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ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΙΚΗ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ
ΕΠΙ ΤΗI ΕΟΡΤΗI TΩΝ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΩΝ

a
† ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΣ

ἐλέῳ Θεοῦ, Ἀρχιεπίσκοπος 
Νέας Ἰουστινιανῆς καί πάσης Κύπρου,

Παντί τῷ Χριστεπωνύμῳ Πληρώματι 
τῆς Ἁγιωτάτης Ἀποστολικῆς Ἐκκλησίας τῆς Κύπρου,

Χάρις ὑμῖν καὶ εἰρήνη ἀπὸ τοῦ ἐν Βηθλεὲμ
τεχθέντος Σωτῆρος Χριστοῦ.

Τέκνα ἐν Κυρίῳ ἀγαπητά,

«Εὐαγγελίζομαι ὑμῖν χαρὰν μεγάλην… ὅτι ἐτέχθη ὑμῖν σήμερον 
Σωτήρ» (Λουκ. 2, 10-11)

 

Μέσα στὴ σκοτεινὴ ἐκείνη νύχτα, τὴν ὁποία ἐφώτισε ἡ ἀνταύγεια τῆς 
στρατιᾶς τῶν ἀγγέλων, οἱ ἄκακοι ποιμένες τῆς Βηθλεὲμ δέχονται, 

πρῶτοι, τὴ χαρμόσυνη εἴδηση τῆς πραγματοποίησης τῆς προσδοκίας τῶν 
ἐθνῶν.

Ἡ ἀνθρωπότητα ποὺ παράπαιε στὴν ἀναζήτηση τοῦ «Ἀγνώστου Θεοῦ», 
ποὺ ἐρευνοῦσε «εἰ ἄρα γε ψηλαφήσειαν Αὐτὸν καὶ εὕροιεν» (Πρ.17,27), 
ἡ ὁποία συνταρασσόταν ἀπὸ τὴν ἁμαρτία καὶ δούλευε στὰ πάθη τῆς ἀτιμίας, 
ποὺ σπάρασσε ἀπὸ τὸν πόνο τῶν πληγῶν «ἐφ ὧν οὐκ ἦν μάλαγμα ἐπιθεῖναι» 
(Πρβλ. Ἡσ.1,6), βρῆκε Ἐκεῖνον ποὺ ζητοῦσε∙ δέκτηκε Ἐκεῖνον ποὺ ποθοῦσε. 
Ἐκεῖνος ποὺ θὰ σήκωνε τὸ φορτίο τῶν ἀνομιῶν της, ποὺ θὰ θεράπευε τὶς 
χαίνουσες πληγές της καὶ θὰ διάνοιγε τὸν δρόμο πρὸς τὸν ἀπωλεσθέντα 
παράδεισο, βρίσκεται ἀνάμεσά της ὡς «βρέφος ἐσπαργανωμένον, κείμενον ἐν  
φάτνῃ» (Λουκ. 2,12).
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Εὔλογα, λοιπόν, ὁ Ἄγγελος χαρακτηρίζει τὸ γεγονὸς ὡς «χαρὰν 
μεγάλην ἥτις ἔσται παντὶ τῷ λαῷ». Γι’ αὐτὸ καὶ «ὁ οὐρανὸς καὶ ἡ γῆ σήμερον 
συνευφραίνονται» καὶ «πᾶσα κτίσις ἀγάλλεται καὶ χαίρει».

Μαζὶ μὲ τὴ χαρὰ ἐκπλησσόμαστε καὶ γιὰ τὸ ἀπρόσιτο, στὴ λογικὴ μας, 
μυστήριο. Ὅπως ψάλλει ἡ Ἐκκλησία μας «ξένου τοκετοῦ, ξένα πράγματα 
ὁρᾶται». Ὁ Ὤν καὶ Προὼν γίνεται «ὅπερ οὐκ ἦν». Ὄντας Θεὸς γίνεται 
ἄνθρωπος. Ὁ παλαιὸς τῶν ἡμερῶν γίνεται Παιδίον νέον. Ὁ καθήμενος ἐπὶ 
θρόνου ὑψηλοῦ τοποθετεῖται σὲ φάτνη ἀλόγων.

Προσεγγίζοντας τὸ μεγάλο μυστήριο, ὡς προσκυνητὲς καὶ ὄχι ὡς 
ἐρευνητές, ὡς νήπιοι κατὰ τὴν ἀνθρώπινη λογική, μπροστὰ στὸν νηπιάσαντα 
Υἱὸν τοῦ Θεοῦ, ἀντλοῦμε μηνύματα χρήσιμα γιὰ τὴν ἐπὶ γῆς πορεία μας. 

Ἡ σημερινὴ μεγάλη γιορτὴ διαμηνύει ὅτι ὁ Θεὸς εἶναι μαζί μας, εἶναι 
Ἐμμανουήλ. Δὲν ἐγκαταλείπει τὸν κόσμο Του, ὅσο μεγάλη κι ἂν εἶναι ἡ ἐξ 
Αὐτοῦ ἀποστασία. Ἀκόμα καὶ στὶς πιὸ ζοφερὲς στιγμὲς τῆς Ἱστορίας εἶναι 
παρών, κατὰ τὴ δικὴ του διαβεβαίωση «Ἰδοὺ ἐγὼ μεθ’ ὑμῶν εἰμι πάσας, τὰς 
ἡμέρας, ἕως τῆς συντελείας τοῦ αἰῶνος» (Ματθ. 28,20). Μὲ τὴ γέννηση τοῦ 
Χριστοῦ στὴ γῆ ὁ χρόνος τέμνεται στὰ δύο. Μὲ τὸν τρόπο αὐτὸ καταξιοῦται 
ὅ,τι προηγήθηκε, ἀφοῦ Αὐτὸν ἐνατένιζε, ἀλλὰ καὶ ὅ,τι ἀκολούθησε, ἀφοῦ μὲ 
Αὐτὸν ἐξαγιάστηκε, τὸ παρελθὸν καὶ τὸ μέλλον τῆς Ἱστορίας. Ὁ χρόνος δὲν 
εἶναι πιὰ φορέας ἀπελπισίας, ἀδιεξόδων καὶ θανάτου. Διὰ τοῦ Ἰησοῦ Χριστοῦ 
γίνεται φορέας ζωῆς αἰωνίου καὶ ἀληθινῆς. Χάρις στὸν σαρκωθέντα Λόγο ὁ 
ἄνθρωπος γίνεται «οἰκεῖος Θεοῦ» καὶ κληρονόμος τῆς Βασιλείας Του. Ἂς μὴν 
ἀπελπιζόμαστε, λοιπόν, ὅσες κι ἂν εἶναι οἱ δυσκολίες. Μαζί μας βρίσκεται ἡ 
πηγὴ τῶν ἐλπίδων.

Μήνυμα τῶν Χριστουγέννων εἶναι καὶ ἡ δυνατότητα ἀναγέννησης τοῦ 
ἀνθρώπου. «Αὐτὸς ἐνηνθρώπησεν ἵνα ἡμεῖς θεοποιηθῶμεν», γράφει ὁ Μ. 
Ἀθανάσιος. Κι ὁ ἅγιος Γρηγόριος ὁ Θεολόγος διευκρινίζει: «Ὁ Ὑψηλὸς διὰ 
τὴν συγκύπτουσαν χαμαὶ ψυχὴν ἐταπεινώθη, ὅπως συνανυψώσῃ αὐτήν, κάτω 
ὑπὸ τῆς ἁμαρτίας νεύουσαν». Ἡ ἐνανθρώπηση τοῦ Χριστοῦ μᾶς διαμηνύει 
ὅτι προορισμὸς τοῦ ἀνθρώπου εἶναι νὰ ὑπερβεῖ τὰ ὅρια καὶ τὶς ἀδυναμίες τῆς 
κτιστῆς φύσης καὶ νὰ γίνει κι αὐτὸς Θεὸς «κατὰ Χάριν».

 Ἡ «ἐν μορφῇ δούλου» παρουσία τοῦ Χριστοῦ ἀνάμεσά μας, ὑποδεικνύει, 
ὕστερα, σὲ ὅλους καὶ τὴν ἀξία τῆς «ὑψοποιοῦ ταπεινώσεως». Σημειώνει καὶ 
πάλιν ὁ ἅγιος Γρηγόριος ὁ Θεολόγος «… ταπεινωθεὶς καὶ πτωχεύσας τὰ 
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καθ’ ἡμᾶς … πρὸς τὰ ἄνω φέρουσαν ὁδὸν ἅπασιν ὑπέδειξε τὴν ταπείνωσιν». 
Διδάσκει ἔμπρακτα ὁ σαρκωθείς Θεὸς ὅτι ἡ ταπείνωση εἶναι ἡ βάση στὴν ὁποία 
θὰ στηριχθεῖ ἡ ἠθικὴ καὶ πνευματικὴ ἀνύψωση τοῦ ἀνθρώπου. Ἡ ἀλαζονεία 
τοῦ Ἀδὰμ ὁδήγησε στὴν πτώση τοῦ ἀνθρωπίνου γένους. Ὁ «σχήματι εὑρεθεὶς 
ὡς ἄνθρωπος» (Φιλιπ.2,8) νέος Ἀδάμ, μὲ τὴν ταπείνωσή του ἐπαναφέρει  τὸν 
ἄνθρωπο στὸ «πρωτόκτιστον κάλλος».

Γιὰ ὅλα αὐτά, λοιπόν, γίνεται αἰτία χαρᾶς ἡ ἐπὶ γῆς παρουσία τοῦ Υἱοῦ 
καὶ Λόγου τοῦ Θεοῦ. Ἀπὸ τότε, ἀπὸ τὴν ἐνανθρώπησή Του καὶ διὰ τοῦ 
ἀπολυτρωτικοῦ Του ἔργου ἡ ἀνθρωπότητα ἔχει ἐνώπιόν της ἀνοικτὴ τὴν ὁδὸ 
τῆς σωτηρίας ἀπὸ τὴν ὁποία εἶχε παρεκκλίνει διὰ τῆς παρακοῆς.

Τέκνα ἐν Κυρίῳ ἀγαπητά,

Ἐμεῖς οἱ  Ἕλληνες τῆς Κύπρου δὲν μποροῦμε, δυστυχῶς, οὔτε καὶ φέτος νὰ 
νιώσουμε ὁλοκληρωμένη αὐτὴ τὴν πνευματικὴ χαρά. Γιὰ 44 χρόνια ζοῦμε τὸ 
δράμα τῆς διαίρεσης τῆς πατρίδας μας. Παρακολουθοῦμε τὴν τουρκοποίηση 
τῶν κατεχομένων μας καὶ ἀγωνιοῦμε μπροστὰ στὶς Τουρκικὲς μεθοδεύσεις 
γιὰ κατάληψη καὶ τουρκοποίηση ὁλόκληρης τῆς Κύπρου. 

Ἡ κατάρρευση τῶν συνομιλιῶν ἐξ ὑπαιτιότητος τῆς Τουρκίας, παρὰ τὶς 
ὑπεράνθρωπες δικές μας προσπάθειες καὶ τὶς ὀδυνηρὲς μας ὑποχωρήσεις, 
καθιστᾷ, σ’ ὅλους, φανερούς τοὺς σχεδιασμοὺς τῆς κατοχικῆς Δύναμης. 
Οἱ διακοινοτικὲς συνομιλίες, ὅπως γίνονταν μέχρι σήμερα, ἦταν ὁ σχεδιασμὸς 
τῆς Τουρκίας γιὰ νὰ μᾶς ἐπιβάλει τοὺς ὅρους της. Τυχὸν συνέχισή τους, 
μὲ νέες ὑποχωρήσεις ἐκ μέρους μας, θὰ ἔχει τραγικὲς καὶ μὴ ἀναστρέψιμες 
γιὰ μᾶς συνέπειες. Ἀκόμα καὶ χωρὶς στρατεύματα κατοχῆς καὶ ἐπεμβατικὰ 
δικαιώματα τῆς Τουρκίας, μὲ ὅσα οἱ Τοῦρκοι διεκδικοῦν στὴ διακυβέρνηση, 
δὲν θὰ μπορέσει νὰ λειτουργήσει τὸ Κράτος καὶ πολὺ σύντομα θὰ καταστοῦμε 
ὅμηροι στὰ χέρια τῆς Τουρκίας. Καλούμαστε ὅλοι, συνειδητοποιώντας 
τὶς ἐπιδιώξεις τῶν Τούρκων, ποὺ δὲν κρύβουν πιὰ τοὺς στόχους τους, νὰ 
ἀπαιτήσουμε ἀταλάντευτα καὶ μὲ σθένος, καὶ γιὰ μᾶς, ὅτι ἀπολαμβάνουν 
ὅλοι οἱ ἐλεύθεροι ἄνθρωποι σ’ ὅλο τὸν κόσμο. Ἐλεύθερη διακίνηση, ἐλεύθερη 
ἐγκατάσταση, πλήρη ἀνάκτηση τῆς περιουσίας μας καὶ ἐλεύθερη ἀπόκτηση  
περιουσίας σ’ ὅλη τὴν πατρίδα μας∙ χωρὶς στρατοὺς κατοχῆς καὶ ἐπεμβατικὰ 
δικαιώματα ξένων καὶ χωρὶς ὑπερπρονόμια γιὰ κάποιους. Ἡ Ἐκκλησία δὲν θὰ 
μποροῦσε νὰ δεχθεῖ λύση χωρίς αὐτὰ τὰ χαρακτηριστικὰ.
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Γνωρίζουμε ὅτι χρειάζεται μεγάλη προσπάθεια γιὰ νὰ πείσουμε τὴ διεθνῆ 
κοινότητα, ἡ ὁποία ἔχει λησμονήσει τὴν οὐσία τοῦ προβλήματός μας, ὅτι 
αὐτὸ εἶναι πρόβλημα εἰσβολῆς καὶ κατοχῆς καὶ ὄχι διακοινοτικὴ διαφορά. 
Χρειάζεται καὶ ψυχικὴ ἀντοχὴ καὶ ἀγωνιστικὴ διάθεση γιὰ ἀντιμετώπιση τῶν 
ἀναμενόμενων Τουρκικῶν ἀντιδράσεων. Θὰ πρέπει ὅμως νὰ ξέρουμε -τὸ 
ἱστορικὸ μας παρελθὸν μᾶς ἔχει διδάξει- ὅτι οἱ δοῦλοι λαοὶ δὲν ἐλευθερώνονται 
μὲ τὶς παρακλήσεις καὶ τὶς ἐκκλήσεις πρὸς τὰ αἰσθήματα τῶν κατακτητῶν. 
Ἡ ἀπάντηση τῶν τελευταίων εἶναι ἡ περιφρόνηση πρὸς τοὺς ἱκετεύοντες καὶ 
ἡ ἀποθράσυνσή τους. Χρειάζεται ἀγώνας καὶ προγραμματισμὸς κινήσεων, 
ἀνυποχώρητη ἐμμονὴ στὸ δίκαιό μας, ὅσα χρόνια κι ἂν περάσουν. 

Πέραν ἀπὸ τὸν μέγιστο αὐτὸ κίνδυνο, τῆς τουρκοποίησης, τὸν ὁποῖο 
ἀνεξάρτητα ἀπὸ θυσίες θὰ πρέπει νὰ ἀγωνιστοῦμε γιὰ νὰ ἀποτρέψουμε, 
θὰ πρέπει νὰ στρέψουμε τὴν προσοχή μας καὶ πρὸς ἄλλους ἐμφανεῖς 
κινδύνους, ποὺ διατρέχουμε καὶ ποὺ συμβάλλουν στὴν ἐθνικὴ ὑποδούλωσή 
μας. Τέτοιοι κίνδυνοι, τοὺς ὁποίους ἤδη γευόμαστε, εἶναι ἡ δημογραφικὴ 
κατάρρευση, ἡ φυγή στὸ ἐξωτερικὸ, λόγῳ τῆς οἰκονομικῆς κρίσης, τῶν νέων 
μας, ἡ παραγωγικὴ ἀποσάθρωση, ἡ πολιτισμικὴ παρακμή, ἡ ἀποσύνδεση τῆς 
ὀρθόδοξης παράδοσης ἀπὸ τὴν ταυτότητά μας, ἡ γλωσσικὴ ἀλλοτρίωση.

 Σ’ αὐτὰ ἔρχεται νὰ προστεθεῖ καὶ ἡ ἀπειλὴ τῆς ἀλλοίωσης τῆς ἐθνικῆς 
φυσιογνωμίας τῶν ἐλευθέρων περιοχῶν λόγῳ τῆς προώθησης ἐκ μέρους τῆς 
Τουρκίας μεγάλου ἀριθμοῦ μουσουλμάνων, λεγόμενων μεταναστῶν. Ὅλοι 
αὐτοὶ οἱ «μετανάστες» δὲν ἔρχονται ἐδῶ μόνο γιὰ τὰ παχυλὰ ἐπιδόματα, ποὺ 
ἁπλόχερα τοὺς προσφέρουμε. Ἔρχονται, ἢ μᾶλλον ἀποστέλλονται, γιὰ νὰ 
ἀλλοιώσουν τὴν ἐθνικὴ καὶ πολιτισμικὴ μας ταυτότητα, μὲ ὁρατὸ κίνδυνο 
ἐκεῖνον ποὺ περιγράφεται στὸ βιβλίο τῆς Ἐξόδου «… ἡνίκα ἂν ἡμῖν συμβῇ 
πόλεμος, προστεθήσονται καὶ οὗτοι πρὸς τοὺς ὑπεναντίους». (Ἐξ.1,10)              

Καλοῦμε τὴν Κυβέρνηση, ὅλη τὴν πολιτικὴ ἡγεσία καὶ ὅλο τὸν λαὸ, 
ὅπως συνειδητοποιήσουν ὅλους τοὺς πιὸ πάνω κινδύνους καὶ ὅπως, ἑνωμένοι 
ὅλοι σ’ ἕνα ἀρραγὲς μέτωπο, ἀγωνιστοῦμε γιὰ νὰ τοὺς ἀντιμετωπίσουμε 
ἀποτελεσματικά. Διαθέτουμε τὸ βάρος καὶ τὸ κάλλος ἑνὸς πολιτισμοῦ 
χιλιετιῶν. Ὅταν οἱ ἄλλοι λαοί, ποὺ σήμερα ρυθμίζουν τὶς τύχες τοῦ κόσμου, 
δὲν ἀποτελοῦσαν ἀκόμα κοινωνίες ἀνθρώπων, ἐμεῖς ζούσαμε σ’ αὐτὸ τὸν 
τόπο καὶ μεγαλουργούσαμε. Δὲν μποροῦμε σήμερα νὰ δείξουμε νωχέλεια 
στὴν ὑπεράσπιση τῆς ἐθνικῆς μας ἀξιοπρέπειας καὶ στὴν ἀπελευθέρωση τῆς 
πατρίδας μας. Ἔχουμε εὐθύνη ἀπέναντι στὴ μακρὰ φάλαγγα τῶν προγόνων 
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μας. Ἔχουμε χρέος καὶ σ’ αὐτοὺς ποὺ θὰ ἔλθουν, στοὺς ἀπογόνους μας.   

Μὲ αὐτὲς τὶς σκέψεις καὶ μὲ τὴν ἀγωνία γιὰ τὴν πορεία τοῦ ἐθνικοῦ 
μας θέματος νὰ μᾶς διακατέχει, χαιρετίζουμε, μὲ τὴν εὐκαιρία τῆς σημερινῆς 
μεγάλης ἑορτῆς, ὅλους, ἰδιαίτερα τοὺς πρόσφυγες, τοὺς ἐγκλωβισμένους, 
τοὺς ἀγνοουμένους καὶ τοὺς συγγενεῖς τους, εὐχόμενοι ὑπομονὴ καὶ 
ἐγκαρτέρηση. Μὲ τὴν πεποίθηση ὅτι «μεθ’ ἡμῶν ὁ Θεός» ἂς ἐντείνουμε τὶς 
προσπάθειές μας γιὰ ἀπελευθέρωση τῆς πατρίδας μας στὸ ἀνατέλλον νέον 
ἔτος 2018, τὸ ὁποῖο εἴθε νὰ εἶναι ἐν παντὶ εὐλογημένο ἀπὸ τὸν Θεό.

  Διάπυρος ἐν Χριστῷ νηπιάσαντι εὐχέτης,     

Ἱερὰ Ἀρχιεπισκοπὴ Κύπρου,
       Χριστούγεννα 2017.



ΟΜΙΛΙΑ
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ΤΟΥ ΕΒΡΑΪΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ
ΤΩΝ ΙΕΡΟΣΟΛΥΜΩΝ 

ΑΠΟ ΤΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ  ΤΟΥ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟΥ ΠΑΤΡΙΑΡΧΗ

F
Επίτιμος Διδάκτορας του Εβραϊκού Πανεπιστημίου των Ιεροσολύμων, 

του δεύτερου παλαιότερου πανεπιστημίου του Ισραήλ και ενός εκ 
των πλέον διακεκριμένων στον κόσμο, αναγορεύθηκε ο Οικουμενικός 
Πατριάρχης Βαρθολομαίος. Η ειδική τιμητική εκδήλωση πραγματοποιήθηκε 
την Τετάρτη, 6 Δεκεμβρίου, στην Αίθουσα Τελετών του Ινστιτούτου Τρούμαν, 
στα Ιεροσόλυμα, παρουσία της Ακαδημαϊκής Κοινότητας του Πανεπιστημίου, 
πολλών Αρχιραβίνων,  εκπροσώπων των χριστιανικών δογμάτων στην Αγία 
Πόλη, πολιτικών και πλήθους επισήμων. 

Στην ομιλία του ο Οικουμενικός Πατριάρχης σημείωσε ότι αποδέχεται την 
τιμητική για το πρόσωπό του απόφαση του Πανεπιστημίου ως μια έκφραση 
τιμής προς το Οικουμενικό Πατριαρχείο και αναγνώρισης των πρωτοβουλιών 
της Μεγάλης του Χριστού Εκκλησίας για την προστασία του φυσικού 
περιβάλλοντος, την προώθηση της αλληλεγγύης και του διαθρησκειακού 
διαλόγου.

«Είναι βαθιά πεποίθησή μας ότι στους τομείς αυτούς, η συμβολή των 
θρησκειών παραμένει καθοριστική. Τις τελευταίες δεκαετίες, είδαμε μια 
επαναξιολόγηση του ρόλου της θρησκείας στη δημόσια σφαίρα και της 
συμβολής της στην αντιμετώπιση των μεγάλων προκλήσεων του σήμερα. 
Οι θρησκείες διατήρησαν υψηλές αξίες, μία πολύτιμη πνευματική και ηθική 
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κληρονομιά, καθώς επίσης και μια βαθιά ανθρωπολογική γνώση. Δεν μπορούμε 
να κατανοήσουμε και να αξιολογήσουμε κατάλληλα τους ανθρώπινους 
πολιτισμούς στην ολότητά και την ποικιλομορφία τους χωρίς αναφορά στις 
θρησκευτικές τους ρίζες», ανέφερε ο Οικουμενικός Πατριάρχης, ενώ σε άλλο 
σημείο της ομιλίας του τόνισε:

«Δυστυχώς, η συνεχιζόμενη έκρηξη του θρησκευτικού φονταμενταλισμού 
και οι τρομερές πράξεις βίας στο όνομα της θρησκείας παρέχουν πρόσθετα 
επιχειρήματα κατά της πίστης στις σύγχρονες κριτικές της θρησκείας και 
υποστηρίζουν τον προσδιορισμό της θρησκείας με τις αρνητικές πτυχές της. 
Η  αλήθεια είναι ότι η βία είναι η άρνηση των θεμελιωδών θρησκευτικών 
πεποιθήσεων και δογμάτων».

O Οικουμενικός Πατριάρχης υπενθύμισε ότι η Αγία και Μεγάλη Σύνοδος 
της Ορθοδόξου Εκκλησίας, η οποία πραγματοποιήθηκε στην Κρήτη το 
2016, επεσήμανε ότι ο φονταμενταλισμός, ως «ζῆλος οὐ κατ’ ἐπίγνωσιν» 
(Ρωμ.10,2),  αποτελεί  έκφραση νοσηρής θρησκευτικότητας.

«Για αρκετούς αιώνες στο παρελθόν, η περιοχή της Μεσογείου γνώρισε την 
ειρηνική συμβίωση μεταξύ Εβραίων, Χριστιανών και Μουσουλμάνων. Αυτή η 
εμπειρία καταδεικνύει ότι οι άνθρωποι από διαφορετικές θρησκείες μπορούν 
να ζήσουν μαζί, βρίσκοντας βασικές αρχές στις αντίστοιχες παραδόσεις τους 
που προωθούν την αλληλεγγύη και την κοινή μαρτυρία. Αυτό δείχνει ότι 
οι θρησκείες μπορούν να χρησιμεύσουν ως γέφυρες μεταξύ των ανθρώπων, 
ως μέσα ειρήνης, ανεκτικότητας και κατανόησης, καθώς επίσης και για 
την επαναπροσέγγιση των πολιτισμών», είπε ο Οικουμενικός Πατριάρχης 
επισημαίνοντας ακολούθως ότι: «Ο διαθρησκειακός διάλογος δεν σημαίνει 
να αρνηθεί κανείς την πίστη του, αλλά να αλλάξει τη σκέψη ή τη στάση του 
έναντι του άλλου. Υπό την έννοια αυτή, μπορεί επίσης να θεραπεύσει και να 
εξαλείψει τις προκαταλήψεις και να συμβάλει στην αμοιβαία κατανόηση και 
την ειρηνική επίλυση συγκρούσεων. Οι προκαταλήψεις και η επιθετικότητα 
προέρχονται από την παρερμηνεία  της θρησκείας. Αυτός είναι ο λόγος για 
τον οποίο ο διαθρησκειακός διάλογος μπορεί να απομακρύνει τον φόβο και 
την καχυποψία και να προωθήσει ένα πνεύμα εμπιστοσύνης και σεβασμού…».

Στη συνέχεια υπενθύμισε ότι η Ορθόδοξη Εκκλησία διεξάγει διάλογο με 
τον Ιουδαϊσμό από το 1977 με στόχο την καλύτερη αλληλοκατανόηση και την 
αμοιβαία προσέγγιση.
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«Είμαστε δεσμευμένοι στο διάλογο ως ένα μέσο ανοίγματος προς 
τον άλλο [άνθρωπο] και ως ένα μονοπάτι προς την κοινή ευθύνη και 
συνεργασία. Ο διάλογος προάγει την εμπιστοσύνη και την αμοιβαία 
αποδοχή. Είναι ταυτόχρονα μια χειρονομία αλληλεγγύης και πηγή 
αλληλεγγύης. Επαναλαμβάνουμε συνεχώς ότι ο διάλογος δεν έχει ούτε 
νικητές ούτε ηττημένους. Το Οικουμενικό Πατριαρχείο προάγει όχι μόνο 
τους διαθρησκειακούς  και διαπολιτιστικούς διαλόγους αλλά και τις γόνιμες 
συναντήσεις με τους κοσμικούς θεσμούς και τους κλάδους της φιλοσοφίας 
και της επιστήμης, και όλα αυτά πραγματοποιούνται σε πνεύμα αγάπης και 
ευθύνης για τον άνθρωπο και τη Δημιουργία». Στο σημείο αυτό υπενθύμισε 
κάποιες από τις πιο σημαντικές από τις Διαθρησκειακές Συναντήσεις που 
διοργάνωσε το Οικουμενικό Πατριαρχείο όπως της Κωνσταντινουπόλεως, 
το 1994, και των Βρυξελλών, το 2001, μέσω των οποίων καταδικάστηκε κάθε 
μορφή βίας που επικαλείται το όνομα της θρησκείας, ενώ απορρίφθηκε η 
κατηγορία σε βάρος των θρησκειών ότι αποτελούν αιτία της σύγκρουσης των 
πολιτισμών και υπογραμμίσθηκε ο καταλυτικός ρόλος της πίστης ως βάση για 
την δημιουργική συνάντηση των πολιτισμών.

«Η αξιοπιστία των θρησκειών σήμερα εξαρτάται έντονα από τη στάση 
τους απέναντι στην προστασία της ανθρώπινης ελευθερίας και αξιοπρέπειας. 
Αυτή είναι η προϋπόθεση όχι μόνο για ειρηνική συνύπαρξη, αλλά και για την 
απλή επιβίωση της ανθρωπότητας. Μόνο μαζί μπορούμε να αντιμετωπίσουμε 
τις σύγχρονες προκλήσεις. Κανείς - ούτε ένα έθνος, ούτε ένα Κράτος, ούτε μια 
θρησκεία, ούτε η επιστήμη – δεν μπορεί να αντιμετωπίσει μόνος του τα σύγχρονα 
προβλήματα. Είναι υπερβολικά ουτοπικό να πιστεύουμε ότι ένας πολιτισμός 
αλληλεγγύης μπορεί να δημιουργηθεί μέσω της παγκοσμιοποίησης, της 
οικονομικής προόδου, του Διαδικτύου, ή ακόμη και μέσω της αξιοθαύμαστης 
προόδου της τεχνολογίας. Χρειαζόμαστε ο ένας τον άλλον.. Χρειαζόμαστε 
κοινή κινητοποίηση, κοινές προσπάθειες, κοινούς στόχους και ένα κοινό 
πνεύμα. Ως εκ τούτου, θεωρούμε την παρούσα πολυδιάστατη κρίση ως ευκαιρία 
για την άσκηση αλληλεγγύης, για διάλογο και συνεργασία και για ανοιχτό 
πνεύμα και εμπιστοσύνη. Δεδομένου ότι μοιραζόμαστε ένα κοινό μέλλον 
μαζί, κατά συνέπεια, η πορεία προς αυτό το μέλλον είναι ένα κοινό ταξίδι. 
[…]  Έχουμε επανειλημμένα δηλώσει ότι η κρίση που αντιμετωπίζουμε σήμερα 
είναι πνευματική. Έχει σχέση με τον τρόπο με τον οποίο αντιλαμβανόμαστε 
τη σχέση μας με το Θεό, με τον εαυτό μας, με τους συνανθρώπους μας και τη 
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Δημιουργία ως σύνολο. Η θρησκεία μπορεί να εγγυηθεί τη σωστή πνευματική 
έμπνευση και τον προσανατολισμό που επειγόντως είναι αναγκαίος σήμερα 
[…] Η θρησκεία οφείλει να συμβάλλει στην προστασία της ανθρώπινης 
ελευθερίας, στον διάλογο – οδηγώντας τους ανθρώπους ν’ αλλάξουν 
απόψεις και τη ζωή τους – και στην εμβάθυνση της Αλήθειας.[…]  
Το μεγαλύτερο λάθος μας δεν είναι το γεγονός ότι περιμένουμε τόσα πολλά 
από τη θρησκεία, αλλά ότι δεν περιμένουμε ακόμη περισσότερα από αυτή τη 
μεγάλη πνευματική δύναμη - τη βαθιά ριζωμένη στην ανθρώπινη ψυχή - σε 
θέματα που αφορούν την ειρήνη, την αλληλεγγύη, το νόημα της ζωής και τον 
αιώνιο προορισμό του ανθρώπου και της Δημιουργίας».

          Ο ΠΑΝΑΓΙΟΣ ΤΑΦΟΣ



ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΣ
ΤΟΥ ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΟΥ ΚΥΠΡΟΥ

κ. κ. ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΥ
ΕΙΣ ΤΑ «ΠΡΩΤΟΚΛΗΤΕΙΑ»

17 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2017

a

Με αισθήματα βαθύτατης συγκίνησης και τιμής ευρισκόμεθα στην πόλη 
του Πρωτόκλητου Μαθητή, τού Αποστόλου Ανδρέα. Τα αισθήματα 

αυτά επιρρώννυνται και από το γεγονός ότι η ενταύθα Εκκλησία των Πατρέων  
«ἐν ἱματισμῷ διαχρύσῳ καὶ ἐν ἑορτίῳ περιβολῇ» μάς υποδέχεται όλους με  
τόση χριστιανική αγάπη και με τόση θερμή φιλοξενία, ώστε από τη στιγμή 
τής ενταύθα αφίξεώς μας να βιώνουμε κατά τρόπο πολύ έντονο την υπέροχη 
ρήση του ψαλμωδού: «Ἰδού δὴ τί καλὸν ἢ τί τερπνόν, ἀλλ᾿ ἢ τὸ κατοικεῖν 
ἀδελφοὺς ἐπὶ τὸ αὐτό» (Ψαλμ.132,1). Αισθανόμεθα δε τη φιλοξενία της 
να ενυδατώνει τις ψυχές μας και «ὡς δρόσος  Ἀερμὼν»  να μας ανάγει στις 
αιθέριες σφαίρες της θείας Αγάπης του Κυρίου «ὑπέρ οὗ τήν ψυχήν αὐτοῦ 
ἐθηκεν» ο Πρωτόκλητος Μαθητής!

Η κατά Πάτραν Εκκλησία και η κατά Κύπρον δια μέσου των αιώνων 
είναι άρρηκτα συνδεδεμένες, πνευματικώς, μέσω του Αποστόλου Ανδρέα. Η 
ιστορική και αποστολοβάδιστη πόλη των Πατρέων σεμνύνεται δια το χιαστί 
μαρτύριο του και φιλοξενεί δια μέσου των αιώνων, με υπερηφάνεια,  το σεπτό 
λείψανό του.

Η Κύπρος καυχάται δια το περίφημο Μοναστήρι του, το οποίο βρίσκεται 
στο ανατολικότατο άκρο της χερσονήσου των Αγίων, στην Καρπασία. Επί 
αιώνες πολλούς η εν λόγω Μονή εκπέμπει σ’ όλη την Κύπρο το ιλαρό 
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χριστιανικό της φως και ο κυπριακός λαός τρεφόμενος και αναζωογονούμενος 
με το περίλαμπρο αυτό φως, ταύτισε την ψυχοσύνθεσή του και τους 
οραματισμούς του τόσο με την ιερή Μονή του όσο και με το όνομα του 
Αποστόλου Ανδρέου. Είναι χαρακτηριστικό το γεγονός ότι δεν υπάρχει σπίτι 
που να μην έχει ένα πρόσωπο με το όνομα Ανδρέας.

Δυστυχώς, το περίφημό μας Μοναστήρι για σαράντα τρία χρόνια 
οδυνάται κάτω από την μπότα ενός βάρβαρου εισβολέα, ο οποίος επιχειρεί 
με κάθε τρόπο να εκτουρκίσει τα ιερά και τα όσιά μας. Πεποίθαμε, όμως, επί 
τον Κύριο της Δικαιοσύνης και  «ἠλπίκαμεν ἐπὶ Θεῷ ζῶντι, ὅς ἐστι σωτὴρ 
πάντων ἀνθρώπων, μάλιστα πιστῶν» (Α΄ Τιμοθ. 4,10). Γι’ αυτό ακραδάντως 
πιστεύουμε ότι θα έλθει η ώρα της δικαίωσης των πόθων του κυπριακού 
ελληνισμού και περιχαρείς θα αναπέμψουμε ύμνους και δοξολογίες προς τον 
Ύψιστο, στο ελεύθερο Μοναστήρι του Αποστόλου Ανδρέα.

