΕΙ την πίστη της στο αγωνιστικό και πατριωτικό 
φρόνημα του Κυπριακού λαού, που καλείται σήμερα να προτάξει την ίδια 
αντίσταση, που προέταξε στο σχέδιο Ανάν το 2004. Το νέο σχέδιο είναι μια 
πολύ χειρότερη εκδοχή του σχεδίου Ανάν και προβάλλεται παραπλανητικά 
με την προπαγάνδα ότι δήθεν θα «επανενώσει» την Κύπρο και  
«θ’ αποτρέψει» τη διχοτόμηση. Το σχέδιο όμως αυτό αναγνωρίζει, 
νομιμοποιεί και παγιώνει, στην πραγματικότητα, τη διχοτόμηση. Καταλύει, 
ταυτοχρόνως, την Κυπριακή Δημοκρατία, κάθε έννοια πραγματικής 
ανεξαρτησίας και κυριαρχίας και καθιστά ολόκληρη την Κύπρο 
προτεκτοράτο της Άγκυρας.

• ΚΑΛΕΙ ΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ να παραμείνει στερρώς 
προσηλωμένη στις θέσεις που διακήρυξε:

Α. ότι δηλαδή δεν θα δεχθεί εγγυήσεις για μια χώρα - μέλος της 
Ευρωπαϊκής Ενώσεως∙ 

Β. ότι δεν θα δεχθεί  παραμονή Τουρκικών στρατευμάτων, μετά τη 
λύση∙ και 

Γ.  ότι δεν θα συμμετάσχει σε σχετική Διάσκεψη, που θα έχει ως στόχο να 
συζητήσει εγγυήσεις και παραμονή Τουρκικών στρατευμάτων, μετά τη λύση.

• ΚΑΛΕΙ ΤΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΛΑΟ, που αντιμετωπίζει μαζί με την  
οικονομική κρίση τις διεκδικήσεις και τις προκλήσεις της Άγκυρας, 
να σταθεί αλληλέγγυος προς τον Κυπριακό λαό, έχοντας την απόλυτη 
πεποίθηση ότι το μέτωπο της Κύπρου είναι αναπόσπαστο μέρος του κοινού 
μετώπου κατά του Τουρκικού αναθεωρητισμού και επεκτατισμού.
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ΚΑΤΑ ΤΟΥΣ ΜΗΝΕΣ  ΜΑΡΤΙΟ - ΑΠΡΙΛΙΟ

ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΟΥ ΚΥΠΡΟΥ ΚΥΡΙΟΥ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΥ Β΄
ΧΡΟΝΙΚΑ ΜΑΡΤΙΟΥ 2017

Ζ Ζ Ζ
ΤΕΤΑΡΤΗ

1 ΜΑΡΤΙΟΥ 2017
Ο Μακαριώτατος Αρχιεπίσκοπος Κύπρου κ. κ. Χρυσόστομος δέχθηκε τον 
Γενικό Εισαγγελέα της Δημοκρατίας κ. Πέτρο Κληρίδη.  

ΠΕΜΤΠΗ
2 ΜΑΡΤΙΟΥ 2017

Δέχθηκε τον πρώην εκτελεστικό πρόεδρο της Ελληνικής Τράπεζας και 
πρώην Υπουργό Οικονομικών κ. Μάκη Κεραυνό.
Δέχθηκε τον Σεβασμιώτατο Μητροπολίτη Κυρηνείας κ. Χρυσόστομο.
Τέλεσε αγιασμό στα εγκαίνια του συντονιστικού Κέντρου «Ζήνων», στη 
Λάρνακα, παρουσία  του Προέδρου της Κυπριακής Δημοκρατίας κ. Νίκου 
Αναστασιάδη. 
Δέχθηκε τον Υπουργό Συγκοινωνιών και Μεταφορών κ. Μάριο Δημητριάδη.

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
3 ΜΑΡΤΙΟΥ 2017

Δέχθηκε τον Πρόεδρο του Τσιμεντοποιΐου Βασιλικού   κ. Αντώνη Αντωνίου.
Χοροστάτησε κατά την Α΄ Στάση των Χαιρετισμών προς την Υπεραγία 
Θεοτόκο στον ιερό Ναό Παναγίας Φανερωμένης Λευκωσίας.

ΚΥΡΙΑΚΗ
5 ΜΑΡΤΙΟΥ 2017

Προέστη της Θείας Λειτουργίας στον ιερό Ναό Αγίου Παντελεήμονος στη 
Μακεδονίτισσα Λευκωσίας.

ΤΡΙΤΗ 
7 ΜΑΡΤΙΟΥ 2017

Δέχθηκε τον έφορο φορολογίας κ. Γιαννάκη Τσαγγάρη και τον Πρέσβη 
της Γεωργίας κ. Revaz Lominadze, τον οποίο συνόδευε ο επίτιμο πρόξενος 
κ. Λοΐζος Μαρκίδη.  
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ΤΕΤΑΡΤΗ
8 ΜΑΡΤΙΟΥ 2017

Με την ευκαιρία της «Ημέρας της Γυναίκας», μετέβη στο Ledra Palace, 
όπου υπέγραψε, μαζί με τους άλλους   Θρησκευτικούς ηγέτες στην Κύπρο,  
διακήρυξη, με την οποία καταδικάζουν κάθε μορφή βίας εναντίο των 
γυναικών. 
Το απόγευμα δέχθηκε τον Γενικό Γραμματέα του Συμβουλίου Εκκλησιών 
Μέσης Ανατολής (ΣΕΜΑ) father Michelle .

ΠΕΜΠΤΗ
9 ΜΑΡΤΙΟΥ 2017

Δέχθηκε τον Πρόεδρο της Επιτροπής Αγνοουμένων κ. Νίκο Σεργίδη.
Ακολούθως, δέχθηκε τους θρησκευτικούς ηγέτες της Κύπρου στους οποίους  
παρέθεσε επίσημο γεύμα.

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
10 ΜΑΡΤΙΟΥ 2017

Προήδρευσε  συνεδρίας της Επιτροπής  του Μελάθρου Ευγηρίας.
Το απόγευμα χοροστάτησε κατά τη Β΄ Στάση των Χαιρετισμών προς την 
Υπεραγία Θεοτόκο στον ιερό Ναό Αγίου Στυλιανού του συνοικισμού 
Άσπρες.

ΚΥΡΙΑΚΗ
12 ΜΑΡΤΙΟΥ 2017

Προέστη της Θείας Λειτουργίας στον ιερό Ναό Αγίου Γεωργίου Αγλαντζιάς. 
Μετά το πέρας της Θείας Λειτουργίας τέλεσε το μνημόσυνο του ήρωα 
Στέλιου Μασιήνη.

ΔΕΥΤΕΡΑ
13 ΜΑΡΤΙΟΥ 2017

Δέχθηκε τον Αρχιεπίσκοπο του Λατινικού Πατριαρχείου H.E. Pierbattista 
Pizzaballa και τον Πρόεδρο του κινήματος Σοσιαλδημοκρατών (ΕΔΕΚ) 
κ. Μαρίνο Σιζόπουλο.

ΤΕΤΑΡΤΗ
15 ΜΑΡΤΙΟΥ 2017

Τέλεσε τα εγκαίνια της Συλλογής «Χριστιανική Τέχνη» στην αίθουσα 
«Ἐν πλῷ» Πάφου. Η τελετή έγινε στα πλαίσια των εκδηλώσεων  «Πάφος, 
Πολιτιστική Πρωτεύουσα της Ευρώπης, 2017»  

ΠΕΜΠΤΗ
16 ΜΑΡΤΙΟΥ 2017 Δέχθηκε τον πρόεδρο της Σχολικής εφορείας κ. Νίκο Μεγάλεμο.

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
17 ΜΑΡΤΙΟΥ 2017

Επέδωσε τα βραβεία στους διακριθέντες μαθητές και μαθήτριες 
Μέσης Εκπαίδευσης του 10ου Μαθητικού Διαγωνισμού, τον οποίον 
συνδιοργάνωσε η Ιερά Αρχιεπισκοπή Κύπρου με το Υπουργείο Παιδείας. 
Η τελετή έγινε στην Αίθουσα του Ιδρύματος Αρχιεπισκόπου Μακαρίου του Γ΄.
Το απόγευμα χοροστάτησε κατά την Γ΄ Στάση των Χαιρετισμών προς την 
Υπεραγία Θεοτόκο στον ιερό Ναό Παναγίας Χρυσελεούσας στο Στρόβολο.

ΣΑΒΒΑΤΟ
18 ΜΑΡΤΙΟΥ 2017

Απεύθυνε  χαιρετισμό στην παρουσίαση του βιβλίου του Ιερού Ναού 
Παναγίας Χρυσελεούσας Στροβόλου «ΘΕΟΝΥΜΦΕΥΤΟΣ ΚΟΡΗ. 
Η ΧΡΥΣΕΛΕΟΥΣΑ ΣΤΡΟΒΟΛΟΥ ΚΑΙ ΤΑ ΚΕΙΜΗΛΙΑ ΤΗΣ» και τέλεσε 
τα εγκαίνια των ιερών κειμηλίων,  με την ευκαιρία της  συμπλήρωσης 
διακόσιων ετών από την ανακαίνιση του ναού από τον εθνομάρτυρα 
Αρχιεπίσκοπο Κυπριανό.

ΚΥΡΙΑΚΗ
19 ΜΑΡΤΙΟΥ 2017

Προέστη της Θείας Λειτουργίας στον ιερό Ναό Παναγίας Ευαγγελίστριας 
στην Παλουριώτισσα.

ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΟΥ ΚΥΠΡΟΥ ΧΡΟΝΙΚΑ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ
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ΔΕΥΤΕΡΑ
20 ΜΑΡΤΙΟΥ 2017 Δέχθηκε τον Πρέσβη της Φινλανδίας στην Κύπρο κ. Timo Heino.

ΤΡΙΤΗ
21 ΜΑΡΤΙΟΥ 2017

Δέχθηκε τον Υπουργό Δικαιοσύνης και Δημόσιας Τάξης κ. Ιωνά Νικολάου.
Προήδρευσε συνεδρίας του Δ.Σ. του Ιδρύματος Αρχιεπισκόπου Μακαρίου 
του Γ΄.

ΠΕΜΠΤΗ
23 ΜΑΡΤΙΟΥ 2017 Δέχθηκε την Πρόεδρο του Αρείου Πάγου κ. Βασιλική Θάνου.

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
24 ΜΑΡΤΙΟΥ 2017

Το απόγευμα χοροστάτησε κατά την ακολουθία του Εσπερινού της 
εορτής του Ευαγγελισμού της Θεοτόκου και ανέγνωσε την Δ΄ Στάση 
των Χαιρετισμών προς την Υπεραγία Θεοτόκο, στον ιερό Ναό Παναγίας 
Φανερωμένης.

ΣΑΒΒΑΤΟ
25 ΜΑΡΤΙΟΥ 2017

Προέστη Αρχιερατικού Συλλείτουργου, συλλειτουργούντος του Επισκό-
που Μεσαορίας κ. Γρηγορίου, στον ιερό Ναό Παναγίας Χρυσελεούσης στον 
Στρόβολο.
Ακολούθως, προέστη της πανηγυρικής Δοξολογίας για την επέτειο της 
Εθνικής Παλιγγενεσίας, η οποία φέτος έγινε στον εν λόγω ιερό Ναό, με 
την ευκαιρία της συμπλήρωσης 200 ετών από την ανακαίνιση του ναού 
από τον Εθνομάρτυρα Αρχιεπίσκοπο Κύπρου Κυπριανό (1810-1821). Τον 
πανηγυρικό της ημέρας εκφώνησε ο κ. Γεώργιος Κολοκασίδης.

ΤΡΙΤΗ
28 ΜΑΡΤΙΟΥ 2017

Δέχθηκε ομάδα Αρχιερέων και ιεροσπουδαστών της Θεολογικής Ακαδημίας 
Πετρουπόλεως.
Το απόγευμα παρέστη και χαιρέτησε την εκδήλωση που διοργάνωσε το 
Ίδρυμα Αρχιεπισκόπου Μακαρίου του Γ΄  για τους εορτασμούς των εθνικών 
επετείων 25ης Μαρτίου και 1ης Απριλίου. 
Στην εκδήλωση απηύθυναν χαιρετισμό η Α.Ε. ο Πρόεδρος της Κυπριακής 
Δημοκρατίας κ. Νίκος Αναστασιάδης και ο Γενικός Διευθυντής του 
Ιδρύματος κ. Αντρέας Φυλακτού.
Κύριος ομιλητής ήταν ο Υπουργός Εξωτερικών της Ελλάδος κ. Νίκος 
Κοτζιάς.

ΤΕΤΑΡΤΗ
29 ΜΑΡΤΙΟΥ 2017

Συνόδευσε τον Υπουργό Εξωτερικών της Ελλάδος κ. Νίκο Κοτζιά κατά την 
αναχώρησή του για την Αθήνα.  

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
31 ΜΑΡΤΙΟΥ 2017

Παρέστη στην τελετή παραδόσεως-παραλαβής καθηκόντων του νέου 
Αρχηγού Γενικού Επιτελείου Εθνικής Φρουράς (Α/ΓΕΕΦ) Αντιστράτηγου 
Ηλία Λεοντάρη στο ΓΕΕΦ.
Το μεσημέρι παρέθεσε γεύμα στον Πρύτανη του Πανεπιστημίου Αθηνών 
κ. Μελέτιο Δημόπουλο και σε ομάδα Καθηγητών και φοιτητών της 
Φιλοσοφικής Σχολής Αθηνών.
Το απόγευμα χοροστάτησε, κατά την Ακολουθία του Ακαθίστου Ύμνου 
στον Καθεδρικό ιερό Ναό Αγίου Ιωάννου.

ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΟΥ ΚΥΠΡΟΥ  ΧΡΟΝΙΚΑ ΜΑΡΤΙΟΥ



213

ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΟΥ ΚΥΠΡΟΥ ΚΥΡΙΟΥ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΥ Β΄
ΧΡΟΝΙΚΑ ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2017

Ζ Ζ Ζ 

ΣΑΒΒΑΤΟ
1 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2017

Ο Αρχιεπίσκοπος Κύπρου κ. κ. Χρυσόστομος τέλεσε την καθιερωμένη 
ακολουθία της πανηγυρικής Δοξολογίας για την επέτειο της 1ης Απριλίου 
1955 στον Καθεδρικό  Ναό Αγίου Ιωάννου. Τον πανηγυρικό της ημέρας 
εκφώνησε ο αγωνιστής της ΕΟΚΑ κ. Νίκος Κόσιης.
Μετά το πέρας της δοξολογίας μετέβη στα Φυλακισμένα Μνήματα, όπου 
τέλεσε τρισάγιο και κατέθεσε στέφανο.

ΚΥΡΙΑΚΗ
2 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2017

Προέστη Αρχιερατικού Συλλείτουργου, συμπαραστατούμενος από τον  
Επίσκοπο Μεσαορίας κ. Γρηγόριο, στον ιερό Ναό Αγίας Παρασκευής στη 
Λακατάμεια.

ΚΥΡΙΑΚΗ
9 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2017

Προέστη Αρχιερατικού Συλλείτουργου στον ιερό Ναό Αγίας Παρασκευής 
Γεροσκήπου. Σ' αυτό έλαβαν μέρος ο Μητροπολίτης Πάφου κ. Γεώργιος, 
οι Επίσκοποι Αρσινόης κ. Νεκτάριος και Χύτρων κ. Λεόντιος, καθώς και ο 
Πρωτοσύγκελλος της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αρχιμανδρίτης  Ιωάννης. 
Ακολούθως, τέλεσε τα εγκαίνια του Εκκλησιαστικού Μουσείου της Ιεράς 
Μητροπόλεως Πάφου, στον ανακαινισθέντα χώρο του παλαιού Δημοτικού, 
ο οποίος αποτελεί περιουσία της ιεράς Μητροπόλεως Πάφου.
Το εσπέρας χοροστάτησε κατά την ακολουθία του Νυμφίου στον Καθεδρικό 
Ιερό Ναό Αγίου Ιωάννου.

ΜΕΓΑΛΗ ΔΕΥΤΕΡΑ
10 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2017

Δέχθηκε την επιθεωρήτρια της Κυπριακής Εκπαιδευτικής Αποστολής στο 
Ηνωμένο Βασίλειο κα Μαρία Παπαλουκά και τον Μητροπολίτη Κένυας 
κ. Μακάριο.
Το εσπέρας χοροστάτησε κατά την ακολουθία του Νυμφίου στον Καθεδρικό 
Ιερό Ναό Αγίου Ιωάννου.

ΜΕΓΑΛΗ ΤΡΙΤΗ
11 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2017

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

ΜΕΓΑΛΗ ΤΕΤΑΡΤΗ
12 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2017

Στις 11.00 ο Μακαριώτατος παρέστη στο ιερό Μυστήριο του Αγίου 
Ευχελαίου, που τελέστηκε στο παρεκκλήσι του Απ. Βαρνάβα, εντός της 
Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κύπρου

ΜΕΓΑΛΗ ΠΕΜΠΤΗ
13 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2017

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

ΜΕΓΑΛΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
14 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2017

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

ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΟΥ ΚΥΠΡΟΥ ΧΡΟΝΙΚΑ ΑΠΡΙΛΙΟΥ
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ΜΕΓΑΛΟ ΣΑΒΒΑΤΟ
15 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2017

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

ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΟΥ ΠΑΣΧΑ 
16 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2017

Στις 10.00 το πρωί χοροστάτησε κατά την ακολουθία του εσπερινού της 
Αγάπης, στη διάρκεια του οποίου αναγνώστηκε το Ευαγγέλιο σε διάφορες 
γλώσσες.

ΤΕΤΑΡΤΗ
19 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2017

Δέχθηκε τη δρα Ανδρούλα Ελευθερίου, Πρόεδρο της Επιτροπής σπανίων 
νοσημάτων.

ΠΕΜΠΤΗ
20 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2017

Το μεσημέρι παρακάθησε σε γεύμα στο εστιατόριο «Μαγιοπούλα», το οποίο 
προσέφερε στα μέλη του νέου Διοικητικού Συμβουλίου του Ιδρύματος 
Αρχιεπισκόπου Μακαρίου του Γ΄, το Δικηγορικό Γραφείο «Βασιλειάδη». 

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
21 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2017

Δέχθηκε τον πρέσβη της Συρίας και μονάδα εφέδρων καταδρομέων.
Το απόγευμα παρέστη στο δείπνο που παρέθεσε ο έλληνας πρέσβης 
κ. Ηλίας Φωτόπουλος στην πρεσβευτική του κατοικία.

ΤΡΙΤΗ
25 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2017

Προέστη της Θείας Λειτουργίας στον ιερό Ναό Αποστόλου Μάρκου στον 
Αρχάγγελο. 
Ακολούθως δέχθηκε τον Πρέσβη της Κύπρου στην Ελλάδα κ. Κυριάκο 
Κενεβέζο

ΚΥΡΙΑΚΗ
30 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2017

Προέστη της Θείας Λειτουργίας στον ιερό Ναό Αγίου Νεοφύτου στην 
Πάφο.

ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗ ΠΑΦΟΥ ΚΥΡΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ 
 ΧΡΟΝΙΚΑ ΜΑΡΤIOY 2017

Ζ Ζ Ζ
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ

3 ΜΑΡΤΙΟΥ 2017

Ο Πανιερώτατος Μητροπολίτης Πάφου κύριος Γεώργιος χοροστάτησε, 
ανέγνωσε την Α΄ Στάση των Χαιρετισμών και κήρυξε τον θείο λόγο στον 
ιερό ναό Αγίου Δημητρίου Πάφου. 

ΚΥΡΙΑΚΗ
5 ΜΑΡΤΙΟΥ 2017

Λειτούργησε, κήρυξε τον θείο λόγο στον ιερό ναό Αγίου Κόνωνος 
Κισσόνεργας και προέστη του μνημοσύνου των ηρώων των κοινοτήτων 
Κισσόνεργας και Τάλας.

ΔΕΥΤΕΡΑ
6 ΜΑΡΤΙΟΥ 2017

Τέλεσε τον αγιασμό, τα θυρανοίξια, κήρυξε τον θείο λόγο και χοροστάτησε 
κατά το απόδειπνο στον ιερό ναό Αγίων Κωνσταντίνου και Ελένης 
Ομόδους.