Ζούμε σ’ ένα κόσμο, ο οποίος απώλεσε τον χριστιανικό προσανατολισμό 
του και θεοποίησε τον «Μαμμωνά». Η Ε.Ε. που οικοδόμησε τον πολιτισμό της 
πάνω στις χριστιανικές αξίες και ιδρύθηκε με τόσες ελπίδες, σήμερα  «θύει 
δαιμονίοις καὶ οὐ Θεῷ, θύει θεοῖς οὕς οὐκ οἶδε». Και κατά το ιερό κείμενο 
της Παλαιάς Διαθήκης    (Δευτ. λβ΄15).  «ἔφαγε, ἐνεπλήσθη καί  ἀπελάκτισεν 
τὸν Θεόν»  «ὃς τὰς ἁμαρτίας ἡμῶν αὐτὸς ἀνήνεγκεν ἐν τῷ σώματι αὐτοῦ ἐπὶ 
τὸ ξύλον, ἵνα ταῖς ἁμαρτίαις ἀπογενόμενοι τῇ δικαιοσύνῃ ζήσωμεν· οὗ τῷ 
μώλωπι αὐτοῦ πάντες ἡμεῖς ἰάθημεν» ( Α΄ Πετρ. β΄24).

Συνεπώς «ὥρα ἐστίν ἡμᾶς ἤδη ἐξ ὕπνου ἐγερθῆναι» (Ρωμ. 13,11) και 
να σαλπίσουμε με κάθε τρόπο το λίαν επίκαιρο σύνθημα του Διορθοδόξου 
Συνεδρίου μας: «Εὑρήκαμεν τὸν Μεσσίαν».

Η περιχαρής αγγελία του Πρωτόκλητου Μαθητή προς τον Αδελφό 
του επιβάλλεται να αποβεί για όλους μας μια ευφρόσυνη βίωση την οποία 
οφείλουμε να μεταλαμπαδεύσουμε σ’ όλο τον κόσμο. Τη θέση του Μαμμωνά 
και των ειδώλων επιβάλλεται να καταλάβει και πάλι ο Θεός της Ειρήνης, της 
Αγάπης και της Λύτρωσης, οποίος τόσο πολύ «ἠγάπησεν τόν κόσμον, ὥστε 
τον υἱὸν αὐτοῦ τὸν μονογενῆ ἔδωκεν, ἵνα πᾶς ὁ πιστεύων εἰς αὐτὸν μή 
ἀπόληται, ἀλλ’ έχῃ ζωήν αἰώνιον» (Ιωάν. γ, 16).

Μόνο με τον τρόπο αυτό η ανθρωπότητα έχει ελπίδες επιβίωσης και 
προόδου. Εμείς και ως Ελληνισμός και ως  κατεξοχήν  Ορθόδοξη Χριστιανική 
χώρα  έχουμε το ιερό χρέος να μεταφέρουμε τα λυτρωτικά μηνύματα του 
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Χριστού και στην Ευρώπη και σ’ όλο τον κόσμο.  Εμείς που επιβιώσαμε 
μέσα από τόσες ιστορικές τρικυμίες γιατί ακριβώς «εὑρήκαμεν τόν Μεσσία», 
οφείλουμε αυτό το χαροποιό και ελπιδοφόρο μήνυμα του Αποστόλου Ανδρέα 
συνειδητά και μεθοδικά, «πάσῃ ψυχῇ  καὶ πάσῃ δυνάμει» να μεταφέρουμε  σε 
κάθε ανθρώπινη ψυχή. 

Μ’ αυτό τον χριστιανικό οραματισμό χαιρετίζω εγκαρδίως το Διορθό- 
δοξο Συνέδριο της αδελφής Εκκλησίας των Πατρέων∙ ευχαριστώ θερμώς 
τον εν Κυρίω ξενίζοντα Αδελφό Μητροπολίτη Πατρών κ. Χρυσόστομο και 
εκφράζω προς όλους τους εκλεκτούς συνέδρους και εισηγητές τις θερμότερες 
μου ευχές για την επιτυχία τους στους υψηλούς χριστιανικούς τους στόχους.

 
Ιερά Αρχιεπισκοπή Κύπρου
15 Νοεμβρίου 2017                                             

                                                                    Μετ’ ευχών εγκαρδίων

Η ΙΕΡΑ ΜΟΝΗ ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΑΝΔΡΕΑ ΣΤΗΝ ΚΑΤΕΧΟΜΕΝΗ ΚΑΡΠΑΣΙΑ



Ο ΡΟΛΟΣ ΤΟΥ ΠΑΓΚΥΠΡΙΟΥ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ 
ΣΤΗ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΗΣ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ 

ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΤΟΥ

O
ΤΟΥ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗ ΠΑΦΟΥ κ. ΓΕΩΡΓΙΟΥ 

ΠΑΓΚΥΠΡΙΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ 15.11.2017

Ευχαριστώ τον Σύλλογο Αποφοίτων του Παγκυπρίου Γυμνασίου για την 
πρωτοβουλία προς πραγματοποίηση αυτής της συζήτησης καθώς και για 

την πρότασή τους να είμαι ένας από τους τρεις εισηγητές. 
Ξέρω πως όλοι είστε άνθρωποι των γραμμάτων, και οι περισσότεροι 

εκπαιδευτικοί, και, επομένως, πολλά από όσα θα πω είναι γνωστά και χωρίς 
καμία πρωτοτυπία. Δεν αποφεύγω, ωστόσο,  να τα πω τόσο για τους μη 
εκπαιδευτικούς, όσο και για τη δομή του λόγου.

Χωρίς αμφιβολία η Παιδεία αποτελεί τη βάση της προόδου και της 
ευημερίας κάθε λαού και διαγράφει το εθνικό του μέλλον. 

Παιδεία προσφέρει ολόκληρη η κοινωνία με τους ποικίλους θεσμούς της, 
αλλά και τα έθιμά της, τον τρόπο ζωής των πολιτών, τα ΜΜΕ και όλο γενικά 
τον εμφανή και τον λανθάνοντα πολιτισμό της. Γι’ αυτό και μιλούμε για Παιδεία 
και εκεί που δεν υπάρχουν σχολεία. Στα πλαίσια της αποψινής συζήτησης 
θα περιοριστούμε στην Παιδεία που προσφέρεται προγραμματισμένα από 
το σχολείο. Με αυτό τον περιορισμό, η Παιδεία αποτελεί, στην πράξη, τον 
προγραμματισμό της Πολιτείας για το τι είδους Κοινωνία θέλει να δημιουργήσει 
και, κυρίως, για το τι είδους πολίτη θέλει να πλάσει. 

Η Παιδεία πέραν από την προσφορά γνώσεων στοχεύει και στην 
προσφορά αγωγής. Σε περιπτώσεις, μάλιστα, όπως τη δική μας, του Κυπριακού 
Ελληνισμού και γενικότερα του Ελληνισμού, στην προσφορά κυρίως αγωγής 
πρέπει να προσανατολίζεται το εκπαιδευτικό σύστημα. Γιατί από την αγωγή 
που θα προσφερθεί, τη φιλοσοφία ζωής που θα μεταδοθεί στους μαθητές 
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και από την προσωπικότητα που αυτοί θα βοηθηθούν να αναπτύξουν, θα 
εξαρτηθεί, σε μεγάλο βαθμό, η ευαισθησία που θα επιδείξουν στις επιβουλές 
εναντίον της πατρίδας τους, καθώς και η αγωνιστική τους διάθεση. Κι είναι 
γνωστό πως η γεωγραφική μας θέση προκαλεί συχνά τέτοιες επιβουλές. 

Ο Ελληνισμός ήταν πάντοτε συναρτημένος με την Παιδεία του. Δεν 
μπορεί, δηλαδή, κι αυτό επιβεβαιώθηκε πολλές φορές από την Ιστορία, να 
πηγαίνει καλά ο Ελληνισμός, ενώ καταβαραθρώνεται η Παιδεία του. Και 
το αντίθετο παρατηρείται. Δεν μπορεί να ανυψώνεται και να καρποφορεί η 
ελληνική Παιδεία χωρίς άμεσα ευεργετικά αποτελέσματα για τον Ελληνισμό. 
Η συρρίκνωση του Ελληνισμού υπήρξε, σχεδόν πάντοτε, η κατάληξη μιας 
μακράς αργής πνευματικής και παιδευτικής φθοράς, που εκδηλωνόταν πιο 
εμφαντικά στην παραμέληση των εθνικών και θρησκευτικών αξιών και στην 
υποτίμηση της γλώσσας του.        

Με την υποδούλωση σε ξένους δυνάστες και ιδιαίτερα καθ’ όλη τη διάρκεια 
της Τουρκοκρατίας, η μέριμνα και η φροντίδα για την ελληνική Παιδεία 
περιήλθε στα χέρια της Εκκλησίας, που ήταν ο μόνος θεσμικός φορέας που 
διατηρήθηκε και δρούσε ανάμεσα στους υποδούλους. Και στην Κύπρο, στους 
ύστερους αιώνες της δουλείας, πάλιν η Εκκλησία ίδρυσε τα πρώτα σχολεία και 
υπό την αιγίδα της εργάστηκαν αργότερα και τα υπόλοιπα. 

Μέσα σ’ αυτά τα πλαίσια ιδρύθηκε, το 1812, από τον Αρχιεπίσκοπο 
Κυπριανό και η Ελληνική Σχολή, που εξελίχθηκε αργότερα στο Παγκύπριο 
Γυμνάσιο, το Σχολείο μας. Κι αξίζει τον κόπο να επισημάνουμε τους στόχους 
Παιδείας, που έθεσε τότε ο αοίδιμος Εθνομάρτυρας, να δούμε τους τρόπους 
με τους οποίους οι στόχοι αυτοί πραγματώθηκαν, σε συνδυασμό με τους 
στόχους που πρέπει να έχει σήμερα η Παιδεία μας και πώς αυτοί αναμένεται 
να υλοποιηθούν.

Πλάι στους Τούρκους, ο Κυπριανός έβλεπε και τον άλλο μεγάλο εχθρό 
του Έθνους, την αγραμματοσύνη. Αποφασίζει να ιδρύσει την Ελληνική Σχολή 
αφού κατάλαβε ότι η Κύπρος «πάσχει μέγαν  αὐχμόν παιδείας». Ο Κυπριανός 
θεωρεί ότι η απαιδευσία είναι αιτία πλείστων κακών, τη συνδέει μάλιστα και 
με την κακοήθεια. Συνδυάζοντας την απαιδευσία με την κακοήθεια, φαίνεται 
ξεκάθαρα ότι ο Κυπριανός αποδίδει πρωτίστως ανθρωποπλαστικό χαρακτήρα 
στην Παιδεία και κατά δεύτερο λόγο γνωσιολογικό. Η ίδρυση επομένως της 
Ελληνικής Σχολής στοχεύει πρώτα να διαπλάσει χαρακτήρες. Να προέρχονται 
από αυτήν άνδρες «θεοσεβεῖς, φρόνιμοι, πολιτικοί, χρηστοήθεις…»
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Ο ανθρωποπλαστικός χαρακτήρας της αγωγής που επιδιώκει ο Κυπριανός 
δεν θα προκύψει από κάποιο αμφιβόλου αξίας πρότυπο αλλά με τα «ἑλληνικά 
μαθήματα» τα οποία κατά την έκφρασή του «εἶναι τὸ μόνον μέσον ὅπου 
στολίζουσιν τὸν ἀνθρώπινον νοῦν καὶ ὅπου ἀποκαταστήνουσιν τὸν ἄνθρωπον 
ἄξιον τῷ ὄντι ἄνθρωπον». 

Κύριος στόχος της παιδευτικής προσπάθειας του Κυπριανού είναι να 
δημιουργήσει ταυτότητα σ’ όσους μετέχουν σ’ αυτή, που να συνδέεται, με τις 
αξίες της θρησκείας και της πατρίδος. Θέτει την επιδίωξη αυτή ως διακήρυξη 
στην προμετωπίδα της Ιδρυτικής Πράξης της Ελληνικής Σχολής. «Θνῆσκε 
ὑπέρ Πίστεως καὶ μάχου ὑπέρ Πατρίδος». Και επεξηγεί: «Οἱ ὑπέρ Πίστεως 
καὶ Πατρίδος ἀγωνιζόμενοι καὶ ὑπὸ Θεοῦ στεφανοῦνται καὶ παρὰ ἀνθρώποις 
ἐγκωμιάζονται». Και αλλού σημειώνει: «παρώτρυνεν ἡμᾶς εἰς τοῦτο τὸ 
εὐσεβὲς καὶ θεάρεστον ἔργον καὶ ὁ ζῆλος τῆς πατρίδος». Ασφαλέστατα, 
ο Αρχιεπίσκοπος Κυπριανός ιδρύοντας την Ελληνική Σχολή ανέμενε από 
αυτή κάτι πέραν από του να γίνει κέντρο Παιδείας και Επιστήμης. Η σκέψη 
του ήταν προσανατολισμένη, όπως και όλες οι άλλες ενέργειές του, προς την 
εθνική αποκατάσταση, προς το όραμα της απελευθέρωσης. Έκρινε ότι πριν 
από την απόκτηση της εθνικής ελευθερίας απαιτείτο η πνευματική αφύπνιση. 

Ιδρύοντας Ελληνική Σχολή, όπου θα διδάσκονταν ελληνικά μαθήματα, και 
αναφέροντας στην Ιδρυτική Πράξη της ότι ντρεπόταν για τις προσαπτόμενες 
στους Κυπρίους κατηγορίες ότι δεν είχαν σχολή για «νὰ ρυθμίζωσι κἄν τὴν 
βάρβαρον γλῶσσαν τους», φανερώνει τη σημασία που έδινε ο Κυπριανός  στην 
γλώσσα τόσο για την πνευματική ανάπτυξη όσο και για την εθνική αφύπνιση. 
Η γλώσσα είναι εκείνη που συνδέει και ιστορικά τον Ελληνισμό, αφού αυτή 
ομιλείται για 35 και πλέον αιώνες από τις διαδοχικές γενεές των Ελλήνων.

Γλώσσα και σκέψη είναι άρρηκτα συνδεδεμένες. Αν δεν κατέχεις καλά 
τη γλώσσα, δεν έχεις εργαλείο για να σκεφτείς. Δεν έχεις σχηματίσει τις 
κατάλληλες κατηγορίες για να συνδέσεις τις ιδέες. Γλώσσα και θρησκεία, 
εξάλλου, αποτελούν τους δύο βασικότερους πυλώνες για τη διαμόρφωση 
του ελληνικού έθνους. Γι’ αυτό και διαχρονικά οι δυο αυτοί  θεμελιώδεις 
παράγοντες διαμόρφωσης της ελληνικής εθνικής συνείδησης  βρέθηκαν στο 
στόχαστρο των εχθρών του ελληνισμού.

Η εκμάθηση της ορθής ελληνικής γλώσσας αλλά και της φιλοσοφίας και 
των άλλων μαθημάτων, που θα διδάσκονταν στην Ελληνική Σχολή, θα είχε 
ως αποτέλεσμα τη στενότερη σύνδεση των Κυπρίων με το Ελληνικό Κέντρο 
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καθώς και τον υπόλοιπο Ελληνισμό. Ήταν κι αυτός ένας από τους στόχους του 
Εθνομάρτυρα, ο οποίος στις συνθήκες εκείνων των ημερών δεν μπορούσε να 
διακηρυχθεί επίσημα.

Λόγω της επιδίωξής του να κατοχυρώσει και να προστατεύσει τους 
στόχους της Παιδείας που έθετε, ο Αρχιεπίσκοπος Κυπριανός έθεσε την 
Παιδεία υπό την προστασία της Εκκκλησίας, αφιερώνοντας την Σχολή 
«τῇ πανσωστικῇ ἁγίᾳ Τριάδι, αὐτῷ τῷ τρισυποστάτῳ Θεῷ». Μέσα στην 
Εκκλησία διασώζεται διαχρονικά η γλώσσα μας. Εκεί αναδεικνύεται ζωντανή 
η Ιστορία μας. Εκεί καλλιεργείται η παράδοση, κρατύνεται το ήθος, η έννοια 
της πατρίδας προστατεύεται και επιβιώνει.

Ανασκοπώντας τα διακόσια και πλέον χρόνια λειτουργίας του Παγκυ-
πρίου Γυμνασίου (το θεωρώ γι’ αυτό τον σκοπό να ταυτίζεται με την Ελληνική 
Σχολή) συμπεραίνουμε ότι αυτό πραγμάτωσε τους εκπαιδευτικούς του στό-
χους που είχαν τεθεί. Η συνεχής εποπτεία της Εκκλησίας (μέχρι το 1933 οι 
Αρχιεπίσκοποι ήσαν Προέδροι της Σχολικής Εφορείας) η εφαρμογή χωρίς 
παρεκκλίσεις του προγράμματος, η επιλογή των διδασκόντων χωρίς την ανά- 
μιξη των κατακτητών, η μη έκπτωση στα επίπεδα της μάθησης και της αγωγής, 
η διδασκαλία και παρουσίαση, με αξιώσεις επαγγελματιών, αρχαίων τραγωδιών 
από μαθητές του σχολείου, οι οργανωμένες εκπαιδευτικές επισκέψεις σε 
αρχαιολογικούς και θρησκευτικούς χώρους, στην Κύπρο και στην Ελλάδα, η 
διακριτική επιτήρηση των μαθητών και σε ώρες κατά τις οποίες το σχολείο δεν 
εργαζόταν, η πειθαρχία της στολής με την οποία εκδηλωνόταν και η ισότητα 
των μαθητών είχαν αγαθά αποτελέσματα. Παρά τις συνεχείς πιέσεις Τούρκων 
και Άγγλων κατακτητών, το Παγκύπριο Γυμνάσιο διαφύλαξε τη θρησκευτική 
και εθνική ταυτότητα του Κυπριακού Ελληνισμού και δεν τον άφησε να 
αφομοιωθεί από τους κατακτητές του. Την επιτυχία στους στόχους που είχαν 
τεθεί μαρτυρούν οι χιλιάδες απόφοιτοι του Παγκυπρίου Γυμνασίου που 
διέπρεψαν όχι μόνο στην Κύπρο και στην Ελλάδα, αλλά και στο εξωτερικό, 
τόσο στο ήθος όσο και στα Γράμματα και σ’ όλους τους τομείς της ζωής.   

Είναι οι εκπαιδευτικοί στόχοι του και η πραγμάτωσή τους που συντέλεσαν, 
ώστε το Παγκύπριο Γυμνάσιο να γίνει εκκολαπτήριο αγωνιστών της Ελευθερίας. 
Το 1897, το 1912-13, το 1940, μαθητές και απόφοιτοί του αγωνίζονται στην 
Ελλάδα. Το 1955 σειρά μαθητών του θυσιάζονται στον απελευθερωτικό μας 
αγώνα. Άλλοι, μαθητές, απόφοιτοι, καθηγητές, συμμετέχουν σ’ εκείνο τον 
αγώνα καθώς και στην αναχαίτιση της Τουρκανταρσίας και της Τουρκικής 
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εισβολής. Στη Σεβέρειο βιβλιοθήκη οι μαθητές του Παγκυπρίου Γυμνασίου 
αντιμετωπίζουν με πέτρες τον πάνοπλο Αγγλικό στρατό. 

Η εικόνα της Αγίας Τριάδος και το επίγραμμα της αφιέρωσης της Σχολής 
σ’ Αυτήν, η προσωπογραφία του Αρχιεπισκόπου Κυπριανού και ο ναός που 
βρίσκεται στην αυλή του, δεν αφήνουν, ούτε σήμερα, να ξεχασθεί η θρη-
σκευτική συντεταγμένη του Σχολείου. Η κρύπτη των Φιλικών, η στήλη των 
πεσόντων μαθητών, οι αίθουσες οι αφιερωμένες στους ήρωες, οι πλάκες που 
αναφέρονται στους πρωτεργάτες του αγώνος μας, που ήταν απόφοιτοί του, 
δηλώνουν και την εθνική συντεταγμένη του Σχολείου. Οι μεγαλοπρεπείς 
εορτασμοί των εθνικών επετείων, η συντήρηση των Μουσείων και των Αρχείων 
του Παγκυπρίου Γυμνασίου, οι ποικίλοι διαγωνισμοί για την γλώσσα και τις 
άλλες ελληνοχριστιανικές αξίες, οι επισκέψεις κορυφαίων του Πνεύματος 
(Κανελλόπουλος, Μυριβήλης κ.α.), αλλά και η συνεχής μέριμνα της Εκκλησίας 
από το σε απόσταση αναπνοής ευρισκόμενο Αρχιεπισκοπικό μέγαρο, συντή-
ρησαν, μέχρι πριν λίγα χρόνια τουλάχιστον, την αίγλη του Σχολείου και τη 
δυνατότητα διάπλασης της ταυτότητας των μαθητών του, όπως ήταν οι προ- 
διαγραφές του Ιδρυτή του. Τα ποικίλα κληροδοτήματα και οι πολλές υποτροφίες 
που διαχειριζόταν, του έδιναν και τα μέσα για υλοποίηση των στόχων του.

Στην εποχή της Παγκοσμιοποίησης, όπου με ποικίλα μέσα, το Διαδίκτυο, 
τα άλλα ΜΜΕ, την με κάθε τρόπο καλλιεργούμενη νοοτροπία στους νέους, 
γίνεται προσπάθεια κατάργησης των ιδιαιτεροτήτων των ανθρώπων, με στόχο 
τη δημιουργία ενός παγκόσμιου πολίτη, εμείς στην Κύπρο της Κατοχής, 
λόγω και της αριθμητικής αλλά και της στρατιωτικής μειονεξίας μας, για να 
επιβιώσουμε και να μη χαθούμε χρειαζόμαστε πρώτιστα ταυτότητα. Και η 
ταυτότητά μας δεν μπορεί παρά να έχει τις ίδιες συντεταγμένες με εκείνες που 
έθετε ο Αρχιεπίσκοπος Κυπριανός στο στόχο του, ιδρύοντας την Ελληνική 
Σχολή. Δεν μπορεί παρά να ταυτίζεται με εκείνη την ταυτότητα.  

Πόσο εύκολη είναι η επίτευξη αυτού του στόχου σήμερα; 
Είναι γνωστό πώς από το 1972, ότε καταργήθηκε η τελική εξέταση σε όλα 

τα μαθήματα, παρατηρείται μια έκπτωση στο επίπεδο μόρφωσης στην 
Κυπριακή Εκπαίδευση και ένας εξισωτισμός προς τα κάτω, που μάλλον 
ισοπέδωση είναι παρά ισότητα. 

Την υποβάθμιση του επιπέδου μόρφωσης ακολούθησε, σ’ αυτό συνέτεινε 
και η Τουρκική εισβολή, και η  μετατόπιση του σκοπού της εκπαίδευσης από 
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την καλλιέργεια της ανθρώπινης προσωπικότητας προς τις πρακτικές ανάγκες. 
Έτσι υποβαθμίστηκαν τα ανθρωπιστικά μαθήματα με συνεπακόλουθο και τη 
γλωσσική ανεπάρκεια των  μαθητών. Μια γλώσσα φτωχή, όμως, προάγει και 
έναν πολιτισμό φτωχό, γεννά και  μια διάνοια φτωχή.

Τα πράγματα χειροτέρευσαν πολύ περισσότερο με την ιδεολογική σύγχυση 
που προκάλεσε τη δεκαετία του 2000, η έκθεση των λεγομένων «επτά σοφών» 
για την εκπαιδευτική μεταρρύθμιση. Σ’ αυτή προβλήθηκαν και απαράδεκτες 
θέσεις, χωρίς να υπάρξει μια επίσημη απόρριψή τους. Υπήρξε μάλλον μια 
σιωπηρή αποδοχή τους και έκτοτε υλοποιούνται. Έτσι στην έκθεση αυτή 
παρατηρείται μια υποβάθμιση του μαθήματος των Θρησκευτικών και ασκείται 
έντονη κριτική στο ελληνικό μοντέλο αγωγής, του οποίου αμφισβητείται 
η αποτελεσματικότητα για τη δημιουργία ολοκληρωμένων σύγχρονων 
προσωπικοτήτων. Η αγωγή, μάλιστα, αυτή χαρακτηρίζεται ως συντηρητική 
και αντιδραστική ελληνο-εθνικο-θρησκευτική αγωγή, παραβλέποντας πως 
είναι αυτή η αγωγή που οδήγησε στην αποτίναξη του αποικιακού ζυγού. 

Από κάποιους κυβερνώντες επιχειρήθηκε, όπως ήταν και η εισήγηση της 
Έκθεσης των «επτά σοφών», και η αμφισβήτηση της διδασκόμενης Ιστορικής 
ύλης στα σχολεία μας, και ζητήθηκε να ξαναγραφεί η Ιστορία μας, σαν να 
’χει αυτή ιδεολογικές συντεταγμένες. Μέσα σ’ αυτό το κλίμα απαλείφθηκε ο 
στόχος της Παιδείας «δεν ξεχνώ και αγωνίζομαι».

Προβληματισμό δημιουργεί και η υπερπροβολή του διαπολιτισμικού 
χαρακτήρα που πρέπει να έχει η Παιδεία  μας. Νομίζουν, μερικοί, ότι κάτι 
τέτοιο θα συμβάλει στην προσέγγιση με τους Τουρκοκυπρίους. Κανείς δεν 
αμφιβάλλει για τον χαρακτήρα αυτό της Παιδείας μας. Δεν πρέπει, όμως η 
διαπολιτισμική αγωγή να γίνει το μέσον για κατάργηση ή υποβάθμιση της 
εθνικής αυτοσυνειδησίας μας. Θα σεβαστούμε τους άλλους, αλλά δεν θα 
αλλοιώσουμε την Ιστορία μας, δεν θα καταργήσουμε τα εθνικά μας σύμβολα, 
ούτε και θα υποβαθμίσουμε τις εθνικές επετείους μας.    

Επειδή στα πιο πάνω αντιστάθηκε, διαχρονικά, το Παγκύπριο Γυμνάσιο, 
με την αμφισβήτηση των στόχων της Παιδείας μας άρχισε ταυτόχρονα και 
μια προσπάθεια αποδόμησης του Παγκυπρίου Γυμνασίου, αμφισβήτησης του 
προηγούμενου ρόλου του και της αγωγής που είχε προσφέρει. Δεν εξισώθηκε 
απλώς με τα άλλα εκπαιδευτήρια. Επιδιώκεται και η εξάλειψη της μνήμης του, 
η καταστροφή κι αυτής της αρχιτεκτονικής δομής του.
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Τρία κυρίως μαθήματα «διώκονται» σήμερα στην Ελληνική Εκπαίδευση: 
Τα Θρησκευτικά, τα οποία παιδαγωγούν εις Χριστόν και μας συνδέουν με 
την πίστη των πατέρων μας, η Ιστορία, που συντηρεί την εθνική μνήμη και η 
Γλώσσα, που μας συνδέει με την πατρίδα, αφού «ὅπου γλῶσσα πατρίς» κατά 
τον Ελύτη. 

Το «διώκονται» στην περίπτωση των Θρησκευτικών δεν χρειάζεται 
εισαγωγικά, γιατί με τις οδηγίες για απαλλαγή από το μάθημα των Θρη-
σκευτικών, σε όποιο το ζητήσει, το μάθημα βρίσκεται πράγματι σε διωγμό. 
Προβάλλεται ο ισχυρισμός ότι όταν διδάσκουμε Θρησκευτικά καταργούμε 
την ελευθερία του άλλου, ιδιαίτερα των λεγομένων μεταναστών γι’ αυτό και 
αυτοί απαλλάσσονται από το μάθημα εκ των προτέρων.  Σ’ έναν τόπο, με το 
100% του γηγενούς πληθυσμού να είναι Ορθόδοξοι, κάνουμε προσηλυτισμό 
διδάσκοντας την πίστη μας; Έχουμε οδηγηθεί σε παρανοϊκές καταστάσεις, 
τις οποίες έχουμε μάθει να ανεχόμαστε και σιγά-σιγά οδηγούμαστε στο να 
απολογούμαστε κιόλας. Οι δικοί μας μαθητές ζητούν την ευκολία τους, να 
απαλλαγούν από ένα μάθημα. Οι υπεύθυνοι της αγωγής, όμως, θα πρέπει 
να γνωρίζουν ότι τα Θρησκευτικά στοχεύουν στην επίτευξη της αρμονικής 
συνύπαρξης του ανθρώπου με τον Θεό, τον συνάνθρωπο και τη φύση, 
το περιβάλλον, πράγματα που βοηθούν στην επίτευξη των στόχων μιας 
δημοκρατικής και ανθρώπινης Παιδείας, όπως είναι ο στόχος σήμερα. 

Στο σχολείο, σήμερα, παραμελείται και η διαμόρφωση εθνικής συνείδησης, 
η οποία είναι στοιχείο της ταυτότητάς μας και που είναι απαραίτητη για την 
επιβίωσή μας ως Ελλήνων. Η Ιστορία μας νοθεύεται με την προκρούστεια 
μέθοδο της προσαρμογής της σε κομματικές επιδιώξεις. Απλώς κάνω μνεία 
της εμμονής στην αλλοίωση της όλης κτηριακής δομής του σχολείου, εκτός 
των άλλων και με τη δημιουργία αερογέφυρας για την διακίνηση των μαθητών,  
της προσπάθειας αποχαρακτηρισμού μερικών αιθουσών διδασκαλίας ως 
αιθουσών φερουσών το όνομα ηρώων μας καθώς και της κατάργησης της 
σκάλας που οδήγησε τους μαθητές στη στέγη της Σεβερείου Βιβλιοθήκης 
κατά την επική εκείνη μάχη. Είναι προσπάθεια παραχάραξης της Ιστορίας διά 
της λήθης. Από μερικούς ιστοριογράφους επιχειρείται και μια μεθοδευμένη 
εξάρθρωση της ιστορικής συνέχειας και της αλληλουχίας των γεγονότων. 
Θέλοντας να πλήξουν τον απελευθερωτικό μας αγώνα τον συνδέουν άμεσα 
με την Τουρκική εισβολή, διαγράφοντας την υπόσκαψη του Κράτους, τη 
συνοδοιπορία με την Χούντα και την ανατίναξη των αστυνομικών μας 
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σταθμών που προηγήθηκαν της εισβολής.  Όταν όμως περιφρονεί κανείς 
την Ιστορία και δεν την συμβουλεύεται, αυτή τον εκδικείται. Η παραγραφή 
του ιστορικού παρελθόντος της γενοκτόνου Τουρκίας π.χ., οδήγησε τον 
Ελληνισμό της Κωνσταντινούπολης στην τραγική κατάσταση που βρίσκεται 
σήμερα. Ανατριχιάζω σκεφτόμενος, συνειρμικά, και τη συμπεριφορά της 
Τουρκίας στην Αλεξανδρέττα και τις συνέπειες της Ιστορικής λήθης για μας. 

Γενικά είναι γνωστό ότι λαοί που διαγράφουν από τη ζωή τους την Ιστορία 
τους και τις παραδόσεις τους αποκόπτονται από τις ρίζες του πολιτισμού τους 
και χάνονται.

Η παραμέληση της γλώσσας μας, από την άλλη, με την κατάργηση της 
διδασκαλίας των Αρχαίων Ελληνικών, την απλούστευση και ελλιπή, λόγω 
προγράμματος, διδασκαλία των Νέων Ελληνικών, την αλλαγή των κειμένων 
που διδάσκονται και την εισαγωγή, λόγω ιδεολογικών και κομματικών 
σκοπιμοτήτων, αμφιβόλου ποιότητας και προελεύσεως νέων κειμένων, 
οδήγησε στη γλωσσική μας πενία, που είναι μια εκούσια λιμοκτονία που τη 
γεύεται καθημερινά όχι μόνο ο μαθητής αλλά και ο λαός μας. 

Αν επικρατήσει η «ελληνοκτόνος παιδαγωγία» με την υποτίμηση των ως 
άνω τριών μαθημάτων, φοβούμαι ότι θα οδηγηθούμε στην ευθανασία του 
έθνους. Οφείλουμε με κάθε θυσία να αντισταθούμε στη λαίλαπα. Η βαθιά 
και σωστή συνειδητοποίηση  της εθνικής ταυτότητας, δεν είναι μόνο πηγή 
σιγουριάς για μας. Αποτελεί και μέτρο αυτοκριτικής από το οποίο προκύπτει 
η επιθυμία για πρόοδο, για διάκριση και για συνέχιση της πολύτιμης και 
δεσμευτικής κληρονομιάς των προγόνων. Για μας είναι και προσταγή για 
απελευθέρωση του τόπου.    

Πώς θα πετύχει το Παγκύπριο Γυμνάσιο τους στόχους αυτούς; Πώς θα 
παραμείνει δημιουργός ταυτότητας των μαθητών που να βασίζεται στην πίστη 
και στην πατρίδα; Η απάντηση θα προκύψει, νομίζω, από τη συζήτηση που θα 
ακολουθήσει. Προσωπικά πιστεύω ότι αυτό θα επιτευχθεί  με επιστροφή στην 
παράδοση των 200 χρόνων λειτουργίας του. Κι αν αυτό φαίνεται ανέφικτο μέσα 
στις καταστάσεις που δημιουργήθηκαν και τον κατήφορο που πήρε η Παιδεία 
μας, νομίζω πως δεν είναι ρατσιστικό να επιδιώξουμε τη μετατροπή του σ’ ένα 
«σχολείο αριστείας». Προέχει βέβαια η διάσωσή του τόσο ως κτηρίου όσο και 
ως εκπαιδευτηρίου. Γιατί προσωπικά φοβούμαι ότι αλλού στοχεύουν κάποιοι. 
Περιορίζοντας την εκπαιδευτική περιφέρειά του, να το κάμουν παράρτημα 
άλλων ιδρυμάτων ή να αλλάξουν το είδος της Παιδείας που προσφέρει.
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ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ AJAX ΛΕΜΕΣΟΥ

 Με αισθήματα χρέους συνερχόμεθα και πάλι στο 2ο ετήσιο παγκόσμιο 
συνέδριο που διοργανώνει ο Μη Κερδοσκοπικός Οργανισμός (ΜΚΟ) Κύπρου  
«Κάτι Μαγικό Πάντα Συμβαίνει», ο οποίος  έχει ως κύρια αποστολή του την 
κάθε είδους έμπρακτη βοήθεια στα παιδιά  με αυτισμό.  Ό,τι επέτυχε μέχρι 
σήμερα αποτελεί τον καρπό των ανιδιοτελών προσπαθειών των ανθρώπων – 
επιστημόνων που το απαρτίζουν. 

Ο τίτλος του φετινού συνεδρίου, το οποίο  στηρίζει  με τη δέουσα στοργή 
η Εκκλησία της Κύπρου και η κυβέρνηση είναι:

ΤΡΟΠΟΙ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΣΗΣ  
            ΤΩΝ ΣΤΟΧΩΝΤΟΥ Α΄ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ.

  
 Όπως θα διαπιστώσετε και από μόνοι σας στο παρόν συνέδριο λαμβάνουν 

μέρος φωτισμένοι καθηγητές, ιατροί, ψυχολόγοι, ερευνητές και επιστήμονες 
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από  διακεκριμένα πανεπιστήμια, νοσοκομεία και ερευνητικά κέντρα όπως  
αυτά του Χάρβαρντ, Μασαχουσέτης, Λονδίνου, Λίνκολν, Ρέντινγκ, Παρισίων, 
Νέας Υόρκης, Ντζοχάνεσπεργκ, Ισραήλ, Αθηνών, Σαουδικής Αραβίας, Ινδίας, 
Καΐρου, κ.α. 

Βασικός στόχος του παρόντος Συνεδρίου είναι η μεθόδευση τρόπων 
προώθησης και πραγματοποίησης των αποφάσεων του Α΄ Συνεδρίου 
και η  έμπρακτη βοήθεια και προσφορά στα παιδιά με αυτισμό.  Θέλουμε 
να  μελετήσουμε, να αξιοποιήσουμε και να  εφαρμόσουμε στην Κύπρο τα 
επιτεύγματα ερευνητικών κέντρων και πανεπιστημίων διεθνούς φήμης,  Η 
στήριξή μας στους σκοπούς και στο έργο του συνεδρίου είναι και δείγμα 
πίστης στην αποστολή και στους έμπρακτους στόχους που έχει θέσει και  
επεξεργάζεται ο ΜΚΟ ΚΜΠΣ, μέσω της μοναδικής ανά  το Παγκόσμιο 
Δεξαμενής Σκέψης,  την οποία  έχει με επιτυχία συγκροτήσει. 

Η θεματική του πολυσήμαντου αυτού συνεδρίου περιλαμβάνει 
ζητήματα θεραπείας, τεχνολογίας, στήριξης, καθοδήγησης και δια βίου 
προσωπικής καθώς και επαγγελματικής ανεξαρτητοποίησης ατόμων που 
εμπίπτουν στο πεδίο του αυτισμού. 

Εργαζόμενοι μεθοδικώς και με ένθεο ζήλο πάνω σ’ αυτή την ιερή γραμμή, 
είμαστε βέβαιοι ότι πολλά άτομα μπορούν να ζήσουν χωρίς τη συνεχή 
επίβλεψη των γονέων τους, με αυτοσεβασμό, έντιμα και δημιουργικά. Ο 
καθορισμός τρόπων προσφοράς, δια μέσου αυτού του συνεδρίου, σε αυτά 
τα άτομα και στις οικογένειές τους είναι σίγουρα καθοριστικής σημασίας.  

Σε παράλληλες γραμμές ο ΜΚΟ -  ΚΜΠΣ εργάζεται, όπως και η Εκκλησία 
της Κύπρου, για την ευημερία, αποκατάσταση και μόνιμη ποιότητα της ζωής 
παιδιών, όλων των ηλικιών που έχουν χαρακτηριστεί από την κοινωνία σαν 
«παιδιά  με ειδικές ανάγκες».  Θεάρεστο  λοιπόν και ευλογημένο  το έργο των 
ιδρυτών και αφιλοκερδώς εργαζομένων λειτουργών αυτού του φιλανθρωπικού 
– επιστημονικού ΜΚΟ.

Όπως, με ζήλο, μας έχει ενημερώσει ο Δρ. Νεόφυτος Παπανεοφύτου, 
ιδρυτής του ΜΚΟ -  ΚΜΠΣ, απώτερος σκοπός του όλου παγκόσμιου έργου, 
είναι η δημιουργία του πρώτου στο είδος του Κέντρου για την έγκαιρη 
διάγνωση, θεραπεία, εκπαίδευση, φιλοξενία και εργοδότηση ατόμων που 
εμπίπτουν στο φάσμα του αυτισμού. Αυτό το έργο, όπως προγραμματίζεται, 
μπορεί να λειτουργήσει μέσα στα επόμενα 3 – 5 χρόνια. Αναμφισβήτητα ένα 
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παγκόσμιο κέντρο αυτού του είδους θα ελκύσει στον τόπο μας ένα μεγάλο 
ποσοστό επιστημονικού δυναμικού και θα καταστήσει τη νήσο μας ένα 
παγκόσμιο ερευνητικό κέντρο, μια κυψέλη επιστημονικής ανάπτυξης και 
προσφοράς. Θα την καταστήσει κέντρο συνεργασίας  σ’ ένα πραγματικά 
πολυεπιστημονικό επίπεδο. 

Ίσως, μερικές φορές, από κεκτημένη συνήθεια, η αναφορά μας γίνεται 
μόνο σε «παιδιά» με αυτισμό. Όμως, η πραγματικότητα είναι ότι όλα αυτά τα 
παιδιά ενηλικιώνονται. Συνεπώς, ακραδάντως πιστεύουμε ότι η μέριμνα τόσο 
της Εκκλησίας όσο και της Πολιτείας πρέπει να προεκτείνεται συνεχώς και 
να καλύπτει αυτά τα παιδιά μέχρι την πλήρη αποκατάστασή τους.  Αυτά είναι 
θέματα ουσίας τα οποία ως Εκκλησία μοιραζόμαστε μαζί σας. 

Κλείνοντας, θα ήθελα να συγχαρώ και πάλι όλους τους εθελοντές, 
επιστημονικούς συνεργάτες, καθηγητές, ερευνητές και  ιδιαίτερα τον 
αγαπητό μου φίλο Δρ. Νεόφυτο Παπανεοφύτου για την όλη επιστημονική 
του δραστηριότητα που ανέπτυξε και αναπτύσσει στο συγκεκριμένο θέμα, η 
οποία όντως τον τιμά.

Από κέντρου καρδίας αγαπητοί μου φίλοι εύχομαι κάθε επιτυχία στο 
Συνέδριο Σας για το καλό των παιδιών με αυτισμό, τα οποία ο Χριστός 
ονόμασε «ἐλαχίστους ἀδελφούς του».

Ιερά Αρχιεπισκοπή Κύπρου
Παρασκευή, 17 Νοεμβρίου 2017

                                                            Μετ’ ευχών εγκαρδίων

                                                    Ο ΚΥΠΡΟΥ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΣ 



«ΣΠΥΡΙΔΩΝ, ΜΑΚΑΡΙΕ, ΣΟΦΕ»
Ο ΑΓΙΟΣ ΜΑΣ ΟΔΗΓΟΣ ΣΤΗΝ ΟΔΟ 

ΤΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΑΣ

Ζ
ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗ ΚΕΡΚΥΡΑΣ κ. ΝΕΚΤΑΡΙΟΥ1

 

Η Κύπρος και η Κέρκυρα είναι δύο τόποι στους αντίποδες. Η Κύπρος σε 
σχέση με τον σημερινό ελλαδικό χώρο1 βρίσκεται στο νοτιανατολικό 

άκρο. Η Κέρκυρα βρίσκεται στο βορειοδυτικό. Κοινά σημεία των δύο νησιών 
ο ελληνισμός και η ορθοδοξία. Πρόσωπο που ενώνει και τα δύο ο Άγιος 
Σπυρίδων. Τέκνο «της νήσου των Αγίων», που είναι η Κύπρος, ο Άγιος 
Σπυρίδων αναπαύεται στη αρχόντισσα του Ιονίου. Στην Κύπρο έζησε, 
εδώ αγίασε, αλλά η αγιότητα δεν κλείνεται σ έναν τόπο. Είναι δωρεά Θεού 
που απλώνεται σε όλη την οικουμένη. Και ο Άγιος είναι η δωρεά του Θεού 
σε όλη την ανθρωπότητα, καθότι και εκεί όπου δεν υπάρχουν ορθόδοξοι, 
αλλά ρωμαιοκαθολικοί χριστιανοί, τιμάται ο θαυματουργός Σπυρίδων. 
Η Κέρκυρα όμως έχει το ακριβό προνόμιο να φυλάσσει το ιερό σκήνωμά του. 
Να είναι αυτή στην οποία ο Άγιος αναπαύεται, για να στέλνει από τον ναό 
του την χάρη και την ευλογία της αγιότητας απανταχού της γης. 

Στο Απολυτίκιο του αγίου τον χαρακτηρίζουμε με δύο ξεχωριστά επί-
θετα: «μακάριο» και «σοφό». Αν αναρωτηθούμε αυτές οι δύο λέξεις τι 
σημαίνουν για την εποχή μας, θα διαπιστώσουμε ότι η εκκλησιαστική γλώσσα 
αποτυπώνει ένα αλλιώτικο ήθος. «Σοφός»  για τον κόσμο είναι αυτός ο οποίος 
έχει γνώσεις, εμπειρίες, γνωρίζει να δίνει καλές συμβουλές, είναι άνθρωπος 
της γαλήνης και της εμπιστοσύνης. «Μακάριος» για τον κόσμο είναι αυτός  

1   Το κείμενο παρουσιάστηκε  στο Α΄ Επιστημονικό Συνέδριο της Ιεράς Μητροπόλεως 
Τριμυθούντος, για το οποίο κάναμε αναφορά στο περασμένο μας τεύχος.
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ο οποίος έχει ευτυχήσει. Έχει τα αγαθά που του εξασφαλίζουν αυτάρκεια. Έχει 
την αποδοχή των πολλών. Έχει πρόσβαση στις ανέσεις και τις ηδονές του βίου. 
Τον ζηλεύουν οι άλλοι άνθρωποι. Κάνει ανδραγαθήματα. Και τα δύο επίθετα 
αναφέρονται σε ανθρώπους που θα λέγαμε ότι είναι διάσημοι, ξεχωριστοί. 

Για την εκκλησιαστική μας παράδοση όμως, όπως αυτό διαφαίνεται και 
στο πρόσωπο του Αγίου Σπυρίδωνα, ο «μακάριος»  και ο «σοφός»  είναι δύο 
χαρακτηρισμοί που κινούνται σε μία άλλη σφαίρα. Πρώτον διότι αποδίδονται 
σε ανθρώπους που έχουν αυτά χαρακτηριστικά όχι ως αποκτήματα ή προσω-
πικά χαρίσματα, αλλά ως δοχεία της χάριτος του Θεού. Δεν είναι δηλαδή 
αυτάρκεις, αλλά αποτυπώνουν την παράδοση της ύπαρξής τους στο έλεος 
του Θεού, στην κοινωνία με ένα Πρόσωπο το οποίο υπερβαίνει τον χρόνο και 
τις διαστάσεις της ζωής. Αυτό το πρόσωπο σαρκώθηκε και έτσι μπορούμε να 
κοινωνήσουμε μαζί Του την αιωνιότητα, αλλά και να ενεργοποιήσουμε κάθε 
χαρακτηριστικό αυτού που ονομάζουμε «εικόνα Θεού» και το οποίο βρίσκεται 
ως δωρεά εντός μας. Όμως αυτή η ενεργοποίηση δεν έχει να κάνει μόνο με 
την δωρεά του Θεού. έγκειται και στο γεγονός ότι οι άνθρωποι που γίνονται 
φορείς της είναι ενταγμένοι μέσα στην Εκκλησία. 

Η Εκκλησία δεν είναι μόνο ένας θεσμικός χώρος. Δεν έχει μόνο ιστορία, 
ούτε εγκλωβίζεται στην παράδοση των ηθών, των νοοτροπιών, μιας συνέχειας 
στους αιώνες που έχει τα σύμβολά της και τα πρόσωπα που ξεχωρίζουν. 
Η Εκκλησία χτίζεται στο μυστήριο της Θείας Ευχαριστίας και ταυτόχρονα 
στην κοινωνία ζώντων και νεκρών με τον Θεό και μεταξύ τους. Επομένως, 
πέρα από την όποια θεσμική εμφάνιση και παρουσία η Εκκλησία αποτελείται 
από πρόσωπα στα οποία επαναπαύεται η χάρις του Θεού. Γι’  αυτό και τα 
επίθετα «μακάριος» και «σοφός» δεν αποδίδονται σε ανθρώπους αυτόνομους, 
ξεχωριστούς μεν, αλλά που υπάρχουν για το εγώ τους. Αποδίδονται σε εκείνους 
οι οποίοι μέσα στην ζωή της Εκκλησίας κοινώνησαν τον Θεό και μοιράστηκαν 
την χάρη και την δωρεά του Αγίου Πνεύματος με τους συνανθρώπους τους, με 
τα πρόσωπα των άλλων. Και αυτό το μοίρασμα δεν περιορίστηκε στον χρόνο 
της παρούσας ζωής. Συνεχίζεται και στην αιωνιότητα, διότι οι «μακάριοι»  και 
«οι σοφοί», του Κυρίου επιτρέποντος, δεν αφήνουν απλώς ιστορικά ίχνη ή 
μία βιογραφία- συναξάρι για να τους προσεγγίζουμε και να μαθαίνουμε ότι 
υπήρξαν. Οι «μακάριοι» και οι «σοφοί»  είναι οι ζωντανές παρουσίας, τα 
ζωντανά Ευαγγέλια στην Εκκλησία, δηλαδή στις καρδιές και την συνείδηση 
όσων αισθάνονται ότι είναι μέλη του ίδιου σώματος με εκείνους, όσους 
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μεταλαμβάνουν το ίδιο Σώμα και Αίμα Χριστού που και εκείνοι μεταλάμβαναν, 
σε όσους πιστεύουν ότι οι Άγιοι μπορούν να αλλάξουν τις ζωές μας, όχι γιατί 
εξασφάλισαν ένα είδος παντοδυναμίας που νικά τον χρόνο, αλλά γιατί η χάρις 
του Θεού δεν περιορίζεται από την κτιστότητα και την φθαρτότητα της εδώ 
ζωής.

Οι «μακάριοι» και οι «σοφοί» είναι οι οδηγοί μας στην οδό της 
Βασιλείας και εκτός του ότι έγιναν οι ίδιοι σημεία της, εκφράζουν με 
σημεία που συνεχίζουν να κάνουν και σήμερα την πραγματικότητά της. 
Θαυματούργησαν και θαυματουργούν. Προστάτευσαν και προστατεύουν 
όσους τους ευλαβούνται. Δεν αποτελούν απλώς θεσμούς για έναν τόπο, όπως 
το εκκοσμικευμένο πρότυπο θα ήθελε, για να μπορεί να τους αποδομεί κιόλας ή 
να τους εκμεταλλεύεται υλικά, διακηρύσσοντας ταυτόχρονα τον θρησκευτικό 
αποχρωματισμό. Ο Άγιος δεν είναι απλώς ο προστάτης μιας πόλης. Είναι η 
μαρτυρία της Εκκλησίας στους αιώνες και την ίδια στιγμή η απόδειξη ότι η 
πίστη μας είναι σε Θεό ζώντων και όχι νεκρών. 

«Μακάριοι»  ονομάζονται οι άγιοι στην γλώσσα της Εκκλησίας διότι 
έζησαν την νέα πραγματικότητα των μακαρισμών της Βασιλείας που ο Χριστός 
έφερε στον κόσμο (Ματθ. 5,3-16, Λουκ. 6, 20-26).

Μακάριος είναι «ο πτωχός τω πνεύματι», δηλαδή ο ταπεινός.  Είναι 
ο «πενθών» για τις αμαρτίες τις δικές του και του κόσμου, αυτός που δεν 
συμβιβάζεται με το κακό, αλλά το αρνείται. Είναι ο «πραΰς», αυτός που 
επιλέγει ως απάντηση στο μίσος και την εκδίκηση του κοσμικού πνεύματος 
την πραότητα και την καλοσύνη. Είναι «ο πεινών και διψών την δικαιοσύνη», 
αυτός δηλαδή που βλέπει τον κόσμο όχι με κριτήριο το δίκιο και το δικαίωμα, 
αλλά την αγάπη, διότι αυτό σημαίνει «θεία δικαιοσύνη», η αγάπη του Θεού 
προς όλους, αγαθούς και πονηρούς. Είναι ο «ελεήμων», αυτός που δίνει ό,τι 
έχει και παρακαλεί τον Θεό γι’  αυτό που δεν έχει, ώστε να δοθεί στον πλησίον. 
Είναι ο «καθαρός τη καρδία», αυτός που έχει φωτιστεί από το Άγιο Πνεύμα, 
έχει αφήσει κατά μέρος τα πάθη και τον εγωκεντρισμό και κοινωνεί τον Θεό. 
Είναι «ο ειρηνοποιός», αυτός που βοηθά στην συμφιλίωση των ανθρώπων, 
με κριτήριο την αλήθεια. Είναι «ο δεδιωγμένος ένεκεν δικαιοσύνης», αυτός 
δηλαδή ο οποίος υφίσταται διωγμούς και απορρίψεις εξαιτίας της αγάπης του 
για τον Θεό.  Είναι τέλος, αυτός που «διώχθηκε, συκοφαντήθηκε, υβρίστηκε 
ένεκεν του Ευαγγελίου», όχι μόνο ενόσω ζούσε, αλλά και μετά θάνατον. 



653«ΣΠΥΡΙΔΩΝ, ΜΑΚΑΡΙΕ, ΣΟΦΕ»  Ο ΑΓΙΟΣ ΜΑΣ ΟΔΗΓΟΣ ΣΤΗΝ ΟΔΟ ΤΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΑΣ

Όλα αυτά τα χαρακτηριστικά τα είχε ο Άγιος Σπυρίδων, ο άγιος της 
Κύπρου και της Κέρκυρας, ο άγιος όλης της Ορθοδοξίας. Ταπεινός βοσκός 
αλόγων και ελλόγων προβάτων σε όλη του την ζωή. Δεν εγκατέλειψε τα 
πρόβατά του, ούτε και στην δόξα του επισκοπικού αξιώματος. Δεν συμβιβάστηκε 
με το κακό ποτέ. Αφιέρωσε την ζωή του, ώστε να απαλύνονται οι συνέπειές 
του και όλα τα θαύματά του ήταν για να μην πάθει κακό ο πλησίον, όπως 
επίσης και η διδασκαλία του αποσκοπούσε στην μετάνοια του λαού, ακόμη 
και των αιρετικών, όπως διεφάνη στην Α΄ Οικουμενική Σύνοδο με το θαύμα 
του κεραμιδιού, με το οποίο ο Άγιος ήθελε να κάνει τον Άρειο να μετανοήσει. 
Ήταν πράος στην καρδιά. Διαλεγόταν με άλλους και όλοι τον είχαν ως πατέρα 
τους πνευματικό, διότι στον πράο άνθρωπο συναντούμε αυτό που ονομάζουμε 
«εμπιστοσύνη». Ήταν άνθρωπος αγάπης και έφτασε στο σημείο να κάνει το 
φίδι χρυσάφι, να μιλήσει με την νεκρή κόρη του, να σταματήσει το ρεύμα του 
ποταμού μόνο και μόνο για να προσφέρει αγάπη στους συνανθρώπους του 
που την είχαν ανάγκη. Ήταν λοιπόν και ελεήμων. Ήταν καθαρός στην καρδιά, 
γι’ αυτό και συλλειτουργούσε με τους αγγέλους. Το ποίμνιό του τον εξέλεξε 
επίσκοπο διότι κοντά του έβρισκε ειρήνη και γαλήνη. Και στην εποχή κατά 
την οποία οι αυτοκράτορες επέλεγαν να ακολουθούν αιρετικές ιδέες, ο άγιος 
κήρυττε άφοβα μετάνοια, χωρίς να υπολογίζει διωγμούς και δυσκολίες. Αλλά 
και μετά θάνατον, ιδίως στους καιρούς μας, ο άγιος βιώνει την αμφισβήτηση 
και την απόρριψη από ομάδες ανθρώπων που θέλοντας να χτυπήσουν την 
αλήθεια της πίστεως, χωρίς ντροπή, ειρωνεύονται την αφθαρσία του λειψάνου 
του και το σημείον του ουρανού που είναι η παρουσία του.         

Με αυτά τα χαρακτηριστικά, εκτός της Εκκλησίας και της ζωής της, ο Άγιος 
δεν θα είχε καμία αναγνώριση από το εκκοσμικευμένο πνεύμα. Πιθανότατα 
θα θεωρούνταν ένας περιθωριακός άνθρωπος, ο οποίος δεν θα είχε καμία 
αξία για τον κόσμο, αλλά μόνο για όσους πιστεύουν στον Θεό. Οι πολλοί 
μάλιστα θα θεωρούσαν τα χαρακτηριστικά της μακαριότητας του Αγίου ως 
αναχρονισμό. Βλέπουμε όμως ότι για όσους πιστεύουν στον Θεό, τα στοιχεία 
της ζωής του υπερβαίνουν ως αξίες τον χρόνο, διότι είναι αποδεικτικά ενός 
ήθους μοναδικού:  αυτού που παρουσιάζει όποιος έχει σχέση με τον Θεό και 
ζει την εμπειρία της Εκκλησίας. 

«Σοφοί» στη γλώσσα της Εκκλησίας ονομάζονται όσοι σηκώνουν τον 
σταυρό τους και βοηθούν και τους άλλους ανθρώπους να πράξουν το ίδιο. 
Είναι όσοι γνωρίζουν τον Θεό και μέσα από τα δημιουργήματά Του (η λεγόμενη 
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«φυσική θεωρία») και διά της αγιοπνευματικής εμπειρίας της θεώσεως, δηλαδή 
της μετοχής στον τρόπο των ακτίστων ενεργειών του Θεού. Είναι αυτοί που 
πιστεύουν με όλη τους την ύπαρξη και αποκτούν μία τέτοια φώτιση που τους 
επιτρέπει να διακρίνουν τα του κόσμου όχι για δική τους δόξα, αλλά προς 
δόξαν Θεού. Είναι όσοι βλέπουν στον κάθε άνθρωπο την εικόνα του Θεού και 
τον εαυτό τους τον πρώτο των αμαρτωλών.  Είναι, τελικά, όσοι  εις πείσμα των 
καιρών αποδέχονται τον λόγο του Σταυρού και της Αναστάσεως στις καρδιές 
τους και τον κάνουν πράξη στην ζωή τους, ακόμη κι αν αυτός φαίνεται μωρία. 

Στο πρόσωπο του Αγίου Σπυρίδωνος βλέπουμε την απόλυτη εφαρμογή 
των λόγων του αποστόλου Παύλου: «γέγραπται γαρ. απολώ την σοφίαν των 
σοφών, και την σύνεσιν των συνετών αθετήσω. Πού σοφός; πού γραμματεύς; 
πού συζητητής του αιώνος τούτου; ουχί εμώρανεν ο Θεός την σοφίαν του 
κόσμου τούτου; επειδή γαρ εν τη σοφία του Θεού ουκ έγνω ο κόσμος δια 
της σοφίας τον Θεόν, ευδόκησεν ο Θεός δια της μωρίας του κηρύγματος 
σώσαι τους πιστεύοντας. Επειδή και Ιουδαίοι σημείον αιτούσι και Έλληνες 
σοφίαν ζητούσιν, ημείς δε κηρύσσομεν Χριστόν εσταυρωμένον, Ιουδαίοις μεν 
σκάνδαλον, Έλλησι δε μωρίαν, αυτοίς δε τοις κλητοίς, Ιουδαίοις τε και Έλλησι, 
Χριστόν  Θεού δύναμιν και Θεού σοφίαν. Ότι το μωρόν του Θεού σοφώτερον 
των ανθρώπων εστί, και το ασθενές του Θεού ισχυρότερον, των ανθρώπων 
εστί» (Α’ Κορ. 1, 19-25). 

Ο άγιος έγινε σοφός γιατί πίστεψε στον Χριστό. Ο Χριστός ήταν η σοφία 
του και μπορεί ο άγιος να ήταν απλός, «μωρόν και ασθενές του Θεού», αλλά 
αναδείχτηκε  σοφώτερος από όλη την σοφία των ανθρώπων και ισχυρότερος 
από όλη την δύναμή τους. Διότι, πιστεύοντας στον Χριστό, ο Άγιος έδωσε 
απάντηση σε όλα τα μεγάλα ερωτήματα της ζωής. Θεός, άνθρωπος, κόσμος, 
χρόνος, αιωνιότητα, θάνατος, ανάσταση και ελπίδα περνούν μέσα από την 
πίστη και την σχέση με τον Εσταυρωμένο και Αναστάντα. Και γι’  αυτό και οι 
άνθρωποι εμπιστεύονταν τον Άγιο, όχι γιατί ήθελαν την κοσμική του σοφία, 
αλλά γιατί έβλεπαν και ζούσαν την κατά Θεόν σοφία του. Το ίδιο όμως και οι 
σπουδαίοι Πατέρες της Εκκλησίας, οι οποίοι συμμετείχαν στην Α’ Οικουμενική 
Σύνοδοι. Οι μορφωμένοι και σοφοί και κατά κόσμον και κατά Θεόν διατύπωσαν 
τα δόγματα της πίστης, όμως ο απλός και ταπεινός Σπυρίδων επιβεβαίωσε την 
ορθότητά τους με το θαύμα του κεραμιδιού. 

Στη ζωή της Εκκλησίας δεν προηγούνται οι έννοιες, οι σκέψεις, οι 
διατυπώσεις της Αλήθειας σε δόγματα, προτάσεις αξιωματικές που γίνονται 
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αποδεκτές από τη συνείδηση του πληρώματος. Προηγείται η Αλήθεια, η οποία 
γίνεται κατανοητή, όταν βιώνεται. Και τα δόγματα δεν είναι τίποτε άλλο 
παρά η διατύπωση εν λέξεσι, εν εικονίσμασι, εν μυστηρίοις του βιώματος της 
Αλήθειας. Γι’ αυτό ο Ποιμήν Σπυρίδων, βιώνοντας την Αλήθεια της Τριάδος, 
διατυπώνει στην απλότητα των υλικών ενός κεραμιδιού (το χώμα, το νερό και 
η φωτιά που γίνονται ένα) το βίωμά του, που γίνεται δόγμα. 

Η Εκκλησία ανά τους αιώνες δεν θα πάψει να καταδεικνύει τους Αγίους 
ως τα πρότυπα της κατά Χριστόν ζωής. Της μακαριότητας και της σοφίας. 
Η πρόταση της πίστεώς μας δεν είναι ανθρωποκεντρική, όπως του πολιτισμού 
μας. Είναι θεανθρωποκεντρική, διότι κέντρο της ζωής και του βιώματός μας 
είναι ο Χριστός και η σχέση μας μαζί Του. Ο ελλαδικός χώρος ευλογήθηκε 
στα δύο ακρότατά του, την Κύπρο και την Κέρκυρα,  να έχει ως φυλακτήριο 
και πρότυπο τον Άγιό μας Σπυρίδωνα και να μας προτρέπει όχι απλώς 
να τον μιμηθούμε, αλλά να εμπιστευθούμε το ήθος και την ζωή του που 
ξεπερνούν τον χρόνο του παρόντος κόσμου, εις πείσμα των καιρών μας και 
της απομακρύνσεως των λέξεων και των εννοιών από την αυθεντική ερμηνεία 
της παραδόσεώς μας. 

Διαβλέποντας, λοιπόν, τα στοιχεία της αγιότητος, της μακαριότητος και 
της σοφίας με τα οποία κατακοσμήθηκε ο Άγιός μας, δεν μπορεί παρά να  
αναφωνούμε: «Χαίροις αρχιερέων κανών, της Εκκλησίας αδιάσειστον έρεισμα· 
το κλέος των Ορθοδόξων, η των θαυμάτων πηγή, της αγάπης ρείθρον μη 
κενούμενον…». «Πράος και κληρονόμος της γης, Συ, των πραέων αληθώς 
αναδέδειξαι, Σπυρίδων, πατέρων δόξα, ο ταις νευραίς των σοφών και απλών 
σου λόγων, θεία χάριτι, εχθρόν τον παμπόνηρον και παράφρονα Άρειον 
εναποπνίξας, και το δόγμα το ένθεον και σωτήριον ανυψώσας εν Πνεύματι…». 

«Ἐκ ποιμνίων ὥσπερ τὸν Δαυΐδ, σὲ ἀναλαβόμενος ὁ Πλαστουργός, λογικῆς 
ποίμνης ἔθετο ποιμένα πανάριστον, τῇ ἁπλότητι καὶ πραότητι λάμποντα καὶ 
τῇ ἀκακίᾳ, ὅσιε, Ποιμὴν καλλωπιζόμενον».

«Μωυσέως τὸ ἄπλαστον, Δαυϊδ τὸ πρᾶον, Ἰώβ τοῦ Αὐσίτιδος τὸ ἄμεπτον 
κτησάμενος, τοῦ Πνεύματος γέγονας κατοικητήριον, μέλπων, Ἱερώτατε: Ὁ ὤν 
εὐλογημένος καὶ ὑπερένδοξος».

« Σὲ  ἐξ  ἄλλου ποίμνης μετήγαγες εἰς λογικὴν τὸ πνεῦμα, πνευματοφόρε, 
ὡς τὸν Μωσέα καὶ Δαυΐδ ὧν ἐμιμήσω τὸ πρᾶον, Σπυρίδων, φῶς οἰκου-
μένης»!      



ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΣΚΕΨΕΙΣ 
ΣΤΟ ΠΕΡΙ ΑΜΑΡΤΙΑΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ

ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗ ΑΥΛΩΝΟΣ κ. ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ

Ζ
Ἤδη ἀπό τόν 4ο μ.Χ. αἰώνα ὁ ἅγιος Γρηγόριος ὁ Θεολόγος ὁρίζει 

τήν ἁμαρτία ὡς «Θεοῦ ἀλλοτρίωσιν» καί «τό κακόν τό πρῶτον».1 
Ὁ ἄλλος μεγάλος Γρηγόριος Θεολόγος τῆς Ἐκκλησίας μας, ὁ Παλαμᾶς, 
ἀρχιεπίσκοπος Θεσσαλονίκης, ὁρίζει ὡς ἁμαρτωλούς «τούς μή κατά τό 
Εὐαγγέλιον πολιτευομένους»2 καί θεωρεῖ τήν ἁμαρτία ὡς κακό μεγαλύτερο 
ἀπό τό θάνατο: «… πλήν γάρ τῆς ἁμαρτίας οὐδέν τῶν ἐν βίῳ τούτῳ κακόν 
ὄντως, εἰ καί κακώσεως πρόξενον, οὐδ’ αὐτός ὁ θάνατος». 3 

Ἰδιαιτέρως ἡ ἁμαρτία συνδέεται ἀπό τούς πατέρες τῆς Ἐκκλησίας μέ τήν 
παρακοή. Ὅπως χαρακτηριστικά γράφει ἐπίσης ὁ ἅγιος Γρηγόριος ὁ Παλαμᾶς: 
«… Ὁ δέ παρακούων τοῦ Θεοῦ καί ποιῶν τήν ἁμαρτίαν καί ἀνεπιστρόφως αὐτῆς 
ἀντεχόμενος δοῦλός ἐστι τῆς ἁμαρτίας καί οὐκ ἔστιν ἐκ τοῦ Θεοῦ, ἀλλ’ ἐκ τοῦ 
πονηροῦ, ἥν ἔλαβεν ἐκ Θεοῦ φύσιν μεταπλάττων τῇ κακῇ προαιρέσει καί τῷ 
πατρί τῆς ἀπωλείας ἐξομοιῶν. Διό καί πρός τούς Ἰουδαίους ἔλεγεν αὐτοῦ θέλετε 
ποιεῖν». 4

Ἡ ἁμαρτία καί ἡ παρακοή εἰσήγαγαν στή ζωή τῆς ἀνθρωπότητας τό 
θάνατο. Ὁ Θεός δέν ἔφτιαξε τό θάνατο, διότι δέν ἔφτιαξε τήν ἁμαρτία. «Ὅσον 

1.  Ἔπη Θεολογικά, Ποίημα Η΄, PG 37, 662 καί Ποίημα Ι΄, PG 37, 691.
2.  Ὁμιλία ΜΕ΄ Εἰς τήν Β΄ Κυριακήν τοῦ Λουκᾶ, ΕΠΕ 11, 76.
3.  Ὁμιλία ΙΣΤ΄ Περί τῆς κατά σάρκα Οἰκονομίας τοῦ … Ἰησοῦ Χριστοῦ, PG 151, 213 C.
4.  Ὁμιλία ΜΕ΄ Εἰς τήν Β΄ Κυριακήν τοῦ Λουκᾶ, ΕΠΕ 11, 76.
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γάρ ἀφίστατο τῆς ζωῆς [ὁ Ἀδάμ], τοσοῦτον προσήγγιζε τῷ θάνατῳ. Ζωή γάρ 
ὁ Θεός, στέρησις δέ ζωῆς θάνατος. Ὥστε ἑαυτῷ τόν θάνατον ὁ Ἀδάμ διά τῆς 
ἀναχωρήσεως τοῦ Θεοῦ κατεσκεύασε, κατά τό γεγραμμένον· “Οἱ μακρύνοντες 
ἑαυτούς ἀπό σοῦ ἀπολοῦνται”. Οὕτως οὐχί Θεός ἔκτισε θάνατον, ἀλλ’ ἡμεῖς 
ἑαυτοῖς ἐκ πονηρᾶς γνώμης ἐπεσπασάμεθα». 5

Ἡ ἁμαρτία, τό κακό, δέν ὑπῆρχαν στή ζωή τοῦ ἀνθρώπου. Εἰσῆλθαν 
μετά τήν παρακοή τῶν πρωτοπλάστων καί τή μετάληψη ἀπό τόν καρπό τοῦ 
ἀπαγορευμένου δένδρου, καθώς ὁ Θεός τούς εἶχε προειδοποιήσει: «ᾗ δ’ ἄν 
ἡμέρᾳ φάγητε ἀπ’ αὐτοῦ, θανάτῳ ἀποθανεῖσθε» (Γεν. 2, 17). Γι’ αὐτό καί τό 
δένδρο αὐτό ὀνομάστηκε δένδρο τῆς γνώσεως τοῦ καλοῦ καί τοῦ κακοῦ, 
καθώς τότε γιά πρώτη φορά στήν ἱστορία τῆς ἀνθρωπότητας ὁ ἄνθρωπος 
γνώρισε καί τό κακό, ἐνῶ μέχρι τότε γνώριζε μόνο τό καλό, ἀφοῦ ὑπήκουε 
στό Θεό, ὁ ὁποῖος εἶναι τό ἀπόλυτο ἀγαθό καί ἡ πηγή τοῦ κάθε καλοῦ.

Μαζί μέ τήν ἁμαρτία εἰσῆλθε στόν ἄνθρωπο καί ἡ αἰσχύνη μαζί μέ τόν 
φόβο, ἀφοῦ μέχρι τότε «ἦσαν οἱ δύο γυμνοί, ὅ τε Ἀδάμ καί ἡ γυνή αὐτοῦ, καί 
οὐκ ᾐσχύνοντο» (Γεν. 2, 25). Ὁ Ἀδάμ μετά τήν παρακοή θά πεῖ στό Θεό ὅτι 
Τόν φοβᾶται καί Τόν ντρέπεται: «τῆς φωνῆς σου ἤκουσα περιπατοῦντος ἐν τῷ 
παραδείσῳ καί ἐφοβήθην, ὅτι γυμνός εἰμι, καί ἐκρύβην» (Γεν. 3, 10).