ΠΕΜΠΤΗ
9 ΜΑΡΤΙΟΥ 2017 

Λειτούργησε και κήρυξε τον θείο λόγο στον πανηγυρίζοντα ιερό ναό Αγίων 
Τεσσαράκοντα μαρτύρων Φασούλας. 

ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΟΥ ΚΥΠΡΟΥ ΧΡΟΝΙΚΑ ΑΠΡΙΛΙΟΥ
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ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
10 ΜΑΡΤΙΟΥ 2017

Χοροστάτησε, ανέγνωσε την Β΄ Στάση των Χαιρετισμών και κήρυξε τον 
θείο λόγο στον ιερό ναό Αγίου Γεωργίου Κελοκεδάρων.

ΚΥΡΙΑΚΗ
12 ΜΑΡΤΙΟΥ 2017

Λειτούργησε, κήρυξε τον θείο λόγο στον Καθεδρικό ναό Αγίου Θεοδώρου 
Πάφου και προέστη του μνημοσύνου του ήρωα Ευαγόρα Παλληκαρίδη.

ΔΕΥΤΕΡΑ
13 ΜΑΡΤΙΟΥ 2017

Τέλεσε το άνοιγμα έκθεσης βιβλίου και μίλησε στο Πολυδύναμο Κέντρο 
Γεροσκήπου.

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
17 ΜΑΡΤΙΟΥ 2017

Χοροστάτησε, ανέγνωσε την Γ΄ Στάση των Χαιρετισμών και κήρυξε τον θείο 
λόγο στον ιερό ναό Αποστόλου Παύλου Κάτω Πάχνας.

ΣΑΒΒΑΤΟ
18 ΜΑΡΤΙΟΥ 2017

Λειτούργησε και κήρυξε τον θείο λόγο  στον Καθεδρικό ναό Αγίου 
Θεοδώρου Πάφου.

ΚΥΡΙΑΚΗ
 19 ΜΑΡΤΙΟΥ 2017

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

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
24 ΜΑΡΤΙΟΥ 2017

Χοροστάτησε κατά την ακολουθία του εσπερινού, ανέγνωσε την Δ΄ Στάση 
των Χαιρετισμών και κήρυξε τον θείο λόγο στον πανηγυρίζοντα ιερό ναό 
Ευαγγελισμού Θεοτόκου Βάσας Κοιλανίου.

ΣΑΒΒΑΤΟ
25 ΜΑΡΤΙΟΥ 2017

Λειτούργησε και κήρυξε τον θείο λόγο  στον πανηγυρίζοντα ιερό ναό 
Παναγίας Παντανάσσης Πάφου. Στη συνέχεια προέστη της δοξολογίας, με 
την ευκαιρία της Εθνικής Επετείου της 25ης Μαρτίου 1821, στον Καθεδρικό 
ναό Αγίου Θεοδώρου Πάφου.

ΚΥΡΙΑΚΗ
 26 ΜΑΡΤΙΟΥ 2017

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

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
31 ΜΑΡΤΙΟΥ 2017

Τέλεσε τον αγιασμό στην Αστυνομική Διεύθυνση Πάφου.
Το βράδυ  χοροστάτησε, κατά την ακολουθία του Ακαθίστου Ύμνου, και 
κήρυξε τον θείο λόγο στον ιερό ναό Αγίου Παρασκευής Γεροσκήπου.

ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗ ΠΑΦΟΥ ΚΥΡΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ 
 ΧΡΟΝΙΚΑ ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2017

Ζ Ζ Ζ
ΣΑΒΒΑΤΟ

1 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2017

Ο Πανιερώτατος Μητροπολίτης Πάφου κύριος Γεώργιος προέστη της 
Δοξολογίας, με την ευκαιρία της επετείου της 1ης Απριλίου 1955, στον 
Καθεδρικό ναό Αγίου Θεοδώρου Πάφου. 
Στη συνέχεια απένειμε τα βραβεία, στο Συνοδικό της Μητροπόλεως 
Πάφου, στους επιτυχόντες μαθητές που έλαβαν μέρος στο 10ο Διαγωνισμό 
Μαθητικού Δοκιμίου, τον οποίο διοργάνωσε η Μητρόπολη Πάφου.

ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗ  ΠΑΦΟΥ  ΧΡΟΝΙΚΑ  ΜΑΡΤΙΟΥ
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ΚΥΡΙΑΚΗ
2 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2017

Λειτούργησε, κήρυξε τον θείο λόγο στον ιερό ναό Παναγίας Θεοσκέπαστης 
Κάτω Πάφου και προέστη του μνημοσύνου του πρώην Υπουργού Παιδείας 
Άκη Κλεάνθους.
Το μεσημέρι παρέθεσε γεύμα σε 35 καθηγητές και μαθητές από την Τρίπολη 
Αρκαδίας.

ΤΡΙΤΗ
4 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2017

 Μίλησε σε ημερίδα, στο Παγκύπριο Γυμνάσιο, με θέμα «Η Εκκλησία στους 
Εθνικούς αγώνες του Κυπριακού λαού».

ΠΕΜΠΤΗ
6 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2017 Δέχτηκε στη Μητρόπολη Πάφου τον διοικητή της ΕΛΔΥΚ.

ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΩΝ ΒΑΪΩΝ
9 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2017

Συλλειτούργησε με Αρχιεπίσκοπο Κύπρου και Επίσκοπο Αρσινόης και 
κήρυξε τον θείο λόγο στον ιερό ναό Αγίας Παρασκευής Γεροσκήπου. 
Στη συνέχεια απηύθυνε χαιρετισμό στην τελετή των εγκαινίων του 
Εκκλησιαστικού Μουσείου της Ιεράς Μητροπόλεως Πάφου στη 
Γεροσκήπου.
Το βράδυ χοροστάτησε και κήρυξε τον θείο λόγο, κατά την ακολουθία του 
Νυμφίου, στον Καθεδρικό ναό Αγίου Θεοδώρου Πάφου.

Μ.ΔΕΥΤΕΡΑ
10 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2017

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

Μ.ΤΡΙΤΗ
11 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2017

Το βράδυ χοροστάτησε και κήρυξε τον θείο λόγο, κατά την ακολουθία του 
Νυμφίου, στον ιερό ναό Παναγίας Γιόλου.

Μ.ΤΕΤΑΡΤΗ
12 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2017

Το βράδυ χοροστάτησε και κήρυξε τον θείο λόγο, κατά την ακολουθία του 
Νιπτήρος, στον ιερό ναό Αγίων Αναργύρων Κάτω Πάφου.

Μ.ΠΕΜΠΤΗ
13 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2017

Λειτούργησε και κήρυξε τον θείο λόγο  στην Ιερά Μονή Τιμίου Σταυρού 
Ομόδους. 
Το βράδυ χοροστάτησε και κήρυξε τον θείο λόγο, κατά την ακολουθία των 
Παθών, στον Καθεδρικό ναό Αγίου Θεοδώρου Πάφου.

Μ.ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
14 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2017 

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

Μ.ΣΑΒΒΑΤΟ
15 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2017

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

ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΟΥ ΠΑΣΧΑ
16 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2017

Χοροστάτησε, κατά την ακολουθία του Εσπερινού της Αγάπης, στον 
Καθεδρικό ναό Αγίου Θεοδώρου Πάφου.

ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗ  ΠΑΦΟΥ  ΧΡΟΝΙΚΑ ΑΠΡΙΛΙΟΥ
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ΤΡΙΤΗ
18 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2017

Λειτούργησε και κήρυξε τον θείο λόγο  στον πανηγυρίζοντα ιερό ναό Αγίου 
Ραφαήλ Παχυάμμου.

ΚΥΡΙΑΚΗ
23 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2017

Συλλειτούργησε με Μητροπολίτες Κερκύρας Νεκτάριο και Τριμυθούντος 
Βαρνάβα στον ιερό ναό Παναγίας Αθηαίνου.

ΤΕΤΑΡΤΗ
26 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2017 Συναντήθηκε με την Υπουργό Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων 

κ. Ζέτα Αιμιλιανίδου για θέματα του  Ιδρύματος «Μαργαρίτας Λιασίδου»

ΚΥΡΙΑΚΗ
30 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2017

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

ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗ ΚΙΤΙΟΥ ΚΥΡΙΟΥ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΥ 
ΧΡΟΝΙΚΑ  ΜΑΡΤΙΟΥ 2017

Ζ Ζ Ζ 
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ

3 ΜΑΡΤΙΟΥ  2017

Ο Πανιερώτατος Μητροπολίτης Κιτίου κύριος Χρυσόστομος χοροστάτησε 
και ανέγνωσε την Α΄ Στάση των Χαιρετισμών στον Μητροπολιτικό ναό 
Σωτήρος στη Λάρνακα.

ΚΥΡΙΑΚΗ
5 ΜΑΡΤΙΟΥ 2017 Λειτούργησε και κήρυξε στον ιερό ναό Αποστόλου Λουκά στην Αραδίππου.

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
10 ΜΑΡΤΙΟΥ 2017

Χοροστάτησε και ανέγνωσε τη Β΄ Στάση των Χαιρετισμών στον ιερό ναό 
αγίου Ιωάννου του Θεολόγου στη Λάρνακα.

ΚΥΡΙΑΚΗ
12 ΜΑΡΤΙΟΥ 2017 Λειτούργησε και κήρυξε στον ιερό ναό αγίου Γεωργίου Κοντού στη Λάρνακα.

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
17 ΜΑΡΤΙΟΥ 2017

Χοροστάτησε και ανέγνωσε την Γ΄ Στάση των Χαιρετισμών στον ιερό ναό 
αγίου Λαζάρου στη Λάρνακα.

ΚΥΡΙΑΚΗ 
19 ΜΑΡΤΙΟΥ 2017 Λειτούργησε και κήρυξε στον ιερό ναό Τιμίου Σταυρού Πάνω Λευκάρων.

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
24 ΜΑΡΤΙΟΥ 2017

Χοροστάτησε και ανέγνωσε την Δ΄ Στάση των Χαιρετισμών στον ιερό ναό 
Παναγίας Χρυσοπολιτίσσης στη Λάρνακα.

ΣΑΒΒΑΤΟ
25 ΜΑΡΤΙΟΥ 2017

Λειτούργησε στον ιερό ναό Παναγίας Φανερωμένης στη Λάρνακα και 
προέστη της πανηγυρικής Δοξολογίας με την ευκαιρία της Εθνικής Επετείου 
της 25ης Μαρτίου 1821.

ΚΥΡΙΑΚΗ
26 ΜΑΡΤΙΟΥ 2017 Λειτούργησε και κήρυξε στον ιερό ναό αγίου Σάββα στα Λειβάδια.

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
31 ΜΑΡΤΙΟΥ 2017

Χοροστάτησε κατά την Ακολουθία του Ακαθίστου ΄Υμνου στον ιερό ναό 
αγίου Νικολάου Δροσιάς στη Λάρνακα.

ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗ  ΚΙΤΙΟΥ  ΧΡΟΝΙΚΑ ΜΑΡΤΙΟΥ
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ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗ ΚΙΤΙΟΥ ΚΥΡΙΟΥ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΥ 
ΧΡΟΝΙΚΑ  ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2017

Ζ Ζ Ζ
ΣΑΒΒΑΤΟ

1 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2017

Ο Πανιερώτατος Μητροπολίτης Κιτίου κύριος Χρυσόστομος χοροστάτησε 
στην πανηγυρική Δοξολογία στον ιερό ναό αγίου Λαζάρου με την ευκαιρία 
της Εθνικής Επετείου της 1ης Απριλίου 1955-59.

ΚΥΡΙΑΚΗ
2 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2017

Λειτούργησε στον ιερό ναό Παναγίας Αγγελόκτιστης στο Κίτι και 
χειροτόνησε εις διάκονο τον Θεολόγο Νικόλαο Πάτσαλο.

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
7 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2017 Χοροστάτησε στον πανηγυρίζοντα ιερό ναό αγίου Λαζάρου στη Λάρνακα.

ΣΑΒΒΑΤΟ
8 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2017

Λειτούργησε στον πανηγυρίζοντα ιερό ναό αγίου Λαζάρου. Το εσπέρας 
χοροστάτησε στον ίδιο ναό και προέστη της λιτάνευσης της Αγίας Εικόνας 
και των Αγίων Λειψάνων του Αγίου Λαζάρου. 

ΚΥΡΙΑΚΗ 
9 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2017

Λειτούργησε στον ιερό ναό Αγίας Θέκλης στον Συνοικισμό Αγίων 
Αναργύρων στη Λάρνακα και το εσπέρας χοροστάτησε κατά την ακολουθία 
του Νυμφίου στον Μητροπολιτικό Ναό Σωτήρος .

ΜΕΓΑΛΗ ΔΕΥΤΕΡΑ
10 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2017

Χοροστάτησε, κατά την ακολουθία της Προηγιασμένης, στον ιερό ναό 
Αγίου Ελευθερίου στον Συνοικισμό Τσιακκιλερού στη Λάρνακα και το 
εσπέρας χοροστάτησε κατά την ακολουθία του Νυμφίου στον ιερό ναό 
Αποστόλου Βαρνάβα στον Συνοικισμό Καμάρων στη Λάρνακα.

ΜΕΓΑΛΗ ΤΡΙΤΗ
11 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2017

Χοροστάτησε, κατά την ακολουθία της Προηγιασμένης, στον ιερό ναό 
Αποστόλου Ανδρέα στον Συνοικισμό Καμάρων στη Λάρνακα και το εσπέρας 
χοροστάτησε κατά την ακολουθία του Νυμφίου στον ιερό ναό Αγίου 
Φανουρίου στην Αραδίππου .

ΜΕΓΑΛΗ ΤΕΤΑΡΤΗ
12 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2017

Χοροστάτησε, κατά την ακολουθία της Προηγιασμένης, στον ιερό ναό 
Αγίου Ιωάννου του Ρώσου στον Συνοικισμό Κόκκινες στην Λάρνακα και το 
εσπέρας τέλεσε το Άγιον Ευχέλαιο και χοροστάτησε κατά την ακολουθία 
του Ιερού Νιπτήρος στον Μητροπολιτικό Ναό Σωτήρος.

ΜΕΓΑΛΗ ΠΕΜΠΤΗ
13 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2017

Τέλεσε τη Θεία Λειτουργία στον ιερό ναό Παναγίας Φανερωμένης στη 
Λάρνακα και το εσπέρας χοροστάτησε κατά την  ακολουθία των Αγίων 
Παθών στον ιερό ναό Αγίου Γεωργίου Κοντού στη Λάρνακα.

ΜΕΓΑΛΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
14 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2017

Χοροστάτησε, κατά την ακολουθία των Μεγάλων Ωρών, του Εσπερινού 
και της Αποκαθηλώσεως στον ιερό ναό Παναγίας Χρυσοπολιτίσσης στη 
Λάρνακα και το εσπέρας χοροστάτησε κατά την ακολουθία του Επιταφίου 
στον ιερό ναό Αγίου Ιωάννου του Θεολόγου στη Λάρνακα.

ΜΕΓΑ ΣΑΒΒΑΤΟ
15 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2017 Τέλεσε τη Θεία Λειτουργία στον Μητροπολιτικό Ναό Σωτήρος.

ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗ  ΚΙΤΙΟΥ  ΧΡΟΝΙΚΑ ΑΠΡΙΛΙΟΥ
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ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΟΥ ΠΑΣΧΑ
16 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2017

Τέλεσε τη Θεία Λειτουργία στον Μητροπολιτικό Ναό Σωτήρος και το 
εσπέρας  χοροστάτησε κατά την ακολουθία του Εσπερινού (ΑΓΑΠΗΣ) στον 
Μητροπολιτικό Ναό Σωτήρος, συμπαραστατούμενος από ολόκληρο το 
ιερατείο της Πόλης.

ΔΕΥΤΕΡΑ ΤΗΣ 
ΔΙΑΚΑΙΝΗΣΙΜΟΥ
17 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2017

Χοροστάτησε στον πανηγυρίζοντα ιερό ναό αγίων Βασιλείου και Ραφαήλ 
στο Καλό Χωριό.

ΤΡΙΤΗ ΤΗΣ 
ΔΙΑΚΑΙΝΗΣΙΜΟΥ
18 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2017

Λειτούργησε και κήρυξε στην πανηγυρίζουσα Ιερά Μονή Αγίων Μαρίνας 
και Ραφαήλ στην Ξυλοτύμπου.

ΣΑΒΒΑΤΟ
22 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2017

Χοροστάτησε στην πανηγυρίζουσα ιερά μονή αγίου Γεωργίου 
Μαυροβουνίου.

ΚΥΡΙΑΚΗ
23 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2017

Λειτούργησε και κήρυξε στον πανηγυρίζοντα ιερό ναό αγίου Γεωργίου 
Κοντού στη Λάρνακα.

ΚΥΡΙΑΚΗ
30 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2017

Λειτούργησε και κήρυξε στον ιερό ναό Παναγίας Παλιομετόχου και 
προέστη του μνημοσύνου των μακαριστών γονέων του Γεωργίου και 
Θεοδοσίας και του μακαριστού αδελφού του Μιχαήλ.

ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗ ΚΥΡΗΝΕΙΑΣ ΚΥΡΙΟΥ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΥ 
ΧΡΟΝΙΚΑ  ΜΑΡΤΙΟΥ 2017

Ζ Ζ Ζ
ΣΑΒΒΑΤΟ

4 ΜΑΡΤΙΟΥ 2017

Στή θρονική ἑορτή τοῦ Ἁγίου Θεοδότου Ἐπισκόπου Κυρηνείας, ὁ 
Πανιερώτατος Μητροπολίτης κύριος Χρυσόστομος χοροστάτησε κατά τή 
διάρκεια τοῦ Ὄρθρου καί τέλεσε τή Θεία Λειτουργία στόν Ἱερό Ναό Ἁγίου 
Μάμαντος Συνοικ. Α’ Κοκκινοτριμιθιᾶς.

ΚΥΡΙΑΚΗ
5 ΜΑΡΤΙΟΥ 2017

(ΤΗΣ ΟΡΘΟΔΟΞΙΑΣ)

Τέλεσε τόν Ὄρθρο, τή Θεία Λειτουργία καί εὐλόγησε τή Θρονική 
Ἐπιτροπή, στόν ἱερό Μητροπολιτικό Ναό Ἀποστόλου Βαρνάβα τῆς Ἱερᾶς 
Μητροπόλεως Κυρηνείας στήν Κοκκινοτριμιθιά.

ΤΕΤΑΡΤΗ
8 ΜΑΡΤΙΟΥ 2017

Παρέστη σε ἐκδήλωση γιά τίς Κερυνειώτισσες Γυναίκες στό Ξενοδοχεῖο 
St. Raphael στή Λεμεσό.

ΚΥΡΙΑΚΗ
12 ΜΑΡΤΙΟΥ 2017

Χοροστάτησε κατά τή διάρκεια τοῦ Ὄρθρου καί τέλεσε τή Θεία Λειτουργία 
στόν ἱερό ναό Τιμίου Σταυροῦ Λευκάρων.  Κατέθεσε στεφάνι στήν 
ἀναμνηστική πλάκα που ἀπεκαλύφθη μετά τό μνημόσυνο τοῦ μακαριστοῦ 
Μιχάλη Ἀνδρέα-Φτωχοῦ ἀπό τόν Ἅγιο Ἀμβρόσιο Κερύνειας.

ΣΑΒΒΑΤΟ
18 ΜΑΡΤΙΟΥ 2017

Παρέστη στό Συνέδριο τῆς Παγκυπρίου Ἑνώσεως Ἑλλήνων Θεολόγων στήν 
Ἱερά Μητρόπολη Λεμεσοῦ.  Τέλεσε τήν κηδεία τοῦ Ἀγνοουμένου Ἀνδρέα 
Θεοδώρου στόν Ἱ.Ναό Ἁγίου Στυλιανοῦ στή Λινόπετρα. 

ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗ  ΚΥΡΗΝΕΙΑΣ  ΧΡΟΝΙΚΑ ΜΑΡΤΙΟΥ
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ΣΑΒΒΑΤΟ
18 ΜΑΡΤΙΟΥ 2017

Παρευρέθη σέ συνάντηση Λαπηθιωτῶν στή Λευκωσία.  Χοροστάτησε κατά 
τή διάρκεια τοῦ ἑσπερινοῦ στόν Ἱερό Μητροπολιτικό Ναό Ἀποστ.Βαρνάβα 
στήν Κοκκινοτριμιθιά.

ΚΥΡΙΑΚΗ
19 ΜΑΡΤΙΟΥ 2017

Χοροστάτησε κατά τή διάρκεια τοῦ Ὄρθρου καί τέλεσε τή Θεία Λειτουργία 
στόν Ἱερό Ναό Ἁγίου Νεοφύτου Ἀνθούπολης.

ΤΡΙΤΗ
21 ΜΑΡΤΙΟΥ 2017

Παρέστη σέ Συνεδρία τῆς Ἐπιτροπῆς Προσφύγων - Ἐγκλωβισμένων 
-Ἀγνοουμένων – Παθόντων,  τῆς Βουλῆς τῶν Ἀντιπροσώπων.

ΤΕΤΑΡΤΗ
22 ΜΑΡΤΙΟΥ 2017

Παρέστη σε τσάϊ τοῦ Ὁμίλου Γυναικῶν Ἐπαρχίας Κερύνειας στό Προεδρικό 
Μέγαρο.

ΣΑΒΒΑΤΟ
25 ΜΑΡΤΙΟΥ 2017

Χοροστάτησε κατά τή διάρκεια τοῦ Ὄρθρου καί τέλεσε τή Θεία Λειτουργία 
στόν Ἱερό Μητροπολιτικό Ναό Ἀποστ. Βαρνάβα στήν Κοκκινοτριμιθιά.  

ΚΥΡΙΑΚΗ
26 ΜΑΡΤΙΟΥ 2017

Χοροστάτησε κατά τή διάρκεια τοῦ Ὄρθρου καί τέλεσε τή Θεία Λειτουργία 
στόν Ἱερό Ναό Ἁγίου Μάμαντος Λεμεσοῦ.

ΤΡΙΤΗ
28 ΜΑΡΤΙΟΥ 2017

Ὁμίλησε γιά τή Μεγάλη Ἑβδομάδα   στή ραδιοφωνική ἐκπομπή τῆς κας 
Ἑλένης Λουκᾶ στό Ρ.Ι.Κ..  Παρευρέθη στις ἐκλογές τῆς Παγκύπριας 
Ὁμοσπονδίας Συνδέσμων Εὐημερίας Ἡλικιωμένων στή Λάρνακα.

ΤΕΤΑΡΤΗ
29 ΜΑΡΤΙΟΥ 2017

Παρευρέθη σε ἐκδήλωση γιά τις ἐθνικές ἐπετείους στό Πολιτιστικό Ἵδρυμα 
Καραβιωτῶν στόν Στρόβολο.

Κατά τή διάρκεια τοῦ μηνός Μαρτίου 2017 τέλεσε Ἑσπερινούς καί τίς ἀκολουθίες τῶν 
Χαιρετισμῶν σέ Ἱερούς Ναούς τῆς ἐλεύθερης Κύπρου.

ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗ ΚΥΡΗΝΕΙΑΣ ΚΥΡΙΟΥ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΥ 
 ΧΡΟΝΙΚΑ ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2017

      Ζ Ζ Ζ
ΚΥΡΙΑΚΗ

2 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2017

Ὁ Πανιερώτατος Μητροπολίτης Κυρηνείας κύριος Χρυσόστομος 
χοροστάτησε κατά τή διάρκεια τοῦ Ὄρθρου καί τέλεσε τήν Θεία Λειτουργία 
καί τό μνημόσυνο τοῦ μ. Ἀρχιμανδρίτη Νικολάου Σιδερᾶ στόν Ἱερό Ναό 
Ἁγίου Στυλιανοῦ Λινόπετρας.

ΤΡΙΤΗ 
4 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2017

Ἐδέχθη τὸν Πρέσβυ τῆς Αὐστρίας στό προσωρινό οἴκημα τῆς Ἱερᾶς 
Μητροπόλεως, καί παρευρέθη σέ παρουσίαση βιβλίου στό Μιτσερό.

ΤΕΤΑΡΤΗ
5 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2017

Κήρυξε τήν ἔναρξη καί μίλησε σε μαθητικό Συνέδριο γιά τήν Κερύνεια 
στό Λύκειο Κύκκου Α΄ (Ἔγκωμη).  Παρέστη στή Γενική Συνέλευση τοῦ 
Φιλοτελικοῦ Ὁμίλου Κερύνειας καί κατόπιν σε διάλεξη τοῦ Λαογραφικοῦ 
Ὁμίλου καί τοῦ Συμβουλίου Νεολαίας Δήμου Λαπήθου μέ θέμα τήν 
παραδοσιακή μαχαιροποιΐα.  

ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗ  ΚΥΡΗΝΕΙΑΣ  ΧΡΟΝΙΚΑ ΑΠΡΙΛΙΟΥ
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ΣΑΒΒΑΤΟ ΛΑΖΑΡΟΥ
8 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2017

Χοροστάτησε κατά τήν διάρκεια τοῦ Ὄρθρου καί τέλεσε τή Θεία Λειτουργία 
στόν ἱερό κοιμητηριακό ναό Ἁγίου Λαζάρου στήν Ἀγλαντζιά.  Τό ἀπόγευμα 
παρευρέθη στή λιτάνευση τῶν Ἁγίων Λειψάνων καί τῆς Εἰκόνος τοῦ Ἁγίου 
Λαζάρου στή Λάρνακα.

ΜΕΓΑΛΗ ΕΒΔΟΜΑΔΑ
9 - 16 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2017

Τέλεσε τίς ἀκολουθίες τῆς Μεγάλης Ἑβδομάδας καί Πάσχα στόν Ἱερό 
Μητροπολιτικό Ναό Ἀποστόλου Βαρνάβα στήν Κοκκινοτριμιθιά. 

ΔΕΥΤΕΡΑ 
ΔΙΑΚΑΙΝΗΣΙΜΟΥ 
17 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2017

Τέλεσε δέηση στήν Ἐκκλησία Παναγίας Γλυκιώτισσας στή Λεμεσό γιά 
Καραβιώτες καί φίλους.  Τό ἀπόγευμα τέλεσε τόν Ἑσπερινό στήν Ἱερά Μονή 
Ἁγίου Ραφαήλ Ξυλοτύμπου.

ΤΡΙΤΗ ΔΙΑΚΑΙΝΗΣΙΜΟΥ 
18 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2017

Τέλεσε τή Θεία Λειτουργία μέ πρόσφυγες τῆς Σκυλλούρας στόν Ἱερό Ναό 
Ἁγίας Εἰρήνης Χρυσοβαλάντου στήν Ἀνθούπολη καί ἀκολούθως παρευρέθη 
σε ἐκδήλωση προς τιμήν πεσόντων Μυρτιωτῶν.  

ΣΑΒΒΑΤΟ 
ΔΙΑΚΑΙΝΗΣΙΜΟΥ
22 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2017

Ἑσπερινός στόν Ἱερό Ναό Ἁγίου Γεωργίου Μάμμαρι, μέ δέηση γιά τους 
πρόσφυγες Κερύνειας καί κατεχόμενων χωριῶν, ὡς καί  Κοκκινοτριμιθιᾶς 
– Μάμμαρη.

ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΟΥ ΘΩΜΑ 
23 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2017

Τέλεσε τή Θεία Λειτουργία στόν Ἱερό Ναό Ἀποστόλου Βαρνάβα καί 
Ἁγίου Μακαρίου Δασούπολης.  Παρευρέθη σέ πασχαλινή συνεστίαση - 
ἐπανασύνδεση Κερυνειωτῶν στό προσωρινό οἴκημα τοῦ Δήμου Κερύνειας, 
μέ ἀναβίωση ἐθίμων τῆς κατεχόμενης πόλης μας.

ΤΡΙΤΗ
25 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2017

Παρευρέθη στό 26ο Συνέδριο τοῦ Παγκύπριου Συντονιστικοῦ Συμβουλίου 
Εὐημερίας μέ θέμα «Ἐθελοντική Ἀνθρωπιστική Βοήθεια ἐντός καί ἐκτός 
Κύπρου».

ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΩΝ 
ΜΥΡΟΦΟΡΩΝ 

30 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2017

Χοροστάτησε κατά τή διάρκεια τοῦ Ὄρθρου καί τέλεσε τή Θεία Λειτουργία 
στόν ἱερό ναό Ἁγίου Φιλίππου στά Λατσιά, μέ τήν Εἰκόνα τῆς Παναγίας 
Θερμιώτισσας.  Ἀκολούθως παρέστη σε συνεστίαση τοῦ Σωματείου 
«Ἀδούλωτη Κερύνεια» στήν Πάφο.

ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗ ΛΕΜΕΣΟΥ ΚΥΡΙΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ
 ΧΡΟΝΙΚΑ ΜΑΡΤΙΟΥ 2017

Ζ Ζ Ζ
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ

3 ΜΑΡΤΙΟΥ 2017

Ὁ Πανιερώτατος Μητροπολίτης Λεμεσοῦ κύριος Ἀθανάσιος χοροστάτησε 
καί ἀνέγνωσε τήν Α’ Στάση τῶν Χαιρετισμῶν πρός τήν Ὑπεραγία Θεοτόκο 
στόν ἱερό ναό Παναγίας Τριχερούσας.

ΚΥΡΙΑΚΗ
5 ΜΑΡΤΙΟΥ 2017

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

ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗ  ΛΕΜΕΣΟΥ  ΧΡΟΝΙΚΑ MAΡΤΙΟΥ



222

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
10 ΜΑΡΤΙΟΥ 2017

Χοροστάτησε καί ἀνέγνωσε τή Β’ Στάση τῶν Χαιρετισμῶν πρός τήν Ὑπεραγία 
Θεοτόκο στόν ἱερό ναό Ἁγίου Μάμαντος τῆς κοινότητας Τραχωνίου.

ΚΥΡΙΑΚΗ
12 ΜΑΡΤΙΟΥ 2017

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

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
17 ΜΑΡΤΙΟΥ 2017

Χοροστάτησε καί ἀνέγνωσε τή Γ’ Στάση τῶν Χαιρετισμῶν πρός τήν 
Ὑπεραγία Θεοτόκο στόν ἱερό ναό Παναγίας Γλυκιώτισσας.

ΚΥΡΙΑΚΗ
19 ΜΑΡΤΙΟΥ 2017

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

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 
24 ΜΑΡΤΙΟΥ 2017

Χοροστάτησε κατά τήν ἀκολουθία τοῦ ἑσπερινοῦ καί ἀκολούθως ἀνέγνωσε 
τήν Δ’ Στάση τῶν Χαιρετισμῶν πρός τήν Ὑπεραγία Θεοτόκο στόν ἱερό ναό 
Εὐαγγελισμοῦ τῆς κοινότητας Λόφου.

ΣΑΒΒΑΤΟ
25 ΜΑΡΤΙΟΥ 2017

Τέλεσε τή Θεία Λειτουργία στόν πανηγυρίζοντα καθεδρικό ναό Ἁγίας 
Νάπας Λεμεσοῦ καί ἀκολούθως προεξῆρχε Δοξολογίας μέ τήν εὐκαιρία τῆς 
ἐπετείου τὴς Ἐθνικῆς Παλιγγενεσίας τῆς 25ης Μαρτίου 1821 στόν ἴδιο ναό.

ΚΥΡΙΑΚΗ
26 ΜΑΡΤΙΟΥ 2017

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

ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗ ΛΕΜΕΣΟΥ ΚΥΡΙΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ
 ΧΡΟΝΙΚΑ ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2017

Ζ Ζ Ζ 

ΚΥΡΙΑΚΗ
2 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2017

Ὁ Πανιερώτατος Μητροπολίτης Λεμεσοῦ κύριος Ἀθανάσιος τέλεσε τή Θεία 
Λειτουργία στόν ἱ. ναό Ἁγίου Σάββα Ὕψωνα.
Χοροστάτησε κατά τήν ἀκολουθία τοῦ κατανυκτικοῦ ἑσπερινοῦ στόν 
μητροπολιτικό ναό Παναγίας Παντανάσσης (Καθολικῆς).

ΣΑΒΒΑΤΟ
8 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2017 Τέλεσε τή Θεία Λειτουργία στόν ἱ. ναό Ἁγίου Νικολάου Λεμεσοῦ.

ΚΥΡΙΑΚΗ
9 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2017

Τέλεσε τή Θεία Λειτουργία στόν ἱ. ναό Ἁγίου Ἰωάννου τοῦ Ἐλεήμονος.
Χοροστάτησε κατά τήν Ἀκολουθία τοῦ Νυμφίου στόν ἱ.ναό Ἁγίων Παϊσίου 
Ἁγιορείτου καί Ἀρσενίου Καππαδόκου.

ΜΕΓΑΛΗ ΔΕΥΤΕΡΑ
10 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2017

Χοροστάτησε κατά τήν Ἀκολουθία τοῦ Νυμφίου στόν ἱ.ναό Ἁγίου 
Στυλιανοῦ Συνοικισμοῦ Λινόπετρας.

ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗ  ΛΕΜΕΣΟΥ  ΧΡΟΝΙΚΑ ΑΠΡΙΛΙΟΥ
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ΜΕΓΑΛΗ ΤΡΙΤΗ
11 ΑΠΡΙΛΙΟΥ

Χοροστάτησε κατά τήν Ἀκολουθία τοῦ Νυμφίου στόν ἱ.ναό Ἀποστόλων 
Πέτρου καί Παύλου Λεμεσοῦ.

ΜΕΓΑΛΗ ΤΕΤΑΡΤΗ
12 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2017

Χοροστάτησε κατά τήν Ἀκολουθία τοῦ Ἱεροῦ Νιπτῆρος στόν ἱ.ναό Ἁγίου 
Νεκταρίου.

ΜΕΓΑΛΗ ΠΕΜΠΤΗ
13 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2017

Τέλεσε τή Θεία Λειτουργία στόν ἱ.ναό Ἀποστόλου Βαρνάβα Συνοικισμοῦ 
Ἁγ. Ἰωάννη.
Χοροστάτησε κατά τήν Ἀκολουθία τῶν Ἁγίων Παθῶν στόν μητροπολιτικό 
ναό Παναγίας Παντανάσσης (Καθολικῆς).

ΜΕΓΑΛΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
14 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2017

Χοροστάτησε κατά τήν Ἀκολουθία τῶν Μεγάλων Ὡρῶν, τοῦ Ἑσπερινοῦ καί 
τῆς Ἀποκαθηλώσεως στόν ἱ.ναό Ἁγίας Μαρίνας Συνοικισμοῦ Καψάλου.
Χοροστάτησε κατά τήν Ἀκολουθία τοῦ Ἐπιταφίου στόν Καθεδρικό ναό 
Ἁγίας Νάπας.

ΜΕΓΑ ΣΑΒΒΑΤΟ
15 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2017 Τέλεσε τή Θεία Λειτουργία στόν ἱ.ναό Ἁγίας Βαρβάρας (Ζακακίου).

ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΟΥ ΠΑΣΧΑ
16 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2017

Τέλεσε  τή Θεία Λειτουργία στόν  ἱ. ναό Ἁγίου Νικολάου Κλωναρίου. 
Κατά τήν Ἀκολουθία τοῦ Μεγάλου Ἑσπερινοῦ τοῦ Πάσχα χοροστάτησε 
στόν μητροπολιτικό ναό Παναγίας Παντανάσσης (Καθολικῆς).

ΤΡΙΤΗ
18 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2017

Προεξῆρχε Ἀρχιερατικοῦ Συλλείτουργου μετά τῶν Θεοφιλεστάτων 
Ἐπισκόπων Ἀμαθοῦντος Νικολάου, Λήδρας Ἐπιφανίου καί Νεαπόλεως 
Πορφυρίου στήν ἱ. μονή Παναγίας τοῦ Μαχαιρᾶ.

ΠΕΜΠΤΗ
20 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2017

Τέλεσε τή Θεία Λειτουργία στήν ἱ. Σκήτη Ἀναστάσεως τοῦ Σωτῆρος τῆς 
κοινότητας Βουνίου.

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
21 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2017

Συμμετέσχε σέ Ἀρχιερατικό Συλλείτουργο, προεξάρχοντος τοῦ Σεβασμιωτάτου 
Μητροπολίτου Ἀχαΐας κ.κ. Ἀθανασίου, στόν ἱ.ναό Ζωοδόχου Πηγῆς τῆς 
κοινότητας Ζωοπηγῆς.

ΣΑΒΒΑΤΟ
22 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2017

Τέλεσε τή Θεία Λειτουργία στόν ἱερό ναό Ἁγίου Νικολάου Κ. Πολεμιδιῶν 
κατά τή διάρκεια τῆς ὁποίας χειροτόνησε σέ διάκονο τόν κ.Μαρῖνο Κάσια.
Χοροστάτησε κατά τήν ἀκολουθία τοῦ ἑσπερινοῦ στόν ἱ.ναό Ἁγίου Γεωργίου 
Χαβούζας.

ΚΥΡΙΑΚΗ
23 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2017

Τέλεσε τή Θεία Λειτουργία στόν ἱ.ναό Ἁγίου Γεωργίου τῆς κοινότητας 
Γεράσας.

ΔΕΥΤΕΡΑ
24 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2017

Τέλεσε τή Θεία Λειτουργία κατά τή διάρκεια ἀγρυπνίας στήν ἱ. μονή 
Συμβούλου Χριστοῦ Ἐπισκοπῆς.

ΚΥΡΙΑΚΗ
30 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2017 Τέλεσε τή Θεία Λειτουργία στήν ἱ. μονή Ἁγίου Νικολάου τῶν Γάτων.

 

ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗ  ΛΕΜΕΣΟΥ  ΧΡΟΝΙΚΑ ΑΠΡΙΛΙΟΥ
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ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗ ΜΟΡΦΟΥ ΚΥΡΙΟΥ ΝΕΟΦΥΤΟΥ
 ΧΡΟΝΙΚΑ ΜΑΡΤΙΟΥ 2017

Ζ Ζ Ζ
ΔΕΥΤΕΡΑ

6 ΜΑΡΤΙΟΥ 2017
Ὁ Πανιερώτατος Μητροπολίτης Μόρφου κ. Νεόφυτος μίλησε στοὺς 
μαθητὲς τοῦ Δημοτικοῦ Σχολείου Ἀκακίου.

ΤΕΤΑΡΤΗ
8 ΜΑΡΤΙΟΥ 2017

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

ΠΕΜΠΤΗ
9 ΜΑΡΤΙΟΥ 2017

Δέχθηκε τὸν νεοεκλεγέντα Δήμαρχο Μόρφου κ. Βίκτωρα Χατζηαβραάμ, 
συνοδευόμενο ἀπὸ τὸ Δημοτικὸ Συμβούλιο. 

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
10 ΜΑΡΤΙΟΥ 2017 Μίλησε στοὺς μαθητὲς τοῦ Δημοτικοῦ Σχολείου Κακοπετριᾶς.

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
10 ΜΑΡΤΙΟΥ 2017

Προέστη τῆς Ἀκολουθίας τῶν Χαιρετισμῶν τῆς Θεοτόκου καὶ ἀνέγνωσε τὴν 
Β' στάση αὐτῶν στὴν ἱερὰ μονὴ Παναγίας Ἄρακα στὰ Λαγουδερά.

ΚΥΡΙΑΚΗ
12 ΜΑΡΤΙΟΥ 2017

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

ΤΡΙΤΗ
14 ΜΑΡΤΙΟΥ 2017 Μίλησε στοὺς μαθητὲς τοῦ Δημοτικοῦ Σχολείου Περιστερώνας (Μόρφου).

ΤΕΤΑΡΤΗ
15 ΜΑΡΤΙΟΥ 2017

Προέστη τῆς Ἐξοδίου Ἀκολουθίας τῆς μακαριστῆς Μαρίκας Χατζηγιάννη, 
στὸν ἱερὸ ναὸ Παναγίας στὸ Ακάκι.

ΠΕΜΠΤΗ
16 ΜΑΡΤΙΟΥ 2017 Μίλησε στοὺς μαθητὲς τοῦ Δημοτικοῦ Σχολείου Ὀρούντας.