Ἡ ἁμαρτία τῶν πρωτοπλάστων ἐπέφερε τό χωρισμό τοῦ ἀνθρώπου ἀπό τό 
Θεό καί τήν διάσταση ἀπ’ Αὐτόν. Ἔτσι ὁ ἄνθρωπος ἔχασε τή θεία καί ἀγγελική 
κατάσταση τῆς ἀναμαρτησίας πού εἶχε μέχρι τότε: «Τό μηδέ ἁμαρτεῖν ἐστι Θεοῦ 
καί τῆς πρώτης ἀσυνθέτου φύσεως· ἁπλότης γάρ εἰρηναία καί ἀστασίαστος· 
θαρρῶ δέ εἰπεῖν, ὅτι καί τῆς ἀγγελικῆς, ἤ ὅτι ἐγγυτάτῳ τούτου, διά τήν πρός 
τόν Θεόν ἐγγύτητα· τό δὲ ἁμαρτάνειν ἀνθρώπινον, καί τῆς κάτω συνθέσεως· 
σύνθεσις γάρ, ἀρχή διαστάσεως». 6  Ἡ ἁμαρτία δέν ἦταν κάτι πού ὑπάρχει στήν 
φύση τοῦ ἀνθρώπου: «Ἁμαρτία ἐστί τοῦ καλοῦ παρεκτροπή, ὅ μή φύσις καί 
νόμος χαρίζεται». 7

Μετά τήν πτώση του, ὁ ἄνθρωπος βρέθηκε ἔρημος, χωρίς Θεό. Ἡ ὕπαρξή 
του διασπάστηκε, κατακομματιάστηκε. Ἡ διακοπή τῆς κοινωνίας του μέ τό 
Θεό ἐξ αἰτίας τῆς ἁμαρτίας τόν ὁδήγησε στό νά προσπαθήσει νά βρεῖ κάποια 

5.  Βασιλείου τοῦ Μεγάλου, Ὁμιλία ὅτι οὐκ ἔστιν αἴτιος τῶν κακῶν ὁ Θεός, 7, PG 31, 345 A.
6.  Γρηγορίου Θεολόγου, Λόγος 40, Εἰς τό Ἅγιον Βάπτισμα, PG 35, 365B-C.
7.  Γρηγορίου Θεολόγου, Ἔπη Θεολογικά, Ποίημα 34, PG 37, 957.
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στηρίγματα, κάποια ὑποκατάστατα ψεύτικα, προσωρινά, προκειμένου νά 
σταθεῖ στά πόδια του καί νά ἐπιβιώσει.

Τό πρῶτο, ἀπό αὐτά τά στηρίγματα, πού τό εἶχε πρόχειρο, χειροπιαστό, 
ἦταν ἡ σαρκική ἡδονή. Ὅσο ζοῦσε στόν παράδεισο δέν εἶχε ἀνάγκη τροφῆς 
οὔτε ἄλλης σαρκικῆς ἀπόλαυσης, γιατί ὁ Θεός ἦταν ἡ τροφή καί ἡ ἀπόλαυσή 
του, ἡ μέθη καί ἡ χαρά του, ὁ ἄρτος, ἡ βρῶση καί ἡ πόση του. Οἱ ἀπολαύσεις 
πού τοῦ χάριζε ὁ Θεός ἦταν ἡ συμμετοχή στή ζωή Του, στήν ἀγάπη Του, στήν 
αἰώνια μακαριότητα. Μετά τήν πτώση, ὅμως, ἐπειδή ἔχασε τήν ἀπόλαυση τοῦ 
Θεοῦ, καταφεύγει στήν ἡδονή, μέ τήν ὁποία μπορεῖ νά ξεπεράσει γιά λίγες 
στιγμές τό θάνατο πού τόν κυνηγᾶ, καί νά ζήσει, ὄχι, ὅμως, πραγματικά, ἀλλά 
προσωρινά. Νά πάρει μία παράταση ζωῆς θά μπορούσαμε νά ποῦμε. Ἡ ἡδονή 
τοῦ δίνει τήν αἴσθηση ὅτι ζεῖ. Ἡ αἴσθηση αὐτή, ὅμως, διαρκεῖ, ὅσο διαρκεῖ ἡ 
ἡδονή. Μετά τήν ἀπόλαυση τῆς ἡδονῆς μένει στόν ἄνθρωπο ἕνα κενό, στό 
ὁποῖο κυριαρχεῖ ἡ ὀδύνη. Ἡ ψυχή του μένει ἀνικανοποίητη, δέν ἄλλαξε κάτι 
γιά αὐτόν, ἡ ἀπουσία τοῦ Θεοῦ δέν μπορεῖ νά γεμίσει. Καί ὅσο περισσότερο 
καταφεύγει στήν ἡδονή γιά νά καλύψει τό κενό τοῦ Θεοῦ ὁ ἄνθρωπος καί νά 
πάρει μία παράταση ζωῆς, τόσο μεγαλώνει ἡ κόλασή του, ἡ θλίψη του, ἡ ὀδύνη 
του, ἡ ἀπουσία τοῦ Θεοῦ.

Τό δεύτερο ὑποκατάστατο, μέ τό ὁποῖο προσπάθησε ὁ ἄνθρωπος νά 
ἀναπληρώσει τό Θεό γιά νά ἐπιβιώσει ἦταν τά κτίσματα. Δέν τόν εὐφραίνει 
πλέον ὁ Θεός, ψάχνει κάποιο κτίσμα ἤ κτῆμα, κάποιο ἀπόκτημα, κάτι ἔξω 
ἀπό τόν ἑαυτό του, γιά νά νιώσει μία προσωρινή ἀσφάλεια. Αὐτό τό «κάτι» 
μπορεῖ νά εἶναι κάτι πολύ χρήσιμο γιά τήν ἐπιβίωσή του, ὅπως μία κατοικία, 
ἕνα ἐργαλεῖο, ἕνα χρήσιμο ἀντικείμενο, ἤ κάτι ἄλλο πού ἁπλά τοῦ ἀρέσει, 
ὅπως ἕνα καλλιτεχνικό δημιούργημα, μία ὄμορφη ἔκταση γῆς, κάτι ὡραῖο καί 
ὄμορφο.

Τέλος, τό τρίτο πράγμα, μέ τό ὁποῖο προσπάθησε ὁ ἄνθρωπος νά 
ἀντικαταστήσει τό Θεό ἦταν ἡ λογική του, ὁ τρόπος σκέψης του. Ὅσο βρισκόταν 
σέ μία σχέση κοινωνίας καί συνεχοῦς ἐπικοινωνίας μέ τό Θεό, δέν χρειαζόταν 
νά μεριμνήσει γιά τίποτε. Ὁ Θεός τοῦ ἔδινε τά πάντα, πρίν ἀκόμη τά ζητήσει. 
Ἡ φύση, τά ζῶα, πού εἶχαν πλαστεῖ γιά αὐτόν, τόν ἄκουγαν, τόν ἀναγνώριζαν 
ὡς κυριάρχό τους. Ὅταν, ὅμως, ἡ σχέση του μέ τό Θεό κλονίστηκε, πλέον ὁ 
θάνατος τόν φοβίζει, ἡ φύση δέν τόν ἀναγνωρίζει ὡς κύριό της, τά ζῶα δέν 
τόν ἀκοῦνε, ἐπειδή καί αὐτός δέν ἄκουσε τό Θεό, τά θηρία ὁρμοῦν νά τόν 
κατασπαράξουν. Ὁ ἄνθρωπος αἰσθάνεται μόνος, ἀνυπεράσπιστος, καί γιά 
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νά ἀντιμετωπίσει τό φόβο καί τήν ἀγωνία τοῦ θανάτου, τούς κινδύνους πού 
αἰσθάνεται ὅτι τόν ἀπειλοῦν, καταφεύγει ὄχι στή βοήθεια τοῦ Θεοῦ, ἀλλά στή 
λογική του. Σκέπτεται, ἀντί νά προσεύχεται, «τά βάζει κάτω», ὅπως λέμε, καί 
λέει, ἄν κάνω αὐτό ἤ τό ἄλλο, θά ἔχω αὐτές τίς συνέπειες, καί ἔτσι τά πάντα τά 
περνᾶ ἀπό μία λογική, ἀπό μία διανοητική ἐπεξεργασία.

Ἐάν παρατηρήσουμε σήμερα τήν ἀνθρώπινη ζωή, θά δοῦμε ὅτι στηρίζεται 
στά τρία αὐτά ὑποκατάστατα. Ἐπιθυμία γιά ἡδονές, κτήσεις καί πλούτη, καί 
θεοποίηση τῆς ἀνθρώπινης διάνοιας κυριαρχοῦν στό σύγχρονο πολιτισμό 
μας. Ὅλοι μιλοῦν γιά τήν οἰκονομική κρίση, ἀλλά μόνον ἡ Ἐκκλησία γιά τήν 
πνευματική κρίση. Μέ ἄλλα λόγια ὁ κόσμος, παρότι βρίσκεται 2017 χρόνια 
μετά Χριστόν, ζεῖ μέσα στίς συνέπειες τῆς ἁμαρτίας, σέ μία ζωή ἁμαρτητική, 
μεταπτωτική, φθοροποιό, βρίσκεται διαρκῶς σέ μία τροχιά θανάτου. Δέν 
μαρτυροῦν αὐτό καί οἱ συνεχεῖς πόλεμοι, πού μέχρι αὐτήν τήν ὥρα πού 
γράφονται αὐτές οἱ γραμμές μαστίζουν τήν ἀνθρωπότητα; «Πόθεν πόλεμοι 
καί μάχαι ἐν ὑμῖν; οὐκ ἐντεῦθεν ἐκ τῶν ἡδονῶν ὑμῶν τῶν στρατευομένων ἐν τοῖς 
μέλεσιν ὑμῶν; Ἐπιθυμεῖτε, καί οὐκ ἔχετε· φονεύετε καί ζηλοῦτε, καί οὐ δύνασθε 
ἐπιτυχεῖν· μάχεσθε καί πολεμεῖτε, καί οὐκ ἔχετε, διά τό μή αἰτεῖσθαι ὑμᾶς· αἰτεῖτε 
καί οὐ λαμβάνετε, διότι, κακῶς αἰτεῖσθε, ἵνα ἐν ταῖς ἡδοναῖς ὑμῶν δαπανήσετε» 
λέγει χαρακτηριστικά ὁ ἀδελφόθεος Ἰάκωβος (4, 1-3).

Σέ αὐτή τήν κατάσταση χωρισμοῦ ἀπό τό Θεό καί συνεχούς ροπῆς πρός 
τήν ἁμαρτία ἡ Ἐκκλησία μᾶς προσφέρει ὡς ἀντίδοτο τόν Χριστό. Ὁ Χριστός 
κατέλυσε «τό μεσότοιχον τοῦ φραγμοῦ».8 Σύμφωνα μέ τόν ἅγιο Μάξιμο 
τόν Ὁμολογητή, ὁ φραγμός εἶναι ἡ ἁμαρτία. «Αὕτη γάρ ἡμᾶς ἐχθρούς Θεοῦ 
κατέστησεν».9 Ὁ ἄνθρωπος, λοιπόν, ἀγωνίζεται νά ἀπαλλαγεῖ ἀπό αὐτά 
τά τρία ὑποκατάστατα τῆς θείας ζωῆς, προκειμένου νά ἀπελευθερωθεῖ ἀπό 
τίς συνέπειες τῆς ἁμαρτίας καί νά ἀποκαταστήσει μία πραγματική, μόνιμη 
κοινωνία μέ τό Θεό.

Πῶς γίνεται αὐτό; Πολεμώντας α) τίς ἡδονές μέ τήν ἐγκράτεια, β) τή 
φιλοκτημοσύνη μέ τήν ἐλεημοσύνη, τή λιτότητα καί τή μή προσκόλληση στά 
ὑλικά ἀγαθά, καί γ) τήν ἐμπιστοσύνη στήν ἀνθρώπινη λογική μέ τήν ὑπακοή 
πού κάνει στήν Ἐκκλησία, χάρη στήν ὁποία βγαίνει ἀπό τήν λογική τοῦ κόσμου 
αὐτοῦ καί μπαίνει στήν λογική τοῦ Θεοῦ. Ἀγωνιζόμενος νά ἀποκτήσει αὐτές 

8.  Ἐφ. 2, 14.
9.  Μαξίμου τοῦ Ὁμολογητοῦ, Πεύσεις καί ἀποκρίσεις, ΕΠΕ 14Α, 100-103.
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τίς τρεῖς ἀρετές, μπορεῖ νά φτάσει σέ μία κατάσταση ἀναμαρτησίας, ἡ ὁποία 
δέν εἶναι κάτι ἀδύνατον, ἀλλά ἕνας στόχος πρός τόν ὁποῖο πρέπει ὅλοι μας νά 
τείνουμε.

Ἡ ἀπαλλαγή μας ἀπό τήν ἁμαρτία γίνεται σέ τρία ἐπίπεδα: Τῶν ἔργων, τῶν 
λόγων καί τῶν λογισμῶν: «τριττόν μέν τό ἁμαρτητικόν μέρος τῆς ψυχῆς, ἐν 
ἔργοις καί λόγοις καί λογισμοῖς εὑρισκόμενον». Μέ τόν ἀγώνα του ὁ ἄνθρωπος 
καθαρίζει τίς πέντε αἰσθήσεις του καί ταυτόχρονα ἀγωνίζεται νά μήν σφάλλει 
καί στούς λόγους του: «Ἑξαδικόν [= ἑξαπλάσιο] δέ, τό ἀναμαρτησίας καλόν. 
Ἀπταίστους γάρ τάς πέντε αἰσθήσεις καί τόν προφορικόν συντηρεῖν δεῖ λόγον. 
Ἐν οἷς ὁ μή πταίων, ἀνήρ φησι τέλειος, δυνατός χαλιναγωγῆσαι καί τά μέλη 
τοῦ σώματος». 10 Μέ τίς τρεῖς παραπάνω ἀρχές πού τοῦ προσφέρει ἡ Ἐκκλησία 
ἀπαλλάσσεται ἀπό τά τρία ψεύτικα στηρίγματα πού τόν ἐμποδίζουν νά 
κοινωνήσει ἀπευθείας μέ τό Θεό καί μπαίνει στήν κατάσταση πού βρισκόταν 
ὁ Ἀδάμ πρίν διωχθεῖ ἀπό τόν παράδεισο.

Συγκεκριμένα, μέ τήν ἐγκράτεια, τή σωφροσύνη, τή νηστεία, τήν ἀποχή 
ἀπό αὐτά πού εὐχαριστοῦν τή σάρκα, μόνη ἡδονή καί εὐφροσύνη του γίνεται 
πλέον ὁ Θεός. Ἀντί νά λαμβάνει μία προσωρινή «παράταση τῆς ζωῆς», 
εἰσέρχεται στήν ἀληθινή ζωή, στήν πραγματική ἀπόλαυση, στήν ἀπόλαυση 
τοῦ Θεοῦ.

Μέ τήν ἐλεημοσύνη καί τή λιτότητα ἀπαλλάσσεται ἀπό τά δεσμά τῆς 
κτήσεως ὑλικῶν πραγμάτων καί ἀνταλλάσσει τά φθαρτά μέ τά ἄφθαρτα: «Ἄν 
οὖν ἐνταῦθα τῷ Υἱῷ τοῦ Θεοῦ διά τῶν ἔργων ὁμοιώσῃς λήψῃ, τῷ φωτί τῆς 
τοῦ Ὑψίστου δόξης περιλαμπόμενος καί συνδιαιωνίζων ἐκείνοις, μεθ’ ὧν ἔσται 
Χριστός ὁ Θεός ἐν μέσῳ θεῶν, διαδούς τάς ἀξίας τῆς ἀϊδίου μακαριότητος». 11 
Ὅταν μάλιστα ὁ ἄνθρωπος ἀπαλλαγεῖ τελείως ἀπό ὅλα τά ὑλικά, ὅπως π.χ. οἱ 
πατέρες πού ζοῦσαν στήν ἔρημο, τότε ὁ Θεός γίνεται γιά αὐτόν καί τροφή καί 
ἔνδυμα καί φῶς, τά πάντα.

Τέλος ἡ ὑπακοή σπάζει τά δεσμά τῆς λογικῆς, ἀπαλλάσσει τόν ἄνθρωπο 
ἀπό τό δικό του ἁμαρτωλό καί ἐμπαθές θέλημα, καί τόν εἰσάγει στό ρεῦμα τοῦ 
θελήματος τοῦ Θεοῦ. Γι’ αὐτό τό λόγο οἱ πατέρες τονίζουν τήν ἀναγκαιότητα 
τοῦ πνευματικοῦ πατρός καί τῆς ὑπακοῆς σέ αὐτόν: «Σπεύσεις δέ διά παντός 

10.   Μαξίμου Ὁμολογητοῦ, Ἕτερα κεφάλαια, PG 90, 1405, 18 B.
11.   Γρηγορίου Παλαμᾶ, Ὁμιλία ΜΕ΄ εἰς τό τῆς Β΄ Κυριακῆς τοῦ Λουκᾶ, ΕΠΕ 11, 82-84.
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τοῦ βίου πνευματικόν πατέρα ἔχειν, καί ἐξαγγέλλειν αὐτῷ πᾶν ἁμάρτημα, καί 
πάντα λογισμόν, καί λαμβάνειν παρ’ αὐτοῦ τήν ἰατρείαν καί τήν ἄφεσιν· αὐτοῖς 
γάρ ἐδόθη λύειν καί δεσμεῖν ψυχάς…», τονίζει ὁ ἅγιος Γρηγόριος ὁ Παλαμᾶς.12 
Κάθε συνάντηση μέ τόν Γέροντα εἶναι μία προφητική, μία ἀποκαλυπτική 
συνάντηση, ὅπως πήγαινε ὁ λαός στούς Προφῆτες καί μάθαινε αὐτά πού θά 
γίνουν στό μέλλον, τί πρέπει νά κάνει, γιά νά εἶναι σύμφωνος μέ τό θέλημα 
τοῦ Θεοῦ. Κάθε ἄλλη ἐνέργεια εἶναι ἐγωκεντρική κίνηση πού ἀφορᾶ στό 
ἀρρωστημένο ἐγώ καί ὄχι στό σύ τῆς φιλανθρωπίας καί φιλαδελφίας. Ἐξάλλου 
ἡ ὄψη τοῦ προσώπου καθρεφτίζει τόν κόσμο τῆς ψυχῆς.

Μέ βάση, λοιπόν, αὐτόν τόν τριπλό ἀγώνα ὁ ἄνθρωπος σπάζει τά δεσμά 
τῆς ἁμαρτίας, ἀπελευθερώνεται ἀπό αὐτήν καί μεταμορφώνει ὁλόκληρη τήν 
ὕπαρξή του, καθιστώντάς την δοχεῖο τῶν ἐνεργειῶν τῆς θείας χάριτος. Ἔτσι 
θά ἀποκτήσει «καρδίαν κεκραμένην τοῦ Πνεύματος», καί θά ἀξιωθεῖ νά δεῖ 
τή δόξα τῆς θεότητας, «καθ’ ἥν [ὁ Κύριος] ἥξει πάντας περιλάμψων τούς υἱούς 
τοῦ μέλλοντος αἰῶνος ὡς Πατήρ τοῦ μέλλοντος αἰῶνος, μᾶλλον δέ διηνεκές καί 
ἀδιάδοχον τό φῶς ἐμποιήσων, καί αὐτούς τούς μετέχοντας τοῦ φωτός ἐκείνου 
ἄλλους ἡλίους ἀπειργασόμενος». 13

12.   Δεκάλογος τῆς κατά Χριστόν νομοθεσίας, PG 150, 1096D – 1097B.
13.   Γρηγορίου Παλαμᾶ, Λόγος ἀντιρρητικός Α΄, 1, 6 ΕΠΕ 5, 166.
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a
ΤΟΥ ΑΡΧΙΜΑΝΔΡΙΤΗ ΙΩΑΝΝΗ ΙΩΑΝΝΟΥ, 

ΠΡΩΤΟΣΥΓΚΕΛΛΟΥ ΤΗΣ Ι.Α. ΚΥΠΡΟΥ

Με γράμμα του προς την Α.Μ. τον Αρχιεπίσκοπο Κύπρου κ.κ. Χρυσό- 
στομο, με ημερομηνία 14 Αυγούστου 2017, ο Μακαριώτατος Πα-

τριάρχης Μόσχας και πασών των Ρωσσιών κ. κ. Κύριλλος του ανακοίνωνε 
ότι η Εκκλησία της Ρωσσίας προγραμματίζει να γιορτάσει μεγαλοπρεπώς  
την επέτειο των 100 χρόνων από της ανασύστασεως του Ρωσσικού 
Πατριαρχείου (1917-2017). Ταυτόχρονα του διαβίβαζε και πρόσκληση, όπως 
ο ίδιος επισκεφθεί τη Μόσχα, μετάσχει των εορτασμών και προσφωνήσει 
τη Σύνοδο της Ιεραρχίας της Εκκλησίας της Ρωσσίας, που θα συνερχόταν 
σε πανηγυρική συνεδρία προς εορτασμό του ιστορικού αυτού γεγονότος. 
Μαζί με την ανασύσταση του πατριαρχικού θεσμού στη Ρωσσική Εκκλησία 
θα γιορτάζονταν και τα 100 χρόνια από της σύγκλησης της μεγάλης 
κληρικολαϊκής συνέλευσης στη Ρωσσία και τα 100 χρόνια από της εκλογής 
του αγίου Τύχωνος στον πατριαρχικό θρόνο.

 Ο Μακαριώτατος απεδέχθη την πρόσκληση και όρισε ως μέλη της 
συνοδίας του τους Μητροπολίτες Πάφου και Ταμασού, τον Πρωτοσύγκελλο 

o
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της Ιεράς Αρχιεπισκοπής, Αρχιμανδρίτη Ιωάννη Ιωάννου, τον διάκονο 
Μιχαήλ Νικολάου και τον κ. Κώστα Κίκη.

Την Παρασκευή 1 Δεκεμβρίου 2017, στις 14.40 ώρα Κύπρου, με πτήση 
των Ρωσσικών Αερογραμμών «Αεροφλότ» , ο Μακαριώτατος και η συνοδία 
του αναχώρησαν για τη Μόσχα. Τον Μακαριώτατο υπεδέχθη  στο αεροδρόμιο 
εκ μέρους του Πατριαρχείου Μόσχας ο Μητροπολίτης Αρχαγγελίσκ Δανιήλ. 
Η αντιπροσωπία κατέλυσε στο ξενοδοχείο «Ουκρανία» της Μόσχας.

Για να μετάσχουν στις εορταστικές εκδηλώσεις αφίχθησαν στη Μόσχα 
και οι Πατριάρχες Αλεξανδρείας, Αντιοχείας, Ιεροσολύμων, Σερβίας και 
Ρουμανίας επί κεφαλής αντιπροσωπιών των Εκκλησιών τους, καθώς και οι  
προκαθήμενοι των Εκκλησιών Αλβανίας, Πολωνίας και Τσεχίας- Σλοβακίας 
και πάλιν επικεφαλής αντιπροσωπιών των Εκκλησιών τους. Παρέστησαν 
επίσης αντιπροσωπίες των Εκκλησιών Βουλγαρίας και Γεωργίας.

Το Σάββατο 2 Δεκεμβρίου, στις 1.30 μ.μ., ο Πατριάρχης Μόσχας υπε-
δέχθη  τους Προκαθημένους των Ορθοδόξων Εκκλησιών και τις συνοδίες 
τους στον Ιερό Ναό του Σωτήρος Χριστού και στη συνέχεια παρέθεσε γεύμα 
προς αυτούς στους υπόγειους χώρους του ναού.

Στις 3-6 μ.μ έγινε πανηγυρική συνεδρία της Ιεράς Συνόδου της Ιερ-
αρχίας της Εκκλησίας της Ρωσσίας η οποία ήταν η καταληκτήρια συνεδρία 
πολυήμερων εργασιών της. Πρώτος μίλησε ο Πατριάρχης Μόσχας, ο οποίος 
καλωσόρισε τους προσκεκλημένους του και ανεφέρθη στα τρία ιστορικά 
γεγονότα, των οποίων εορταζόταν η εκατονταετηρίδα. Στη συνέχεια διαβά- 
στηκε μήνυμα της Α.Θ.Π. του Οικουμενικού Πατριάρχου κ. Βαρθολομαίου.

Ακολούθως, προσφώνησαν το σώμα της Ιεραρχίας οι Προκαθήμενοι 
ή αντιπρόσωποι των Εκκλησιών κατά τη σειρά των διπτύχων. Όλοι 
συνεχάρησαν την Εκκλησία της Ρωσσίας για την επέτειο και ευχήθηκαν  
σ’ αυτή κάθε πρόοδο και πνευματική καρποφορία στο μέλλον.

Ο Αρχιεπίσκοπος Κύπρου δεν αρκέστηκε σε τυπικά συγχαρητήρια 
ούτε και απλές ευχές. Σε μιαν εκτενή ομιλία του ανεφέρθη στη σημασία 
του εκχριστιανισμού των Ρώσσων για όλη την Εκκλησία, αναζήτησε 
ερευνητικά τους λόγους που οδήγησαν στην κατάργηση του Πατριαρχείου,  
επαίνεσε ιδιαιτέρως τη στάση της Ρωσσικής Εκκλησίας, κατά τη διάρκεια 
της δικτατορίας των Μπολσεβίκων, η έναρξη της οποίας συνέπεσε με την 
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ανασύσταση του πατριαρχικού θεσμού, και ανεφέρθη αναλυτικά στον ρόλο 
που καλείται να διαδραματίσει στο μέλλον η Ορθόδοξη Εκκλησία στον 
κόσμο.

Η ομιλία του Μακαριωτάτου εντυπωσίασε τους συνέδρους και απέ- 
σπασε τα κολακευτικά σχόλια όλων. Ο Πατριάρχης Μόσχας την σχολίασε 
σε πολλαπλάσιο χρόνο απ’ ό,τι τις άλλες ομιλίες και ευχαρίστησε θερμά τον 
Αρχιεπίσκοπο Κύπρου για την εμβριθή ανάλυση των γεγονότων.
Η ομιλία του Μακαριωτάτου έχει ως εξής:

Παναγιώτατε,
Μακαριώτατε Πατριάρχα Μόσχας καὶ πασῶν τῶν Ρωσσιῶν,
Μακαριώτατοι Ἅγιοι Ἀδελφοί,
Σεβασμιώτατοι Ἅγιοι Συνοδικοί,

Νωπὲς παραμένουν ἀκόμα στὴ μνήμη μας οἱ μεγαλειώδεις ἐκδηλώσεις 
γιὰ τὰ 1025 χρόνια ἀπὸ τὴ βάπτιση τῶν Ρώς. Ἐναργεῖς σὲ πολλοὺς ἀπὸ μᾶς 
καὶ οἱ παλαιότεροι ἑορτασμοὶ γιὰ τὰ χίλια χρόνια τοῦ Χριστιανισμοῦ στὴ 
μεγάλη αὐτὴ χώρα.
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Καὶ σήμερα, πάλιν, ἡ Ρωσσικὴ Ἐκκλησία «ἐν ἱματισμῷ διαχρύσῳ καὶ 
ἐν ἑορτίῳ περιβολῇ» καὶ ἐν πανηγυρικῇ συνεδρίᾳ συμπάσης τῆς Ἱεραρχίας 
Αὐτῆς, μᾶς ὑποδέχεται ὅλους, Προκαθημένους καὶ Ἐκπροσώπους τῶν ἀνὰ 
τὸν κόσμον Ὀρθοδόξων Ἐκκλησιῶν πρὸς ἱερὰ ἐπισήμανση καὶ ἑορτασμὸ 
ἄλλων μεγάλων γεγονότων: τῆς ἐπετείου τῶν ἑκατὸν χρόνων ἀπὸ τῆς 
συγκλήσεως τῆς Πανρωσσικῆς Κληρικολαϊκῆς Συνόδου, τῆς ἀνασύστασης 
τοῦ Πατριαρχικοῦ θεσμοῦ στὴ Ρωσσικὴ Ἐκκλησία καὶ τῆς ἐκλογῆς καὶ 
ἐνθρόνισης στὸν Πατριαρχικὸ θρόνο τῆς Μόσχας, τοῦ Ἁγίου Τύχωνος. 

Μέγιστος, ἀσφαλῶς, σταθμὸς στὴν ἱστορικὴ πορεία τοῦ Ρωσσικοῦ λαοῦ 
παραμένει τὸ ἔτος 988, ὅταν χάρις στὶς ἐνέργειες τοῦ ἁγίου Βλαδιμήρου καὶ 
στὴ μέριμνα τῆς Ἐκκλησίας τῆς Κωνσταντινουπόλεως, αὐτὸς μετεστράφη 
«ἐκ τῆς ματαίας αὐτοῦ ἀναστροφῆς τῆς πατροπαραδότου» (Πρβλ. 1 Πέτρ. 
1,18)  εἰς τὴν εἰς  Χριστὸν πίστιν . Ἀπὸ τότε, στὴ ζωὴ τοῦ Ρωσσικοῦ λαοῦ 
τὸν πρῶτο ρόλο ἔχει ἡ Ἐκκλησία του.

Μεγάλος, χωρὶς ἀμφιβολία, σταθμὸς γιὰ τὴν ἱστορία τῆς ἐδῶ Ἐκκλησίας 
εἶναι καὶ τὸ ἔτος 1589, ὅταν αὐτὴ ἀνεκηρύχθη εἰς Πατριαρχεῖο καὶ ἔλαβε 
τὴ θέση της ἀνάμεσα στὶς Αὐτοκέφαλες Ὀρθόδοξες Ἐκκλησίες. Ἴσως, μέχρι 
τότε, οὔτε ἡ Μήτηρ Ἐκκλησία, ἡ Κωνσταντινούπολις, οὔτε ὁ ὑπόλοιπος 
Ὀρθόδοξος κόσμος νὰ εἶχαν συνειδητοποιήσει τὴ σπουδαία τομὴ ποὺ ἐπέφερε 
στὴν παγκόσμια Ἱστορία ἡ ἐνέργεια τοῦ ἁγίου  Ἰσαποστόλου Βλαδιμήρου. 
Τώρα, ὅμως,  ὅλοι ἀντιλαμβάνονται πλήρως τὴν ἀνέλιξη τοῦ Θεϊκοῦ σχεδίου.

Σημαντικὸς σταθμὸς ἀναδείχθηκε γιὰ τὸν ἐδῶ παροικοῦντα λαὸ τοῦ 
Θεοῦ καὶ τὸ ἔτος 1917, ὄχι γιὰ τὴν καθεστωτικὴ ἀλλαγή, ποὺ τόσα δεινὰ 
καὶ ταλαιπωρίες προκάλεσε, ἀλλὰ γιὰ τὴν ἀνασύσταση τοῦ θεσμοῦ τοῦ 
Πατριαρχείου, ποὺ εἶχε καταργηθεῖ διακόσια καὶ πλέον χρόνια πρίν.

Ὅταν μία Ἐκκλησία διαβαίνει ἐπὶ αἰῶνες πολλοὺς τὰ μονοπάτια τῆς 
Ἱστορίας, εἶναι φυσικὸ στὰ κατάστιχα τῆς μνήμης της νὰ συναντῶνται  
πλῆθος γεγονότων∙ ἡμερομηνίες θριάμβων ἀλλὰ καὶ ὀδύνης∙ περηφάνεια γιὰ 
ἐπιτεύγματα καὶ θρῆνος γιὰ ἀστοχίες. Καθόλου παράξενο, λοιπόν, τὸ ὅτι καὶ 
στὴν Ἱστορία τῆς Ρωσσικῆς  Ἐκκλησίας παρουσιάστηκε τὸ θλιβερὸ 1700.  

Ἡ ἐπιρροὴ τῆς Ἐκκλησίας στὸν λαὸ προκαλεῖ πολλάκις τὴν ἀντίθεση τῶν 
κυβερνώντων, καὶ ὡς ἐκ τούτου προσπαθοῦν, ἔστω κι ἂν αὐτοὶ εἶναι τέκνα της,   
νὰ τὴν ἀποδυναμώσουν. Πολλοὶ ἀπὸ μᾶς ἔχουμε τέτοια ἐμπειρία, ὁ καθένας 
στὴ δικὴ του Ἐκκλησία. Δόξα τῷ Θεῷ, ὅμως. Γιὰ τὴ Ρωσσικὴ Ἐκκλησία 
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οἱ δύσκολοι καιροὶ παρῆλθαν. Καὶ ἡ ἀνάμνησή τους γίνεται ὠφέλιμη γιὰ 
ἀποφυγὴ τῶν λαθῶν τοῦ παρελθόντος.

 Ἡ λήθη εἶναι ἀτομικὸ δικαίωμα τῶν ἀνθρώπων. Ἡ συλλογικὴ μνήμη, 
ὅμως, ἀποτελεῖ ὑποχρέωση τῶν λαῶν. Ὄχι γιὰ νὰ μισοῦν ἢ νὰ ἐκδικοῦνται, μὰ 
γιὰ νὰ ἐπιβιώνουν. Γιὰ νὰ διδάσκονται καὶ νὰ μὴν ξανακάνουν τὰ ἴδια λάθη. 
Κι εἶναι αὐτὸς ἕνας ἀπὸ τοὺς σκοποὺς τῶν ἑορτασμῶν αὐτῶν.

Κατὰ τὴν ἐπίσημη καὶ πλήρη πολλαπλῶν συγκινήσεων αὐτὴ στιγμή, 
στρέφουμε μαζὶ μέ Σᾶς, Μακαριώτατε Πατριάρχα Μόσχας καὶ πασῶν τῶν 
Ρωσσιῶν καὶ Ἅγιοι Συνοδικοί, μὲ εὐγνωμοσύνη, τὸν νοῦν καὶ τὴν καρδία 
μας πρὸς ὅλους ἐκείνους, τοὺς γνωστοὺς ἀλλὰ καὶ τοὺς ἀφανεῖς ἥρωες, 
τοὺς ὑπερμάχους τῆς πίστεως, οἱ ὁποῖοι μὲ τοὺς ἀγῶνες τους ὁδήγησαν 
στὴν  ἀνασύσταση τοῦ Ρωσσικοῦ Πατριαρχείου καὶ μᾶς ἔδωσαν τὴ χαρὰ 
αὐτῶν τῶν ἐκδηλώσεων. Ἀφήνοντας, ὁ καθένας μας πίσω του τὶς θλίψεις 
ἀπὸ τὶς ταλαιπωρίες τῆς Ἐκκλησίας του, ποὺ σὲ μερικὲς περιπτώσεις, ὅπως 
στὴν περίπτωση τῆς δικῆς μου Ἐκκλησίας, τῆς Ἐκκλησίας τῆς Κύπρου, εἶναι 
τραγικές, ἀφοῦ διακυβεύεται ἡ παρουσία μας στὴν ἴδια τὴν πατρίδα μας, 
σπεύδουμε σήμερα νὰ συνεορτάσουμε μαζί Σας, Μακαριώτατε ἀδελφὲ κ. 
Κύριλλε καὶ Ἅγιοι Συνοδικοί, τὸ σημαντικὸ γεγονὸς τῆς ἀνασύστασης τοῦ 
Πατριαρχείου σας. Ἀκολουθοῦμε, ἔτσι, καὶ τὸν Ἀπόστολο Παῦλο ποὺ διδάσκει 
ὅτι «εἴτε δοξάζεται ἓν μέλος, συγχαίρει πάντα τὰ μέλη» (1 Κορ.12,26).

Ἄν ἡ Ἱστορία εἶναι ἡ γνώση τῶν δοκιμασμένων δυνάμεων ἑνὸς λαοῦ καὶ 
τῶν ἐκδηλωμένων ἰδιοτήτων του στὰ ἐμπόδια καὶ στὶς δοκιμασίες, κατὰ τὸ 
πέρασμα τῶν αἰώνων, δὲν ὑπάρχει ἀμφιβολία πὼς ἡ Ἱστορία ποὺ κατέγραψε ὁ 
Ὀρθόδοξος Ρωσσικὸς λαός, κατὰ τὴν περίοδο ποὺ ἐξετάζουμε, εἶναι ἡρωικὴ 
καὶ ἔνδοξη, μοναδικὴ καὶ ἀνεπανάληπτη. Παραφράζοντας τὸν ἅγιο Ἰωάννη 
τὸν Χρυσόστομο θὰ μπορούσαμε χωρὶς καμία ἀμφιβολία νὰ ποῦμε ὅτι ὅπως 
«… οὔτε θάλασσα δεῖται τῶν  εἰσρεόντων εἰς αὐτὴν ποταμῶν, κἄν εἰσρέωσι 
πλεῖστοι καὶ μέγιστοι», ἔτσι «οὔτε ὁ Ρωσσικὸς λαὸς (δεῖται) τῶν ἡμετέρων 
βραδυγλώσσων καὶ δυσήχων λόγων, ἀφοῦ ἄλλωστε τὰ ἔργα αὐτοῦ καὶ 
σιωπώμενα κέκραγε».  Καὶ πράγματι! Ἡ βαθιὰ πίστη τοῦ Ρωσσικοῦ λαοῦ, 
μαρτυρουμένη ἀπὸ παλαιά, ἀπὸ αὐτῆς τῆς ἡμέρας τῆς εἰσόδου του στὸν 
Χριστιανισμό, παραμένει καὶ σήμερα τὸ ἴδιο θαλερὰ καὶ καρποφόρα.

Ὁ Θεός, «ὃς πάντας ἀνθρώπους θέλει σωθῆναι καὶ εἰς ἐπίγνωσιν ἀληθείας 
ἐλθεῖν» (1 Τιμ. 2,4),  μέσα στὶς ἀνεξερεύνητες βουλὲς Του ἐπέτρεψε ὥστε, ἅμα 
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τῇ ἀνασυστάσει τοῦ Πατριαρχείου, νὰ πνεύσουν βίαιοι ἀντιεκκλησιαστικοὶ 
ἄνεμοι στὴ χώρα αὐτή, οἱ ὁποῖοι ἔπληξαν γιὰ ἑβδομήντα καὶ πλέον χρόνια καὶ 
ἀπείλησαν σοβαρὰ τὸν εὐσεβῆ Ρωσσικὸ λαό, χωρὶς ὅμως καὶ νὰ μπορέσουν 
νὰ σβήσουν τὴ φλόγα τῆς εἰς Χριστὸν πίστεώς του.

Οἱ ἄνθρωποι, οἱ ὁποῖοι κατέλυσαν τὸ τσαρικὸ καθεστὼς ἐπαγγελλόμενοι 
τὴν εὐημερία καὶ τὰ δικαιώματα τοῦ λαοῦ, δὲν εἶχαν ἐπίγνωση τῶν ἀνθρωπίνων 
ὁρίων τους, οὔτε καὶ φόβο Θεοῦ. Γι’ αὐτὸ καὶ προσπάθησαν νὰ στηρίξουν τὸ 
οἰκοδόμημά τους στὸ κενὸ της ἀπουσίας τοῦ Θεοῦ. Κοινωνία, ὅμως, χωρὶς 
πίστη σὲ Θεὸ εἶναι κοινωνία χωρὶς θεμέλια, χωρὶς συνεκτικὴ ἀρχὴ καὶ δύναμη. 
Κι ἦταν φυσικὸ τὸ κενὸ τῆς ἀπουσίας τοῦ Θεοῦ νὰ προκαλέσει ἀνέμους 
ἰσχυροὺς καὶ νὰ δημιουργήσει θύελλες πρωτοφανεῖς, ποὺ τελικὰ ἀνέτρεψαν 
καὶ τοὺς ἰδίους τοὺς πρωτεργάτες τοῦ ἐγχειρήματος καὶ τὸ ἐγχείρημά τους.

Σ’ ἐκεῖνα τὰ δύσκολα χρόνια παρακολουθήσαμε τὴν Ὀρθοδόξη Ἐκκλησία 
τῆς Ρωσσίας νὰ μοιάζει μὲ βράχο ἀρραγῆ μέσα σὲ ἀφρισμένη θάλασσα ποὺ 
πάνω του ξεσποῦσαν τὰ κύματα, οἱ καταιγίδες καὶ οἱ κεραυνοί. Εἴδαμε τοὺς 
πατριάρχες της καὶ τοὺς ἐπισκόπους της νὰ ἀποδεικνύονται ἄφοβοι σὲ 
ἐξαιρετικὰ κρίσιμες καταστάσεις κατὰ τὴν  ἄσκηση τοῦ ποιμαντικοῦ ἔργου 
τους. Ἀπεδείκνυαν ἔμπρακτα ἐκεῖνο ποῦ ὅλοι διαχρονικὰ ὁμολογοῦμε: ὅτι στὴ 
διάρκεια τῆς δισχιλιετοῦς ἱστορικῆς πορείας τῆς Ἐκκλησίας, τὸ μαρτύριο 
ὑπῆρξε ἡ οὐσιαστικότερη ἔκφραση τῆς αὐτοσυνειδησίας της. Μᾶς δίδαξαν 
ὅτι, ἀκόμα καὶ στὶς πιὸ δύσκολες συνθῆκες, ὁ πιστὸς εἶναι δυνατὸν νὰ εὐτυχεῖ 
καὶ νὰ εὐφραίνεται μὲ τὴν ἐλπίδα τοῦ αὔριον, τὸ ὁποῖο θὰ εἶναι καλύτερο.

Μαζὶ μέ Σᾶς καὶ τὸν λαό Σας, Μακαριώτατε Πατριάρχα Μόσχας, 
εὐχαριστοῦμε κι ἐμεῖς, οἱ ἐν Χριστῷ ἀδελφοί  Σας, τὸν Θεὸ γιὰ τὴν «ἐν 
παθήμασι καὶ αἵμασι πολλοῖς» ἐπιτυχῆ Χριστιανική Σας πορεία σ’ αὐτὴ τὴν 
περίοδο, τὴν εἰς νέφη ὁλόκληρα νέων μαρτύρων ἐκφαινομένην, ἡ ὁποία 
ὁδήγησε στὴ σημερινὴ ἐν ἐλευθερίᾳ παρουσία τῆς Ἐκκλησίας Σας στὸν 
Ὀρθόδοξο Κόσμο.

 Καὶ τώρα, καλούμαστε ὅλοι οἱ Ὀρθόδοξοι «τὰ ὀπίσω»  ἐπιλανθανόμενοι 
νὰ ἐπεκταθοῦμε στὰ «ἔμπροσθέν» μας πιεστικὰ  προβλήματα. Εἰς τὴν 
Ὀρθόδοξη Ἀνατολή, τὸν ζωτικὸ χῶρο μας, μεταφυτεύονται σήμερα, ὅσον 
ποτὲ ἄλλοτε, ἀπὸ τὴ Δύση, ὁ ὑλισμός, ἡ μηχανοκρατία, ὁ σχετικισμός. 
Δημιουργεῖται, ἔτσι, μία ἐντελῶς πρωτόγνωρη ἀντιμετώπιση τῆς ζωῆς, ξένη 
πρὸς τὶς παραδόσεις μας, ἡ ὁποία ἀποπροσανατολίζει τοὺς πιστούς μας.
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Ἄν ρίξουμε μιὰ ματιὰ γύρω μας θὰ δοῦμε ὅτι τὰ πάντα, σήμερα, ἔχουν 
ἀνατραπεῖ. Πατροπαράδοτοι θεσμοὶ καὶ παραδόσεις ἀμφισβητοῦνται. Οἱ 
ἔννοιες τῆς ἐλευθερίας, τῆς δημοκρατίας, τῆς ἀρετῆς, τῆς δικαιοσύνης, 
διαστρεβλώνονται. Ἡ σοφία ἀντικαταστάθηκε ἀρχικὰ ἀπὸ τὴ γνώση κι 
ὕστερα ἀπὸ τὴν πληροφόρηση. Ἡ Τέχνη μὲ τὰ διαχρονικά, τὰ πνευματικὰ 
καὶ καλλιτεχνικὰ ἐπιτεύγματά της, ὑπονομεύεται ἀπὸ μιὰν «κουλτούρα» μὲ 
παρανοϊκὲς ἐκδηλώσεις καὶ φαντασιώσεις τοῦ ὑποσυνείδητου.

Εἶναι γεγονὸς ὅτι ἡ ἐπιστημονικὴ τεχνολογία κατέστησε πιὸ ἄνετη τὴ ζωὴ 
μας καὶ μᾶς πρόσφερε τὴ δυνατότητα γιὰ μιὰν ποιοτικὰ καλύτερη διαβίωση. 
Ὅμως, ὅσο πᾶμε, τόσο καὶ περισσότερο κατανοοῦμε τὸν λόγο τοῦ Χριστοῦ 
ὅτι «οὐκ ἐπ’ ἄρτῳ μόνῳ ζήσεται ἄνθρωπος» (Λουκ. 4,4). Μπορεῖ τὰ διάφορα 
κοινωνικὰ συστήματα, ἐξοβελίζοντας ἀπὸ  τὴ ζωὴ τῶν ἀνθρώπων τὸν Θεό, νὰ 
διακηρύσσουν ὅτι «ἐν ἀρχῇ ἐστιν ἡ οἰκονομία»,  ἀλλὰ γιὰ τὴν Ἐκκλησία «ἐν 
ἀρχῇ» καὶ στὸ κέντρο καὶ τελικὸς σκοπός της, εἶναι ὁ ἄνθρωπος, τὸ μοναδικὸ 
αὐτὸ δημιούργημα τοῦ Θεοῦ.

Πόσο εὔκολα μποροῦμε καὶ πῶς  μποροῦμε νὰ δράσουμε, ὡς Ἐκκλησία, 
γιὰ νὰ μεταστρέψουμε πρὸς τὰ πνευματικὰ ἐκείνους ποὺ παραδόθηκαν στὴν 
ὕλη; Μήπως στὶς νέες καταστάσεις πραγμάτων κάποιοι προσπαθοῦν νὰ 
συναντήσουν τὸν Θεὸ στὴν ὀθόνη ἑνὸς ὑπολογιστῆ καὶ ὄχι στὸ πρόσωπο τοῦ 
συνανθρώπου τους; Κι ἀπὸ τὴν ἄλλη, μποροῦν, ἄραγε, τὰ ἑκατομμύρια τῶν 
ἀνθρώπων, οἱ ὁποῖοι καθημερινὰ πλοηγοῦνται στὸ ἠλεκτρονικὸ σύμπαν, νὰ 
ψηλαφίσουν τὴν ἐλπίδα, νὰ ἀνακαλύψουν τὸν Θεὸ καὶ νὰ κατανοήσουν τὰ ἔργα 
Του μέσῳ τοῦ διαδικτύου; Ποιὰ εἶναι ἡ εὐθύνη μας καὶ ποιὸ τὸ καθῆκον μας, ὡς 
Ὀρθοδόξων ἡγετῶν ἀπέναντι στὸν κόσμο καὶ ἰδιαίτερα στὸ ποίμνιό μας;

Οἱ ἀστοχίες τοῦ παρελθόντος πρέπει νὰ γίνουν πηγὲς ἄντλησης 
διδαγμάτων καὶ ἐπιλογῆς πορείας γιὰ μᾶς. Τὸν 18ο  αἰώνα οἱ ἐκπρόσωποι 
τοῦ Διαφωτισμοῦ ἀποκήρυξαν τὸν Θεὸ καὶ ἀνακήρυξαν τὴν παντοδυναμία 
τῆς  Λογικῆς . Τὸν αἰώνα τῆς Λογικῆς διαδέχθηκε ὁ αἰώνας τῆς Ἐπιστήμης 
. Ὁ αἰώνας αὐτός, ὁ 19ος , γέμισε μὲ οἴηση τὸν ἄνθρωπο, ὁ ὁποῖος νόμισε 
ὅτι λόγῳ τῶν ἐπιτευγμάτων του ἔγινε «ἴσος τῷ Θεῷ».  Ὁ 20ος  αἰώνας, παρὰ 
τὸν ἀσύλληπτο καλπασμὸ τῆς Τεχνολογίας, ἀπέβη ὁ αἰώνας τοῦ παραλόγου, 
ἀφοῦ ὁδήγησε σὲ δύο παγκοσμίους πολέμους καὶ πολὺ περισσότερους 
τοπικούς, εὐνόησε ὁλοκληρωτικὰ καθεστὠτα καὶ εὐτέλισε τὴ ζωὴ τοῦ 
ἀνθρώπου. Ὁ 21ος αἰώνας ἐξελίσσεται σὲ αἰώνα πέραν τοῦ παραλόγου, σὲ 
αἰώνα τοῦ τρόμου. Ποτὲ πρὶν δὲν ὑπῆρξε τόσος ἑωσφορικὸς σαδισμός, τόσος 
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κατατρεγμὸς ἀνθρώπου ἀπὸ ἄνθρωπο, τόσες ἑκατόμβες ἀθώων θυμάτων. 
Πράγματι, ὁ αἰώνας  μας ἐπαληθεύει ἐκεῖνο ποὺ ἡ θυμοσοφία τοῦ λαοῦ μας 
λέει, ὅτι δηλαδὴ «τὰ κτήνη εἶναι τοῦ Θεοῦ καὶ ἡ κτηνωδία τοῦ ἀνθρώπου». 
Ὅσο ὁ ἄνθρωπος ἀπομακρύνεται ἀπὸ τὸν Θεὸ τόσο καὶ πιὸ ἄδειος γίνεται. Κι 
ὅσο πιὸ ἄδειος εἶναι, τόσο περισσότερο γεμίζει ἀπὸ τὸν ἑαυτό του. Τελικὰ ἡ 
ἐγωκεντρικότατα τὸν ἐξωθεῖ στὴν ἐκκεντρικότητα.

Ἀναδεικνύεται, λοιπόν, ἐπιτακτικὰ τὸ καθῆκον μας, ὡς Ὀρθοδόξου 
Ἐκκλησίας, γιὰ τὴν καθοδήγηση  τοῦ παραπαίοντος σημερινοῦ κόσμου, ἀρχῆς 
γενομένης ἐκ τῶν πιστῶν μας. Ἐκεῖ που ἔχει εἰσδύσει ὁ ὑλισμὸς τῆς Δύσης 
πρέπει νὰ προσφέρουμε τὴν πνευματικότητα τῆς Ἀνατολικῆς μας Ἐκκλησίας. 
Ἐκεῖ που βασιλεύει ὁ τυφλὸς φανατισμὸς νὰ κηρύξουμε τὴν ἐλευθερία τῶν 
τέκνων τοῦ Θεοῦ. Ἐκεῖ ποὺ ἐπικρατεῖ ἡ βία νὰ προσπαθήσουμε νὰ ἀκουστεῖ 
ἡ εἰρηνοποιὸς φωνὴ τῆς δικαιοσύνης καὶ τῆς ἀληθείας. Εἶναι τοῦτο τὸ βαρὺ 
χρέος μας ἀπέναντι, τόσο στὸν Θεὸ ὅσο καὶ στοὺς πιστοὺς μας, κατὰ τὴ νέα 
περίοδο που διανοίγεται μπροστὰ μας.

Συγχαίροντας καὶ πάλιν, τόσον Ἐσᾶς Μακαριώτατε Πατριάρχα Μόσχας 
καὶ πασῶν τῶν Ρωσσιῶν, ὅσο καὶ τὴν ἧς προΐστασθε  Ἐκκλησίαν γιὰ τὴν 
ἑορταζομένη σημαντικὴ καὶ αξιομνημόνευτη ἐπέτειο, καὶ εὐχαριστώντας Σας 
θερμὰ γιὰ τὴ   φιλοξενία τῆς ὁποίας τυγχάνουμε,  εὐχόμαστε κάθε πρόοδο καὶ 
κάθε εὐλογία ἀπὸ τὸν Θεὸ στὸν εὐσεβῆ Ρωσσικὸ λαό.                  

Την Κυριακή 3 Δεκεμβρίου ο Μακαριώτατος προέστη αρχιερατικού 
συλλείτουργου  στην Ιερά Σταυροπηγιακή Μονή του Αγίου Δανιήλ Μόσχας,  
μετά το οποίο παρετέθη προς τιμή του γεύμα στη Μονή. Προσφωνώντας τον 
Μακαριώτατο ο Ηγούμενος της Μονής τον ευχαρίστησε για την παρουσία 
του στη Μονή και την ευλογία της Θείας Λειτουργίας και του χάρισε μιαν 
εικόνα του Αγίου Δανιήλ, ο οποίος ήταν γιός του αγίου Αλεξάνδρου Νέφσκι.  
Ο Μακαριώτατος ευχαρίστησε τον Ηγούμενο για την υποδοχή και τη 
φιλοξενία και ευχήθηκε κάθε ευλογία από τον Θεό στο πολυπληθές 
εκκλησίασμα. Αντιδώρισε στον Ηγούμενο μιαν εικόνα που παριστάνει το 
κήρυγμα των Αποστόλων στην Πάφο, ενώπιον του Ρωμαίου ανθυπάτου

Το βράδυ ο Πατριάρχης Μόσχας παρέθεσε δείπνο σε όλους τους 
Προκαθήμενους και τις συνοδίες τους  στο ξενοδοχείο Radisson Royal 
«Ukraina».

Τη Δευτέρα 4 Δεκεμβρίου, η Εκκλησία της Ρωσσίας, που ακολουθεί το 
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παλαιό (Ιουλιανό) ημερολόγιο, γιόρταζε τα Εισόδια της Θεοτόκου και την 
επέτειο της ενθρόνισης του Πατριάρχου Τύχωνος (21 Νοεμβρίου 1917). 
 Την ημέρα αυτή κορυφώθηκαν οι εορταστικές εκδηλώσεις με συλλείτουργο 
των Προκαθημένων και μελών των συνοδιών τους στον Ιερό Ναό του 
Σωτήρος Χριστού στη Μόσχα. Στο συλλείτουργο προεξήρχε ο πρώτος 
τη τάξει, κατά τα Δίπτυχα, Πατριάρχης Αλεξανδρείας και συμμετείχαν 
οι Πατριάρχες Ιεροσολύμων, Μόσχας, Σερβίας και Ρουμανίας και οι 
Αρχιεπίσκοποι Κύπρου, Αλβανίας, Πολωνίας και Τσεχίας-Σλοβακίας. 

Παρά το γεγονός ότι χιόνιζε κατά διαστήματα και η θερμοκρασία είχε 
κατέβει στους -2οC, πλήθη πιστών κατέκλυσαν τον ναό, ενώ στα πρόσωπά 
τους ήταν έκδηλη η χαρά για τα εορταζόμενα γεγονότα. Μετά το τέλος της 
Θείας Λειτουργίας και πριν την Απόλυση ο Πατριάρχης Μόσχας μίλησε ως 
εξής: 

Μακαριώτατοι,
Σεβασμιώτατοι  καὶ Θεοφιλέστατοι,
Σεβαστοὶ Πατέρες, ἀγαπητοὶ Ἀδελφοὶ καὶ Ἀδελφαί,

Κατὰ τὴν ἑόρτιον  ταύτην ἡμέραν  τῶν Προκαθημένων καὶ Ἐκπροσώπων 
πασῶν τῶν κατὰ τόπους Ὀρθοδόξων Ἐκκλησιῶν, συμφώνως πρὸς τὸ Θέλημα 
τοῦ Θεοῦ, «τὸ ἀγαθὸν καὶ καὶ τέλειον (Ρωμ. 12. 2), συνελθόντων ἐν τῷ Ἱερῷ 
Ναῷ τοῦ Σωτῆρος Χριστοῦ τῆς πρωτευούσης πόλεως Μόσχας, ἡ καρδία μου 
πεπλήρωται εὐφροσύνης πνευματικῆς, διότι εἴχαμεν τὴν δυνατότητα, ὁμοῦ 
μετὰ τοῦ λαοῦ τοῦ Θεοῦ, νὰ προσφέρωμεν τὴν κατὰ πάντα καὶ διὰ πάντα 
Ἀναίμακτον Θυσίαν τῆς Θείας Εὐχαριστίας. Ὄντως, ἦτο μία οἰκουμενικὴ 
Θεία Λειτουργία, ἐν τῷ συνδέσμῳ τῆς ἀγάπης, συναρμόσασα τοὺς 
ἀνθρώπους ἑκάστης ἡλικίας, ἑκάστου κοινωνικοῦ στρώματος καὶ θέσεως, 
τοὺς διαβιοῦντας ἐν διαφόροις χώραις, ἀλλὰ ἀνήκοντας εἰς τὴν Μίαν, Ἁγίαν, 
Καθολικὴν καὶ Ἀποστολικὴν Ἐκκλησίαν.

Ἰδιαιτέραν εὐγνωμοσύνην ἐπιθυμῶ να ἐκφράσω πρὸς πάντας τοὺς 
ὑψηλοὺς προσκεκλημένους, τοὺς ἡγησαμένους τῶν ἀντιπροσωπιῶν τῶν 
κατὰ τόπους Ἐκκλησιῶν, οἵτινες διὰ τῆς συμμετοχῆς αὐτῶν πολυπλασίασαν 
τὴν χαρὰν τῶν πανηγυρικῶν ἐκδηλώσεων, ἐπὶ τῇ ἑκατονταετηρίδι τῆς 
ἀνασυστάσεως τοῦ Πατριαρχικοὺ θεσμοῦ, ἐν τῇ Ὀρθοδόξῳ Ἐκκλησίᾳ τῆς 
Ῥωσσίας, ἑνὸς γεγονότος μὲ τόσην σπουδαιότητα, ἀλλὰ καὶ τόσην σημασίαν. 
Ἐκτιμῶ βαθύτατα τὰ ἀδελφικὰ συναισθήματα καὶ τὰς ἐκφρασθείσας εὐχάς, 
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τὴν διὰ προσευχῶν ὑποστήριξιν καὶ τὴν ὁρατὴν μαρτυρίαν τῆς Ὀρθοδόξου 
ἑνότητος, τῆς τόσον πειστικῶς διατρανωθείσης κατὰ τὰς εὐλογημένας ταύτας 
ἡμέρας τῆς μεθ’ Ὑμῶν ἐπικοινωνίας καὶ συναναστροφῆς.

Σήμερον, ἀναμιμνῃσκόμενοι τοῦ ἱστορικοῦ γεγονότος τῆς ἀναρρήσεως 
εἰς τὸν Πατριαρχικὸν Θρόνον Μόσχας τοῦ Ἁγίου Τύχωνος,  καὶ ἀποδιδόντες 
τὰ ὀφειλόμενα εἰς τὴν διακονίαν αὐτοῦ, ὡς ὁμολογητοῦ, τὴν συμπεσοῦσαν μὲ 
τὴν ἐποχὴν τῆς θεομαχίας, δίκαιον κρίνω, ὅπως ἐκφράσω τὴν εὐγνωμοσύνην 
μου πρὸς τάς Ἀδελφὰς Ἐκκλησίας, διὰ τὴν ἀμέριστον συμπαράστασιν εἰς τὴν 
Ῥωσσικὴν  Ἐκκλησίαν, ἥτις κατὰ τὸν παριππεύσαντα 20° αίῶνα ὑπέστη τοὺς 
πλέον ἀπηνεῖς διωγμούς.

Ὁ Θεὸς μόνον γνωρίζει, πόσα ἔπαθε καὶ ἐβίωσεν ἡ καθ’ ἡμᾶς Ἐκκλησία 
κατὰ τὴν ἐποχὴν ταύτην, τὴν πεπληρωμένην πολλῶν θλίψεων καὶ δοκιμασιῶν. 
Καὶ ὅμως, τὸ βασικὸν δι’ αὐτὴν ἦτο καὶ παραμένει ἡ διακονία τοῦ Θεοῦ καὶ 
τῶν συνανθρώπων μας.  Καὶ τοῦτο σημαίνει ὅτι ἡ Ἐκκλησία μας  καὶ εἰς τὸ  
μέλλον  θὰ διαφυλάττῃ τὴν ἀποστολικὴν διαδοχὴν καὶ τὴν ἱεραρχικὴν δομὴν 
αὐτῆς, ἀφόβως κηρύττουσα τὴν εὐαγγελικὴν Ἀλήθειαν, ἀνταποκρινομένη εἰς 
τὰς ἀναζητήσεις τῶν συγχρόνων καὶ δίδουσα εἰς ταύτας ποιμαντικὰς λύσεις, 
συμμορφούμενη πρὸς τὴν διδαχὴν τοῦ Ἀποστόλου Πέτρου: «Ἕτοιμοι δὲ ἀεὶ 
πρὸς ἀπολογίαν παντὶ τῷ αἰτοῦντι ὑμᾶς λόγον περὶ τῆς ἐν ὑμῖν ἐλπίδος μετὰ 
πραότητος καὶ φόβου» (Α΄ Πετρ. 3. 15).

Νῦν, τοῖς πνευματικοῖς ὄμμασι, ἐπισκοποῦντες τὴν παρελθοῦσαν 
ἑκατονταετίαν, εὐχαριστοῦμεν τὸν Ἀρχιποίμενα καὶ Τελειωτὴν τῆς σωτηρίας 
ἡμῶν Κύριον Ἰησοῦν Χριστόν, διὰ πάντα τὰ ὑπὲρ ἡμῶν γεγενημένα: διὰ τὰ 
χρόνια τῶν καταπιέσεων καὶ τῆς πνευματικῆς ἀναγεννήσεως, διὰ τὴν χαρὰν 
τῆς παραμονῆς εἰς τοὺς κόλπους τῆς Ἐκκλησίας καὶ τῶν παθημάτων ὑπὲρ 
τοῦ Ἰησοῦ Χριστοῦ. Τὸν εὐχαριστοῦμε διὰ τὴν δυνατότητα που ἔχουμε, μέσῳ 
τῆς Ἐκκλησίας, νὰ διεκδικοῦμε τὴν Βασιλεία τῶν Οὐρανῶν, να ἔχουμε τὴν 
δυνατότητα τῆς σωτηρίας ἀνθρωπίνων ψυχῶν. Τὸν εὐχαριστοῦμε διὰ τὴν   
δωρεὰν τῆς κοινωνίας καὶ τῆς ἐδραιώσεως τῆς ἐκκλησιαστικῆς ἑνότητος, 
μέσῳ τῶν προσευχῶν.

Εἶναι χαροποιὸν τὸ γεγονὸς νὰ βλέπωμεν τὰ πλουσίως ὑπὸ τοῦ Κυρίου 
ἐκχυνόμενα ἐλέη ἐπὶ τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας τῆς Ῥωσσίας, ἐπὶ πάντων 
ἡμῶν, τῶν ταπεινῶν θεραπόντων ταύτης, τῶν ἀντλούντων τὴν ἔμπνευσιν ἀπὸ 
τοῦ παραδείγματος τῶν ἐνδόξων προκατόχων καὶ προθύμως ἀσκούντων τὰ 
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ποικίλα διακονήματα, τῶν καταβαλλόντων τὰς προσπαθείας, προκειμένου να 
αὐξάνει ὁ λόγος τοῦ Θεοῦ, καὶ νὰ πληθύνεται ὁ ἀριθμὸς τῶν μαθητῶν (πρβλ. 
Πράξ. 6. 7).

Δεν εἶναι εὔκολος ἡ ὑπεύθυνος ἀποστολὴ τῆς Ἐκκλησίας. Ἐν τούτοις, 
εἰς τὸ διάβα τῶν αἰώνων, ὑπὸ τοῦ Ἁγίου Πνεύματος καθοδηγουμένη, αὔτη 
ἀκαταπαύστως, «ἕως ἐσχάτου τῆς γῆς» (Πραξ. 1. 8) ἀναγγέλλει τὴν καλὴν 
εἴδησιν περὶ Ἐκείνου, ὁ Ὁποῖος εἶναι «ἡ ὁδὸς καὶ ἡ ἀλήθεια καὶ ἡ ζωὴ  (Ιω. 14. 
6), δηλονότι περὶ τοῦ Κυρίου καὶ Σωτῆρος ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ.

Τὰ τελευταῖα χρόνια, τοῦ Θεοῦ συνεργοῦντος, εἰς ἀγαστὴν συνεργασίαν 
τοῦ εὐαγοῦς κλήρου καὶ τοῦ ποιμνίου, τῶν ἀνθρώπων τῆς Ἐκκλησίας καὶ τοῦ 
κόσμου, τῇ συνδρομῇ  ἀφιερωτῶν τε καὶ δωρητῶν, ὄχι ὀλίγα ἔχουν ἐπιτελεσθεῖ 
διὰ τὴν θρησκευτικὴν ζωὴν, εἰς ὅλον τὸν χῶρον τῆς πνευματικῆς εὐθύνης τοῦ 
Πατριαρχείου Μόσχας. Καὶ ὅμως, θὰ ἔσφαλλε κανεὶς ἐὰν ἐνόμιζε ὅτι τοῦτο 
εἶναι καὶ ἀρκετόν. «Πεποιήκαμεν μόνον ὃ ὠφείλομεν ποιῆσαι (Λουκ. 17. 10).

Χαίρω διὰ τὴν ἐπιτυχῆ ὁλοκλήρωσιν τῆς Ἱερᾶς Συνόδου τῆς Ἱεραρχίας, 
τῆς ὁποίας αἱ ἐργασίαι προηγήθησαν τοῦ παρόντος ἐορτασμοῦ. Ἐκφράζω τὴν 
ἐγκαρδίαν μου εὐγνωμοσύνην πρὸς τοὺς Σεβασμιωτάτους Ἀρχιερεῖς τῆς καθ’ 
ἡμᾶς Ἐκκλησίας, τοὺς ἐν πνεύματι τῆς φιλαδέλφου ἀγάπης ἐργασαμένους διὰ 
τῆς συμβολῆς αὐτῶν εἰς τὴν ἀγαθὴν ὑπόθεσιν τῆς συνοδικότητος.

Σήμερον, ὁ Κύριος μᾶς καλεῖ εἰς νέους ἀόκνους κόπους. Περιμένει ἀπὸ 
ἐμᾶς μίαν ἀφοσιωμένην προσφοράν, ἕν φλογισμένον κήρυγμα καὶ πλούσια  
ἔργα τῆς ἀγάπης. Ἂς ἐργασθῶμεν μὲ θέρμην, «τὸ αὐτὸ φρονοῦντες καὶ 
εἰρηνεύοντες» (Β΄ Κορ. 13. 11), προσδοκῶντες τὴν Θείαν Χάριν, τὴν πάντοτε 
τὰ ἀσθενῆ θεραπεύουσαν καὶ τὰ ἐλλείποντα ἀναπληροῦσαν».

Ταῖς πρεσβείαις τῆς Θεόπαιδος Μαρίας, τῆς ἑορτῆς τῶν Εἰσοδίων 
τῆς Ὁποίας μνήμην ποιοῦμεν, δῴη  Κύριος εἰς πάντας ἡμᾶς πᾶν ἀγαθὸν 
καὶ λυσιτελὲς διὰ τὰς περαιτέρω κοινὰς ἐργασίας καὶ πράξεις εἰς δόξαν τοῦ 
Ὑπεραγίου Ὀνόματος Αὐτοῦ καὶ ἐπ’ ὠφελίᾳ τῆς Ἐκκλησίας καὶ τῶν πιστῶν 
τέκνων Αὐτῆς.

Ακολούθησε δεξίωση και γεύμα στην Τράπεζα του Ναού (στους υπόγειους 
χώρους του)∙  αντηλλάγησαν προπόσεις μεταξύ του Πατριάρχου Μόσχας 
και των άλλων Προκαθημένων. Αναφερόμενος στον κάθε Προκαθήμενο 
ξεχωριστά, ο Πατριάρχης Μόσχας ανεφέρθη στον Αρχιεπίσκοπο Κύπρου 
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χαρακτηρίσας αυτόν, ως ένα ειλικρινή του φίλο, ο οποίος δεν κρύβει  ποτέ  
την αλήθεια. Μπορεί ο λόγος του πολλές φορές να είναι σκληρός, είπε, αλλά 
είναι πάντα ειλικρινής. 

Το απόγευμα οι Προκαθήμενοι και τα μέλη των συνοδιών τους 
παρακολούθησαν εορταστική συναυλία στο Κρατικό Μέγαρο του Κρεμλίνου. 
Μετά τη συναυλία οι Προκαθήμενοι είχαν ιδιαίτερη συνάντηση με τον 
Πρόεδρο της Ρωσσικής Ομοσπονδίας κ. Βλαντιμίρ Πούτιν, στην ιδιαιτέρα 
του κατοικία. Μετά τη συνάντηση ο Πρόεδρος Πούτιν παρέθεσε σ’ αυτούς 
δείπνο. Κατά τη συνάντηση ο Μακαριώτατος ζήτησε από τον Ρώσσο 
Πρόεδρο, όπως μεσολαβήσει στον Τούρκο συνάδελφό του, τον Ερτογάν, για 
να μας επιτρέψει να επισκευάσουμε τους κατεχόμενους ναούς μας. «Δεν θα 
ζητήσουμε από κανέναν οικονομική βοήθεια», του είπε. «Ο ευσεβής λαός μας 
θα αναλάβει όλα τα έξοδα». Ο Πρόεδρος Πούτιν υποσχέθηκε να αναφέρει και 
να υποστηρίξει το αίτημά μας προς τον Ερτογάν.  

Την Τρίτη, 5 Δεκεμβρίου επισκεφθήκαμε την Ιερά Μονή της Υπαπαντής 
και ξεναγηθήκαμε στον ευρύχωρο νέο ναό της, αφιερωμένο στους νέους 
μάρτυρες της Ρωσσίας. Επισκεφθήκαμε, επίσης, την εκεί λειτουργούσα 
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Θεολογική Σχολή, είδαμε τους φοιτητές στις τάξεις τους να ασχολούνται με 
διάφορα μαθήματα, και ενημερωθήκαμε για τις νέες τεχνολογίες, τις οποίες 
χρησιμοποιούν στις σπουδές τους. Εντυπωσιαστήκαμε από τη Βιβλιοθήκη 
της Σχολής και τους άνετους και λειτουργικούς χώρους της. Στο τέλος 
παρακαθήσαμε σε γεύμα, που μας πρόσφερε ο Ηγούμενος της Μονής που 
είναι και ο Πρύτανης της Σχολής.

Το απόγευμα επισκεφθήκαμε τον Πρόεδρο της Αυτοκρατορικής 
Ορθόδοξης Παλαιστινιακής Ενώσεως κ. Σ. Στεπάσιν,  στα γραφεία του. 
 Ο κ. Στεπάσιν ανεφέρθη στο ιστορικό της Αυτοκρατορικής Ορθόδοξης 
Παλαιστινιακής Ένωσης, η οποία σημειώνει μια δράση που εξικνείται σε 130 
έτη, και στον ρόλο που διαδραματίζει στη διευκόλυνση των Ρώσσων, κατά 
τις επισκέψεις τους στην Παλαιστίνη και στα πανάγια προσκυνήματα του 
Χριστιανισμού. Ανεφέρθη στη σημασία της Κύπρου, ιδιαίτερα σε παλαιότερες 
εποχές, ως ενδιάμεσου σταθμού των Ρώσσων προσκυνητών της Αγίας Γης, 
οι οποίοι είχαν την ευκαιρία να γνωρίσουν και να προσκυνούν και τα δικά 
μας σεβάσματα. Μίλησε, ιδιαίτερα, για τη Μονή Κύκκου και για τον ναό του 
Αγίου Λαζάρου στη Λάρνακα. Απαντώντας ο Μακαριώτατος ανεφέρθη και 
εκείνος στους στενότατους δεσμούς μεταξύ του Ρωσσικού και του Κυπριακού 
λαού που σφυρηλατούνται τόσο από την κοινή τους πίστη όσο  και από τη 
γνωριμία και συναναστροφή τους με τις προσκυνηματικές αυτές επισκέψεις. 
«Πολλοί από τους Ρώσσους», είπε ο Μακαριώτατος, «δεν θεωρούσαν ότι 
το προσκύνημά τους στους Άγιους Τόπους ήταν ολοκληρωμένο, αν δεν 
προσκυνούσαν και στον Κύκκο». 