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
17 ΜΑΡΤΙΟΥ 2017

Προέστη τῆς Ἀκολουθίας τῶν Χαιρετισμῶν τῆς Θεοτόκου καὶ ἀνέγνωσε 
τὴν Γ' στάση αὐτῶν στὸν ἱερὸ ναὸ ἁγίας Βαρβάρας, στὴν κοινότητα  Οἴκου 
(Μαραθάσας).

ΣΑΒΒΑΤΟ
18 ΜΑΡΤΙΟΥ 2017 Μίλησε σὲ παγκοινοτικὴ συγκέντρωση τῆς κοινότητας Ἀκακίου.

ΚΥΡΙΑΚΗ
19 ΜΑΡΤΙΟΥ 2017

Τέλεσε τὴ Θεία Λειτουργία καὶ κήρυξε τὸν θεῖο λόγο στὸ πανηγυρίζον ἱερὸ 
παρεκκλήσιο Τιμίου Σταυροῦ, στὴν κοινότητα  Τεμβριᾶς.

ΔΕΥΤΕΡΑ
20 ΜΑΡΤΙΟΥ 2017 Μίλησε στοὺς μαθητὲς τοῦ Περιφερειακοῦ Δημοτικοῦ Σχολείου Ἀσίνου.

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
24 ΜΑΡΤΙΟΥ 2017

Δέχθηκε τὸν νέο Ἀστυνομικὸ Διευθυντὴ Μόρφου κ. Γιαννάκη Χαρα-
λάμπους, συνοδευόμενο ἀπὸ τὸν Ἀστυνόμο κ. Κώστα Γεωργίου. 

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
24 ΜΑΡΤΙΟΥ 2016

Προέστη τῆς Ἀκολουθίας τοῦ πανηγυρικοῦ Ἑσπερινοῦ τῆς ἑορτῆς τοῦ 
Εὐαγγελισμοῦ τῆς Θεοτόκου, ἀνέγνωσε τὴν Δ´ στάση τῶν Χαιρετισμῶν 
τῆς Θεοτόκου καὶ κήρυξε τὸν θεῖο λόγο στὸν πανηγυρίζοντα ἱερὸ ναὸ τῆς 
Παναγίας στὴν κοινότητα Ἀκακίου.

ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗ  ΜΟΡΦΟΥ  ΧΡΟΝΙΚΑ  ΜΑΡΤΙΟΥ
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ΣΑΒΒΑΤΟ
25 ΜΑΡΤΙΟΥ 2017

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

ΚΥΡΙΑΚΗ
26 ΜΑΡΤΙΟΥ 2017

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

ΠΕΜΠΤΗ
30 ΜΑΡΤΙΟΥ 2017

Προέστη τῆς Ἐξοδίου Ἀκολουθίας τῆς μακαριστῆς Μαρίας Ἐδμόντου, στὸν 
ἱερὸ ναὸ Ἁγίας Μαρίνας στὴν Εὐρύχου.

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
31 ΜΑΡΤΙΟΥ 2017

Προέστη τῆς Ἀκολουθίας τοῦ Ἀκαθίστου Ὕμνου τῆς Θεοτόκου στὸν ἱερὸ 
ναὸ Παναγίας, στὴν κοινότητα  Γαλάτας.

ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗ ΜΟΡΦΟΥ ΚΥΡΙΟΥ ΝΕΟΦΥΤΟΥ
 ΧΡΟΝΙΚΑ ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2017

Ζ Ζ Ζ
ΣΑΒΒΑΤΟ

1 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2017

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

ΚΥΡΙΑΚΗ
2 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2017

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

ΔΕΥΤΕΡΑ
3 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2017 Μίλησε στοὺς μαθητὲς καὶ μαθήτριες τοῦ Δημοτικοῦ Σχολείου Ἀστρομερίτη.

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
6 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 201

Μίλησε στοὺς μαθητὲς καὶ μαθήτριες τοῦ Περιφερειακοῦ Γυμνασίου 
Ἀκακίου.

ΣΑΒΒΑΤΟ
8 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2017

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

ΣΑΒΒΑΤΟ
8 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2017

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

ΚΥΡΙΑΚΗ
9 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2017

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

ΚΥΡΙΑΚΗ
9 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2017

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

ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗ  ΜΟΡΦΟΥ  ΧΡΟΝΙΚΑ  ΑΠΡΙΛΙΟΥ
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ΜΕΓΑΛΗ ΔΕΥΤΕΡΑ
10 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2017

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

ΜΕΓΑΛΗ ΤΡΙΤΗ
11 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2017

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

ΜΕΓΑΛΗ ΤΕΤΑΡΤΗ
12 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2017

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

ΜΕΓΑΛΗ ΠΕΜΠΤΗ
12 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2017

Προέστη τῆς ἐξοδίου Ἀκολουθίας τοῦ μακαριστοῦ ἱερέως π. Ἀνδρέα 
Ἀθανασίου, ἐφημερίου τῶν κοινοτήτων Ἀληθινοῦ καί Λειβαδιῶν (Πιτσιλιᾶς) 
στὸν ἱερὸ ναὸ Ἁγίου Μάμαντος στὸ Ἀληθινοῦ.

ΜΕΓΑΛΗ ΠΕΜΠΤΗ
12 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2017

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

ΜΕΓΑΛΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
13 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2017

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

ΜΕΓΑΛΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
14 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2017

Προέστη τῆς Ἀκολουθίας τοῦ Ἐπιταφίου καὶ τῶν Ἐγκωμίων στὴν ἱερὰ μονὴ 
τοῦ Ἁγίου Νικολάου παρὰ τὴν Ὀρούντα.

ΜΕΓΑ ΣΑΒΒΑΤΟΝ
 15 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2017

Τέλεσε τὴ Θεία Λειτουργία τῆς Πρώτης Ἀναστάσεως καὶ κήρυξε τὸν θεῖο 
λόγο στὸν ἱερὸ ναὸ Ἁγίου Παντελεήμονος στὴν κοινότητα Κακοπετριᾶς.

ΑΓΙΟΝ ΠΑΣΧΑ
16 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2017

Χοροστάτησε κατὰ τὴν Ἀκολουθία τοῦ Ὄρθρου καὶ τέλεσε τὴ Θεία 
Λειτουργία τῆς Κυριακῆς τοῦ Πάσχα στὸν ἱερὸ ναὸ Ἁγίου Γεωργίου στὴν 
κοινότητα Εὐρύχου.

ΑΓΙΑ ΚΥΡΙΑΚΗ
ΑΓΙΟΝ ΠΑΣΧΑ

 16 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2017

Προέστη τῆς πανηγυρικῆς Ἀκολουθίας τοῦ Ἑσπερινοῦ τῆς Ἀγάπης στὸν 
ἱερὸ ναὸ Ἁγίου Γεωργίου στὴν κοινότητα Εὐρύχου.

ΔΕΥΤΕΡΑ
ΤΟΥ ΠΑΣΧΑ

17 ΑΟΡΙΛΙΟΥ 2017

Προέστη τῆς πανηγυρικῆς ἀναστάσιμης Θείας Λειτουργίας καὶ κήρυξε 
τὸν θεῖο λόγο στὸν ἱερὸ ναὸ τοῦ Ἁγίου Γεωργίου στὴν κοινότητα Ἁγίου 
Γεωργίου (Καυκάλου).

ΛΑΜΠΡΟΤΡΙΤΗ
18 ΑΟΡΙΛΙΟΥ 2017

Προέστη τῆς πανηγυρικῆς ἀναστάσιμης Θείας Λειτουργίας καὶ κήρυξε 
τὸν θεῖο λόγο στὸ ἱερὸ παρεκκλήσιο τοῦ Ἁγίου Μοδέστου στὴν κοινότητα 
Ἀστρομερίτη.

ΤΕΤΑΡΤΗ ΤΟΥ ΠΑΣΧΑ
20 ΑΟΡΙΛΙΟΥ 2017

Προέστη τῆς πανηγυρικῆς ἀναστάσιμης Θείας Λειτουργίας στὸ ἱερὸ 
Ἡσυχαστήριο τοῦ Ὁσίου Σεραφεὶμ τοῦ Σαρὼφ στὴ Σκουριώτισσα.

ΣΑΒΒΑΤΟ
22 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2017

Συμμετεῖχε σὲ προσκυνηματικὴ ἐκδρομή, τὴν ὁποία ὀργάνωσε ὁ Δῆμος 
Μόρφου, μὲ ἄτομα τῆς τρίτης ἡλικίας καταγόμενα ἀπὸ τὴ Μόρφου, στὸν 
ἱερὸ προσκυνηματικὸ ναὸ τοῦ Ὁσίου Ξενοφῶντος  Ἐξωρινοῦ στὸν Μαζωτό. 

ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗ  ΜΟΡΦΟΥ  ΧΡΟΝΙΚΑ  ΑΠΡΙΛΙΟΥ
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ΚΥΡΙΑΚΗ
 23 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2017

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

ΣΑΒΒΑΤΟ
25 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2017

Συνόδευσε τὸν Διευθυντὴ καὶ τοὺς φοιτητὲς τῆς Ἱερατικῆς Σχολῆς 
«Ἀπόστολος Βαρνάβας» σὲ προσκυνηματική τους ἱεραποδημία σὲ 
προσκυνήματα τῆς μητροπολιτικῆς περιφέρειας Μόρφου καὶ τὸ μεσημέρι 
τοὺς παρέθεσε γεῦμα στὸν χῶρο τῆς Κατασκήνωσης τῆς Μητροπόλεως 
παρὰ τὴν ἱερὰ μονὴ Ἁγίου Ἰωάννη Λαμπαδιστῆ στὸν Καλοπαναγιώτη. 

ΠΕΜΠΤΗ
27 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2017

Συμμετέσχε στὴν 5η Συνάντηση (γιὰ τὸ ἀκαδημαϊκὸ ἔτος 2016-2017) τοῦ 
Ἐπιμορφωτικοῦ Σεμιναρίου Κλήρου τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Μόρφου, μὲ 
θέμα, «Ἡ Ἐκκλησία ὡς Σῶμα Χριστοῦ», μὲ εἰσηγητὴ τὸν Αἰδεσιμολογιώτατο 
Πρεσβύτερο π. Παναγιώτη Ματθαίου.

ΚΥΡΙΑΚΗ
30 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2017

Τέλεσε τὴ Θεία Λειτουργία καὶ κήρυξε τὸν θεῖο λόγο στὸν πανηγυρίζοντα 
ἱερὸ ναὸ τῆς Παναγίας τῆς «Ἀπολυτρώσεως τῶν ἐξηρτημένων» στὴν 
κοινότητα Κανναβιῶν.

ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΑΣ ΚΑΙ ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΥ ΚΥΡΙΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ
ΧΡΟΝΙΚΑ ΜΑΡΤΙΟΥ  2017

Ζ Ζ Ζ
ΤΕΤΑΡΤΗ

01 ΜΑΡΤΙΟΥ 2017

Ο Πανιερώτατος Μητροπολίτης Κωνσταντίας κ. Βασίλειος παρέστη 
στην παρουσίαση του βιβλίου του κ. Γιάννη Καρεκλά «Κυπριακό 1950-
1974 Δίκαιες Αξιώσεις – Λάθος Επιλογές», που πραγματοποιήθηκε στο 
Δημαρχείο Παραλίμνιου.  

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
03 ΜΑΡΤΙΟΥ 2017

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

ΚΥΡΙΑΚΗ
05 ΜΑΡΤΙΟΥ 2017

Τέλεσε τη Θεία Λειτουργία στον Μητροπολιτικό Ναό Αγίου Γεωργίου 
Παραλιμνίου και τέλεσε την εις πρεσβύτερο χειροτονία του Διακόνου 
Φιλίππου Φιλίππου. 

ΤΕΤΑΡΤΗ 08  -ΤΡΙΤΗ 14 
ΜΑΡΤΙΟΥ 2017

Μετέβη στη Γενεύη – Ελβετίας για συμμετοχή και εκπροσώπηση της 
Εκκλησίας της Κύπρου στην επιτροπή ανοικοδόμησης του Παγκοσμίου 
Συμβουλίου Εκκλησιών.

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
17 ΜΑΡΤΙΟΥ 2017

Προέστη της Ακολουθίας της Γ΄ Στάσης των Χαιρετισμών στον Ιερό Ναό 
Αγίας Βαρβάρας στο Παραλίμνι . 

ΚΥΡΙΑΚΗ
19 ΜΑΡΤΙΟΥ 2017

Τέλεσε τη Θεια Λειτουργία στον Μητροπολιτικό Ναό Αγίου  Γεωργίου Παραλιμνίου 
και προέστη του ετήσιου μνημόσυνο των διατελεσάντων Ιερέων, Επιτρόπων, 
Ιεροψαλτών, Νεωκόρων, Φροντιστών και Βοηθών του Ναού και το μνημόσυνο 
των αποθανόντων μελών του Κηπουρικού Συλλόγου Παραλιμνίου Μακάριος ο Γ'. 
Στο τέλος της Θείας Λειτουργίας ο Πανιερώτατος προχείρισε σε αναγνώστες τους 
κ. Δημήτρη Φωτίου και Ιωάννη Μέρτακκα, οι οποίοι διακονούν στον ναό.

ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗ  ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΑΣ ΚΑΙ ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΥ  ΧΡΟΝΙΚΑ  ΜΑΡΤΙΟΥ
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ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
24 ΜΑΡΤΙΟΥ 2017

Προέστη της Ακολουθίας της Δ΄ Στάσης των Χαιρετισμών στον Ιερό Ναό 
Παναγίας Ελεούσης στο Λιοπέτρι. Στο τέλος του εσπερινού προχείρισε σε 
πνευματικό τον εφημέριο του ναού Πρεσβ. Ανδρέα Ηλία.

ΣΑΒΒΑΤΟ
25 ΜΑΡΤΙΟΥ 2017

Προέστη της Θείας Λειτουργίας στον Μητροπολιτικό Ναό Αγίου Γεωργίου 
Παραλιμνίου και της Δοξολογίας για την Εθνική Επέτειο. Την Κυβέρνηση 
εκπροσώπησε ο Υπουργός Άμυνας κ. Χριστόφορος Φωκαΐδης και τον 
πανηγυρικό της ημέρας εκφώνησε ο Αντώνης Θεοδώρου, Διευθυντής 
Τεχνικής Σχολής Παραλιμνίου .  

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
31 ΜΑΡΤΙΟΥ 2017

Προέστη της Ακολουθίας του Ακαθίστου Ύμνου στον Μητροπολιτικό Ναό 
Αγίου Γεωργίου Παραλιμνίου.

ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΑΣ ΚΑΙ ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΥ ΚΥΡΙΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ
ΧΡΟΝΙΚΑ  ΑΠΡΙΛΙΟΥ  2017

      Ζ Ζ Ζ
ΣΑΒΒΑΤΟ

01 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2017

Ο Πανιερώτατος Μητροπολίτης Κωνσταντίας και Αμμοχώστου κ. Βασίλειος 
προέστη της Δοξολογίας για την Εθνική Επέτειο της 1ης Απριλίου. Την 
Κυβέρνηση εκπροσώπησε ο Υπουργός Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης 
και Περιβάλλοντος  κ. Νίκος Κουγιάλης, ο οποίος εκφώνησε και τον 
πανηγυρικό της ημέρας.

ΚΥΡΙΑΚΗ
 02 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2017

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

ΚΥΡΙΑΚΗ 
09 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2017

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

ΔΕΥΤΕΡΑ 
10 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2017

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

ΤΡΙΤΗ 
11 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2017

Απόγευμα: Προέστη της Ακολουθίας του Νυμφίου στον Ιερό Ναό Αγίων 
Πάντων Δερύνειας.

ΤΕΤΑΡΤΗ 
12 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2017

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

ΠΕΜΠΤΗ
 13 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2017

Πρωί: : Προέστη της Θείας Λειτουργίας στον Ιερό Ναό Παναγίας Τραχιάς 
στο Δασάκι Άχνας. 
Απόγευμα:  Προέστη της Ακολουθίας των Παθών στον Ιερό Ναό  Αγίας 
Βαρβάρας Παραλιμνίου.

ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗ  ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΑΣ ΚΑΙ ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΥ  ΧΡΟΝΙΚΑ  ΑΠΡΙΛΙΟΥ
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ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
 14 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2017

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

ΣΑΒΒΑΤΟ 
15 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2017

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

ΚΥΡΙΑΚΗ
 16 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2017

Χοροστάτησε του Εσπερινού  της Αγάπης στον Μητροπολιτικό Ναό Αγίου 
Γεωργίου Παραλιμνίου, το Ευαγγέλιο αναγνώσθηκε σε διάφορες γλώσσες.   
Απόγευμα: Παρέστη στην Πασχαλινή εκδήλωση στην πλατεία της 
Μητροπόλεως στο Παραλίμνι.

ΤΕΤΑΡΤΗ 
19 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2017

Παρέστη στο Α΄ Επιστημονικό Συνέδριο που διοργάνωσε η Ιερά 
Μητροπόλη Τριμυθούντος με θεμα: Εκκλησιαστική Ιστορία και Παράδοση

ΣΑΒΒΑΤΟ
 22 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2017

Χοροστάτησε κατά την ακολουθία του εσπερινού στον πανηγυρίζοντα 
Μητροπολιτικό Ναό Αγίου Γεωργίου Παραλιμνίου για την εορτή του Αγίου 
Μεγαλομάρτυρος Γεωργίου του Τροπαιοφόρου, πολιούχου και Προστάτου 
του Παραλιμνίου.

ΚΥΡΙΑΚΗ 
23 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2017

Τέλεσε τη Θεία Λειτουργία στον πανηγυρίζοντα Μητροπολιτικό Ναό Αγίου 
Γεωργίου Παραλιμνίου. 

ΔΕΥΤΕΡΑ
 24 –ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ - 
28 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2017

Μετέβη στο Κάιρο - Αιγύπτου  για συμμετοχή στη Παγκόσμια Διάσκεψη 
Ειρήνης, που διοργανώνει το Πανεπιστήμιο «Azhar» της Αιγύπτου, υπό την 
αιγίδα του Μεγάλου Ιμάμη Δρος  Ahmed Al-Tayeb.

ΣΑΒΒΑΤΟ 
29 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2017

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

ΚΥΡΙΑΚΗ
 30 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2017

Τέλεσε τη Θεία Λειτουργία στον Μητροπολιτικό Ναό Αγίου Γεωργίου 
Παραλιμνίου

             ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗ ΚΥΚΚΟΥ ΚΑΙ ΤΗΛΛΥΡΙΑΣ ΚΥΡΙΟΥ ΝΙΚΗΦΟΡΟΥ
ΧΡΟΝΙΚΑ ΜΑΡΤΙΟΥ 2017

  Ζ Ζ Ζ
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ

3 ΜΑΡΤΙΟΥ 2017
Ὁ Πανιερώτατος Μητροπολίτης Κύκκου χοροστάτησε καί ἀνέγνωσε τήν 
Α’ Στάση τῶν Χαιρετισμῶν τῆς Θεοτόκου στόν ἱερό ναό ἁγίου Προκοπίου, 
στό Μετόχιο τῆς ἱερᾶς Μονῆς τῆς Παναγίας τοῦ Κύκκου στή Λευκωσία.

ΚΥΡΙΑΚΗ
5 ΜΑΡΤΙΟΥ  2017

Τέλεσε τή Θεία Λειτουργία στόν ἱερό ναό ἁγίου Προκοπίου, στό Μετόχιο 
τῆς Παναγίας τοῦ Κύκκου στή Λευκωσία καί κήρυξε τόν θεῖο λόγο.

ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗ  ΚΥΚΚΟΥ ΚΑΙ ΤΗΛΛΥΡΙΑΣ ΧΡΟΝΙΚΑ  ΜΑΡΤΙΟΥ
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ΤΡΙΤΗ
7 ΜΑΡΤΙΟΥ 2017

Δέχθηκε το Δημοτικό Συμβούλιο Πέγειας και τόν  τέως Πρόεδρο τῆς 
Βουλῆς τῶν Ἀντιπροσώπων   κ. Γιαννάκη Ὀμήρου.