Την Τετάρτη, 6 Δεκεμβρίου έγινε η ιδιαίτερη συνάντηση του Μακαριω-
τάτου Αρχιεπισκόπου Κύπρου με τον Πατριάρχη Μόσχας και πασών των 
Ρωσσιών στο επίσημο γραφείο του τελευταίου, στο Πατριαρχείο. Στη 
συνάντηση πήραν μέρος και αντιπροσωπίες των δύο Εκκλησιών. Της 
συνάντησης προηγήθηκε Δοξολογία στο παρακείμενο παρεκκλήσιο. Στην 
αρχή ο Πατριάρχης Κύριλλος ευχαρίστησε τον Μακαριώτατο για το ότι η 
Εκκλησία της Κύπρου δίνει άδεια να κτίζονται ναοί, οι οποίοι να λειτουργούν 
στη Ρωσσική γλώσσα, καθώς και τη δυνατότητα να γίνονται λειτουργίες στα 
Ρωσσικά σε άλλους ναούς της Κύπρου. Είναι σημαντικό, είπε, οι πιστοί μας να 
προσεύχονται στη δική τους γλώσσα. 

Στη συνέχεια, ο Ρώσσος Πατριάρχης ανεφέρθη στη διαίρεση της Κύπρου 
και εξέφρασε τη λύπη του γι’ αυτό. «Κύπριοι γηγενείς κάτοικοι της Κύπρου 
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καθώς και Ρώσσοι περιηγητές, περπατούν με λύπη γύρω από τους κλειστούς 
ναούς που βρίσκονται στα κατεχόμενα», είπε, «και το γεγονός αυτό μας 
γεμίζει με δυσθυμία». Ανεφέρθη και στις πληροφορίες, που είδαν το φως 
της δημοσιότητας, ότι Ρώσσοι κληρικοί λειτουργούν στα Κατεχόμενα και 
συγκεκριμένα στην Κερύνεια και είπε ότι αυτοί δεν έχουν καμία σχέση με την 
Εκκλησία της Ρωσσίας, αλλά είναι σχισματικοί. Μας αποκάλυψε ότι παίρνει 
συνεχώς αιτήματα από Ρώσσους που διαβιούν μόνιμα στο κατεχόμενο μέρος 
της Κύπρου, για αποστολή ιερέων για τέλεση εκεί της Θείας Λειτουργίας στα 
Ρωσσικά και ότι μέχρι σήμερα δεν ανταποκρίθηκε σ’ αυτά.   

Ο Πατριάρχης Μόσχας μας πληροφόρησε ότι ύστερα από αίτημα 
προς τον Ερτογάν, αυτός τους επέτρεψε να ανεγείρουν ναό στην Αττάλεια 
για την εξυπηρέτηση των Ρώσσων, που διαμένουν μόνιμα στην περιοχή 
αυτή. Ο ναός αυτός, βέβαια, λειτουργεί στα Ρωσσικά, αλλά κάτω από τη 
δικαιοδοσία του Οικουμενικού Πατριάρχου, ο οποίος και μνημονεύεται εκεί. 
Πριν απευθυνθούν στον Ερτογάν, είπε ο Ρώσσος Πατριάρχης, εξασφάλισαν 
την απαραίτητη έγκριση του Πατριάρχου Βαρθολομαίου, αφού ο ναός θα 
κτιζόταν και θα λειτουργούσε στα όρια της δικαιοδοσίας του.   

Ακολούθως, ο Πατριάρχης Κύριλλος ρώτησε τον Μακαριώτατο αν η 
Κυπριακή Εκκλησία θα μπορούσε να επιτρέψει σε Ρώσσους κανονικούς 
ιερείς, απεσταλμένους του Πατριαρχείου Μόσχας, να λειτουργούν στα 
Κατεχόμενα για τους Ρώσσους που διαμένουν εκεί. Μας είπε, μάλιστα, ότι 
εκτός των τουριστών, στην κατεχόμενη Κύπρο διαβιούν σήμερα μόνιμα δέκα 
χιλιάδες Ρώσσοι, ιδίως στην επαρχία της Κερύνειας. Σε τέτοια περίπτωση θα 
μνημονεύεται, βεβαίως, ο οικείος Μητροπολίτης. 

Απαντώντας, ο Μακαριώτατος είπε ότι ευχαρίστως θα επέτρεπε κάτι 
τέτοιο∙ πρόσθεσε μάλιστα ότι αν ο Πρόεδρος Πούτιν μπορέσει να πείσει τον 
Τούρκο ομόλογό του να επιτρέψει την συντήρηση των κατεχόμενων ναών 
μας, αυτό θα ήταν ένα επίτευγμα. Δεν θα υπήρχε κανένα πρόβλημα οι Ρώσσοι 
Ιερείς να λειτουργούν σ’ αυτούς.       

Ο Προκαθήμενος της Ρωσσικής Εκκλησίας εξέφρασε τη γνώμη του ότι, 
ίσως, πρέπει να ξεκινήσει το εγχείρημα από την Κερύνεια, όχι μόνο γιατί 
εκεί είναι εγκατεστημένοι οι περισσότεροι Ρώσσοι, αλλά και για να τους 
αποσπάσει από την επιρροή των σχισματικών, που πήγαν και λειτουργούν 
εκεί. Ο Μακαριώτατος παρατήρησε ότι στην Κερύνεια ο Μητροπολιτικός 
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ναός του Αρχαγγέλου Μιχαήλ δεν έχει λεηλατηθεί και θα μπορούσε εύκολα 
και άμεσα να χρησιμοποιηθεί.   

Ο Πατριάρχης Μόσχας εξέφρασε τη γνώμη ότι, ίσως, είναι το θέλημα 
του Θεού να ξεκινήσουν εκείνοι και να ακολουθήσουν οι γηγενείς κάτοικοι 
της περιοχής, οι οποίοι να επιστρέψουν στα μέρη τους, με τον τερματισμό της 
σημερινής απαράδεκτης κατάστασης και να λειτουργούν τις εκκλησίες τους. 
Ο Μακαριώτατος απάντησε λέγοντας ότι στο παρελθόν περάσαμε χειρότερες 
καταστάσεις και όμως επιζήσαμε. Για οκτώ αιώνες, κάτω από ξένους 
κυριάρχους υπέστημεν  τα πάνδεινα. Η Εκκλησία έμεινε και τότε δίπλα στον 
λαό μέχρις ότου ανέτειλαν καλύτερες μέρες. Και τώρα, είπε ο Μακαριώτατος, 
ίσως, ο Θεός ωθεί, με αυτό τον τρόπο, για να αρχίσει το τέλος των δεινών 
μας. Κλείνοντας τη συζήτηση για το θέμα αυτό ο Πατριάρχης Μόσχας είπε 
ότι θα απευθυνθεί και ο ίδιος, αλλά θα μεσολαβήσει και ο Πρόεδρος Πούτιν 
προς τον Ερτογάν, για πραγματοποίηση της συγκεκριμένης αυτής πρότασης. 
Ο Μακαριώτατος, ευχαρίστησε, λέγοντας ότι αν αυτό τελεσφορήσει ο λαός 
θα το θεωρήσει ως επέμβαση του Θεού. 

Ακολούθως, ο Πατριάρχης Κύριλλος ανεφέρθη στο Κυπριακό και 
είπε ότι η Εκκλησία της Ρωσσίας ξεκάθαρα υποστηρίζει την Εκκλησία της 
Κύπρου στις προσπάθειες της για εξεύρεση δίκαιης λύσης και απαλλαγή 
της νήσου από την ξένη κατοχή. Διερωτήθηκε, αν υπάρχουν διαφορές στις 
θέσεις της Εκκλησίας και της πολιτικής ηγεσίας στην Κύπρο όπως δίνεται η 
εντύπωση από τα Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης. «Αν υπάρχει κάτι τέτοιο» είπε 
ο Πατριάρχης, «τότε θα παρακαλούσαμε να μας γνωστοποιήσετε τη θέση 
της Εκκλησίας της Κύπρου για να μπορούμε να σας βοηθούμε. Μπορούμε να 
μιλήσουμε», είπε, «σε πολλούς διεθνείς χώρους και να επηρεάσουμε. Γι’ αυτό 
και ζητούμε να έχουμε πιο συχνή και πιο ζωντανή επικοινωνία προκειμένου, 
ως Εκκλησία να σας βοηθήσουμε. Αν υπάρχει αλλαγή στη θέση σας, είναι 
καλό να τη γνωρίζουμε για τις επαφές μας με ξένους παράγοντες». 

Απαντώντας, ο Μακαριώτατος εξέφρασε τις ευχαριστίες του για το 
ενδιαφέρον της Εκκλησίας της Ρωσσίας και ανέλυσε, εν εκτάσει, το Κυπριακό 
και τους στόχους της Τουρκίας, που επιδιώκει την κατάληψη ολόκληρης της 
Κύπρου. Αναφέρθη και στις θέσεις της Εκκλησίας της Κύπρου επί του θέματος 
που δεν είναι μαξιμαλιστικές, αλλά επιδιώκουν και για τους Κύπριους ό,τι 
απολαμβάνουν όλοι οι ελεύθεροι άνθρωποι. Υποσχέθηκε ότι θα ετοιμάσουμε 
ανάλυση με τις θέσεις μας στο Κυπριακό, τις οποίες και θα αποστείλουμε στο 
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Πατριαρχείο της Μόσχας. 

Το τελευταίο θέμα που συζητήθηκε στη συνάντηση του Πατριάρχου 
Μόσχας με τον Αρχιεπίσκοπο Κύπρου ήταν το θέμα της Ουκρανίας. 
Ο Πατριάρχης ευχαρίστησε τον Μακαριώτατο για τη μέχρι τώρα υποστήριξή 
του στο θέμα αυτό και παρατήρησε ότι η κατάσταση στην Ουκρανία είναι 
σήμερα πολύ θλιβερή. Οι σημερινοί κυβερνώντες την Ουκρανία δεν θέλουν 
να ξεπεραστεί το σχίσμα. Αντίθετα, ενθαρρύνουν την υπό των σχισματικών 
κατάληψη ναών από όπου διώχνουν τους πιστούς. «Οι πιστοί μας», λέει ο 
Πατριάρχης «κτίζουν νέους ναούς, οι οποίοι όμως κινδυνεύουν κι αυτοί να 
καταληφθούν». «Γι’ αυτό κι είναι πολύ σημαντικό», τόνισε ο Πατριάρχης, «να 
υπάρχει μια κοινή θέση όλων των Ορθοδόξων στο θέμα αυτό».     

Στην παράκληση του Πατριάρχη Μόσχας, όπως η Εκκλησία της Κύπρου 
εξακολουθήσει να υποστηρίζει τη θέση αρχών που έχει στο πρόβλημα της 
Ουκρανίας, ο Μακαριώτατος τον πληροφόρησε πως είχε δύο συναντήσεις 
με τον πρέσβη της Ουκρανίας στην Κύπρο και του ανέλυσε τα Ορθόδοξα 
θέσμια, ως προ στο θέμα της Αυτοκεφαλίας, καθώς και τη σημασία που 
έχει η Ουκρανία για την Εκκλησία της Ρωσσίας. «Του είπα», συνέχισε ο 
Μακαριώτατος, «ότι οι θρησκευτικές ρίζες της Εκκλησίας της Ρωσσίας 
βρίσκονται στο Κίεβο της Ουκρανίας. Στο Κίεβο βαπτίστηκαν οι πρόγονοί 
τους και δεν μπορούν με κανένα τρόπο να δεχτούν απόσχιση της περιοχής 
από την Εκκλησία τους. Και μελλοντικά, αν η Εκκλησία της Ρωσσίας, 
ως Μητέρα Εκκλησία, παραχωρήσει αυτοκέφαλο στην Εκκλησία της 
Ουκρανίας, κατά τη γνώμη μου, θα κρατήσει το Κίεβο με μια στενή λωρίδα 
για να υπάγεται στην Εκκλησία της Ρωσσίας. Τον πρώτο και τελευταίο 
λόγο», κατέληξε ο Μακαριώτατος, «στην Εκκλησία της Ουκρανίας τον έχει 
η Μόσχα».

Ο Πατριάρχης Μόσχας ευχαρίστησε θερμά τον Μακαριώτατο για την 
στάση του αυτή. Στη συνέχεια οι δυο Προκαθήμενοι αντάλλαξαν αναμνηστικά 
δώρα. 

Το βράδυ, η πρεσβεία της Κύπρου στη Μόσχα διοργάνωσε εκδήλωση 
για τον Θρησκευτικό Τουρισμό, στην οποία μίλησε ο Μακαριώτατος. 
Ο Μακαριώτατος ανεφέρθη αρχικά στην επίσκεψη των Αποστόλων Βαρνάβα, 
Παύλου και Μάρκου στην Κύπρο, στη διαδρομή που ακολούθησαν και στη 
σημασία της επίσκεψης εκείνης για τη ζωή και το πολιτισμό των Ελλήνων της 
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νήσου. Ακολούθως, ενδιέτριψε σε 10 σπουδαία προσκυνήματα της Κύπρου 
όπως οι Μονές Κύκκου, Μαχαιρά, Αγ. Νεοφύτου, Χρυσορρογιατίσσης, 
Ομόδους, Αγ. Ηρακλειδίου κ.λ.π. Στην εκδήλωση παρέστησαν πολλοί Ρώσσοι 
τουριστικοί πράκτορες.

Την Πέμπτη, 7 Δεκεμβρίου επισκεφθήκαμε την Ιερά Σταυροπηγιακή 
Μονή της Αγίας Σκέπης της Παναγίας, όπου προσκυνήσαμε το εκεί 
αποθησαυρισμένο λείψανο της Αγίας Ματρώνας. Οι Μοναχές επιφύλαξαν 
θερμή υποδοχή στον Μακαριώτατο και τη Συνοδία του∙ μας ξενάγησαν στους 
πολλούς και αξιόλογους χώρους της Μονής και  μας πρόσφεραν γεύμα.     

Ακολούθως, επισκεφθήκαμε το Μουσείο Αστροφυσικής της Μόσχας, 
όπου παρακολουθήσαμε μέσα από τα εκθέματα, από την αρχή μέχρι σήμερα 
όλη την προσπάθεια εξερεύνησης του διαστήματος εκ μέρους των Ρώσσων. 

Την επομένη, Παρασκευή, 8 Δεκεμβρίου, ομάδα εκπροσώπων του 
Πατριάρχη Μόσχας μάς συνόδευσαν μέχρι το αεροδρόμιο της Μόσχας, 
όπου μάς κατευόδωσαν με αγάπη πολλή και εγκάρδιες φιλοφρονήσεις. Στη 
Λάρνακα φτάσαμε στις 1 μ.μ. με πτήση της  Αεροφλότ.

Η επίσκεψή μας στη Μόσχα ήταν, από πάσης απόψεως, πολύ επιτυχής. 
Ιδιαίτερα από πνευματικής και εθνικής. Η προθυμία του Πατριάρχη  
κ. Κυρίλλου να μας βοηθήσει, μέσα στα πλαίσια των δυνατοτήτων του, στο 
Κυπριακό, ευχαρίστησε ιδιαίτερα τον Μακαριώτατο, γιατί γνωρίζει  ότι οι 
σχέσεις του με τον Πρόεδρο Πούτιν είναι άριστες. Και κάθε εισήγησή του προς  
αυτόν έχει την επιβαλλόμενη βαρύτητα. Άλλωστε, και στο παρελθόν, μέσω 
του Πατριάρχη Μόσχας μακαριστού  Αλεξίου μπορέσαμε να αποτρέψουμε 
το επάρατο σχέδιο Ανάν, όταν οι εχθροί της Κύπρου προσπάθησαν να το 
περάσουν μέσω του Συμβουλίου Ασφαλείας του Ο.Η.Ε.

 Παράλληλα, και οι σταθερές θέσεις του Μακαριωτάτου στο θέμα της 
εκκλησιαστικής κρίσεως της Ουκρανίας και η  προθυμία του να επιτρέψει να 
λειτουργούν  στα κατεχόμενα  και στις ελεύθερες περιοχές Ρώσσοι κληρικοί, 
στη Ρωσική γλώσσα, ευχαρίστησαν πάρα πολύ τον Ρώσσο Πατριάρχη, ο 
οποίος εξέφρασε ποικιλοτρόπως την  ευαρέσκειά  του προς τον Μακαριώτατο. 

Οι μέχρι τούδε άριστες σχέσεις των δύο Εκκλησιών καλλιεργήθηκαν έτι 
περαιτέρω  προς δόξα του Θεού.



«ΑΓΑΠΗΣΑΤΕ ΕΚΤΕΝΩΣ»                                     (Α΄ Πέτρ. α΄22)

ΕΜΕΙΣ ΚΑΙ Ο ΠΛΗΣΙΟΝ ΜΑΣ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΑ ΠΕΡΙ ΑΓΑΠΗΣ 
ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΜΑΞΙΜΟΥ ΤΟΥ ΟΜΟΛΟΓΗΤΟΥ

a
ΠΑΤΡΟΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ ΜΟΥΣΟΥΡΟΥΛΗ, ΑΡΧΙΜΑΝΔΡΙΤΟΥ,

ΑΡΧΙΓΡΑΜΜΑΤΕΩΣ ΤΗΣ ΙΕΡΑΣ ΣΥΝΟΔΟΥ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ 

Ἕνα χρέος ἔχετε σεῖς οἱ χριστιανοί, λέγει ὁ Ἀπόστολος Πέτρος: Τό χρέος 
τῆς ἀγάπης πρός τούς ἀδελφούς. Ἀγάπης ὄχι τυπικῆς καί  ἰδιοτελοῦς, 

ἀλλά ἀγάπης εἰλικρινοῦς, βαθιᾶς, ἀγάπης θυσιαστικῆς. Καί τοῦτο γιατί ὁ 
ἄνθρωπος εἶναι δημιουργημένος γιά νά ἀγαπᾶ καί νά τόν ἀγαποῦνε. Ὅπως 
τό ψάρι δέν μπορεῖ νά ζήσει ἔξω ἀπό τό νερό καί τό πουλί χωρίς ἀέρα, ἔτσι 
καί ὁ ἄνθρωπος δὲν μπορεῖ νὰ ζήσει χωρίς τήν ἀγάπη. Ἐδῶ ὅμως εἶναι τό 
παράδοξο· ἐνῶ νιώθουμε τήν ἀνάγκη τῆς ἀγάπης, πολύ λίγα κάνουμε γιά νά 
τήν ἀσκήσουμε στήν καθημερινή μας ζωή. 

Στή συνέχεια θά κάνουμε μιὰ προσπάθεια προσέγγισης τοῦ θέματος τῆς 
μεταξύ μας ἀγάπης, καί τῆς κατά τό δυνατό κατανόησής του,  μέ βάση τά περί 
ἀγάπης κεφάλαια τοῦ ἁγίου Μαξίμου τοῦ Ὁμολογητοῦ. 

Ἡ ἀγάπη πρός τόν πλησίον εἶναι ἀνάγκη ἐσωτερική τοῦ ἀνθρώπου ὁ ὁποῖος 
ἀγαπᾶ τόν Θεό. «Ὁ ἀγαπῶν τόν Θεόν οὐ δύναται μή καί πάντα ἄνθρωπον 
ἀγαπῆσαι, εἰ καί πρός τά πάθη δυσχεραίνει τῶν μήπω κεκαθαρμένων»1. 
Ἐκεῖνος, λοιπόν,  πού ἀγαπᾶ τόν Θεό, λέγει ὁ ἅγιος, δέν εἶναι δυνατό νά μήν 
ἀγαπήσει καί τόν πλησίον σάν τόν ἑαυτό του, ἄν καί δυσκολεύεται ἀπό τά 
πάθη ἐκεῖνα πού δέν ἔχουν ἀκόμη καθαριστεῖ.

Βασική προϋπόθεση γιά νά ἀγαπήσουμε τόν συνάνθρωπό μας, κατά τόν 
ἱερό Μάξιμο,  εἶναι ἡ ὑπερνίκηση τῆς μητέρας τῶν κακῶν τῆς  φιλαυτίας, 
«ἥτις ἐστίν ἡ τοῦ σώματος ἄλογος φιλία»2. Καί «ταύτης ἀναιρουμένης, 

1.   Μαξίμου Ὁμολογητοῦ, Κεφάλαια περί ἀγάπης, ἑκατοντάς Α΄, 13. ΕΠΕ Φιλοκαλία τ.19, σ. 176
2.  Μαξίμου Ὁμολογητοῦ, Κεφάλαια περί ἀγάπης, ἑκατοντάς Β΄, 59,60. ΕΠΕ Φιλοκαλία τ.19, σ. 240
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συναναιροῦνται πάντες οἱ ἐξ αὐτῆς»3. Ὅταν αὐτή ἐξαφανιστεῖ, ἐξαφανίζονται 
μαζί της καί ὅλα τά κακά πού προέρχονται ἀπ’αὐτήν· καί τότε ὁ χριστιανός 
μπορεῖ νά ἀγαπήσει τόν πλησίον του εἰλικρινά. Νά ἑνωθεῖ μαζί του διά τῆς 
ἀγάπης σέ τέτοιο βαθμό, ὥστε νά μή τόν βλέπει σάν κάτι ξεχωριστό, ἀλλά σάν 
ἕνα μέ τόν ἑαυτό του. 

Ἐνῶ ὁ «ἴχνος μίσους βλέπων ἐν τῇ καρδίᾳ αὐτοῦ» γιά ὁποιοδήποτε πταίσμα 
πρός τόν ὁποιονδήποτε ἄνθρωπο, εἶναι πέρα ὡς πέρα ξένος τῆς ἀγάπης πρός 
τόν Θεό, διότι ἡ ἀγάπη πρός τόν Θεό δέν ἀνέχεται καθόλου τό μίσος πρός τόν 
ἄνθρωπο4. Ὁδηγεῖται σ’αὐτό συμπέρασμα ὁ ἅγιος στηριζόμενος στά λόγια τοῦ 
Κυρίου ὁ Ὁποῖος λέγει:  «ὁ ἔχων τάς ἐντολάς μου καί τηρῶν αὐτάς , ἐκεῖνός 
ἐστιν ὁ ἀγαπῶν με»5 καί «αὕτη ἐστίν ἡ ἐντολή ἡ ἐμή, ἵνα ἀγαπᾶτε ἀλλήλους»6, 
καί καταλήγει: «ἐκεῖνος λοιπόν πού δέν ἀγαπᾶ τόν πλησίον του, δέν τηρεῖ τήν 
ἐντολή αὐτή. Ἐκεῖνος δέ πού δέν τηρεῖ αὐτή τήν ἐντολή, δέν εἶναι δυνατό νά 
ἀγαπήσει οὔτε τόν Κύριο»7. 

«Μακάριος, λοιπόν, ἄνθρωπος, ὁ πάντα ἄνθρωπον ἐξ ἴσου ἀγαπῆσαι 
δυνηθείς»8. Μακάριος καί πανευτυχής εἶναι ἐκεῖνος πού μπόρεσε νά ἀγαπήσει 
τό ἴδιο ὅλους τούς ἀνθρώπους. Γιατί αὐτός πού εἶναι τέλειος στήν ἀγάπη δέν 
ξεχωρίζει τόν δικό του ἀπό τόν ξένο τόν πιστό ἤ τόν ἄπιστο, τόν δοῦλο ἤ 
τόν ἐλεύθερο. Ἐκεῖνος πού ἀγαπᾶ μιμούμενος τόν Θεό δέν κάνει διάκριση 
ἀνάμεσα στόν πονηρό καί τόν ἀγαθό, τόν δίκαιο καί τόν ἄδικο στή χορήγηση 
τῶν ἀναγκαίων  ὑλικῶν ἀγαθῶν, ἄν καί προτιμᾶ, ἐξ αἰτίας τῆς καλῆς του 
διάθεσης τόν ἐνάρετο ἀπό τόν φαῦλο, τόν κακό ἄνθρωπο9. 

Μιμεῖται δηλαδή, μέ τή συμπεριφορά του αὐτή, καί ἀντιγράφει στήν πράξη 
τόν ἴδιο τόν Κύριό του, τόν Ἅγιο Θεό. Διότι ὅπως ἀκριβῶς ὁ Θεός, πού εἶναι 
ἀπό τή φύση του ἀγαθός καί ἀπαθής,  ὅλους τούς ἀγαπᾶ ἐξ ἴσου σάν ἔργα του 
πού εἶναι, ἀλλά τόν μέν ἐνάρετο τόν δοξάζει, διότι τόν θεωρεῖ δικό του καί 
ὡς πρός τή διάθεση, ἐνῶ τόν κακό τόν ἐλεεῖ ἐξ αἰτίας τῆς ἀγαθότητάς του, 
καί, διαπαιδαγωγώντας τον κατά τή διάρκεια τῆς ζωῆς του σ’αὐτό τόν κόσμο, 

3.  ὅ.π.
4.  ὅ.π. κεφ. 15, σ. 176
5.  Ἰω. ιδ΄21
6.  Ἰω. ιε΄12
7.  Μαξίμου Ὁμολογητοῦ, Κεφάλαια περί ἀγάπης, ἑκατοντάς Α΄, κεφ. 16, ΕΠΕ 19, σ. 176
8.  ὅ.π. κεφ. 17, σ.176
9.  ὅ.π. κεφ. 17-18 σ. 178
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τόν ἐπιστρέφει κοντά του∙ ἔτσι καί ὁ ἄνθρωπος ἐκεῖνος πού εἶναι ἀγαθός 
καί ἀπαθής ὡς πρός τή διάθεση, ὅλους τούς ἀνθρώπους τούς ἀγαπᾶ ἐξ ἴσου. 
Τόν ἐνάρετο τόν ἀγαπᾶ ἐξ αἰτίας τῆς κοινῆς φύσεώς του καί τῆς ἀγαθῆς του 
διάθεσης, ἐνῶ τόν κακό τόν ἐλεεῖ ἐξ αἰτίας τῆς φύσεώς του καί ἀπό συμπάθεια, 
διότι τόν βλέπει νά βαδίζει σάν ἀνόητος μέσα στό σκοτάδι»10.

Ὁ πιστός προσφέρει τήν ἀγάπη του ἀδιακρίτως σέ ὅλους τούς ἀνθρώπους 
χωρίς νά ἐπηρεάζεται ἀπό τόν χαρακτήρα ἤ τή νοοτροπία τους, οὔτε καί 
ἀπό τή στάση τους απέναντί του. Ἡ τέλεια ἀγάπη δέν «συνδιασχίζει τήν 
μίαν τῶν ἀνθρώπων φύσιν, ταῖς διαφόροις αὐτῶν γνώμαις»11, δέν διαχωρίζει 
τή μιά ἀνθρώπινη φύση ἀνάλογα μέ τόν χαρακτήρα  τοῦ καθενός. Ἐκεῖνος 
πού ἐπηρεάζεται καί συμφωνεῖ μέ τίς γνῶμες τῶν ἀνθρώπων, καί τόν ἕνα τόν 
ἀγαπᾶ ἐπειδή εἶναι καλός καί τόν ἄλλο τόν μισεῖ γιά τόν α ἤ τόν β λόγο, ἤ καί 
τόν ἴδιο ἄνθρωπο ἄλλοτε τόν ἀγαπᾶ καί ἄλλοτε τόν μισεῖ γιά τίς ἴδιες αἰτίες, 
αὐτός  δέν ἔχει ἀκόμη πραγματική ἀγάπη12.

Οἱ ἀδυναμίες καί τά πάθη μας δέν μπορεῖ νά εἶναι πάνω ἀπό τήν ἀγάπη. 
Δυστυχῶς, γιά τόν κόσμο πού βρίσκεται μακριά ἀπό τόν Θεό, οἱ σχέσεις 
τῶν ἀνθρώπων διέπονται ἤ μᾶλλον καθορίζονται ἀπό τήν ἰδιοτέλεια καί τόν 
ἀνταγωνισμό, δηλαδή βρίσκονται σέ ἐκ διαμέτρου ἀντίθετη θέση πρός τό 
πνεῦμα τοῦ Εὐαγγελίου, δηλ. πρός τό πνεῦμα τῆς τέλειας ἀγάπης. 

Ἐδῶ θά κάνουμε μιά παρέκβαση, καταθέτοντας ἕνα σχόλιο τοῦ καθηγητῆ 
Γ.Μαντζαρίδη, πού πιστεύουμε πώς ἁρμόζει πολύ στό θέμα μας:  Γράφει 
μεταξύ ἄλλων ὁ καθηγητής: «Ἡ ἀρχή ὅμως, μέ τήν ὁποία ρυθμίζονται οἱ 
κοινωνικές σχέσεις τοῦ κόσμου, εἶναι ἡ ἀρχή τῆς ἀνταποδόσεως. Στούς 
ἀνθρώπους φαίνεται φυσικό νά ἀγαποῦν ὅσους τούς ἀγαποῦν καί νά μισοῦν 
ὅσους τούς μισοῦν. Ἀντίθετα τό μίσος πρός ὅσους τούς ἀγαποῦν καί ἡ ἀγάπη 
πρός ὅσους τούς μισοῦν, ἀναγνωρίζονται ὡς ἀποκλίσεις ἀπό τό κανονικό. 
Εἰδικότερα μάλιστα τό μίσος πρός τούς φίλους καταδικάζεται ἀπό τήν κοινή 
ἀνθρώπινη συνείδηση ὡς σοβαρή ἐκτροπή. Ἀλλά καί ἡ ἀγάπη πρός τούς 
ἐχθρούς παρουσιάζεται στό κοινό ἀνθρώπινο λογικό ὡς μωρία. Ἐδῶ ὅμως 
βρίσκεται καί τό μεγαλεῖο τοῦ Χριστιανισμοῦ. Ἡ ἀγάπη πού ὑπομένει, ἀκόμα 
καί ὅταν σταυρώνεται ἀπό τό μίσος, εἶναι ἀσύγκριτα πιό ἰσχυρή ἀπό αυτό. 

10.  ὅ.π. κεφ. 25, σ. 178, 180
11.  ὅ.π. κεφ. 71, σ. 194
12.  ὅ.π. κεφ.70, σ. 194
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Καί ἡ δοκιμασία τῆς ἀγάπης εἶναι ἀκριβῶς ὁ σταυρός. Ὁ κίνδυνος ὅμως πού 
διατρέχει ὁ Χριστιανός εἶναι νά παύσει νά στηρίζεται στή δύναμη τοῦ σταυροῦ. 
Ἡ δύναμη τοῦ Θεοῦ φανερώθηκε στόν κόσμο μέ τήν ὑπομονή τοῦ Χριστοῦ ὡς 
τήν ἔσχατη ἀδυναμία τοῦ σταυροῦ»13. Ὁ κίνδυνος λοιπόν πού ἐλλοχεύει εἶναι 
πολύ μεγάλος καί ὕπουλος. Γιά νά ξεφύγουμε τήν παγίδα χρειάζεται νά ἔχουμε 
ἄγρυπνο τό βλέμμα τῆς ψυχῆς. 

Ἡ ὠφέλεια τήν ὁποία ἀποκομίζει, ἐκεῖνος πού μέ ὅλη του τήν ἀγάπη καί 
χωρίς ὑποκρισία προσφέρει τήν ὑπηρεσία του στόν ἀδελφό του εἶναι πολύ 
μεγάλη, μᾶς λέγει ὁ ἅγιος Μάξιμος. Ὁ ἄνθρωπος αὐτός ἐλευθερώνεται ἀμέσως 
ἀπό κάθε πάθος καί γίνεται μέτοχος τῆς θείας ἀγάπης καί γνώσεως14.

Ἐκεῖνος πάλι, πού ἀπέκτησε μέσα του  τή θεία ἀγάπη δέν κουράζεται 
ἀκολουθώντας πίσω ἀπό τόν Κύριο καί Θεό του, ὅπως λέγει ὁ προφήτης 
Ἱερεμίας, ἀλλά ὑποφέρει μέ γενναιότητα κάθε κόπο, χλευασμό καί προσβολή 
μή ἀποδίδοντας σέ κανένα τό ὅλο κακό. 

Καί συνεχίζει ὁ ἱερός Πατήρ τίς συμβουλές του, μέ τίς ὁποῖες μᾶς βοηθεῖ 
νά ὑπερβοῦμε τίς δυσκολίες καί νά ἀγαπήσουμε τούς ἀδελφούς πού μᾶς 
δυσκολεύουν. Γράφει:  «Ὅταν κακολογηθεῖς ἤ περιφρονηθεῖς ἀπό κάποιον, 
τότε πρόσεχε τούς λογισμούς τῆς ὀργῆς, μήπως ἐξ αἰτίας τῆς λύπης σέ 
ἀπομακρύνουν ἀπό τήν ἀγάπη καί σέ μεταφέρουν στό χῶρο τοῦ μίσους. Καί 
ὅταν πονέσεις ἐξ αἰτίας κάποιας προσβολῆς ἤ περιφρόνησης, νά ξέρεις ὅτι 
ἀπ’ αὐτή τήν προσβολή ὠφελήθηκε πάρα πολύ ὁ ἑαυτός σου, ἀφοῦ κατά θεία 
παραχώρηση ἀπομακρύνθηκε ἀπό σένα ἡ ματαιοδοξία, ἐξ αἰτίας ἀκριβῶς τῆς 
ταπείνωσης πού δέχθηκες μέ τήν περιφρόνηση ἤ τήν προσβολή»15. 

Ταυτόχρονα, ὅμως, κι ἐσύ πρέπει νά προσέξεις νά μή πληγώσεις 
ποτέ κάποιον ἀπό τούς ἀδελφούς σου, καί μάλιστα παράλογα, γιά νά μή 
συμβεῖ κάποτε, μή ὑποφέροντας ἐκεῖνος τή θλίψη, πού τοῦ προκάλεσες, νά 
ἐγκαταλείψει τόν ἀγώνα∙ διότι καί σύ δέν θά ἀποφύγεις ποτέ τόν ἔλεγχο 
τῆς συνειδήσεως, πού θά σοῦ προξενεῖ πάντοτε ἡ λύπη κατά τήν ὥρα τῆς 
προσευχῆς καί θά ἀπομακρύνει τόν νοῦ σου ἀπό τήν παρρησία ἀπέναντι στόν 
Θεό16.

13.  ΧΜΟ Λυκείου Β΄σ. 79
14.  Μαξίμου Ὁμολογητοῦ, Κεφάλαια περί ἀγάπης, ἑκατοντάς α΄κεφ. 27, ΕΠΕ 19, σ. 180
15.  ὅ.π. κεφ. 29, 30, σ. 180
16.  ὅ.π. κεφ. 68, σ. 194
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Ὡς πρός τά εἴδη τῆς πρός τόν πλησίον ἀγάπης ὁ ἅγιος Μάξιμος γράφει: 
«Γιά πέντε λόγους-αἰτίες ἀγαπῶνται οἱ ἄνθρωποι μεταξύ τους.  Ὁ πρώτος 
καὶ σπουδαιότερος εἶναι  γιά χάρη τοῦ Θεοῦ, ὅπως συμβαίνει μέ τόν ἐνάρετο, 
ὁ ὁποῖος ἀγαπᾶ ὅλους τούς ἀνθρώπους.  Ὁ δεύτερος  ἐξ αἰτίας τῆς φύσεως, 
ὅπως οἱ γονεῖς τά παιδιά τους καί ἀντίστροφα. Ὁ τρίτος ἀπό ματαιοδοξία∙ 
δοξάζει αὐτόν πού τόν δοξάζει καί τόν τιμᾶ. Ὁ τέταρτος ἀπό φιλαργυρία, 
ὅπως ἐκεῖνος πού ἀγαπᾶ τόν πλούσιο μέ σκοπό νά πάρει χρήματα ἀπ’αὐτόν. 
Τέλος  ἀπό φιληδονία, ὅπως ἐκεῖνος πού ὑπηρετεῖ δουλικά τή γαστέρα του17. 

Πιό συγκεκριμένα καί πρακτικά:  Ἔχουμε τήν ἀνιδιοτελή ἀγάπη, πού 
ἔχει πηγή της τήν ἀγάπη πρός τόν Θεό καί τήν ἀρετή. Τή φυσική ἀγάπη, 
πού προέρχεται ἀπό τή φυσική συμπάθεια ὅπως ἡ ἀγάπη τῶν γονέων πρός 
τά παιδιά καί τήν ἰδιοτελή ἀγάπη, πού ἔχει σάν κίνητρο τήν ματαιοδοξία, τό 
χρῆμα καί τήν ἡδονή.

Ἀπ’ αὐτές, συνεχίζει ὁ ἅγιος, ἡ πρώτη εἶναι ἐπαινετή. Ἡ δεύτερη βρίσκεται 
στή μεσαία τάξη, δηλαδή εἶναι οὐδέτερη, ἐνῶ οἱ ὑπόλοιπες εἶναι ἀξιοκατάκριτες, 
διότι ἀκριβῶς εἶναι ἐκδηλώσεις πάθους.18

Κλείνουμε τό ἄρθρο μας παραθέτοντας τό τελευταῖο γνώρισμα τῆς πρός 
τόν πλησίον ἀγάπης, τό ὁποῖο, κατά τόν ἅγιο Μάξιμο εἶναι τό πνεῦμα τῆς 
αὐταπάρνησης καί τῆς θυσίας. Αὐτό στήν πράξη σημαίνει ὅτι πρέπει συνεχῶς 
νά ἀγωνιζόμαστε νά μή προσβάλουμε τόν ἀδελφό μας μέ τή συμπεριφορά μας 
πού ἔχει αἰτία τίς ἀδυναμίες μας. Γράφει: «Ἐκεῖνος πού μνησικακεῖ κατά τοῦ 
ἀδελφοῦ του καί λυπᾶται, πού τόν βλέπει νά προοδεύει καί ἐπινοεῖ δόλους 
εἰς βάρος του καί εὔχεται τό κακό του καί χαίρεται γιά τίς πτώσεις του, πῶς 
εἶναι δυνατό νά μήν εἶναι παραβάτης τῆς ἀγάπης καί ἄξιος αἰώνιας κόλασης; 
«Ὁ δεῖνα ἐβλασφήμησε». Ναί, ἔπεσε ἀλλά σύ μή τόν μισήσεις. Νά μισήσεις τή 
βλασφημία καί τόν δαίμονα πού τόν παρακίνησε νά βλασφημήσει.19 Ἄν δέν 
πεῖς τίποτε εἰς βάρος ἐκείνου πού σέ ἔβλαψε καί δέν ἀφήσεις κανένα λογισμό 
ἐμπαθή στή διάνοιά σου ἐναντίον του, ἔφθασες τό μέτρο τῆς τέλειας ἀγάπης. 
Πνεῦμα θυσίας ὑπέρ τοῦ ἄλλου σημαίνει, θετική συμπαράσταση καί βοήθεια. 
Αὐτό μπορεῖ νά γίνει «οὐ μόνον διά μεταδόσεως χρημάτων» ἀλλά πολύ 
περισσότερο μέ τή μετάδοση τοῦ λόγου τοῦ Θεοῦ καί κάθε ἄλλη «σωματική 

17.  Κεφάλαια περί ἀγάπης, ἑκατοντάς Β΄κεφ.9, ΕΠΕ 19, σ. 214
18.  ὅ.π.
19.  Κεφάλαια περί ἀγάπης, ἑκατοντάς Δ΄κεφ. 83, ΕΠΕ 19, σ.342
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διακονία», ἐξυπηρέτηση καί βοήθεια.20 Διότι «ἔργον ἀγάπης ἐστί ἡ πρός τόν 
πλησίον ἐκ διαθέσεως εὐεργεσία».

Ἀγάπη χωρίς πνεῦμα θυσίας δέν εἶναι ἀγάπη. Εἶναι ὑποδούλωση στά πάθη 
μας καί ἐξυπηρέτηση συμφερόντων. Ἀγάπη πού δέν εἶναι εὐεργετική στούς 
ἄλλους μέ θυσία τῶν δικῶν μας ἀνέσεων, δέν εἶναι πραγματική καί γνήσια 
ἀγάπη.

Καταληκτικά, ἐπιθυμῶ νά πῶ τοῦτο. Παρ’ όλο ότι τό θέμα μου εἶναι η 
ἀγάπη μέ βάση τά περί ἀγάπης κεφάλαια τοῦ ἁγίου Μαξίμου τοῦ Ὁμολογητοῦ, 
ἐν τούτοις αἰσθάνομαι τήν πνευματική παρόρμηση νά τελειώσω τίς σκέψεις 
μου μέ τήν ὑπέροχη ἐκείνη προτροπή τοῦ Εὐαγγελιστοῦ τῆς ἀγάπης, τοῦ  
Ἰωάννου, γιατί η ἁπλότητα  καί ἡ γλυκύτητα τοῦ λόγου του ἀποτελεῖ ἀφ’ 
ἑαυτῆς μιά, ἐντόνως, παρωθητική ΑΓΑΠΗ!

«Ἀγαπητοί, ἀγαπῶμεν ἀλλήλους, ὅτι ἡ ἀγάπη ἐκ τοῦ Θεοῦ ἐστι, καὶ πᾶς 
ὁ ἀγαπῶν ἐκ τοῦ Θεοῦ γεγέννηται καὶ γινώσκει τὸν Θεόν.  ὁ μὴ ἀγαπῶν 
οὐκ ἔγνω τὸν Θεόν, ὅτι ὁ Θεὸς ἀγάπη ἐστίν.  ἐν τούτῳ ἐφανερώθη ἡ ἀγάπη 
τοῦ Θεοῦ ἐν ἡμῖν, ὅτι τὸν υἱὸν αὐτοῦ τὸν μονογενῆ ἀπέσταλκεν ὁ Θεὸς εἰς 
τὸν κόσμον ἵνα ζήσωμεν δι᾿ αὐτοῦ.  ἐν τούτῳ ἐστὶν ἡ ἀγάπη, οὐχ ὅτι ἡμεῖς 
ἠγαπήσαμεν τὸν Θεόν, ἀλλ᾿ ὅτι αὐτὸς ἠγάπησεν ἡμᾶς καὶ ἀπέστειλε τὸν 
υἱὸν αὐτοῦ ἱλασμὸν περὶ τῶν ἁμαρτιῶν ἡμῶν.  Ἀγαπητοί, εἰ οὕτως ὁ Θεὸς 
ἠγάπησεν ἡμᾶς, καὶ ἡμεῖς ὀφείλομεν ἀλλήλους ἀγαπᾶν» ( Α΄ Ιωάν.  7-11).

20.  Κεφάλαια περί ἀγάπης, ἑκατοντάς Α΄κεφ. 26, ΕΠΕ 19, σ. 180



Η ΕΝΟΤΗΣ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ 
ΕΝ ΤHι ΠΙΣΤΕΙ, ΕΝ ΤΟΙΣ ΜΥΣΤΗΡΙΟΙΣ 
ΚΑΙ ΕΝ ΤHι ΑΠΟΣΤΟΛΙΚHι ΙΕΡΑΡΧΙΑι

a
ΠΡΩΤ. ΜΙΧΑΗΛ ΒΟΣΚΟΥ

Ἡ ἑνότητα, κατὰ τὸν π. Γεώργιο Φλωρόφσκυ, δὲν εἶναι ἁπλῶς καὶ μόνον 
ἕνα ἰδίωμα τῆς Ἐκκλησίας (nota Ecclesiae) μεταξὺ ἄλλων, ἀλλὰ μᾶλλον 

αὐτὴ αὕτη ἡ φύση της1. Τοῦτο σημαίνει, ὅτι δὲν χαρακτηρίζεται μόνο ἡ 
Ἐκκλησία ἀπὸ τὴν ἑνότητα, ἀλλὰ εἶναι ἑνότητα ἀπὸ αὐτὴ τὴν ἴδιά της τὴ 
φύση. “Τὸ γὰρ τῆς ἐκκλησίας ὄνομα, συμφωνίας ὄνομα καὶ ὁμονοίας ἐστι”2, 
ἀναφέρει χαρακτηριστικὰ ὁ ἱερὸς Χρυσόστομος. Ἡ Ἐκκλησία ἀποτελεῖ, κατὰ 
τὸν ἅγιο Μάξιμο τὸν Ὁμολογητή, τύπο καὶ εἰκόνα τοῦ Τριαδικοῦ Θεοῦ3, καὶ ὁ 
κύριος λόγος πρὸς τοῦτο εἶναι ὁ χαρακτήρας της ὡς ἑνότητος, τὸ γεγονὸς ὅτι 
στόχος της εἶναι ἡ ἕνωση τῶν πάντων ἐν Χριστῷ4. Ἡ Ἁγία Τριάδα ἀποτελεῖ 
τὴν τέλεια ἑνότητα, γιατὶ τὰ τρία Πρόσωπά της εἶναι μιᾶς καὶ τῆς αὐτῆς 
φύσεως, εἶναι ὁμοούσια. Ἡ ἑνότητα τῆς θείας φύσεως καί, κατὰ συνέπειαν, καὶ 
τῆς θείας ἐνεργείας ἀποτελεῖ θεμελιώδη διδασκαλία τῆς Ἐκκλησίας. Ἔτσι τὰ 
τρία Πρόσωπα τῆς Ἁγίας Τριάδος ἀποτελοῦν τὴν τέλεια κοινωνία, κοινωνία 

1.  Γ. ΦΛΩΡΟΦΣΚΥ, Τὸ Σῶμα τοῦ ζῶντος Χριστοῦ. Μία ὀρθόδοξος ἑρμηνεία τῆς Ἐκκλησίας, 
Μετάφρασις Ἰ. Κ. Παπαδοπούλου, Πατριαρχικὸν ῞Ιδρυμα Πατερικῶν Μελετῶν, Θεσσαλονίκη 
1981², σ. 39.
2.  ΙΩΑΝΝΟΥ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΥ, Εἰς Γαλ. Α› 4 [3], PG 61,616, ΕΠΕ 20,176.
3.   ΜΑΞΙΜΟΥ ΟΜΟΛΟΓΗΤΟΥ, Μυσταγωγία Α›, PG 91,664D κ.ἑ.
4.  “Εἰκὼν μὲν οὖν ἐστι τοῦ Θεοῦ, καθὼς εἴρηται, ἡ ἁγία Ἐκκλησία, ὡς τὴν αὐτὴν τῷ Θεῷ 
περὶ τοὺς πιστοὺς ἐνεργοῦσα ἕνωσιν, κἂν διάφοροι τοῖς ἰδιώμασι καὶ ἐκ διαφόρων καὶ τόπων 
καὶ τρόπων, οἱ κατ᾿ αὐτὴν διὰ τῆς πίστεως ἑνοποιούμενοι τύχωσιν ὄντες” (ΜΑΞΙΜΟΥ 
ΟΜΟΛΟΓΗΤΟΥ, Μυσταγωγία Α›, PG 91,668Β).
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ἀγάπης καὶ ἑνότητος. Ὡς εἰκόνα τῆς Ἁγίας Τριάδος ἡ Ἐκκλησία ἀποτελεῖ μὲ 
τὴ σειρά της τὴν κατ᾿ ἐξοχὴν ἑνότητα στὸν χῶρο τῆς δημιουργίας, κατὰ τὸ 
πρότυπο τῆς κατὰ φύσιν καὶ κατ᾿ ἐνέργειαν ἑνότητος τοῦ Πατρός, τοῦ Υἱοῦ 
καὶ τοῦ Ἁγίου Πνεύματος, ὅπως ὁ ἴδιος ὁ Κύριος δεικνύει στὴν ἀρχιερατική 
του προσευχή (Ἰω. ιζ’ 11 καὶ 21- 22)5. 

Ὁ Θεὸς δημιούργησε τὸ ἀνθρώπινο γένος, γιὰ ν᾿ ἀποτελέσει ἐξ ἀρχῆς 
Ἐκκλησία, δηλαδὴ ἑνότητα. Ὁ προπτωτικὸς ἄνθρωπος εὑρίσκετο σὲ κοινωνία 
μὲ τὸν Δημιουργὸ Θεὸ καὶ τὶς ἀγγελικὲς δυνάμεις κι ἔτσι ἡ ζωὴ στὸν Παράδεισο 
ἀποτελοῦσε πραγματικὴ Ἐκκλησία, πραγματικὴ ἑνότητα, τὴν ὁποία ὤφειλαν 
οἱ Πρωτόπλαστοι νὰ διαφυλάξουν, ὑποτάσσοντας τὸ θέλημα τους στὸ 
θέλημα τοῦ Τριαδικοῦ Θεοῦ. Ἡ ἀνυπακοή τους, ὅμως, καὶ ἡ ἀπατηλή τους 
ἐντύπωση, ὅτι θὰ καταστοῦν θεοὶ μὲ τὶς δικές τους δυνάμεις καὶ ἔξω ἀπὸ τὴν 
κοινωνία τους μὲ τὸν Δημιουργὸ Θεὸ, ὁδήγησε στὴ διάσπαση τῆς ἑνότητος 
τοῦ ἀνθρώπου μὲ τὸν Τριαδικὸ Θεὸ καὶ τὰ λειτουργικά του πνεύματα, τοὺς 
ἀγγέλους, ἀλλὰ ταυτοχρόνως καὶ στὴ διάσπαση τῆς ἑνότητος αὐτοῦ τοῦ ἰδίου 
τοῦ ἀνθρωπίνου γένους. Ἔκτοτε ἡ Ἱστορία τῆς ἀνθρωπότητος παραμένει μία 
συνεχὴς διαδοχὴ συγκρούσεων καὶ διαιρέσεων. Ἡ δολοφονία τοῦ Ἄβελ ἀπὸ 
τὸν ἀδελφό του Κάϊν δίνει τὸ στίγμα τῆς ἱστορικῆς πορείας τῆς πεπτωκυΐας 
ἀνθρωπότητος. Πρόκειται γιὰ μιὰ πορεία ἀλληλοεξοντώσεως καὶ ἀθεμίτου 
ἀνταγωνισμοῦ, ὅπου κυριαρχεῖ ὁ νόμος τῆς φυσικῆς ἐπιβιώσεως εἰς βάρος 
τῶν ἄλλων, ὁ νόμος δηλαδὴ τῆς ζούγκλας. 

Καθόσον ἀφορᾶ στὶς δυνατότητες τοῦ ἰδίου τοῦ ἀνθρώπου, δὲν ὑπῆρχε 
κανένα ἀπολύτως περιθώριο διεξόδου ἀπὸ αὐτὴ τὴν κατάσταση. Ὅσο κι 
ἂν ὁ ἄνθρωπος διατήρησε μετὰ τὴν πτώση στοιχεῖα τοῦ προπτωτικοῦ του 
κάλλους, ὅσον κι ἂν διατήρησε τὸ ἠμαυρωμένο πλεόν κατ᾿ εἰκόνα, ἦταν 
παντελῶς ἀνίκανος νὰ ἐπιτύχει τὴν ἀντιστροφὴ τῶν δεδομένων. “Τὰ ἀδύνατα 
παρὰ ἀνθρώποις”, ὅμως, “δυνατὰ παρὰ τῷ Θεῷ ἐστιν” (Λουκ. ιη’ 27). Ὁ 
Θεός, ὁ Ὁποῖος γνώριζε ἐκ τῶν προτέρων, ὅτι ὁ ἄνθρωπος θὰ ἐξέπιπτε ἀπὸ 
τὸ ἀρχαῖον κάλλος, εἶχε προαποφασίσει καὶ τὴν ἐν Χριστῷ ἀπολύτρωση. 
Ἔτσι, ὅταν ἔφθασε τὸ πλήρωμα τοῦ χρόνου, ὁ Υἱὸς καὶ Λόγος τοῦ Θεοῦ 
κατῆλθε ἐκ τῶν οὐρανῶν καὶ ἐσαρκώθη “ἐκ Πνεύματος Ἁγίου καὶ Μαρίας 

5.  “Πάτερ ἅγιε, τήρησον αὐτοὺς ἐν τῷ ὀνόματί σου, ἵνα ὦσιν ἓν καθὼς ἡμεῖς”, “ἵνα πᾶντες ἓν 
ὦσι, καθὼς σύ, Πάτερ, ἐν ἐμοὶ καγὼ ἐν σοί, ἵνα καὶ αὐτοὶ ἐν ἡμῖν ἓν ὤσιν”, “ἵνα ὦσιν ἓν καθὼς 
ἡμεῖς ἕν ἐσμεν”. Πρβλ. ΚΥΡΙΛΛΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ, Ὑπόμνημα εἰς τὸ Κατὰ Ἰωάννην 
Εὐαγγέλιον, PG 74,556D-557Α.
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τῆς Παρθένου”, γιὰ νὰ πραγματοποιήσει ὡς Θεάνθρωπος τὸ ἀπολυτρωτικό 
Του ἔργο καὶ νὰ ἀνακεφαλαιώσει ἐν Ἑαυτῷ τὰ πάντα, “τὰ ἐπὶ τοῖς οὐρανοῖς 
καὶ τὰ ἐπὶ τῆς γῆς” (Ἐφ. α’ 10). Μὲ τὴν πρόσληψη τῆς ἀνθρωπίνης φύσεως 
ἀπὸ τὸ δεύτερο Πρόσωπο τῆς Ἁγίας Τριάδος καὶ τὴν ὑποστατικὴ ἕνωσή της 
μὲ τὴ θεία φύση, πραγματοποιεῖται ἡ ἑνότητα τῆς ἀνθρωπίνης φύσεως μὲ τὴ 
θεία, ἡ θέωσή της, καὶ ξαναδίδεται στὸν ἄνθρωπο ἡ δυνατότητα τῆς ἀληθινῆς 
κοινωνίας μὲ τὸν Τριαδικὸ Θεό, τῆς μετοχῆς στὶς ἄκτιστες ἐνέργειες τῆς Ἁγίας 
Τριάδος. Ἐν Χριστῷ Ἰησοῦ “εὐδόκησε πᾶν τὸ πλήρωμα κατοικῆσαι καὶ δι᾿ 
αὐτοῦ ἀποκαταλλάξαι τὰ πάντα εἰς αὐτόν, εἰρηνοποιήσας διὰ τοῦ αἵματος τοῦ 
σταυροῦ αὐτοῦ, δι᾿ αὐτοῦ εἴτε τὰ ἐπὶ τῆς γῆς εἴτε τὰ ἐν τοῖς οὐρανοῖς” (Κολ. 
α’ 19-20). Ἔτσι ὁ Θεάνθρωπος Ἰησοῦς Χριστὸς καθίσταται, κατὰ τὴν ἔκφραση 
τοῦ ἁγίου Γρηγορίου Νύσσης “ἀρχὴ τῆς τῶν διῃρημένων ἑνώσεως”6. 

Τὸ Σῶμα τοῦ σαρκωθέντος Υἱοῦ καὶ Λόγου τοῦ Θεοῦ καθίσταται Σῶμα 
τῆς Ἐκκλησίας. Γιὰ νὰ ἀνήκει κάποιος στὴν Ἐκκλησία πρέπει ἀπαραιτήτως νὰ 
καταστεῖ διὰ τοῦ Μυστηρίου τοῦ Βαπτίσματος μέλος τοῦ Σώματος τοῦ Χριστοῦ. 
Ὁ Θεάνθρωπος Ἰησοῦς Χριστὸς ἀποτελεῖ τὸ ἐπίκεντρο τοῦ μυστηρίου τῆς 
σωτηρίας, εἶναι ἡ Κεφαλὴ καὶ τὸ Σῶμα τῆς Ἐκκλησίας, τοῦ ὁποίου Σώματος 
μέλη εἶναι οἱ πιστοί, ζῶντες καὶ κεκοιμημένοι, μαζὶ μὲ τοὺς ἁγίους ἀγγέλους. 
Ἡ ἑνότητα τῆς Ἐκκλησίας, τοιουτοτρόπως, ἔχει ὀντολογικὸ χαρακτήρα καὶ 
δὲν μπορεῖ σὲ καμιὰ περίπτωση νὰ διασπαστεῖ. Εἶναι στὴν οὐσιαστική της 
διάσταση ἡ ἑνότητα τοῦ Ἰησοῦ Χριστοῦ ὡς Κεφαλῆς τῆς Ἐκκλησίας καὶ ἡ 
ἑνότητα τοῦ Ἁγίου Πνεύματος ὡς ψυχῆς της7. Ἡ Ἐκκλησία εἶναι μία, ὅπως 

6.  ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ ΝΥΣΣΗΣ, Λόγος Κατηχητικὸς ὁ Μέγας ΙΣτ’ 5, PG 45,52D, ΕΠΕ 1,454. 
Πρβλ. αὐτόθι ΛΒ’ 6, PG 45,82Β, ΕΠΕ 1,502:  “... πρὸς αὐτὸν πᾶσα ἡ κτίσις βλέπει καὶ περὶ 
αὐτόν ἐστι καὶ δι᾿ ἐκείνου πρὸς ἑαυτὴν συμφυὴς γίνεται, τῶν ἄνω τοῖς κάτω καὶ τῶν πλαγίων 
πρὸς ἄλληλα δι᾿ ἐκείνου συμφυομένων”.
7. “Τὸ ἐπίκεντρο τῆς ἑνότητος εἶναι ὁ Κύριος καὶ ἡ δύναμη, ποὺ προκαλεῖ καὶ ἐπιτάσσει 
τὴν ἑνότητα, εἶναι τὸ Πνεῦμα” (Γ. ΦΛΩΡΟΦΣΚΥ, Τὸ Σῶμα τοῦ ζῶντος Χριστοῦ, σ. 82). 
Ἑρμηνεύοντας ὁ ἅγιος ΙΩΑΝΝΗΣ Ο ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΣ τὸν στίχο Ἐφ. α’ 10 περὶ τῆς 
ἀνακεφαλαιώσεως τῶν πάντων ἐν Χριστῷ ἀναφέρει σχετικῶς:  “«Ἀνακεφαλαιώσασθαι», 
φησί. Τί ἐστιν, ἀνακεφαλαιώσασθαι; Συνάψαι ... Μίαν κεφαλὴν ἅπασιν ἐπέθηκε τὸ κατὰ 
σάρκα Χριστόν, καὶ ἀγγέλοις καὶ ἀνθρώποις ... πάντας ὑπὸ μίαν ἤγαγε κεφαλήν. Οὕτω γὰρ ἂν 
γένοιτο ἕνωσις οὕτως ἂν γένοιτο ἀκριβὴς συνάφεια, ὅταν ὑπὸ μίαν ἅπαντα ἀχθείη κεφαλήν, 
σύνδεσμόν τινα ἀναγκαῖον ἄνωθεν ἐπικείμενον ἔχοντα” (Εἰς Ἐφ. Α› 5, PG 62,15, ΕΠΕ 
20,436). Ἐξάλλου ἀναφερόμενος στὴν ἔννοια τῆς ἑνότητος τοῦ Πνεύματος (Ἐφ. δ’ 3) τονίζει 
τὰ ἑξῆς:  “Τί ἐστιν ἑνότης Πνεύματος; Καθάπερ ἐν σώματι πνεῦμά ἐστι τὸ πάντα συνέχον, 
καίτοιγε ἐν διαφόροις μέλεσιν· οὕτω καὶ ἐνταῦθα. Διὰ γὰρ τοῦτο τὸ Πνεῦμα ἐδόθη, ἵνα τοὺς 
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μία εἶναι ἡ Κεφαλή της, ὁ Ἰησοῦς Χριστὸς, καὶ ἕνα τὸ Ἅγιο Πνεῦμα, τὸ ὁποῖο 
ζωοποιεῖ τὸ Σῶμα τῆς Ἐκκλησίας. Μόνον τότε θὰ μποροῦσαν νὰ ὑπάρχουν 
πολλὲς Ἐκκλησίες, ἐὰν μποροῦσαν νὰ ὑπάρχουν πολλοὶ Χριστοὶ ἢ ἐὰν ὁ 
Χριστὸς μποροῦσε νὰ εἶναι διῃρημένος. Κι αὐτό, γιατὶ ἡ Ἐκκλησία δὲν μπορεῖ 
παρὰ νὰ εἶναι τὸ ἕνα Σῶμα τοῦ ἑνὸς Χριστοῦ. 

Ὅταν μιλᾶ κανεὶς γιὰ πολλὲς Ἐκκλησίες, χωρὶς νὰ ἀναφέρεται μὲ τὸν 
πληθυντικὸ ἀριθμὸ στὶς κατὰ τόπους Ἐκκλησίες, οἱ ὁποῖες ἀποτελοῦν 
φανέρωση τοῦ ἑνὸς Σώματος τοῦ Χριστοῦ μὲ τὴν καθόλου πίστη καὶ ζωή 
τους καὶ διακηρύσσουν τὴν ἐν Χριστῷ καὶ ἐν Ἁγίῳ Πνεύαμτι ἑνότητα τους 
μὲ τὶς ὑπόλοιπες ἀδελφὲς τοπικὲς Ἐκκλησίες κατὰ τὴν τέλεση τοῦ Μυστηρίου 
τῆς Θείας Εὐχαριστίας ὑπὸ τὸν τοπικὸ ἐπίσκοπο, ἀλλὰ σὲ “ἐκκλησίες” 
μὲ διαφορετικὴ πίστη καὶ ζωή, θέτει ἐν ἀμφιβόλῳ τὴν ἴδια τὴ φύση τῆς 
Ἐκκλησίας8. Μόνο συμβατικῶς μπορεῖ νὰ χρησιμοποιηθεῖ ὁ ὅρος “ἐκκλησία” 

γένει καὶ τρόποις διαφόροις διεστηκότας ἑνώσῃ” (Εἰς Ἐφ. Θ› 3, PG 62,72, ΕΠΕ 20,656).
8. Τὸ θέμα αὐτὸ ἐτέθη ἀπὸ τοὺς ὀρθοδόξους ἀντιπροσώπους, ἀλλὰ ἀκόμη καὶ ἀπὸ 
ἐκπροσώπους προτεσταντικῶν Ὁμολογιῶν, στὴν ἱδρυτικὴ Α’ Γενικὴ Συνέλευση τοῦ 
λεγομένου Παγκοσμίου Συμβουλίου τῶν Ἐκκλησιῶν τὸ ἔτος 1948 στὸ Ἄμστερνταμ 
τῆς Ὀλλανδίας. Ἀναφέρει χαρακτηριστικῶς ὁ π. Γεώργιος Φλωρόφσκυ, ἕνας ἀπὸ τοὺς 
κυριωτέρους ἀντιπροσώπους τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας στὴν Συνέλευση αὐτή:  “... in the 
debates and discussions, it was underlined more than once (not only from the ‘’Catholic’’ 
side) that the very name of the Council of Churches is contradictory. The Church does 
not take a plural unless what is understood by it are only the local cells of a single Body, 
all in perfect und organic unison. Separate ‘’denominations’’ therefore have no right to call 
themselves ‘’Churches.’’ ‘’The very designation of the Ecumenical Council of Churches 
implies a situation that should not be; we agree to call our denominations ‘Church’ in 
a manner which the New Testament would never have allowed.’’ It could be regretted that 
this thought remains unarticulated in the final text of the report, but it must be borne in 
mind that it was not forgotten when it was being elaborated.” (G. FLOROVSKY, «Orthodox 
participation in the Amsterdam Assembly», ἐν:  Ecumenism II: A Historical Approach (The 
Collected Works of Georges Florovsky, Τόμ. 14), Vaduz: Büchervertriebanstalt 1989², σ. 180). 
Ὅτι αὐτὲς οἱ θέσεις εἶναι δυνατὸ νὰ υἱοθετηθοῦν καὶ ἀπὸ διαμαρτυρομένους θεολόγους, ὅταν 
αὐτοὶ ἔχουν ὡς ἀφετηρία τους τὴν Παράδοση τῆς Καθολικῆς Ἐκκλησίας, γίνεται σαφὲς ἀπὸ 
τὶς ἐκκλησιολογικὲς θέσεις τοῦ KARL BARTH. Βλ. σχετικῶς τὸ ἄρθρο του «Die Kirche und 
die Kirchen. Vier Vorlesungen gehalten im Oekumenischen Semester in Genf im Juli 1935», 
ἐν: Theologische Fragen und Antworten, Gesammelte Vorträge, Τόμ. 3, Zollikon: Evangelischer 
Verlag A.G. 1957, 214-232. Στὸ ἄρθρο αὐτὸ τονίζει τὰ ἑξῆς: “In diesem Auftrag ist naemlich 
eine Vielheit von Kirchen nicht vorgesehen. Das Neue Testament kennt wohl eine Vielheit 
von Gemeinden, eine Vielheit von Gaben und eine Vielheit von Personen in der einen Kirche. 
Aber diese Vielheiten haben keine selbstaendige Bedeutung. Sie haben ihren Ursprung, ihr 
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γιὰ τοὺς ἐκτὸς τῆς Μιᾶς, Ἁγίας, Καθολικῆς καὶ Ἀποστολικῆς Ἐκκλησίας 
χριστιανούς. Ὡστόσο, θὰ μποροῦσε ἴσως νὰ λεχθεῖ, ὅτι τὸ πνεῦμα τῆς ἀγάπης, 
τῆς ἀλληλοκατανοήσεως καὶ τῆς ἐπιεικίας, τὸ ὁποῖο κατ᾿ ἐξοχὴν χαρακτηρίζει 
τὴ χριστιανικὴ πίστη, μᾶς ἐπιτρέπει αὐτὴν τὴ συμβατικότητα, ἐφόσον δὲν 
ὁδηγεῖ σὲ σύγχυση στὴν περὶ Ἐκκλησίας διδασκαλία. Ἐξάλλου αὐτὴν τὴ 
συμβατικότητα ἐπιτρέποντας στὸν ἑαυτό του ὁ μεγάλος ἅγιος τοῦ εἰκοστοῦ 
αἰῶνος Νεκτάριος Πενταπόλεως κάνει λόγο γιὰ “ἑτερόδοξες ἐκκλησίες”9. 
Ἐὰν θέλουμε, λοιπόν, νὰ κυριολεκτοῦμε, πρέπει πάντοτε νὰ κάνουμε λόγο 
γιὰ διαίρεση τοῦ Χριστιανισμοῦ καὶ ποτὲ γιὰ διαίρεση τῆς Ἐκκλησίας, ὅπως 
πολλοὶ σύγχρονοι ὀρθόδοξοι θεολόγοι πράττουν10. “Τὸ γὰρ τῆς Ἐκκλησίας 
ὄνομα οὐ χωρισμοῦ, ἀλλὰ ἑνώσεώς ἐστι καὶ συμφωνίας ὄνομα”11. Ἡ Μία, Ἁγία, 
Καθολικὴ καὶ Ἀποστολικὴ Ἐκκλησία ἦταν καὶ παραμένει ἀδιαίρετη καὶ σὲ 
καμιὰ περίπτωση δὲν ἀποτελεῖ τοῦτο προνόμιο μόνο τῆς Ἀρχαίας Ἐκκλησίας, 
τὴν ὁποία πολλοὶ χαρακτηρίζουν ὡς Ἀρχαία ἀδιαίρετη Ἐκκλησία, ὡς ἐὰν ἀπὸ 
ἕνα χρονικὰ σημεῖο καὶ πέρα νὰ ἔπαψε ἡ Ἐκκλησία ν᾿ ἀποτελεῖ ἑνότητα καὶ τὸ 
ὄνομά της νὰ κατέστη ὄνομα χωρισμοῦ12. Τὸ Σῶμα τῆς Ἐκκλησίας εἶναι, κατὰ 
τὴν ἔκφραση τοῦ ἁγίου Γρηγορίου τοῦ Θεολόγου, ἀστασίαστο13. 