ΔΕΥΤΕΡΑ
13 ΜΑΡΤΙΟΥ 2017

Παρέστη καί ἀπηύθυνε χαιρετισμό στήν παρουσίαση τοῦ βιβλίου 
«Χριστιανική Τέχνη» συλλογή τοῦ  κ. Χαράλαμπου Χριστοφόρου στό Μέγα 
Συνοδικό τοῦ Μετοχίου τῆς ἱερᾶς Μονῆς τῆς Παναγίας τοῦ Κύκκου στή 
Λευκωσία.

ΚΥΡΙΑΚΗ
19 ΜΑΡΤΙΟΥ 2017

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

ΤΕΤΑΡΤΗ
22 ΜΑΡΤΙΟΥ 2017 Δέχθηκε τή Συνοδική Ἐπιτροπή γιά εὐρωπαϊκά προγράμματα.

ΣΑΒΒΑΤΟ
25 ΜΑΡΤΙΟΥ 2017

Τέλεσε τή Θεία Λειτουργία τοῦ Εὐαγγελισμοῦ τῆς Θεοτόκου στόν ἱερό ναό 
τῶν ἁγίων Κωνσταντίνου καί Ἑλένης στόν Κ. Πύργο Τηλλυρίας.

ΔΕΥΤΕΡΑ
27 ΜΑΡΤΙΟΥ 2017

Παρέστη στά Θυρανοίξια του πρώτου ἱεροῦ ναοῦ ρωσικῆς τεχνοτροπίας  
Ἀπ. Ἀνδρέα στό Ἐπισκοπειό. 

ΤΡΙΤΗ
28 ΜΑΡΤΙΟΥ 2017

Δέχθηκε τόν πρώην Κυβερνητικό Ἐκπρόσωπο κ. Στέφανο Στεφάνου.
Παρέστη στήν ἐκδήλωση τῶν ἑορτασμῶν τῶν Ἐθνικῶν Ἐπετείων στό Ἵδρυμα 
Ἀρχιεπισκόπου Μακαρίου Γ’.

ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗ ΚΥΚΚΟΥ ΚΑΙ ΤΗΛΛΥΡΙΑΣ ΚΥΡΙΟΥ ΝΙΚΗΦΟΡΟΥ
ΧΡΟΝΙΚΑ ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2017

                Ζ Ζ Ζ
ΚΥΡΙΑΚΗ

2 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2017

Ὁ Πανιερώτατος Μητροπολίτης Κύκκου προέστη δοξολογίας στόν ἱερό 
ναό ἁγίου Ἐπιφανίου στίς Κεντρικές Φυλακές καί τέλεσε Τρισάγιο στά 
Φυλακισμένα Μνήματα.

ΣΑΒΒΑΤΟ
8 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2017

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

ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΩΝ ΒΑΪΩΝ
9 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2017

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

 ΜΕΓΑΛΗ ΔΕΥΤΕΡΑ
10 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2017

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

ΜΕΓΑΛΗ ΤΡΙΤΗ
11 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2017

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

ΜΕΓΑΛΗ ΤΕΤΑΡΤΗ
12 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2017

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

ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗ ΚΥΚΚΟΥ ΚΑΙ ΤΗΛΛΥΡΙΑΣ ΧΡΟΝΙΚΑ ΑΠΡΙΛΙΟΥ
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ΜΕΓΑΛΗ ΠΕΜΠΤΗ
13 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2017

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

ΜΕΓΑΛΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
14 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2017

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

ΜΕΓΑΛΟ ΣΑΒΒΑΤΟ
15 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2017 Τέλεσε τή Θεία Λειτουργία στήν ἱερά Μονή τῆς Παναγίας τοῦ Κύκκου.

ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΟΥ ΠΑΣΧΑ
16 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2017

Χοροστάτησε κατά τήν ἀκολουθία τοῦ Ὄρθρου τῆς Ἀναστάσεως καί 
ἀκολούθως τέλεσε τή Θεία Λειτουργία στήν ἱερά Μονή τῆς Παναγίας τοῦ 
Κύκκου. Χοροστάτησε κατά τήν ἀκολουθία του Ἑσπερινοῦ τῆς Ἀγάπης στόν 
ἴδιο ναό.

ΣΑΒΒΑΤΟ
29 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2017

Παρέστη σέ Ἡμερίδα τοῦ Τμήματος Θεολογίας τοῦ Πανεπιστημίου 
Λευκωσίας καί ἀπηύθυνε χαιρετισμό.

ΚΥΡΙΑΚΗ
30 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2017

Προέστη τῆς Θείας Λειτουργίας στήν ἱερά Μονή τῆς Παναγίας τοῦ Κύκκου 
καί στή συνέχεια τέλεσε τά ἐγκαίνια τοῦ Φωτογραφικοῦ Μουσείου τοῦ 
Ἀπελευθερωτικοῦ Ἀγώνα 1955-1959. 

ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗ ΤΑΜΑΣΟΥ ΚΑΙ ΟΡΕΙΝΗΣ ΚΥΡΙΟΥ ΗΣΑΪΟΥ
ΧΡΟΝΙΚΑ ΜΑΡΤΙΟΥ 2017

           Ζ Ζ Ζ
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 

 3 ΜΑΡΤΙΟΥ 2017

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

ΚΥΡΙΑΚΗ
5 ΜΑΡΤΙΟΥ 2017

Ο Πανιερώτατος Μητροπολίτης Ταμασού και Ορεινής κ. Ησαΐας 
λειτούργησε στον ιερό ναό της Αγίας Παρασκευής στους Εργάτες και 
κήρυξε τον θείο λόγο.

ΤΕΤΑΡΤΗ
8 ΜΑΡΤΙΟΥ 2017

Παρέστη σε εκδήλωση που διοργάνωσε η Συντονιστική Επιτροπή των 
Χριστιανικών Συνδέσμων Γυναικών της Μητροπόλεως Ταμασού και Ορεινής 
προς τιμήν των Συζύγων των Κληρικών της Μητροπολιτικής Περιφέρειας 
στην Αίθουσα Εκδηλώσεων του ιερού ναού του Αγίου Νικολάου στην Κάτω 
Δευτερά και απηύθυνε χαιρετισμό.

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 
10 ΜΑΡΤΙΟΥ 2017

Χοροστάτησε κατά την Ακολουθία των Χαιρετισμών, ανέγνωσε τη Β΄ Στάση 
και κήρυξε τον θείο λόγο στον ιερό ναό του Αγίου Νικολάου Δροσιάς στη 
Λάρνακα.

ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗ ΤΑΜΑΣΟΥ ΧΡΟΝΙΚΑ  ΜΑΡΤΙΟΥ
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ΚΥΡΙΑΚΗ
12 ΜΑΡΤΙΟΥ 2017

Λειτούργησε στον ιερό ναό της Παναγίας  της Οδηγήτριας στο Παλαιο-
μέτοχο και κήρυξε τον θείο λόγο.

ΚΥΡΙΑΚΗ
19 ΜΑΡΤΙΟΥ 2017

Λειτούργησε στον ιερό ναό του Προφήτου Ηλιού στους Αγίους Τριμιθιάς, 
κήρυξε τον θείο λόγο και προέστη Εθνικού Μνημοσύνου του ήρωα του 
Απελευθερωτικού Αγώνα της Ε.Ο.Κ.Α. 1955-59 Ευαγόρα Παλληκαρίδη.

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
24 ΜΑΡΤΙΟΥ 2017

Χοροστάτησε κατά την ακολουθία του Πανηγυρικού Εσπερινού της Εορτής 
του Ευαγγελισμού της Θεοτόκου, ανέγνωσε την Γ΄ Στάση των Χαιρετισμών 
και κήρυξε τον θείο λόγο στον πανηγυρίζοντα ιερό ναό της Παναγίας της 
Ευαγγελιστρίας στην Κλήρου.  

ΣΑΒΒΑΤΟ
25 ΜΑΡΤΙΟΥ 2017

Λειτούργησε στον πανηγυρίζοντα ιερό ναό Παναγίας Οδηγήτριας στο 
Παλαιομέτοχο και κήρυξε τον θείο λόγο.    

ΚΥΡΙΑΚΗ
26 ΜΑΡΤΙΟΥ 2017

Συλλειτούργησε με τον Σεβασμιώτατο Μητροπολίτη Βολοκολάμσκ 
(Πατριαρχείο Μόσχας) κ. Ιλαρίωνα και άλλους Αρχιερείς στον ιερό ναό του 
Αποστόλου Ανδρέου και πάντων των εν τη Ρωσική Γη διαλαμψάντων Αγίων 
στη Μητρόπολη Ταμασού στο Επισκοπειό και κήρυξε τον θείο λόγο.

ΔΕΥΤΕΡΑ
27 ΜΑΡΤΙΟΥ 2017

Το εσπέρας τέλεσε τα θυρανοίξια του νέου ιερού ναού του Αποστόλου 
Ανδρέου και πάντων των εν τη Ρωσική Γη διαλαμψάντων Αγίων στη 
Μητρόπολη Ταμασού στο Επισκοπειό.

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
31 ΜΑΡΤΙΟΥ 2017

Χοροστάτησε κατά την Ακολουθία του Ακαθίστου Ύμνου, ανέγνωσε 
Στάσεις του και κήρυξε τον θείο λόγο στον ιερό ναό Παναγίας Οδηγήτριας 
στα Πέρα Ορεινής.

ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗ ΤΑΜΑΣΟΥ ΚΑΙ ΟΡΕΙΝΗΣ ΚΥΡΙΟΥ ΗΣΑΪΟΥ
ΧΡΟΝΙΚΑ ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2017

       Ζ Ζ Ζ
ΣΑΒΒΑΤΟ

1 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2017

Ο Πανιερώτατος Μητροπολίτης Ταμασού και Ορεινής κ. Ησαΐας προέστη 
της πανηγυρικής Δοξολογίας για την Εθνική Επέτειο της 1ης Απριλίου 1955 
στον ιερό ναό του Αγίου Γεωργίου στην Πάνω Δευτερά. Τον Πανηγυρικό 
της ημέρας εκφώνησε ο κ. Παναγιώτης Αντωνίου, Πρόεδρος της Επιτροπής 
Εκπαιδευτικής Υπηρεσίας. 

ΚΥΡΙΑΚΗ
2 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2017

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

ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΩΝ ΒΑΪΩΝ 
9 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2017

Λειτούργησε στον ιερό ναό του Αγίου Γεωργίου στην Πάνω Δευτερά και 
κήρυξε τον θείο λόγο.
Το εσπέρας χοροστάτησε κατά την ακολουθία του Νυμφίου στον ιερό ναό 
της Αγίας Βαρβάρας στην Αγία Βαρβάρα και κήρυξε τον θείο λόγο.

ΜΕΓΑΛΗ ΔΕΥΤΕΡΑ
10 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2017

Το εσπέρας χοροστάτησε κατά την ακολουθία του Νυμφίου στον ιερό ναό 
της Παναγίας της Καθολικής στην Ψιμολόφου και κήρυξε τον θείο λόγο..

ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗ ΤΑΜΑΣΟΥ ΧΡΟΝΙΚΑ ΑΠΡΙΛΙΟΥ
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ΜΕΓΑΛΗ ΤΡΙΤΗ
11 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2017

Το εσπέρας χοροστάτησε κατά την ακολουθία του Νυμφίου στον ιερό ναό 
της Αγίας Ειρήνης στον Φαρμακά και κήρυξε τον θείο λόγο.

ΜΕΓΑΛΗ ΤΕΤΑΡΤΗ
12 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2017

Το πρωί τέλεσε τη Θεία Λειτουργία των Προηγιασμένων Δώρων στην Ιερά 
Μονή του Αγίου Ηρακλειδίου στο Πολιτικό και κήρυξε τον θείο λόγο.
Το εσπέρας χοροστάτησε κατά την Ακολουθία του Νιπτήρος στον ιερό ναό 
της Μεταμορφώσεως του Σωτήρος στο Συνοικισμό Ανθούπολης.  

ΜΕΓΑΛΗ ΠΕΜΠΤΗ

13 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2017

Το πρωί τέλεσε τη Θεία Λειτουργία του Μεγάλου Βασιλείου στην Ιερά 
Μονή του Αγίου Παντελεήμονος Αχερά και κήρυξε τον θείο λόγο.
Το εσπέρας χοροστάτησε κατά την ακολουθία των Αγίων Παθών στον ιερό 
ναό του Αγίου Θεράποντος στον Λυθροδόντα.    

ΜΕΓΑΛΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
14 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2017

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

ΜΕΓΑ ΣΑΒΒΑΤΟ
15 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2017

Το πρωί τέλεσε τη Θεία Λειτουργία στον ιερό ναό του Αγίου Νικολάου στη 
Λακατάμεια.
Το Μεσονύκτιο τέλεσε την Ακολουθία της Αναστάσεως και προέστη 
του Όρθρου και της Θείας Λειτουργίας στον Καθεδρικό Ναό του Αγίου 
Νικολάου στο Επισκοπειό.

ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΟΥ ΠΑΣΧΑ
16 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2017

Τέλεσε τον Εσπερινό της Αγάπης στον ιερό ναό του Αποστόλου Ανδρέου 
και πάντων των εν τη Ρωσική Γη διαλαμψάντων Αγίων στη Μητρόπολη 
Ταμασού. Κατά τη διάρκεια του Εσπερινού διαβάστηκε το Ευαγγέλιο της 
Αναστάσεως σε διάφορες γλώσσες. Στη συνέχεια ο Πανιερώτατος δέχτηκε 
τις ευχές του εκκλησιάσματος και μοίρασε σε όλους πασχαλινά αυγά.

ΤΕΤΑΡΤΗ
19 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2017

Το εσπέρας υποδέχτηκε απότμημα του ιερού Λειψάνου του Αγίου 
Μεγαλομάρτυρος Γεωργίου του Τροπαιοφόρου στον ιερό ναό του Αγίου 
Γεωργίου στην Πάνω Δευτερά. Το ιερό Λείψανο μεταφέρθηκε από την Ιερά 
Μονή Μεγάλης Παναγίας Σάμου.

ΠΕΜΠΤΗ
20 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2017

Τέλεσε τα θυρανοίξια του παρεκκλησίου του Αγίου Αποστόλου και 
Ευαγγελιστού Λουκά στο αγρόκτημα LEXECO στον Λυθροδόντα.

ΚΥΡΙΑΚΗ
23 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2017

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

ΚΥΡΙΑΚΗ
30 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2017

Λειτούργησε στον Καθεδρικό Ναό του Αγίου Νικολάου στο Επισκοπειό και 
κήρυξε τον θείο λόγο.
Το εσπέρας χοροστάτησε κατά την ακολουθία του Εσπερινού των Εγκαινίων 
του ιερού ναού του  Αποστόλου Ανδρέου και πάντων των εν τη Ρωσική Γη 
διαλαμψάντων Αγίων στη Μητρόπολη Ταμασού.

ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗ ΤΑΜΑΣΟΥ ΧΡΟΝΙΚΑ ΑΠΡΙΛΙΟΥ
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ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤH ΤΡΙΜΥΘΟΥΝΤΟΣ  ΚΥΡΙΟΥ  ΒΑΡΝΑΒΑ
ΧΡΟΝΙΚΑ ΜΑΡΤΙΟΥ 2017

      Ζ Ζ Ζ
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ

3 ΜΑΡΤΙΟΥ 2017
Ὁ Πανιερώτατος Μητροπολίτης Τριμυθοῦντος κύριος Βαρνάβας χορο-
στάτησε κατά τήν ἀκολουθία τῆς Α΄ Στάσης τῶν Χαιρετισμῶν τῆς 
Θεοτόκου στήν Ἱερά Μονή Ἁγίου Μηνᾶ Βάβλας.

ΚΥΡΙΑΚΗ
5 ΜΑΡΤΙΟΥ 2017

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

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
10 ΜΑΡΤΙΟΥ 2017

Χοροστάτησε κατά τήν ἀκολουθία τῆς Β΄ Στάσης τῶν Χαιρετισμῶν τῆς Θεο-
τόκου στόν Ἱερό Ναό Ἁγίας Μαρίνης Μοσφιλωτῆς καί κήρυξε τόν θεῖο λόγο.

ΚΥΡΙΑΚΗ
 12 ΜΑΡΤΙΟΥ 2017

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

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
17 ΜΑΡΤΙΟΥ 2017

Χοροστάτησε κατά τήν ἀκολουθία τῆς Γ΄ Στάσης τῶν Χαιρετισμῶν τῆς 
Θεοτόκου στόν Ἱερό Ναό Παναγίας Σιᾶς καί κήρυξε τόν θεῖο λόγο.

ΣΑΒΒΑΤΟ-ΚΥΡΙΑΚΗ
18-19 ΜΑΡΤΙΟΥ 2017

Χοροστάτησε κατά τήν ἀκολουθία τοῦ Ἑσπερινοῦ στόν πανηγυρίζοντα Ἱερό 
Ναό Τιμίου Σταυροῦ Ἄνω Λευκάρων καί κήρυξε τόν θεῖο λόγο.
Προέστη ἀγρυπνίας, μέ τήν εὐκαιρία τῆς ἑορτῆς τῆς Σταυροπροσκυνήσεως, 
στήν πανηγυρίζουσα Ἱερά Μονή Σταυροβουνίου.

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
24 ΜΑΡΤΙΟΥ 2017

Χοροστάτησε κατά τήν ἀκολουθία τοῦ Ἑσπερινοῦ καί τῆς Δ΄ Στάσης τῶν 
Χαιρετισμῶν τῆς Θεοτόκου στόν πανηγυρίζοντα Μητροπολιτικό Ναό 
Παναγίας Εὐαγγελιστρίας Ἰδαλίου καί κήρυξε τόν θεῖο λόγο.

ΣΑΒΒΑΤΟ
25 ΜΑΡΤΙΟΥ 2017

Λειτούργησε στόν πανηγυρίζοντα Μητροπολιτικό Ναό Παναγίας Εὐαγγελιστρίας 
Ἰδαλίου καί κήρυξε τόν θεῖο λόγο. 
Ἀκολούθως, προέστη τῆς Δοξολογίας ἐπί τῇ ἑορτῇ τῆς ἐθνικῆς ἐπετείου 
τῆς 25ης Μαρτίου 1821 στόν ἴδιο Μητροπολιτικό Ναό. Τόν πανηγυρικό τῆς 
ἡμέρας ἐκφώνησε ἡ κ. Σοφούλα Ἀχεριώτου, Διευθύντρια τοῦ Λυκείου Ἰδαλίου.

ΚΥΡΙΑΚΗ
26 ΜΑΡΤΙΟΥ 2017 Λειτούργησε στό παρεκκλήσιο τῆς Ἁγίας Παρασκευῆς στή Μοσφιλωτή.

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ-ΣΑΒΒΑΤΟ  
31 ΜΑΡΤΙΟΥ -

 1 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2017

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

ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤH ΤΡΙΜΥΘΟΥΝΤΟΣ  ΚΥΡΙΟΥ  ΒΑΡΝΑΒΑ
ΧΡΟΝΙΚΑ ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2017 

             Ζ Ζ Ζ
ΣΑΒΒΑΤΟ

1 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2017
Ὁ Πανιερώτατος Μητροπολίτης Τριμυθοῦντος κύριος Βαρνάβας προέστη 
τῆς Δοξολογίας ἐπί τῇ ἑορτῇ τῆς ἐθνικῆς ἐπετείου τῆς 1ης Ἀπριλίου 1955

ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗ  ΤΡΙΜΥΘΟΥΝΤΟΣ  ΧΡΟΝΙΚΑ  ΜΑΡΤΙΟΥ
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ΣΑΒΒΑΤΟ
1 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2017

στόν Ἱερό Ναό Παναγίας Ἀθηαίνου. Τόν πανηγυρικό τῆς ἡμέρας ἐκφώνησε 
ἡ κ. Στάλω Σκούρου, Διευθύντρια τοῦ Δημοσίου Νηπιαγωγείου Ἀθηαίνου.

ΚΥΡΙΑΚΗ
2 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2017

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

ΣΑΒΒΑΤΟ
8 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2017

Συμμετέσχε σέ Ἀρχιερατικό Συλλείτουργο στόν πανηγυρίζοντα Ἱερό 
Ναό Ἁγίου Λαζάρου Λάρνακος, προεξάρχοντος τοῦ Σεβασμιωτάτου 
Μητροπολίτου Κιτίου κ. Χρυσοστόμου.

ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΩΝ ΒΑΪΩΝ
9 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2017

Λειτούργησε στόν Ἱερό Ναό Παναγίας Ἀθηαίνου καί κήρυξε τόν θεῖο λόγο. 
Χοροστάτησε κατά τήν ἀκολουθία τοῦ Νυμφίου στόν Ἱερό Ναό Ἁγίου 
Μάμαντος Ἀλαμινοῦ.

Μ. ΔΕΥΤΕΡΑ
10 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2017

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

Μ. ΤΡΙΤΗ
11 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2017

Τέλεσε τή Θεία Λειτουργία τῶν προηγιασμένων Τιμίων Δώρων στό 
παρεκκλήσιο τῆς Ἁγίας Παρασκευῆς στή Μοσφιλωτή.
Χοροστάτησε κατά τήν ἀκολουθία τοῦ Νυμφίου στόν Ἱερό Ναό Μετα-
μορφώσεως Πέρα Χωρίου.

Μ. ΤΕΤΑΡΤΗ
12 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2017

Τέλεσε τή Θεία Λειτουργία τῶν προηγιασμένων Τιμίων Δώρων στό 
παρεκκλήσιο τῆς Ἁγίας Παρασκευῆς στή Μοσφιλωτή.
Τέλεσε τό Μυστήριο τοῦ Ἁγίου Εὐχελαίου στήν Ἱερά Μονή Ἁγίου Μηνᾶ 
Βάβλας.

Μ. ΠΕΜΠΤΗ
13 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2017

Λειτούργησε στό παρεκκλήσιο τῆς Ἁγίας Παρασκευῆς στή Μοσφιλωτή.
Χοροστάτησε κατά τήν ἀκολουθία τῶν Ἁγίων Παθῶν στόν Ἱερό Ναό Ἁγίων 
Κωνσταντίνου καί Ἑλένης Ἰδαλίου.

Μ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
14 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2017

Χοροστάτησε κατά τήν ἀκολουθία τῶν Μεγάλων Ὡρῶν καί τοῦ Ἑσπερινοῦ 
τῆς Ἀποκαθηλώσεως στόν Ἱερό Ναό Ἁγίου Ἰακώβου τοῦ Πέρσου 
Χοιροκοιτίας. 
Χοροστάτησε κατά τήν ἀκολουθία τοῦ Ἐπιταφίου στόν Ἱερό Ναό Ἁγίου 
Ἐπιφανίου Ὀλυμπίων.

Μ. ΣΑΒΒΑΤΟ-ΚΥΡΙΑΚΗ 
ΤΟΥ ΠΑΣΧΑ

15-16 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2017

Λειτούργησε στό παρεκκλήσιο τῆς Ἁγίας Παρασκευῆς στή Μοσφιλωτή.
Χοροστάτησε κατά τήν ἀκολουθία τοῦ Ὄρθρου τῆς Ἀναστάσεως καί 
ἀκολούθως τέλεσε τή Θεία Λειτουργία στόν Μητροπολιτικό Ναό Παναγίας 
Εὐαγγελιστρίας Ἰδαλίου.
Χοροστάτησε κατά τήν ἀκολουθία τοῦ Ἑσπερινοῦ τῆς Ἀγάπης στό 
παρεκκλήσιο τῆς Ἁγίας Παρασκευῆς στή Μοσφιλωτή.

ΔΕΥΤΕΡΑ ΤΗΣ  
ΔΙΑΚΑΙΝΗΣΙΜΟΥ
17 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2017

Λειτούργησε στό παρεκκλήσιο τῆς Ἁγίας Παρασκευῆς στή Μοσφιλωτή.

ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗ  ΤΡΙΜΥΘΟΥΝΤΟΣ  ΧΡΟΝΙΚΑ  ΑΠΡΙΛΙΟΥ
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ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΤΗΣ  
ΔΙΑΚΑΙΝΗΣΙΜΟΥ
21 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2017

Λειτούργησε στήν πανηγυρίζουσα Ἱερά Μονή Παναγίας Στάζουσας, 
Μετοχίου τῆς Ἱερᾶς Μονῆς Σταυροβουνίου.

ΚΥΡΙΑΚΗ
23 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2017

Συμμετέσχε σέ Ἀρχιερατικό Συλλείτουργο στόν Ἱερό Ναό Παναγίας 
Ἀθηαίνου, προεξάρχοντος τοῦ Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Κερκύρας, 
Παξῶν καί Διαποντίων Νήσων κ. Νεκταρίου.

ΚΥΡΙΑΚΗ
30 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2017

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

ΕΠΙΣΚΟΠΟΥ ΚΑΡΠΑΣΙΑΣ ΚΥΡΙΟΥ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΥ 
ΧΡΟΝΙΚΑ ΜΑΡΤΙΟΥ 2017

         Ζ Ζ Ζ
ΤΕΤΑΡΤΗ

1 ΜΑΡΤΙΟΥ 2017
Ὁ Θεοφιλέστατος Ἐπίσκοπος Καρπασίας κ. Χριστοφόρος λειτούργησε στόν 
καθερδικό ναό Ἁγίου Ἰωάννου Λευκωσίας καί κήρυξε τόν θεῖο λόγο. 

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
3 ΜΑΡΤΙΟΥ 2017

Κατά τήν Α΄ Στάση τῶν Χαιρετισμῶν χοροστάτησε στόν ἱερό ναό 
Ἀρχαγγέλου Μιχαήλ (Τρυπιώτη) στή Λευκωσία καί κήρυξε τόν θεῖο λόγο. 

ΚΥΡΙΑΚΗ
5 ΜΑΡΤΙΟΥ 2017

Λειτούργησε στόν ἱερό ναό Τιμίου Σταυροῦ Πάνω Πολεμιδιῶν στή Λεμεσό 
καί κήρυξε τόν θεῖο λόγο.

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
10 ΜΑΡΤΙΟΥ 2017

Κατά τή Β΄ Στάση τῶν Χαιρετισμῶν χοροστάτησε στόν ἱερό ναό Ἀποστόλου 
Λουκᾶ Στροβόλου καί κήρυξε τόν θεῖο λόγο.

ΚΥΡΙΑΚΗ
12 ΜΑΡΤΙΟΥ 2017

Λειτούργησε στόν πανηγυρίζοντα ἱερό ναό Ἁγίου Ἐλευθερίου Λατσιῶν καί 
κήρυξε τόν θεῖο λόγο.

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
17 ΜΑΡΤΙΟΥ 2017

Κατά τήν Γ΄ Στάση τῶν Χαιρετισμῶν χοροστάτησε μαζί μέ τόν 
Σεβασμιώτατο Μητροπολίτη Δημητριάδος κ. Ἰγνάτιο στόν ἱερό ναό τῆς τοῦ 
Θεοῦ Σοφίας στό Στρόβολο.

ΚΥΡΙΑΚΗ 
19 ΜΑΡΤΙΟΥ 2017

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

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
24 ΜΑΡΤΙΟΥ 2017

Χοροστάτησε τό ἑσπέρας στόν πανηγυρίζοντα ἱερό ναό Παναγίας 
Φανερωμένης Λευκωσίας καί κήρυξε τόν θεῖο λόγο. Κατά τήν Δ΄ Στάση τῶν 
Χαιρετισμῶν χοροστάτησε τό ἑσπέρας στόν ἱερό ναοῦ τοῦ Ἁγίου Πνεύματος 
(ἐκκλησάκι τοῦ Πανεπιστημίου Κύπρου) καί κήρυξε τόν θεῖο λόγο.    

ΣΑΒΒΑΤΟ
25 ΜΑΡΤΙΟΥ 2017                         

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

ΚΥΡΙΑΚΗ
26 ΜΑΡΤΙΟΥ 2017                      

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

ΕΠΙΣΚΟΠΟΥ ΚΑΡΠΑΣΙΑΣ  ΧΡΟΝΙΚΑ  ΜΑΡΤΙΟΥ
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ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
  31 ΜΑΡΤΙΟΥ 2017

Κατά τήν ἀκολουθία τοῦ Ἀκαθίστου Ὕμνου χοροστάτησε στόν ἱερό ναό  
Ἁγίου Σπυρίδωνα Λευκωσίας καί κήρυξε τόν θεῖο λόγο. 

ΕΠΙΣΚΟΠΟΥ ΚΑΡΠΑΣΙΑΣ ΚΥΡΙΟΥ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΥ 
ΧΡΟΝΙΚΑ ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2017

Ζ Ζ Ζ
ΚΥΡΙΑΚΗ

2 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2017
Ὁ Θεοφιλέστατος Ἐπίσκοπος Καρπασίας κ. Χριστοφόρος λειτούργησε στόν 
ἱερό ναό Ἁγίου Βασιλείου Στροβόλου καί κήρυξε τόν θεῖο λόγο. 

ΣΑΒΒΑΤΟ
8 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2017

Συλλειτούργησε μέ ἄλλους ἀρχιερεῖς στόν πανηγυρίζοντα ἱερό ναό Ἁγίου 
Λαζάρου Λάρνακας.

ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΩΝ ΒΑΪΩΝ
9 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2017

Λειτούργησε στόν ἱερό ναό Ἀποστόλου Μάρκου Λευκωσίας καί κήρυξε τόν 
θεῖο λόγο. Τό ἑσπέρας χοροστάτησε στόν ἱερό ναό Ἁγίου Γεωργίου Λατσιῶν 
καί κήρυξε τόν θεῖο λόγο.

Μ. ΔΕΥΤΕΡΑ
10 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2017

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

Μ. ΤΡΙΤΗ
11 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2017

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

Μ. ΤΕΤΑΡΤΗ
12 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2017

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

Μ. ΠΕΜΠΤΗ
13 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2017

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

Μ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
14 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2017

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

Μ. ΣΑΒΒΑΤΟ
15 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2017

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

ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΟΥ ΠΑΣΧΑ
16 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2017

Λειτούργησε τήν ἡμέρα τοῦ Πάσχα στόν ἱερό ναό τῆς Ἁγίας Τριάδος 
στήν Ἁγία Τριάδα Καρπασίας καί κήρυξε τόν θεῖο λόγο. Τήν ἴδια ἡμέρα 
χοροστάτησε στόν Ἑσπερινό τῆς Ἀγάπης στόν ἱερό ναό τῆς Ἁγίας Τριάδος 
Ριζοκαρπάσου.

ΣΑΒΒΑΤΟ
22 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2017

Λειτούργησε στόν πανηγυρίζοντα ἱερό ναό Ἁγίου Γεωργίου στή Βοκολίδα 
Καρπασίας καί κήρυξε τόν θεῖο λόγο.  

ΚΥΡΙΑΚΗ
23 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2017

Λειτούργησε στόν ἱερό ναό Παναγίας τοῦ Τράχωνα στή Λευκωσία καί 
κήρυξε τόν θεῖο λόγο.  

ΕΠΙΣΚΟΠΟΥ ΚΑΡΠΑΣΙΑΣ  ΧΡΟΝΙΚΑ  ΑΠΡΙΛΙΟΥ
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ΕΠΙΣΚΟΠΟΥ ΑΡΣΙΝΟΗΣ ΚΥΡΙΟΥ ΝΕΚΤΑΡΙΟΥ
ΧΡΟΝΙΚΑ  ΜΑΡΤΙΟΥ 2017

     Ζ Ζ Ζ
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 

3 ΜΑΡΤΙΟΥ 2017

Ο Θεοφιλέστατος Επίσκοπος Αρσινόης κ. Νεκτάριος χοροστάτησε και 
ανέγνωσε την Α΄ Στάση των Χαιρετισμών της Θεοτόκου στον ιερό Ναό του 
Αγίου Δημητριανού στην ομώνυμη Κοινότητα.

ΣΑΒΒΑΤΟ
4 ΜΑΡΤΙΟΥ 2017

Χοροστάτησε κατά την ακολουθία του εσπερινού στον πανηγυρίζοντα ιερό 
Ναό του Αγίου Κόνωνος στην Κισσόνεργα και κήρυξε τον θείο λόγο.

ΚΥΡΙΑΚΗ
5 ΜΑΡΤΙΟΥ 2017 Λειτούργησε στον ιερό Ναό του Αγίου Λαζάρου στη Λάρνακα.

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
10 ΜΑΡΤΙΟΥ 2017

Χοροστάτησε και ανέγνωσε τη Β΄ Στάση των Χαιρετισμών της Θεοτόκου 
στον ιερό Ναό της Παναγίας Παντανάσσης στην Πάφο και κήρυξε τον θείο 
λόγο.

ΚΥΡΙΑΚΗ
12 ΜΑΡΤΙΟΥ 2017

Λειτούργησε στον ιερό Ναό του Αγίου Γεωργίου στην Καλλέπεια και κήρυξε 
τον θείο λόγο.

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
17 ΜΑΡΤΙΟΥ 2017

Χοροστάτησε και ανέγνωσε την Γ΄ Στάση των Χαιρετισμών της Θεοτόκου 
στον ιερό Ναό της Παναγίας Χρυσελεούσης στη Θελέτρα και κήρυξε τον 
θείο λόγο.

ΚΥΡΙΑΚΗ
19 ΜΑΡΤΙΟΥ 2017

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

ΣΑΒΒΑΤΟ
25 ΜΑΡΤΙΟΥ 2017

Λειτούργησε στον ιερό Ναό της Παναγίας Ευαγγελιστρίας στον Κάθηκα και 
κήρυξε τον θείο λόγο.

ΚΥΡΙΑΚΗ
26 ΜΑΡΤΙΟΥ 2017

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

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
31 ΜΑΡΤΙΟΥ 2017

Χοροστάτησε κατά την ακολουθία του Ακαθίστου Ύμνου στον ιερό Ναό του 
Αγίου Επιφανίου στη Δρούσια και κήρυξε τον θείο λόγο.

ΕΠΙΣΚΟΠΟΥ ΑΡΣΙΝΟΗΣ ΚΥΡΙΟΥ ΝΕΚΤΑΡΙΟΥ
ΧΡΟΝΙΚΑ ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2017

     Ζ Ζ Ζ
ΣΑΒΒΑΤΟ

1 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2017

Ο Θεοφιλέστατος Επίσκοπος Αρσινόης κ. Νεκτάριος προέστη της 
Δοξολογίας για την Εθνική Επέτειο στον ιερό Ναό του Αποστόλου Ανδρέου 
Πόλεως Χρυσοχούς.

ΚΥΡΙΑΚΗ
2 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2017

Λειτούργησε στον ιερό Ναό του Τιμίου Σταυρού στο Φοινί και προέστη του 
εθνικού μνημοσύνου των ηρώων της Κοινότητος.

ΤΡΙΤΗ
4 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2017

Το εσπέρας χοροστάτησε κατά την ακολουθία των εγκωμίων του Αγίου 
Λαζάρου στον ιερό Ναό του Αγίου Λαζάρου στη Λάρνακα.

ΕΠΙΣΚΟΠΟΥ ΑΡΣΙΝΟΗΣ  ΧΡΟΝΙΚΑ  ΜΑΡΤΙΟΥ
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ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΩΝ ΒΑΙΩΝ
9 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2017

Συλλειτούργησε με τον μακαριώτατο αρχιεπίσκοπο Κύπρου κκ. Χρυσό-
στομο και τον πανιερώτατο μητροπολίτη Πάφου κ. Γεώργιο στον ιερό ναό 
της Αγίας Παρασκευής στη Γεροσκήπου.
Το εσπέρας χοροστάτησε κατά την ακολουθία του όρθρου της Μεγάλης 
Δευτέρας στον ιερό ναό του Αγίου Μάμαντος στην Περιστερώνα.

ΜΕΓΑΛΗ ΔΕΥΤΕΡΑ
10 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2017

Τέλεσε τη Θεία Λειτουργία των Προηγιασμένων Δώρων στον ιερό Ναό του 
Αγίου Μάμαντος στην Περιστερώνα.
Το εσπέρας χοροστάτησε κατά την ακολουθία του όρθρου της Μεγάλης 
Τρίτης στον ιερό ναό του Αγίου Μάμαντος στην Περιστερώνα και κήρυξε 
τον θείο λόγο.

ΜΕΓΑΛΗ ΤΡΙΤΗ
11 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2017

Το εσπέρας χοροστάτησε κατά την ακολουθία του όρθρου της Μεγάλης 
Τετάρτης στον ιερό ναό του Αγίου Δημητρίου στον Μούτταλλο και κήρυξε 
τον θείο λόγο.

ΜΕΓΑΛΗ ΤΕΤΑΡΤΗ
12 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2017

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

ΜΕΓΑΛΗ ΠΕΜΠΤΗ
13 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2017

Λειτούργησε στον ιερό ναό του Αγίου Μάμαντος στην Περιστερώνα.
Το εσπέρας χοροστάτησε κατά την ακολουθία των Παθών στον ιερό ναό 
του Αποστόλου Ανδρέου Πόλεως Χρυσοχούς.

ΜΕΓΑΛΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
14 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2017

Χοροστάτησε κατά την ακολουθία του εσπερινού της Αποκαθηλώσεως στον 
ιερό ναό του Αποστόλου Ανδρέου Πόλεως Χρυσοχούς.
Το εσπέρας χοροστάτησε κατά την ακολουθία του Επιταφίου στον ιερό ναό 
του Αγίου Μάμαντος στην Περιστερώνα.

ΜΕΓΑΛΟ ΣΑΒΒΑΤΟ
15 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2017

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

ΑΓΙΟΝ ΠΑΣΧΑ

Χοροστάτησε κατά την ακολουθία του όρθρου της Αναστάσεως και ακολούθως 
λειτούργησε στον ιερό Ναό του Αποστόλου Ανδρέου Πόλεως Χρυσοχούς.
Το μεσημέρι συγχοροστάτησε με τον μητροπολίτη Πάφου κ. Γεώργιο κατά 
την ακολουθία του Εσπερινού της Αγάπης στον μητροπολιτικό ναό του 
Αγίου Θεοδώρου στην Πάφο.

ΤΡΙΤΗ
18 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2017

Λειτούργησε στην ιερά Μονή της Παναγίας Χρυσολάκουρνας στη Στενή και 
κήρυξε τον θείο λόγο.

ΣΑΒΒΑΤΟ
22 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2017

Το εσπέρας χοροστάτησε κατά την ακολουθία του εσπερινού στον 
πανηγυρίζοντα ιερό Ναό του Αγίου Γεωργίου στο Προδρόμι και κήρυξε τον 
θείο λόγο.

ΚΥΡΙΑΚΗ
23 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2017

Λειτούργησε στην πανηγυρίζουσα ιερά Μονή του Αγίου Γεωργίου 
Μαυροβουνίου στη Λάρνακα.

ΔΕΥΤΕΡΑ
24 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2017

Το εσπέρας χοροστάτησε κατά την ακολουθία του εσπερινού στο πανηγυρίζον 
εξωκλήσιο του Αγίου Μάρκου στη Γιόλου και κήρυξε τον θείο λόγο.

ΕΠΙΣΚΟΠΟΥ ΑΡΣΙΝΟΗΣ  ΧΡΟΝΙΚΑ  ΑΠΡΙΛΙΟΥ
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ΤΡΙΤΗ
25 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2017

Το εσπέρας χοροστάτησε κατά την ακολουθία του εσπερινού στον 
πανηγυρίζοντα ιερό Ναό του Αγίου Καλανδίωνος στις Αρόδες και κήρυξε 
τον θείο λόγο.

ΚΥΡΙΑΚΗ
30 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2017

Λειτούργησε στον ιερό Ναό της Αγίας Βαρβάρας στην Αργάκα και κήρυξε 
τον θείο λόγο.

ΕΠΙΣΚΟΠΟΥ ΑΜΑΘΟΥΝΤΟΣ  ΚΥΡΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ 
ΧΡΟΝΙΚΑ  ΜΑΡΤΙΟΥ 2017

     Ζ Ζ Ζ
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ

3 ΜΑΡΤΙΟΥ 2017

Ὁ Θεοφιλέστατος Ἐπίσκοπος Ἀμαθοῦντος κύριος Νικόλαος χοροστάτησε 
καί ἀνέγνωσε τήν Α’Στάση τῶν Χαιρετισμῶν πρός τήν Ὑπεραγία Θεοτόκο 
στόν ἱερό ναό Ἁγίου Γεωργίου τῆς κοινότητας Ἀκαπνούς.

ΚΥΡΙΑΚΗ
5 ΜΑΡΤΙΟΥ 2017

Τέλεσε τή Θεία Λειτουργία στόν ἱερό ναό Ἁγίου Νικολάου Κάτω 
Πολεμιδιῶν.

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
10 ΜΑΡΤΙΟΥ 2017

Χοροστάτησε καί ἀνέγνωσε τή Β’ Στάση τῶν Χαιρετισμῶν πρός τήν 
Ὑπεραγία Θεοτόκο στόν ἱερό ναό Παναγίας Ἰαματικῆς τῆς κοινότητας 
Ἀρακαπᾶ.

ΚΥΡΙΑΚΗ
12 ΜΑΡΤΙΟΥ 2017 Τέλεσε τή Θεία Λειτουργία στόν ἱερό ναό Ἁγίας Παρασκευῆς Γερμασόγειας. 

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
17 ΜΑΡΤΙΟΥ 2017

Χοροστάτησε καί ἀνέγνωσε τή Γ’ Στάση τῶν Χαιρετισμῶν πρός τήν Ὑπεραγία 
Θεοτόκο στόν ἱερό ναό Παναγίας Πυργώτισσας τῆς κοινότητας Πύργου.

ΚΥΡΙΑΚΗ
19 ΜΑΡΤΙΟΥ 2017

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

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
24 ΜΑΡΤΙΟΥ 2017

Χοροστάτησε κατά τήν ἀκολουθία τοῦ ἑσπερινοῦ στόν πανηγυρίζοντα ἱερό 
ναό Παναγίας Εὐαγγελίστριας Κάτω Πολεμιδιῶν.
Ακολούθως χοροστάτησε καί ἀνέγνωσε τήν Δ’ Στάση τῶν Χαιρετισμῶν 
πρός τήν Ὑπεραγία Θεοτόκο στόν ἱερό ναό Ἀποστόλου Λουκᾶ τῆς 
κοινότητας Κολοσσίου.

ΣΑΒΒΑΤΟ
25 ΜΑΡΤΙΟΥ 2017

Τέλεσε τή Θεία Λειτουργία στόν πανηγυρίζοντα ἱερό ναό Εὐαγγελισμοῦ τῆς 
κοινότητας Λόφου.

ΚΥΡΙΑΚΗ
26 ΜΑΡΤΙΟΥ 2017

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

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
31 ΜΑΡΤΙΟΥ 2017

Χοροστάτησε κατά τήν ἀκολουθία τοῦ Ἀκαθίστου Ὕμνου στήν ἱερά μονή 
Τιμίου Προδρόμου Μέσα Ποταμοῦ καί ἀκολούθως προέστη ἀγρυπνίας στήν 
ἴδια ἱερά μονή.

ΕΠΙΣΚΟΠΟΥ ΑΜΑΘΟΥΝΤΟΣ  ΧΡΟΝΙΚΑ ΜΑΡΤΙΟΥ



241

ΕΠΙΣΚΟΠΟΥ ΑΜΑΘΟΥΝΤΟΣ  ΚΥΡΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ 
ΧΡΟΝΙΚΑ  ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2017

     Ζ Ζ Ζ
ΚΥΡΙΑΚΗ

2 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2017
Ὁ Θεοφιλέστατος Ἐπίσκοπος Ἀμαθοῦντος κύριος Νικόλαος τέλεσε τή Θεία 
Λειτουργία στόν ἱ.ναό Ἁγίου Ἰωσήφ τοῦ Μνήστορος.

ΣΑΒΒΑΤΟ
8 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2017 Τέλεσε τή Θεία Λειτουργία στόν ἱ. ναό Ἁγίου Κοσμᾶ Αἰτωλοῦ.

ΚΥΡΙΑΚΗ
9 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2017

Τέλεσε τή Θεία Λειτουργία στόν  ἱ. ναό Ἁγίας Ζώνης Λεμεσοῦ.
Χοροστάτησε κατά τήν Ἀκολουθία τοῦ Νυμφίου στόν ἱ.ναό Προφήτη Ἠλία 
Ποτ. Γερμασόγειας.

ΜΕΓΑΛΗ ΔΕΥΤΕΡΑ
10 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2017

Χοροστάτησε κατά τήν Ἀκολουθία τοῦ Νυμφίου στόν ἱ.ναό Ἀπ. Λουκᾶ καί 
Ἁγ.Μαρίνας, Συν. Ἁγ. Ἀθανασίου.

ΜΕΓΑΛΗ ΤΡΙΤΗ
11 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2017

Χοροστάτησε κατά τήν Ἀκολουθία τοῦ Νυμφίου στόν ἱ.ναό Ἀπ. Ἀνδρέα καί 
Ὁσίας Φωτεινῆς, Συν. Κολοσσίου.

ΜΕΓΑΛΗ ΤΕΤΑΡΤΗ
12 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2017

Χοροστάτησε κατά τήν Ἀκολουθία τοῦ Ἱ. Νιπτῆρος στόν ἱ. ναό Ἁγίου 
Σπυρίδωνα.

 ΜΕΓΑΛΗ ΠΕΜΠΤΗ
13 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2017

Τέλεσε τή Θεία Λειτουργία στόν ἱ. ναό  Ἁγίου Νεοφύτου,  Συν. Μακαρίου Γ’.
Χοροστάτησε κατά τήν Ἀκολουθία τῶν Ἁγίων Παθῶν στόν ἱ. ναό  
Ἀποστόλου Ἀνδρέα (Χαράκη).

ΜΕΓΑΛΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
14 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2017

Χοροστάτησε κατά τήν Ἀκολουθία τῶν Μεγάλων Ὡρῶν, τοῦ Ἑσπερινοῦ καί 
τῆς Ἀποκαθηλώσεως στόν ἱ. ναό Ἀποστόλου Ἀνδρέα Μέσα Γειτονιᾶς. 
Χοροστάτησε κατά τήν Ἀκολουθία τοῦ Ἐπιταφίου στόν ἱ.ναό Ἁγίου Μηνᾶ, 
ἐνορίας Ἁγίου Ἀθανασίου.

ΜΕΓΑ ΣΑΒΒΑΤΟ
15 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2017 Τέλεσε τή Θεία Λειτουργία στόν ἱ. ναό Ἀρχαγγέλου Μιχαήλ Παρεκκλησιᾶς.

ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΟΥ ΠΑΣΧΑ
16 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2017

Τέλεσε τή Θεία Λειτουργία στόν Προσκυνηματικό ἱ. ναό  Θεοπατόρων 
Ἰωακείμ καί Ἄννης παρά τόν Ἅγιο Τύχωνα.
Κατά τήν Ἀκολουθία τοῦ Μεγάλου Ἑσπερινοῦ τοῦ Πάσχα συγχοροστάτησε 
στόν Μητροπολιτικό Ναό Παναγίας Παντανάσσης (Καθολικῆς) μετά τοῦ 
Πανιερωτάτου Μητροπολίτη Λεμεσοῦ κ.κ.Ἀθανασίου.

ΣΑΒΒΑΤΟ
22 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2017

Χοροστάτησε κατά τήν ἀκολουθία τοῦ ἑσπερινοῦ στόν ἱ.ναό Ἁγίου Γεωργίου 
Φραγκούδη.

ΚΥΡΙΑΚΗ
23 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2017 Τέλεσε τή Θεία Λειτουργία στόν ἱ.ναό  Παναγίας Σαϊτιώτισσας (Σαϊττάς)

ΕΠΙΣΚΟΠΟΥ ΑΜΑΘΟΥΝΤΟΣ  ΧΡΟΝΙΚΑ ΑΠΡΙΛΙΟΥ
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ΕΠΙΣΚΟΠΟΥ ΛΗΔΡΑΣ ΚΑΙ ΗΓΟΥΜΕΝΟΥ ΤΗΣ ΙΕΡΑΣ ΜΟΝΗΣ
ΠΑΝΑΓΙΑΣ ΜΑΧΑΙΡΑ ΚΥΡΙΟΥ ΕΠΙΦΑΝΙΟΥ

ΧΡΟΝΙΚΑ ΜΑΡΤΙΟΥ – ΑΠΡΙΛΙΟΥ 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 Μαρτίου καὶ Ἀπριλίου στὸ καθολικό της ἱερᾶς Μονῆς Μαχαιρᾶ.

ΕΠΙΣΚΟΠΟΥ ΧΥΤΡΩΝ  ΚΑΙ ΗΓΟΥΜΕΝΟΥ ΤΗΣ ΙΕΡΑΣ ΜΟΝΗΣ
ΑΓΙΟΥ ΝΕΟΦΥΤΟΥ ΚΥΡΙΟΥ ΛΕΟΝΤΙΟΥ
ΧΡΟΝΙΚΑ ΜΑΡΤΙΟΥ – ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2017

         Ζ Ζ Ζ
ΚΥΡΙΑΚΗ

5 ΜΑΡΤΙΟΥ 2017

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

ΣΑΒΒΑΤΟ
18 ΜΑΡΤΙΟΥ 2017

Είχε συνάντηση με τον Σεβασμιότατο Αρχιεπίσκοπο Ιασίου και 
Μητροπολίτη Μολδαβίας και Μπουκοβίνης κ. Θεοφάνη, ο οποίος 
επισκέφθηκε την Ι. Μονή Αγίου Νεοφύτου και ξεναγήθηκε σ’ αυτή.

ΠΕΜΠΤΗ
30 ΜΑΡΤΙΟΥ 2017

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

ΣΑΒΒΑΤΟ
22  ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2017

Χοροστάτησε κατά τον πανηγυρικό εσπερινό στο ιερό ναό του Αγίου 
Γεωργίου στο μετόχιο της Ι. Μονής Αγίου Νεοφύτου «Στεφάνη».  

ΚΥΡΙΑΚΗ
23 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2017

Τέλεσε τη Θεία Λειτουργία στον πανηγυρίζοντα ιερό ναό του Αγίου 
Γεωργίου στο μετόχιο της Ι. Μονής Αγίου Νεοφύτου «Στεφάνη».  

ΣΑΒΒΑΤΟ
29 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2017

Είχε συνάντηση με τον Σεβασμιότατο Μητροπολίτη Κένυας κ. Μακάριο, ο 
οποίος επισκέφθηκε την Ι. Μονή Αγίου Νεοφύτου και διανυκτέρευσε σ’ αυτή.

ΚΥΡΙΑΚΗ
30 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2017 Προέστη αγρυπνίας στο Καθολικό της Ιεράς Μονής Αγίου Νεοφύτου.

Καθ’ όλες τις λοιπές Κυριακές και τις μεγάλες εορτές των μηνών Μαρτίου και Απριλίου, 
καθώς και κατά τις ακολουθίες της Μεγάλης Εβδομάδος και του Πάσχα, χοροστάτησε ή και 
λειτούργησε στην Ιερά Μονή Αγίου Νεοφύτου.

ΕΠΙΣΚΟΠΩΝ ΛΗΔΡΑΣ  ΚΑΙ ΧΥΤΡΩΝ ΧΡΟΝΙΚΑ ΜΑΡΤΙΟΥ - ΑΠΡΙΛΙΟΥ
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ΕΠΙΣΚΟΠΟΥ ΝΕΑΠΟΛΕΩΣ ΚΥΡΙΟΥ ΠΟΡΦΥΡΙΟΥ 
ΧΡΟΝΙΚΑ ΜΑΡΤΙΟΥ 2017

       Ζ Ζ Ζ
ΚΥΡΙΑΚΗ

05 ΜΑΡΤΙΟΥ 2017

Ο Θεοφιλέστατος Επίσκοπος Νεαπόλεως κ. Πορφύριος συλλειτούργησε με 
τον Σεβασμιώτατο Μητροπολίτη Βελγίου, Κάτω Χωρών και Λουξεμβούργου 
κ. Αθηναγόρα και τον Σεβασμιώτατο Αρχιεπίσκοπο Βρυξελλών κ. Σίμωνα 
(Πατριαρχείο Μόσχας) στον καθεδρικό ναό Βρυξελλών Μιχαήλ και Γαβριήλ. 

ΤΡΙΤΗ
07 ΜΑΡΤΙΟΥ 2017

Ο Θεοφιλέστατος, στα πλαίσια της 34ης Συνέλευσης του Συμβουλίου 
Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων των Ηνωμένων Εθνών στη Γενεύη, παρέστη 
και μίλησε εκ μέρους της Εκκλησίας της Κύπρου και της Κυπριακής 
Δημοκρατίας με θέμα τον αμοιβαίο σεβασμό και την ειρηνική συνύπαρξη 
ως προϋπόθεση της διαθρησκευτικής ειρήνης και σταθερότητας, 
υποστηρίζοντας  τους χριστιανούς και άλλες κοινότητες.

ΚΥΡΙΑΚΗ
12 ΜΑΡΤΙΟΣ 2017

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

ΚΥΡΙΑΚΗ
19 ΜΑΡΤΙΟΥ 2016

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

ΚΥΡΙΑΚΗ
26 ΜΑΡΤΙΟΥ 2016

Ο Θεοφιλέστατος Επίσκοπος Νεαπόλεως κ. Πορφύριος συλλειτούργησε με 
τον Σεβασμιώτατο Μητροπολίτη Βελγίου, Κάτω Χωρών και Λουξεμβούργου 
κ. Αθηναγόρα και τον Σεβασμιώτατο Αρχιεπίσκοπο Βρυξελλών κ. Σίμωνα 
(Πατριαρχείο Μόσχας) στον ιερό ναό Αγίου Νικολάου στο Ρότερνταμ στην 
Ολλανδία .

ΕΠΙΣΚΟΠΟΥ ΝΕΑΠΟΛΕΩΣ ΚΥΡΙΟΥ ΠΟΡΦΥΡΙΟΥ
ΧΡΟΝΙΚΑ ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2017

      Ζ Ζ Ζ
ΚΥΡΙΑΚΗ

02 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2017

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

ΣΑΒΒΑΤΟ ΤΟΥ ΛΑΖΑΡΟΥ
08 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2017

Ο Θεοφιλέστατος τέλεσε τη Θεία Λειτουργία στον ιερό ναό Αποστόλου 
Φιλίππου στα Λατσιά και κήρυξε τον θείο λόγο.

ΚΥΡΙΑΚΗΤΩΝ ΒΑΪΩΝ
09 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2017

Ο Θεοφιλέστατος τέλεσε τη Θεία Λειτουργία στον ιερό ναό Αγίων 
Ομολογητών Λευκωσίας, όπου τέλεσε την χειροτονία του Ιερολογιωτάτου 
Ιεροδιάκονου π. Νεκτάριου Ιωάννου εις πρεσβύτερο.
Το εσπέρας της ιδίας χοροστάτησε και κατά  την Ακολουθία του Νυμφίου 
στον ιερό ναό Αρχαγγέλου Μιχαήλ στα Λατσιά και κήρυξε τον θείο λόγο.

ΕΠΙΣΚΟΠΟΥ ΝΕΑΠΟΛΕΩΣ  ΧΡΟΝΙΚΑ ΜΑΡΤΙΟΥ
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 ΜΕΓΑΛΗ  ΔΕΥΤΕΡΑ
10 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2017

Ο Θεοφιλέστατος χοροστάτησε κατά την ακολουθία του  Όρθρου της 
Μεγάλης Τρίτης στον ιερό ναό Αγίου Γεωργίου στον Άγιο Δομέτιο και 
κήρυξε τον θείο λόγο.

 ΜΕΓΑΛΗ ΤΡΙΤΗ
11 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2017

Ο Θεοφιλέστατος Επίσκοπος Νεαπόλεως κ. Πορφύριος χοροστάτησε κατά 
την ακολουθία του Όρθρου της Μεγάλης Τετάρτης στον ιερό ναό Παναγίας 
Ευαγγελιστρίας στο Δάλι και κήρυξε τον θείο λόγο.

 ΜΕΓΑΛΗ ΤΕΤΑΡΤΗ
12 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2017

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

 ΜΕΓΑΛΗ  ΠΕΜΠΤΗ
13 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2017

Ο Θεοφιλέστατος τέλεσε τη Θεία Λειτουργία στον ιερό ναό Μεταμόρφωσης 
του Σωτήρος στο Πέρα Χωριό Νήσου και κήρυξε τον θείο λόγο. 
Το εσπέρας της ιδίας χοροστάτησε κατά την Ακολουθία των Αγίων Παθών 
στον ιερό ναό Αγίου Παντελεήμονος Μακεδονίτισσας.

 ΜΕΓΑΛΗ  ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 
14 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2017

Ο Θεοφιλέστατος χοροστάτησε στην ακολουθία των Μεγάλων Ωρών και 
του Εσπερινού της Αποκαθήλωσης στον ιερό ναό Αγίας Βαρβάρας στο 
Καϊμακλί.
Το εσπέρας της ιδίας  χοροστάτησε κατά την ακολουθία του Όρθρου του 
Μεγάλου Σαββάτου στον ιερό ναό Αγίου Δημητρίου Ακροπόλεως.

 ΜΕΓΑΛΗ ΣΑΒΒΑΤΟ
15 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2017

Ο Θεοφιλέστατος Επίσκοπος Νεαπόλεως κ. Πορφύριος προέστη του 
εσπερινού της Αναστάσεως και της Θείας Λειτουργίας στον ιερό ναό Αγίου 
Νικολάου Έγκωμης.
Το βράδυ της ιδίας προέστη της ακολουθίας, του όρθρου και της Θείας 
Λειτουργίας της Αναστάσεως στον μητροπολιτικό ιερό ναό Παναγίας 
Παντάνασσας στην Λεμεσό. 

ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΟΥ ΠΑΣΧΑ
16 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2017

Ο Θεοφιλέστατος συμμετέσχε στον Εσπερινό της Αγάπης στον Καθεδρικό 
Ναό του Αγίου Ιωάννου, κατά τον οποίο χοροστάτησε ο Μακαριώτατος 
Αρχιεπίσκοπος Κύπρου κ.κ. Χρυσόστομος.
Το απόγευμα της ιδίας χοροστάτησε στον Εσπερινό της Αγάπης στην Ιερά 
Μονή Αγίου Ηρακλειδίου στο Πολιτικό στην Λευκωσία. 

ΔΕΥΤΕΡΑ ΤΟΥ ΠΑΣΧΑ
17 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2017

Ο Θεοφιλέστατος τέλεσε τη Θεία Λειτουργία στην Ιερά Μονή Τιμίου 
Προδρόμου Μέσα Ποταμού Λεμεσού. Μετά το πέρας της Θείας Λειτουργίας 
προεξήρχε του αγιασμού και της λιτανείας της εφεστίου εικόνας του Τιμίου 
Προδρόμου. 

ΤΡΙΤΗ ΤΟΥ ΠΑΣΧΑ
18 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2017

Ο Θεοφιλέστατος συλλειτούργησε με τον Πανιερώτατο Μητροπολίτη 
Λεμεσού κ. Αθανάσιο και τους Θεοφιλεστάτους Επισκόπους Αμαθούντος κ. 
Νικόλαο και Λήδρας κ. Επιφάνιο στην Ιερά Σταυροπηγιακή Μονή Μαχαιρά. 
Μετά το πέρας της Θείας Λειτουργίας συμμετείχε στην λιτανεία της εικόνας 
Παναγίας του Μαχαιρά.

ΕΠΙΣΚΟΠΟΥ ΝΕΑΠΟΛΕΩΣ  ΧΡΟΝΙΚΑ ΜΑΡΤΙΟΥ ΑΠΡΙΛΙΟΥ
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ΤΕΤΑΡΤΗ ΤΟΥ ΠΑΣΧΑ
19 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2017

Ο Θεοφιλέστατος τέλεσε τη Θεία Λειτουργία στην Ιερά Μονή Αρχαγγέλου 
Μιχαήλ στον Αναλυόντα.

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΤΟΥ ΠΑΣΧΑ
20 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2017

Ο Θεοφιλέστατος Επίσκοπος Νεαπόλεως κ. Πορφύριος τέλεσε τη Θεία 
Λειτουργία στον ιερό ναό Φιλάνθρωπου Χριστού στη Λεμεσό.

ΣΑΒΒΑΤΟ 
22 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2017

Ο Θεοφιλέστατος χοροστάτησε κατά την ακολουθία του εσπερινού στον 
πανηγυρίζοντα ιερό ναό Αγίου Γεωργίου στον Άγιο Δομέτιο και κήρυξε τον 
θείο λόγο.  

ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΟΥ ΘΩΜΑ
23 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2016

Ο Θεοφιλέστατος τέλεσε τη Θεία Λειτουργία και κήρυξε τον θείο λόγο στον 
πανηγυρίζοντα ιερό ναό Αγίου Γεωργίου στην Αγλαντζιά.

ΔΕΥΤΕΡΑ
23 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2016

Ο Θεοφιλέστατος απηύθυνε χαιρετισμό στην ημερίδα ‘‘Εκκλησία της 
Κύπρου και Ευρωπαϊκά Προγράμματα‘‘ η οποία διοργανώθηκε από το 
Σωματείο ‘‘Φιλοκαλία‘‘ στη Λευκωσία. 

ΠΕΜΠΤΗ
27 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2017

Ο Θεοφιλέστατος εκπροσώπησε τον Μακαριώτατο Αρχιεπίσκοπο Κύπρου 
κ.κ. Χρυσόστομο στη συνάντηση των Θρησκευτικών Ηγετών, η οποία έλαβε 
χώρα στην κατοικία της πρέσβυ της Σουηδίας στην Κύπρο.

ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΩΝ 
ΜΥΡΟΦΟΡΩΝ

30 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2017

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

ΕΠΙΣΚΟΠΟΥ ΜΕΣΑΟΡΙΑΣ ΚΥΡΙΟΥ ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ
               ΧΡΟΝΙΚΑ ΜΑΡΤΙΟΥ 2017

           Ζ Ζ Ζ
ΤΕΤΑΡΤΗ

1 ΜΑΡΤΙΟΥ 2017

Ὁ Θεοφιλέστατος Ἐπίσκοπος Μεσαορίας κ. Γρηγόριος ἐκπροσώπησε 
τὸν Μακαριώτατο στὴν τελετὴ βράβευσης τῆς Ἐπείγουσας καὶ 
Προνοσοκομειακῆς Φροντίδας Ὑγείας. 

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
3 ΜΑΡΤΙΟΥ 2017

Χοροστάτησε καὶ ἀνέγνωσε τὴν Α΄ Στάση τῶν Χαιρετισμῶν στὸν 
ἱ.ν. Ἁγίου Νικολάου Λυκαβηττοῦ.  Παρέστη σὲ δεξίωση τῆς Πρεσβείας τῆς 
Βουλγαρίας.

ΚΥΡΙΑΚΗ
5 ΜΑΡΤΙΟΥ 2017

Συλλειτούργησε μὲ τὸν Μακαριώτατο Ἀρχιεπίσκοπο Κύπρου κ.κ. Χρυσό-
στομο στὸν ἱ.ν. Ἁγίου Παντελεήμονος Μακεδονιτίσσης.  

ΤΡΙΤΗ
7 ΜΑΡΤΙΟΥ 2017

Ἠχογράφησε τὸ ἑορτολόγιο γιὰ τὸ Α΄ Πρόγραμμα τοῦ ΡΙΚ. Μίλησε στοὺς 
μαθητὲς τοῦ Γυμνασίου Κοκκινοχωρίων γιὰ τὰ Ἱερὰ Προσκυνήματα τῆς 
Κύπρου. Ἀπηύθυνε Χαιρετισμό στὴ Δημοσιογραφικὴ Διάσκεψη μὲ θέμα «Ἡ 
συμμετοχὴ τῆς Κυπριακῆς Ἀποστολῆς στοὺς Παγκόσμιους Χειμερινοὺς Εἰδικοὺς 
Ὀλυμπιακοὺς Ἀγῶνες τῆς Αὐστρίας». Ἐκπροσώπησε τὸν Μακαριώτατο στὴν 
Ἐκδήλωση τῆς Ἡμέρας τῆς Γυναίκας, στὸ Προεδρικὸ Μέγαρο.    
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ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
10 ΜΑΡΤΙΟΥ 2017

Χοροστάτησε καὶ ἀνέγνωσε τὴ Β΄ Στάση τῶν Χαιρετισμῶν στὸν 
ἱ.ν. Ἀποστόλου Φιλίππου στὰ Λατσιά.

ΚΥΡΙΑΚΗ
12 ΜΑΡΤΙΟΥ 2017 Λειτούργησε στὸν ἱ.ν. τῆς Παναγίας Θεοτόκου στὸ Τραχώνι τῆς Κυθρέας. 

ΠΕΜΠΤΗ
16 ΜΑΡΤΙΟΥ 2017

Μίλησε στοὺς Ἱεροσπουδαστὲς τῆς Ἱερατικῆς Σχολῆς «Ἀπόστολος 
Βαρνάβας». Συσκέφθηκε μὲ τὶς Ἐκκλησιαστικὲς Ἐπιτροπὲς Παναγίας τῆς 
Λύσης καὶ Ἁγίας Παρασκευῆς Στρογγυλοῦ.

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
17 ΜΑΡΤΙΟΥ 2017

Ἐκπροσώπησε τὸν Μακαριώτατο στὴν ἔναρξη τοῦ Ἐράνου τοῦ Ἐρυθροῦ 
Σταυροῦ καὶ παρέδωσε τὴ χρηματικὴ εἰσφορὰ τῆς Ἐκκλησίας.  Ὑποδέχτηκε στὸ 
Ἀεροδρόμιο Λάρνακος τὸν Σεβ. Μητροπολίτη Μολδαβίας καὶ Μπουκοβίνας, 
καὶ Ἀρχιεπίσκοπο Ἰασίου κ. Θεοφάνη. Χοροστάτησε καὶ ἀνέγνωσε τὴν Γ΄ 
Στάση τῶν Χαιρετισμῶν στὸν στὸν ἱ.ν. Ἁγίου Παύλου Λευκωσίας.

ΣΑΒΒΑΤΟ
18 ΜΑΡΤΙΟΥ 2017

Συνόδευσε τὸν Σεβ. Μητροπολίτη κ. Θεοφάνη στὴν Ἱ. Μ. Ἁγ. Νεοφύτου 
στὴν Πάφο καὶ στὴν Ἱ. Μ. Λεμεσοῦ. Παρέστη στὴν παρουσίαση τοῦ 
τόμου «Θεονύμφευτος Κόρη. Ἡ Παναγία Χρυσελεοῦσα» τοῦ Δρ Χρ. 
Χατζηχριστοδούλου, στὴν Παναγία Χρυσελεοῦσα Στροβόλου.    

ΚΥΡΙΑΚΗ
19 ΜΑΡΤΙΟΥ 2017

Συλλειτούργησε μὲ τοὺς Μητροπολίτες Μολδαβίας καὶ Μπουκοβίνας κ. 
Θεοφάνη καὶ Λεμεσοῦ κ. Ἀθανάσιο καὶ τὸν Ἐπίσκοπο Λήδρας κ. Ἐπιφάνιο 
στὸν ἱ.ν. Παναγίας Χρυσελεούσης στὸ Στρόβολο. Συνόδευσε τὸν Σεβ. 
Μητροπολίτη κ. Θεοφάνη στὸν ἱ.ν. Παναγίας Φανερωμένης, στὴν Ἱ. Μ. Ἁγ. 
Ἡρακλειδίου καὶ στὴν Ἱ. Μ. Μαχαιρᾶ.

ΔΕΥΤΕΡΑ
20 ΜΑΡΤΙΟΥ 2017

Συνόδευσε τὸν Σεβ. Μητροπολίτη κ. Θεοφάνη στὴν Ἐξαρχία τοῦ Παναγίου 
Τάφου στὴ Λευκωσία καὶ στὸ Ἀεροδρόμιο Λάρνακος κατά τὴν ἀναχώρησή 
του γιὰ τὴ Ρουμανία. Τέλεσε Ἁγιασμὸ στὶς Γενικὲς Ἀσφάλειες Κύπρου.

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
24 ΜΑΡΤΙΟΥ 2017

Ἀπηύθυνε Χαιρετισμό στὴν Ἐθνικὴ Γιορτὴ τοῦ Γυμνασίου Γερίου. 
Χοροστάτησε κατὰ τὴν Ἀκολουθία τοῦ Ἑσπερινοῦ καὶ ἀνέγνωσε τὴν Δ΄ 
Στάση τῶν Χαιρετισμῶν στὸν ἱ.ν. Ἁγίου Γεωργίου Ἀγλαντζιᾶς, ὅπου οἱ 
Λυσιῶτες ἑόρτασαν τὴν Παναγία Εὐαγγελίστρια. 

ΣΑΒΒΑΤΟ
25 ΜΑΡΤΙΟΥ 2017

Συλλειτούργησε μὲ τὸν Μακαριώτατο στὸν ἱ.ν. Παναγίας Χρυσελεούσης 
Στροβόλου καὶ παρέστη στὴ Δοξολογία γιὰ τὴν ἐπέτειο τῆς 25ης Μαρτίου 1821.

ΚΥΡΙΑΚΗ
26 ΜΑΡΤΙΟΥ 2017

Λειτούργησε στὸν ἱ.ν. Παναγίας Εὐαγγελίστριας στὸν κατεχόμενο 
Γερόλακκο.

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
31 ΜΑΡΤΙΟΥ 2017

Συμμετέσχε σὲ ζωντανή ἐκπομπή τοῦ ΡΙΚ1. Τέλεσε τὴ Δέηση Παράδοσης-
Παραλαβῆς στὸ Ἀρχηγεῖο τοῦ ΓΕΕΦ. Χοροστάτησε στὴν Ἀκολουθία τοῦ 
Ἀκαθίστου Ὕμνου καὶ ἀνέγνωσε Στάσεις τῶν Χαιρετισμῶν στὸν ἱ.ν. Ἁγίου 
Σπυρίδωνος, Συνοικισμὸς ΙΙ Στροβόλου.
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ΕΠΙΣΚΟΠΟΥ ΜΕΣΑΟΡΙΑΣ ΚΥΡΙΟΥ ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ
               ΧΡΟΝΙΚΑ ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2017

           Ζ Ζ Ζ
ΣΑΒΒΑΤΟ

1 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2017
Παρέστη στὴ Δοξολογία γιὰ τὴν ἐπέτειο τῆς 1ης Ἀπριλίου 1955 στὸν 
Καθεδρικὸ Ναὸ τοῦ Ἁγίου Ἰωάννου στὴ Λευκωσία.

ΚΥΡΙΑΚΗ
2 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2017

Συλλειτούργησε μὲ τὸν Μακαριώτατο στὸν ἱ.ν. Ἁγίας Παρασκευῆς 
Λακατάμειας. 

ΤΡΙΤΗ
4 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2017

Μίλησε στὸ Β΄ Μαθητικό Συνέδριο, ποὺ συνδιοργάνωσε τὸ Συνοδικὸ 
Γραφεῖο Προσκυνηματικῶν Περιηγήσεων καὶ ἡ Διεύθυνση Μ.Ε. τοῦ 
Ὑπουργείου Παιδείας καὶ Πολιτισμοῦ, μὲ θέμα «Συνοδοιπόροι στὰ 
Προσκυνήματα τοῦ τόπου μας», στὴν Ἱερὰ Ἀρχιεπισκοπὴ. Ἐπιμέρους 
Ἡμερίδες πραγματοποιήθηκαν σὲ κάθε Ἐπαρχία, ὅπου παρέστη καὶ μίλησε, 
ὡς Πρόεδρος τοῦ Συνοδικοῦ Γραφείου. Μετέβη στὴν Πολωνία, ὅπου εἶχε 
συναντήσεις μὲ τὸν Μακαριώτατο Μητροπολίτη Βαρσοβίας καὶ πάσης 
Πολωνίας κ. Σάββα, τὰ ἁρμόδια πρόσωπα τοῦ Ἐθνογραφικοῦ Μουσείου τῆς 
Βαρσοβίας, τὸν Πρέσβυ τῆς Κύπρου κ. Πέτρο Κέστορα καὶ τὴν ὑπεύθυνη 
τοῦ ΚΟΤ. Μίλησε στοὺς φοιτητές τῆς Θεολογικῆς Σχολῆς τῆς Βαρσοβίας.     

ΠΕΜΠΤΗ
6 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2017 Χοροστάτησε τὸ Ἑσπέρας στὴν Ἱ. Μονή Παναγίας Εὐαγγελιστρίας Suprasl.  

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
7 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2017

Συλλειτούργησε μὲ τὸν Σεβ. Ἀρχιεπίσκοπο Bialistok κ. Ἰάκωβο και τὸν 
Θεοφ. Ἐπίσκοπο Suprasl κ. Γρηγόριο στὴν ἴδια Ἱερά Μονή. Τὸ ἀπόγευμα 
συναντήθηκε μὲ τὸν Μακαριώτατο Μητροπολίτη Βαρσοβίας κ. Σάββα καὶ 
ἀναχώρησε γιὰ τὴν Κύπρο. 

ΚΥΡΙΑΚΗ
9 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2017

Λειτούργησε καὶ κήρυξε στὸν ἱ.ν. Ἁγίου Κασιανοῦ στὴ Λευκωσία. 
Χοροστάτησε κατὰ τὴν Ἀκολουθία τοῦ Νυμφίου στὸν ἱ.ν. Ἁγίου Νικολάου 
Ἔγκωμης.  

ΜΕΓΑΛΗ ΔΕΥΤΕΡΑ
10 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2017

Ἐπισκέφθηκε εὐαγῆ Ἱδρύματα τῆς ἀρχιεπισκοπικῆς περιφερείας τὶς τρεῖς 
πρῶτες ἡμέρες τῆς Μεγάλης Ἑβδομάδας. Χοροστάτησε κατὰ τὴν Ἀκολουθία 
τοῦ Νυμφίου στὸν ἱ.ν. Ἁγίου Νικολάου Λυκαβηττοῦ. 

ΜΕΓΑΛΗ ΤΡΙΤΗ
11 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2017

Χοροστάτησε κατὰ τὴν Ἀκολουθία τοῦ Νυμφίου στὸν ἱ.ν. Ἀπ. Ἀνδρέου στὸ 
Πλατὺ Ἀγλαντζιᾶς.    

ΜΕΓΑΛΗ ΤΕΤΑΡΤΗ
12 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2017

Χοροστάτησε κατὰ τὴν Ἀκολουθία τοῦ Νιπτῆρος στὸν ἱ.ν. Ἀρχαγγέλου 
Μιχαὴλ τοῦ Τρυπιώτου στὴ Λευκωσία.

ΜΕΓΑΛΗ ΠΕΜΠΤΗ
13 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2017

Λειτούργησε στὸν ἱ.ν. Ἀποστόλου Φιλίππου στὰ Λατσιά. Συμμετέσχε σὲ 
ζωντανή ἐκπομπή τοῦ MEGAONE. Χοροστάτησε κατὰ τὴν Ἀκολουθία τῶν 
Παθῶν στὸν ἱ.ν. Ἁγίων Πάντων Μακεδονιτίσσης.

ΕΠΙΣΚΟΠΟΥ ΜΕΣΑΟΡΙΑΣ  ΧΡΟΝΙΚΑ ΑΠΡΙΛΙΟΥ



248

ΜΕΓΑΛΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
14 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2017

Χοροστάτησε κατὰ τὴν Ἀκολουθία τῶν Μεγάλων Ὡρῶν καὶ τοῦ Ἑσπερινοῦ 
τῆς Ἀποκαθηλώσεως στὸν Καθεδρικὸ Ναὸ τοῦ Ἁγίου Ἰωάννου Λευκωσίας. 
Συγχοροστάτησε μὲ τὸν Μακαριώτατο κατά τὴν Ἀκολουθία τοῦ Ἐπιταφίου 
στὸν ἱ.ν. Παναγίας Εὐαγγελίστριας στὴν Παλλουριώτισα.   

ΜΕΓΑΛΟ ΣΑΒΒΑΤΟ
15 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2017

Προέστη τοῦ Ἑσπερινοῦ τῆς Ἀναστάσεως καὶ τῆς Θ. Λειτουργίας τοῦ 
Μ. Βασιλείου στὸν ἱ.ν. Τῆς τοῦ Θεοῦ Σοφίας. Τὸ ἑσπέρας συγχοροστάτησε 
μὲ τὸν Μακαριώτατο στὸν Καθεδρικὸ Ναὸ τοῦ Ἁγίου Ἰωάννου Λευκωσίας.

ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΟΥ ΠΑΣΧΑ
16 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2017

Συλλειτούργησε μὲ τὸν Μακαριώτατο στὸν Καθεδρικὸ Ναὸ τοῦ Ἁγίου 
Ἰωάννου Λευκωσίας. Τὸ ἑσπέρας χοροστάτησε στὸν Ἑσπερινὸ τῆς Ἀγάπης 
στὸν ἱ.ν. Ἀπ. Βαρνάβα Δασουπόλεως.

ΤΡΙΤΗ
18 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2017

Λειτούργησε καὶ κήρυξε στὴν πανηγυρίζουσα Ἱερά Μονὴ Παναγίας 
Τρικουκκιᾶς. 

ΠΕΜΠΤΗ
20 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2017

Προήδρευσε σὲ Συνεδρίαση, στὸ Α’ Συνέδριο τῆς Ἱ. Μ. Τριμυθοῦντος, 
μὲ θέμα «Ἱερὰ Μητρόπολις Τριμυθοῦντος: Ἐκκλησιαστικὴ Ἱστορία καὶ 
Παράδοσις», στὸ Ἐπισκοπεῖο, στὴ Μοσφιλωτή. 

ΣΑΒΒΑΤΟ
22 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2017

Τὸ ἑσπέρας χοροστάτησε καὶ κήρυξε στὸν ἱ.ν. Ἁγίου Γεωργίου στὰ Λατσιὰ, 
ὅπου οἱ κατεχόμενες ἐνορίες τῆς Ἀρχιεπισκοπῆς ἑόρτασαν τὸν Ἅγιο 
Γεώργιο.

ΚΥΡΙΑΚΗ
23 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2017

Λειτούργησε στὸν ἴδιο πανηγυρίζοντα Ἱερὸ Ναό. Τὸ Συνοδικό Γραφεῖο 
Προσκυνηματικῶν Περιηγήσεων συμμετέσχε στὴν 20η Ἔκθεση «Ταξίδι 
2017», στὴ Λευκωσία, ἀπό 21 ἕως 23 Ἀπριλίου.

ΔΕΥΤΕΡΑ
24 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2017

Ἀνέγνωσε τὸν Χαιρετισμὸ τοῦ Μακαριωτάτου καὶ μετέσχε στὶς ἐργασίες τῆς 
Ἡμερίδας τῆς Συνοδικῆς Ἐπιτροπῆς γιὰ τὰ Εὐρωπαϊκὰ καὶ Διεθνὴ θέματα. 
Τὸ ἑσπέρας χοροστάτησε στὸν ἱ.ν. Ἀποστόλου Μάρκου στὸν Ἀρχάγγελο. 

ΤΡΙΤΗ
25 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2017

Συλλειτούργησε μὲ τὸν Μακαριώτατο στὸν ἴδιο Ἱερὸ Ναό. Συντόνισε τὴ 
μηνιαία συνάντηση τῶν συνεργατῶν τοῦ Γραφείου. 

ΠΕΜΤΠΗ
27 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2017

Ἀνέγνωσε τὸν Χαιρετισμὸ τοῦ Μακαριωτάτου στὸ Θεολογικὸ Συνέδριο, 
μὲ θέμα «Μάθημα Θρησκευτικῶν: παρὸν καὶ μέλλον» στὴν Αἴθουσα 
«Ἀρχάγγελος».

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
28 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2017

Ἀπηύθυνε Χαιρετισμό στὴν παρουσίαση τοῦ Τόμου «Κοντέα ἐστί», στὴ 
Λάρνακα.

ΚΥΡΙΑΚΗ
30 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2017

Λειτούργησε καὶ κήρυξε στὸν ἱ.ν. Ἁγίου Γεωργίου στὸ κατεχόμενο Ἔξω 
Μετόχι.
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