Recht und ihre Grenze in der Einheit, nein, in dem Einen Jesus Christus als dem einen Sohne 
Gottes, als dem Spender des einen Heiligen Geistes” (σ. 216).
9. Ἀναφερόμενος στὴν «Ποιμαντική» του στὰ καθήκοντα τοῦ ἐπισκόπου ἀφιερώνει μιὰ 
παράγραφο στὸ θέμα:  «Σχέσις τοῦ ἐπισκόπου πρὸς τὰς τῶν ἑτεροδόξων ἐκκλησίας» 
(ΝΕΚΤΑΡΙΟΥ ΠΕΝΤΑΠΟΛΕΩΣ, Μάθημα Ποιμαντικῆς - Πρὸς χρῆσιν τῶν μαθητῶν, 
Ἀθῆναι: Βιβλιοπωλεῖον Νεκτάριος Παναγόπουλος χ.χρ., σ. 210-211).
10. “Ἐνῶ ἡ Ἐκκλησία ἀπὸ τὴ φύση της δὲν μπορεῖ νὰ διαιρεθῇ, ἀντίθετα, ἡ χριστιανοσύνη 
εἶναι βαθύτατα διαιρεμένη” (Π. ΕΥΔΟΚΙΜΟΦ, Ἡ Ὀρθοδοξία, Μεταφραστὴς Ἀγαμέμνων Τ. 
Μουρτζόπουλος, Ἐκδ. Βασ. Ρηγοπούλου, Θεσσαλονίκη 1972, σ. 451).
11.   ΙΩΑΝΝΟΥ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΥ, Εἰς Α› Κορ. Α› 1, PG 61,13.
12  Βλ. σχετικῶς L. OYSPENSKY, Πρός τήν ἑνότητα;, Μετ. Σπ. Ν. Μαρίνης, Ἀθήνα: Ἑπτάλοφος 
χ.χρ., σ. 62.
13.  “Ἀπόστασιν ἐννοοῦσι καὶ ρῆξιν τοῦ μεγάλου καὶ ἀστασιάστου τῆς Ἐκκλησίας σώματος” 
(ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ ΘΕΟΛΟΓΟΥ, Λόγος ΜΓ› 28, PG 36,536A, ΕΠΕ 6,178). Πρβλ. ΚΥΠΡΙΑΝΟΥ 
ΚΑΡΘΑΓΕΝΗΣ, De ecclesiae catholicae unitate VI:  “Et quisquam credit hanc unitatem de 
divina firmitate venientem, sacramentis coelestibus cohaerentem, scindi in Ecclesia posse 
et voluntatum collidentium divortio separari?” (PL 4,504) = Πιστεύει κάποιος, ὅτι αὐτὴ ἡ 
ἑνότητα, ἡ ὁποία προέρχεται ἀπὸ τὴ θεία σταθερότητα καὶ συνδέεται στενὰ μὲ τὰ οὐράνια 
μυστήρια εἶναι δυνατὸν νὰ διασπαστεῖ στὴν Ἐκκλησία καὶ νὰ σχιστεῖ ἐξαιτίας τοῦ χωρισμοῦ 
τῶν ἀντιθέτων θελήσεων; Ἐπίσης ἔνθ’ ἀνωτ. ΧΧΙΙΙ:  “Scindi unitas non potest, nec corpus 
unum discidio compaginis separari” (PL 4,517) = Ἡ ἑνότητα δὲν εἶναι δυνατὸν νὰ διασπαστεῖ. 
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 Ἡ ἑνότητα εἶναι δεδομένη ἐν Χριστῷ καὶ ἐν Ἁγίῳ Πνεύματι. Στὴν 
ἑνότητα αὐτὴ καλοῦνται ὅλοι οἱ πιστοὶ νὰ γίνουν μέτοχοι. Ἡ ἑνότητα τῶν 
πιστῶν, ὅμως, μὲ τὸν Χριστὸ καὶ τὸ Ἅγιο Πνεῦμα δὲν εἶναι ἐκ τῶν προτέρων 
δεδομένη. Ὅσον ἀφορᾶ στοὺς πιστούς, ἡ ἑνότητα τῆς Ἐκκλησίας οἰκοδομεῖται 
συνεχῶς καὶ θὰ οἰκοδομεῖται μέχρι καὶ τὴν συντέλεια τῶν αἰώνων, ὅταν 
ὁ Κύριος θὰ ἔλθει “μετὰ δόξης κρῖναι ζῶντας καὶ νεκρούς”. Ἡ ἑνότητα 
οἰκοδομεῖται μὲ τὴν παρουσία καὶ τὴν ἐνέργεια τοῦ Ἁγίου Πνεύματος, ἀλλὰ 
καὶ μὲ τὸν πνευματικὸ ἀγώνα τῶν πιστῶν νὰ καταστοῦν πραγματικὰ μέλη 
τοῦ Σώματος τοῦ Χριστοῦ. Εἶναι δῶρο τοῦ Ἁγίου Πνεύματος, προϋποθέτει, 
ὅμως, καὶ τὴν ἑκούσια ὑποταγὴ τοῦ θελήματος τῶν πιστῶν στὸ θέλημα τοῦ 
Θεοῦ. Περὶ τῆς συνεχοῦς οἰκοδομῆς τῆς ἐκκλησιαστικῆς ἑνότητος κάνει λόγο 
ὁ Ἀπόστολος Παῦλος στὴν πρὸς Ἐφεσίους ἐπιστολή του, ὅπου τονίζει, ὅτι ὁ 
Κύριος “ἔδωκε τοὺς μὲν ἀποστόλους, τοὺς δὲ προφήτας, τοὺς δὲ εὐαγγελιστάς, 
τοὺς δὲ ποιμένας καὶ διδασκάλους, πρὸς τὸν καταρτισμὸν τῶν ἁγίων εἰς ἔργον 
διακονίας, εἰς οἰκοδομὴν τοῦ σώματος τοῦ Χριστοῦ, μέχρι καταντήσωμεν οἱ 
πάντες εἰς τὴν ἑνότητα τῆς πίστεως καὶ τῆς ἐπιγνώσεως τοῦ υἱοῦ τοῦ Θεοῦ, 
εἰς ἄνδρα τέλειον, εἰς μέτρον ἡλικίας τοῦ πληρώματος τοῦ Χριστοῦ” (δ’ 11-
13). Ἡ ἑνότητα τῆς πίστεως, ἡ “ἑνότητα τοῦ πνεύματος ἐν τῷ συνδέσμῳ τῆς 
εἰρήνης”14, ἡ ἑνότητα τῶν πιστῶν ἐν Χριστῷ Ἰησοῦ ἀποτελεῖ τὸ ζητούμενο 
τῶν πνευματικῶν τους ἀγώνων15. Γιὰ τὸν λόγο αὐτὸ ἀποτελεῖ αἴτημα τῆς 
προσευχῆς τῆς Ἐκκλησίας, κατὰ τὸ πρότυπο τῆς ἀρχιερατικῆς προσευχῆς τοῦ 
Ἰησοῦ Χριστοῦ, ὁ Ὁποῖος ζήτησε ἀπὸ τὸν Πατέρα “ἵνα πάντες ἓν ὦσι” (Ἰω. 
ιθ’ 21). Γιὰ τὴν ἑνότητα τῆς πίστεως καὶ τὴν κοινωνία τοῦ Ἁγίου Πνεύματος 
προσεύχεται ἡ Ὀρθόδοξη Ἐκκλησία σὲ κάθε Θεία Λειτουργία16, ἀλλὰ καὶ 
σὲ κάθε ἄλλη εὐκαιρία17. Μὲ τὴ συνεργεία Θεοῦ καὶ πιστῶν οἰκοδομεῖται ἡ 

Οὔτε μπορεῖ νὰ τεμαχιστεῖ τὸ ἕνα σῶμα μὲ τὸν χωρισμὸ τῶν μελῶν ποὺ τὸ ἀποτελοῦν.
14 .  “... σπουδάζοντες τηρεῖν τὴν ἑνότητα τοῦ πνεύματος ἐν τῷ συνδέσμῳ τῆς εἰρήνης. Ἓν 
σῶμα καὶ ἓν Πνεῦμα, καθὼς καὶ ἐκλήθητε ἐν μιᾷ ἐλπίδι τῆς κλήσεως ἡμῶν” (Ἐφ. δ’ 3- 4). 
15. “... ἕκαστον μέλος τῆς Ἐκκλησίας ὀφείλει νὰ φθάσῃ εἰς τὸ πλήρωμα τῆς ὁμοιώσεως 
πρὸς τὸν Χριστόν, μέχρι καὶ τῆς ταυτότητος μετ᾿ Αὐτοῦ (κατ᾿ ἐνέργειαν βεβαίως, οὐχὶ κατ᾿ 
οὐσίαν), ἄλλως δὲν θὰ πραγματοποιηθῇ ἡ ἑνότης τῆς Ἐκκλησίας καθ᾿ ὁμοίωσιν τῆς Ἁγίας 
Τριάδος” (ΣΩΦΡΟΝΙΟΥ ΣΑΧΑΡΩΦ, Ὀψόμεθα τὸν Θεὸν καθὼς ἐστί, Μετ. Ἱερομ. Ζαχαρίου, 
Ἔσσεξ Ἀγγλίας 1992, σ. 174).
16.  “Τὴν ἑνότητα τῆς πίστεως, καὶ τὴν κοινωνίαν τοῦ Ἁγίου Πνεύματος αἰτησάμενοι, ἑαυτοὺς 
καὶ ἀλλήλους καὶ πᾶσαν τὴν ζωὴν ἡμῶν Χριστῷ τῷ Θεῷ παραθώμεθα” (Θεία Λειτουργία 
ἁγίου Ἰωάννου Χρυσοστόμου).
17.  Βλ. ἐνδεικτικῶς τὴν εὐχὴ τῶν Ὡρῶν “Ὁ ἐν παντὶ καιρῷ ...”, ὅπου ἀναφέρεται: “Τείχισον 
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ἐκκλησιαστικὴ ἑνότητα πρὸς χάριν τῆς σωτηρίας τοῦ ἀνθρώπου καὶ τοῦ 
κόσμου. “ Ἡ πλήρης καὶ τελεία”, ὡστόσο, “ἑνότης τῆς Ἐκκλησίας θὰ ἐπιτευχθῇ 
κατὰ τὸν ἀπὸ τῆς δευτέρας παρουσίας τοῦ Κυρίου χρόνον”18, ὅταν πλέον 
ἡ ἑνότητα τῆς Ἐκκλησίας καὶ ἡ ἑνότητα τῆς ἀνθρωπότητος θὰ ταυτιστοῦν 
πλήρως19. 

 Μὲ ἐξαίρετο τρόπο παρουσιάζεται ἡ οἰκοδομὴ τῆς ἑνότητος τῆς 
Ἐκκλησίας στὸν «Ποιμένα» τοῦ Ἑρμᾶ μὲ τὴν εἰκόνα τῆς ἀνοικοδομήσεως τοῦ 
Πύργου - Ἐκκλησίας, τόσο στὴν τρίτη Ὅραση ὅσο καὶ στὴν ἐνάτη Παραβολή. 
Ἀκρογωνιαῖος λίθος τοῦ Πύργου εἶναι ὁ Υἱὸς τοῦ Θεοῦ, ὁ “πάσης τῆς κτίσεως 
... προγενέστερος”20 καὶ θεμέλιά του οἱ δίκαιοι, οἱ προφῆτες τοῦ Θεοῦ καὶ 
οἱ “ἀπόστολοι καὶ διδάσκαλοι τοῦ κηρύγματος τοῦ Υἱοῦ τοῦ Θεοῦ”21. Ἡ 
ἀνοικοδόμησή του γίνεται μὲ διαφόρων εἰδῶν λίθους, οἱ ὁποῖοι συμβολίζουν 
τὶς κατηγορίες τῶν πιστῶν, ἄλλοι ἀπὸ τοὺς ὁποίους ταιριάζουν στὴν οἰκοδομὴ 
καὶ ἄλλοι ὄχι. Ὅσοι δὲν ταιριάζουν ὀφείλουν νὰ μετανοήσουν, ὅσο ὅμως 
διαρκεῖ ἡ διαδικασία τῆς ἀνοικοδομήσεως. “Ἐὰν δὲ τελεσθῇ ἡ οἰκοδομή, 
οὐκέτι ἔχουσι τόπον, ἀλλ᾿ ἔσονται ἔκβολοι. Μόνον δὲ τοῦτο ἔχουσι, παρὰ τῷ 
πύργῳ κεῖσθαι”22. Ὅσοι ὅμως πίστεψαν στὸν Κύριο “διὰ τοῦ Υἱοῦ αὐτοῦ ... 
ἔσονται εἰς ἓν πνεῦμα, εἰς ἓν σῶμα”23. 

 Μέτοχοι τῆς ἐν Χριστῷ καὶ ἐν Ἁγίῳ Πνεύματι ἑνότητος τῆς Ἐκκλησίας 
καθίστανται οἱ πιστοὶ μὲ τὴ μετοχή τους στὴν πίστη καὶ τὴ ζωὴ τῆς Ἐκκλησίας, 
μὲ τὴν κατὰ τὸ δυνατὸν πληρέστερη ἐνσωμάτωσή τους στὸ Σῶμα τῆς 
Ἐκκλησίας. Ἔτσι ἡ ἑνότητα τῆς Ἐκκλησίας δὲν παραμένει μιὰ ἁπλὴ θεωρία, 
ἀλλὰ ἀποκτᾶ συγκεκριμένο χαρακτήρα. Εἶναι ἡ ἑνότητα τῆς ἐκκλησιαστικῆς 
πίστεως καὶ ἐμπειρίας, εἶναι ἡ ἑνότητα τῆς λατρευτικῆς - μυστηριακῆς 
ζωῆς, εἶναι ἡ ἑνότητα τῆς ἐκκλησιαστικῆς ἱεραρχίας. Ἡ ἀποκοπὴ ἀπὸ τὴν 

ἡμᾶς ἁγίοις σου Ἀγγέλοις, ἵνα, τῇ παρεμβολῇ αὐτῶν φρουρούμενοι καὶ ὁδηγούμενοι, 
καταντήσωμεν εἰς τὴν ἑνότητα τῆς πίστεως καὶ εἰς τὴν ἐπίγνωσιν τῆς ἀπροσίτου του δόξης”.
18.  ΙΩ. ΚΑΡΜΙΡΗ, Δογματικῆς Τμῆμα Ε›: Ὀρθόδοξος Ἐκκλησιολογία, Ἀθῆναι 1973, σ. 245.
19.  “Die Einheit der Kirche und die Einheit der Menschheit werden erst bei der Vollendung 
des Reiches Gottes vollkommen zusammenfallen und nicht vorher” [J. MEYENDORFF, 
«Einheit der Kirche - Einheit der Menschheit. Einführung in das Hauptproblem von Löwen 
1971», ἐν: Ökumenische Rundschau 21 (1972), σ. 173].
20.  Παραβολὴ Θ’ ΧΙΙ 2, ΕΠΕ 4,552. 
21.   Ἔνθ᾿ ἀνωτ. XV 4, ΕΠΕ 4,460.
22.   Ὅρασις Γ› V 5, ΕΠΕ 4,404.
23.  Παραβολὴ Θ’ ΧΙΙΙ 5, ΕΠΕ 4,556.
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ἑνότητα τῆς πίστεως καὶ τῆς ἐμπειρίας ὁδηγεῖ στὴν αἵρεση καὶ ἡ ἀποκοπὴ 
ἀπὸ τὴν μυστηριακὴ καὶ κανονικὴ ἑνότητα ὁδηγεῖ στὸ σχίσμα. Ἑπομένως, τὰ 
δογματικὰ καὶ τὰ μυστηριακὰ - κανονικὰ ὅρια τῆς Ἐκκλησίας διασφαλίζουν 
τὴν ἑνότητά της. Δὲν ἔχουμε νὰ κάνουμε μὲ μιὰ ἀφηρημένη ἔννοια, ἀλλὰ μὲ 
μιὰ συγκεκριμένη πραγματικότητα, τὴν πραγματικότητα τῆς ὀρθῆς πίστεως 
καὶ τῆς ἐν Χριστῷ ζωῆς. Ἑνότητα τῆς Ἐκκλησίας σημαίνει “εἷς Κύριος, μία 
πίστις, ἓν βάπτισμα” (Ἐφ. δ’ 5). 

Γιὰ τὴ σημασία τῆς ἑνότητος τῆς πίστεως κάνει λόγο ὁ Ἀπόστολος Παῦλος, 
ὅπως εἴδαμε, στὴν πρὸς Ἐφεσίους ἐπιστολή του (δ’ 11-13). Ὁλόκληρος ὁ 
πνευματικὸς ἀγώνας τῶν πιστῶν ἀποσκοπεῖ στὴ μετοχή τους στὴν “ἑνότητα 
τῆς πίστεως καὶ τῆς ἐπιγνώσεως τοῦ υἱοῦ τοῦ Θεοῦ”. Ὁλόκληρη ἡ Ἐκκλησία 
οἰκοδομεῖται πάνω στὴν πέτρα τῆς ὁμολογίας, ὅτι ὁ Ἰησοῦς ὁ Ναζωραῖος 
εἶναι ὁ “Χριστὸς ὁ Υἱὸς τοῦ Θεοῦ τοῦ ζῶντος” (Ματθ. ιστ’ 16). Οἱ Πατέρες 
τῆς Ἐκκλησίας τονίζουν μὲ ἰδιαίτερη ἔμφαση τὴ σημασία τῆς πίστεως γιὰ 
τὴν ἑνότητα τῆς Ἐκκλησίας, ἰδιαιτέρως ὅταν οἱ διάφορες αἱρέσεις ἄρχισαν 
νὰ ἀποτελοῦν ἄμεσο κίνδυνο γιὰ τὴν ἐκκλησιαστικὴ ἑνότητα. Ἔτσι ὁ ἅγιος 
Εἰρηναῖος στὸ κατὰ τῶν αἱρέσεων ἔργο του τονίζει ὅτι “τοῦτο τὸ κήρυγμα 
παρειληφυῖα καὶ ταύτην τὴν πίστην ... ἡ Ἐκκλησία, καίπερ ἐν ὅλῳ τῷ κόσμῳ 
διεσπαρμένη, ἐπιμελῶς φυλάσσει ὡς ἕνα οἶκον οἰκοῦσα ... καὶ γὰρ αἱ κατὰ τὸν 
κόσμον διάλεκτοι ἀνόμοιαι, ἀλλ᾿ ἡ δύναμις τῆς παραδόσεως μία καὶ ἡ αὐτή”24. 
Ὅλες τὶς κατὰ τόπους Ἐκκλησίες τὶς συνδέει ἡ κοινὴ πίστη καὶ ἡ δύναμη τῆς 
κοινῆς παραδόσεως. Ἑνότητα πίστεως, βεβαίως, σημαίνει ταυτοχρόνως καὶ 
ἑνότητα ζωῆς καὶ ἐμπειρίας. Ἐφόσον ὀρθοδοξία καὶ ὀρθοπραξιά δὲν χωρίζονται, 
ἕπεται ὅτι κοινὴ πίστη σημαίνει καὶ κοινὴ ἐκκλησιαστικὴ ἐμπειρία. Ὁ ἅγιος 
Ἰγνάτιος ὁ Θεοφόρος εἶναι σαφής: “Μία προσευχή, μία δέησις, εἷς νοῦς, μία 
ἐλπὶς ἐν ἀγάπῃ, ἐν τῇ χαρᾷ τῇ ἀμώμῳ, ὅ ἐστιν Ἰησοῦς Χριστός, οὗ ἄμεινον 
οὐδέν ἐστιν. Πᾶντες ὡς εἰς ἕνα ναὸν συντρέχετε Θεοῦ, ὡς ἐπὶ ἓν θυσιαστήριον, 
ἐπὶ ἕνα Ἰησοῦν Χριστόν, τὸν ἀφ᾿ ἑνὸς Πατρὸς προελθόντα καὶ εἰς ἕνα ὄντα καὶ 
χωρήσαντα”25. Ἡ πίστη συνδέεται ἄμεσα ἀπὸ τὸν ἱερομάρτυρα ἐπίσκοπο τῆς 
Ἀντιοχείας, ὅπως ἀκριβῶς καὶ στὶς ἐπιστολὲς τοῦ Ἀποστόλου Παύλου, μὲ τὴν 
ἐλπίδα καὶ τὴν ἀγάπη. 

Ἡ ἑνότητα ἐν τοῖς μυστηρίοις ἀποτελεῖ ἐξίσου σημαντικὸ παράγοντα 

24.  ΕΙΡΗΝΑΙΟΥ, Κατὰ αἱρέσεων Ι 10, 2, PG 7Α,552ΑΒ.
25.   Ἰγν. Μαγν. 7,1-2, PG 5,668BC, ΕΠΕ 4,96.
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ἑνότητος. Οἱ πιστοὶ καθίστανται ἓνα Σῶμα συμμετέχοντας στὴν κοινὴ 
προσευχὴ τῆς Ἐκκλησίας, στὴν καθόλου λατρευτική της ζωή, ἀλλὰ κυρίως 
στὰ ἱερὰ Μυστήρια. Ὅσο περισσότερο πραγματοποιεῖται ἡ ἑνότητα τῶν 
πιστῶν μὲ τὴν Κεφαλὴ τῆς Ἐκκλησίας καὶ δι᾿ Αὐτῆς μὲ τὸν Τριαδικὸ Θεό, 
τόσο περισσότερο πραγματοποιεῖται καὶ ἡ ἑνότητα τῶν πιστῶν μεταξύ τους. 
Κι ἀφοῦ μὲ τὴν συμμετοχὴ στὰ Μυστήρια τῆς Ἐκκλησίας ὁ πιστὸς ἔχει τὴν 
δυνατότητα νὰ γίνεται μέτοχος τοῦ Χριστοῦ μαζὶ μὲ ὅλους τοὺς ἁγίους, μ᾿ 
αὐτὴν ἀκριβῶς τὴν συμμετοχή του ἑνώνεται μὲ ὅλους τοὺς ἀδελφούς. Μὲ τὸ 
Μυστήριο τοῦ Βαπτίσματος εἰσέρχεται κανεὶς στὴν ἑνότητα τῆς Ἐκκλησίας 
καὶ μὲ τὸ Μυστήριο τοῦ Χρίσματος γίνεται μέτοχος τῶν κοινῶν χαρισμάτων 
τοῦ Ἁγίου Πνεύματος. Τὸ κατ᾿ ἐξοχὴν Μυστήριο τῆς ἑνότητος, ὅμως, εἶναι 
τὸ Μυστήριο τῆς Εὐχαριστίας. Στὸ Μυστήριο αὐτὸ φανερώνεται ἡ Ἐκκλησία 
ὡς ἑνότητα τῶν πάντων ἐν Χριστῷ καὶ ἐν Ἁγίῳ Πνεύματι, φανερώνεται ὡς 
ἑνότητα οὐρανοῦ καὶ γῆς, ἐπουρανίων καὶ ἐπιγείων. Ἡ ἐπουράνια καὶ ἡ ἐπίγεια 
Ἐκκλησία φανερώνονται στὴ βαθειὰ καὶ ἀδιάσπαστη ἑνότητά τους. Ὅλες οἱ 
ἐπὶ τῆς γῆς τοπικὲς Ἐκκλησίες φανερώνονται ὡς ἕνα Σῶμα. Μὲ τὴν πρόσληψη 
τοῦ Σώματος καὶ Αἵματος τοῦ Χριστοῦ διασφαλίζουν οἱ ἁπανταχοῦ τῆς γῆς 
πιστοὶ τὴν ἑνότητά τους μὲ τὸ καθόλου Σῶμα τοῦ Χριστοῦ, μὲ τὴ Μία, Ἁγία, 
Καθολικὴ καὶ Ἀποστολικὴ Ἐκκλησία ὡς “μέλη ἐκ μέρους” (Α› Κορ. ιβ’ 27). “Εἷς 
ἄρτος, ἓν σῶμα οἱ πολλοί ἐσμεν· οἱ γὰρ πᾶντες ἐκ τοῦ ἑνὸς ἄρτου μετέχομεν” 
(Α› Κορ. ι’ 17). Στὴν ἐν Ἁγίῳ Πνεύματι ἑνότητα τῶν πιστῶν μὲ τὴν πρόσληψη 
τοῦ Σώματος καὶ Αἵματος τοῦ Χριστοῦ ἀναφέρεται μὲ θαυμάσιο τρόπο ἡ 
εὐχὴ τῆς Θείας Λειτουργίας τοῦ Μεγάλου Βασιλείου, ἡ ὁποία ἀκολουθεῖ τὸν 
καθαγιασμὸ τῶν Τιμίων Δώρων: “Ἡμᾶς δὲ πάντας, τοὺς ἐκ τοῦ ἑνὸς Ἄρτου 
καὶ τοῦ Ποτηρίου μετέχοντας, ἑνώσαις ἀλλήλοις, εἰς ἑνὸς Πνεύματος ἁγίου 
κοινωνίαν”, γιὰ νὰ ἀκολουθήσει ἡ ἀναφορὰ σὲ ὅλους τοὺς ἁγίους τοὺς ἀπ᾿ 
αἰῶνος εὐαρεστήσαντες καὶ ὅλους τοὺς δικαίους τοὺς ἐν πίστει τετελειωμένους. 
Ἡ ἐκκλησιαστικὴ ἑνότητα εἶναι πρωτίστως ἑνότητα εὐχαριστιακή, ἀφοῦ ἡ 
καθόλου ζωή της ἐπικεντρώνεται στὸ Μυστήριο τῶν Μυστηρίων ποὺ εἶναι 
ἡ Θεία Εὐχαριστία26. 

26. “Diese Einheit ist weder eine lehrmäßige noch eine theologische, sondern eine 
eucharistische Einheit. Alles kreist um dieses Zentrum, wie die ganze Geschichte um 
das Ereignis der Inkarnation kreist. Alles hat einen Sinn in dieser einen Kirche, da alles 
eucharistisch ist” (N. A. NISSIOTIS, Die Theologie der Ostkirche im ökumenischen Dialog. 
Kirche und Welt in orthodoxer Sicht, Stuttgart: Evangelisches Verlagswerk 1968, σ. 100).
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Θεμελιώδους σημασίας γιὰ τὴν ἑνότητα τῆς Ἐκκλησίας εἶναι μαζὶ μὲ 
τὴν πίστη καὶ τὰ ἱερὰ Μυστήρια καὶ ἡ ἀποστολικὴ Ἱεραρχία, τὸ σύνολο 
τῶν ἐπισκόπων, στὰ πρόσωπα τῶν ὁποίων φανερώνεται ἡ ἐν Χριστῷ καὶ ἐν 
Ἁγίῳ Πνεύματι ἑνότητα τῶν πιστῶν κάθε τοπικῆς Ἐκκλησίας μεταξύ τους 
καὶ μὲ τὶς ὑπόλοιπες τοπικὲς Ἐκκλησίες, μὲ τὴν οἰκουμενικὴ Ἐκκλησία. Ἡ 
ἑνότητα τοῦ συνόλου τῶν κανονικῶν ἐπισκόπων τῶν ἁπανταχοῦ τῆς γῆς 
τοπικῶν Ἐκκλησιῶν ἀποτελεῖ τὴν ἐγγύηση τῆς ἑνότητος τῆς Μιᾶς Καθολικῆς 
Ἐκκλησίας στὴν πορεία της μέσα στὴν Ἱστορία. Ἡ ἀπομάκρυνση ἀπὸ αὐτὴ 
τὴν ἑνότητα τῶν κανονικῶν ἐπισκόπων ὁδηγεῖ σὲ παρασυναγωγὴ ἢ σὲ 
σχίσμα. Τὴν ἀλήθεια αὐτὴ ἀνέπτυξε μὲ ἰδιαίτερη σαφήνεια ὁ ἅγιος Κυπριανὸς 
Καρθαγένης στὸ ἔργο του περὶ τῆς ἑνότητος τῆς Καθολικῆς Ἐκκλησίας, ἀλλὰ 
καὶ στὶς διάφορες ἐπιστολές του, οἱ ὁποῖες ἀναφέρονται στὴν περὶ Ἐκκλησίας 
διδασκαλία. Κατὰ τὸν ἅγιο Κυπριανὸ τὸ ἐπισκοπάτο, τὸ σῶμα δηλαδὴ 
τῶν ἐπισκόπων, εἶναι ἕνα καὶ κάθε ἐπίσκοπος μετέχει αὐτοῦ τοῦ ἑνιαίου 
ἐπισκοπάτου, ὄχι ὡς μέρος ἑνὸς ὅλου, ἀλλὰ ὡς ἔκφραση τοῦ ὅλου27. Ἂς μὴν 
ξεχνοῦμε, ὅμως, ὅτι ὁ ἐπίσκοπος κατανοεῖται στὴν Ὀρθόδοξη Ἐκκλησία 
πρωτίστως ὡς φορέας τῆς ἐκκλησιαστικῆς πίστεως καὶ ὡς ἱερουργὸς τῶν 
Μυστηρίων. Ἔτσι ἡ προτεραιότητα δὲν δίδεται στὴν ἐξωτερικὴ ἑνότητα, 
στὴν ἑνότητα τῶν ὀργανωτικῶν δομῶν καὶ τῶν ποικίλων θεσμῶν, ἀλλὰ στὴν 
ἐσωτερικὴ ἑνότητα, στὴν ἑνότητα ἐν Χριστῷ καὶ ἐν Ἁγίῳ Πνεύματι. 

27 . “Quam unitatem firmiter tenere et vindicare debemus, maxime episcopi, qui in Ecclesia 
praesidemus, ut episcopatum quoque ipsum unum atque indivisum probemus ... Episcopatus 
unus est, cujus a singulis in solidum pars tenetur” (ΚΥΠΡΙΑΝΟΥ ΚΑΡΘΑΓΕΝΗΣ, De 
ecclesiae catholicae unitate V, PL 4,501) = Αὐτὴν τὴν ἑνότητα ὀφείλουμε μὲ σταθερότητα 
νὰ διατηροῦμε καὶ νὰ ὑπερασπιζόμαστε, ἰδίως ἐμεῖς οἱ ἐπίσκοποι, οἱ ὁποῖοι προεδρεύουμε 
τῶν συνάξεων στὴν Ἐκκλησία, γιὰ νὰ ἀποδείξουμε ὅτι τὸ ἐπισκοπικὸ ἀξίωμα εἶναι ἕνα καὶ 
ἀδιαίρετο … Τὸ ἐπισκοπικὸ ἀξίωμα εἶναι ἕνα, κάθε τμῆμα τοῦ ὁποίου κατέχεται ἀπὸ κάθε 
ἕναν ἀπὸ τοὺς ἐπισκόπους μὲ πληρότητα”. Βλ. σχετικῶς ΙΩ. ΖΗΖΙΟΥΛΑ, Ἡ ἑνότης τῆς 
Ἐκκλησίας ἐν τῇ θείᾳ Εὐχαριστίᾳ καὶ τῷ ἐπισκόπῳ κατὰ τοὺς τρεῖς πρώτους αἰῶνας, Ἐν 
Ἀθήναις: Γρηγόρης 1990², σ. 139-140.



Η ΓΛΩΣΣΑ ΤΩΝ ΙΕΡΩΝ ΚΕΙΜΕΝΩΝ
ΚΑΙ ΤΗΣ ΛΑΤΡΕΙΑΣ ΜΑΣ

O
EΛΠΙΔΟΣ ΓΟΥΝΑΡΗ

«Τέκνα μου ἀγαπητά ἐν Χριστῷ, διατηρήσατε γενναίως καί 
ἀτρομήτως τήν ἱεράν ἡμῶν θρησκείαν καί τήν γλῶσσαν 
τῶν πατέρων, διότι ἀμφότερα ταῦτα χαρακτηρίζουσι τήν 
φιλτάτην ἡμῶν πατρίδα καί ἄνευ τούτων τό ἔθνος ἡμῶν 
καταστρέφεται».  Κοσμᾶς ὁ Αἰτωλός.

Ἀναγνωρισμένη ἡ πνευματική, μορφωτική καί αἰσθητική ἀξία τῆς 
ἑλληνικῆς γλώσσας. Οἰκουμενικός ὁ χαρακτήρας τοῦ θείου λόγου. 

Κατά θεία οἰκονομία, «ὅτε ἦλθε τό πλήρωμα τοῦ χρόνου» γιά τή σωτηρία τοῦ 
πεπτωκότος ἀνθρώπου, παγκόσμια γλώσσα ἦταν ἐκείνη, πού εἶχε ἐπί αἰῶνες 
ὑπηρετήσει τίς άνάγκες ἐκφράσεως τοῦ πιό ἐκλεπτυσμένου νοῦ: τοῦ ἕλληνα 
λόγου. Αὐτή ἡ θαυμαστή γιά τή σαφήνεια καί τήν εὐελιξία της γλώσσα ἔγινε 
«τό ὄχημα στό ὁποῖο ἐπέβη ἡ ἄνωθεν σοφία», γιά νά πορευθεῖ πρός τούς 
ἀνθρώπους, πού γεύονταν ἀμήχανοι καί τραγικοί τόν καρπό τῆς ἀρχικῆς 
ἀλογίας τους.

Εἶναι γνωστό ὅτι ἡ ἀλεξανδρινή κοινή διάλεκτος τῶν ἑλληνιστικῶν 
χρόνων εἶχε καταστῆ «lingua franka», μόνη ὁμιλουμένη γλώσσα σέ ὁλόκληρο 
τόν κόσμο ἀπό τό 300 π.Χ. μέχρι καί πέρα ἀπό τό 200 μ.Χ. Ὁ Μέγας 
Ἀλέξανδρος, οἰστρηλατούμενος ἀπό τήν ἰδέα τῆς οἰκουμενικότητας, εἶχε  
ὁραματιστεῖ ἕναν κόσμο ἑνωμένο μέ τό πνεῦμα τῆς Ἑλλάδος καί πίστευε ὅτι 
ἀποστολή του ἦταν νά πραγματοποιήσει τήν ἕνωση αὐτή.

ι
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ ΚΑΙ Η ΑΓΙΑ ΓΡΑΦΗ

Τό 34 μ.Χ. ὁ φοβερός διώκτης τῶν Χριστιανῶν τῆς Παλαιστίνης, ὁ 
ἑλληνοτραφής Σαῦλος ὁ Ταρσεύς καλεῖται ἀπό τόν διωκόμενό του καί τώρα 
«διώκτη του», τόν Ἰησοῦν, ἔξω ἀπό τίς πύλες τῆς Δαμασκοῦ, «τῇ ἑβραῒδι 
διαλέκτῳ», νά γίνει ἀπόστολός Του στά ἔθνη.

Στή β΄ ἀποστολική περιοδεία του, ἡ Οἰκουμένη τόν προσκαλοῦσε φωνῇ 
ἑλληνίδι: «Διαβάς εἰς Μακεδονίαν βοήθησον ἡμῖν». (Πράξ. ιε΄10) 

Κατά τούς τρεῖς πρώτους αἰῶνες, ἡ Ἐκκλησία ἀγωνίζεται νά κερδίσει τή 
νίκη ἀπό ἕνα πλῆθος ἀντιπάλων. Στίς ἀρχές τοῦ 4ου αἰώνα ὁ Χριστιανισμός 
ἀπό διωκόμενος ἔγινε ἐπίσημη θρησκεία τοῦ ρωμαϊκοῦ κράτους. Ὅπως ὡραῖα 
ἔχει λεχθῆ, «τό ὄνειρο τῆς ἑλληνικῆς Παιδείας, τό ὄνειρο τοῦ Ἀλεξάνδρου 
καί τῶν Ρωμαίων τό πραγματώνει ὁ Χριστιανισμός. Προβάλλει τόν 
ἄνθρωπο στήν παγκοσμιότητά του. Μιά παγκοσμιότητα ὄχι πολιτική οὔτε 
λογική ἀλλά πνευματική.  Ἔπαθλό του ὁρίζει νά κερδίσει τή βασιλεία τῶν 
Οὐρανῶν»1.

Ἡ Κοινή, μέ τή χρησιμοποίησή της γιά τήν καταγραφή τοῦ λόγου 
τοῦ Θεοῦ, μετά τίς ἀλλεπάλληλες μεταφράσεις της σέ πλῆθος γλῶσσες 
καί διαλέκτους τῆς γῆς, ἔγινε ἔμμεσα πανανθρώπινη. Ἀπόδειξη τῆς 
λειτουργικότητάς της εἶναι τό ὅτι τό κήρυγμα, ἡ κατηχητική διδασκαλία 
στίς σχολές Ἀλεξανδρείας, Ἀντιοχείας, Ἱεροσολύμων καί Καισαρείας τῆς 
Παλαιστίνης καί ἡ ἀλληλογραφία τῶν τοπικῶν ἐκκλησιῶν ἐγίνετο ἑλληνιστί 
ἀπό τούς ἀποστολικούς χρόνους μέχρι τό τέλος τοῦ δευτέρου αἰώνα, ὁπότε 
ἔγινε καί ἡ μετάφραση τῆς ἑλληνικῆς ἁγίας Γραφῆς σέ ἄλλες γλῶσσες.2

Η ΓΛΩΣΣΑ ΤΗΣ ΚΑΙΝΗΣ ΔΙΑΘΗΚΗΣ

Οἱ συγγραφεῖς τῆς Καινῆς Διαθήκης, πού «παρουσιάζονται χρησιμο-
ποιήσαντες μετ’ ἐνστικτώδους ἀκριβείας λέξεις, ὅρους, ἐκφράσεις, ἐννοίας 
κατά τρόπον βιβλικόν καί ἀπαράμιλλον, ὥστε νά μεταδίδουν ἀβιάστως 
τήν θεϊκήν δύναμιν τῆς διδασκαλίας των εἰς τάς ψυχάς τῶν ἀναγνωστῶν 
των», διαφέρουν μεταξύ τους ὡς πρός τό ὕφος καί τόν ἰδιαίτερο σκοπό τῆς 
συγγραφῆς τους.
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Ἡ γλώσσα τοῦ «κατά Μᾶρκον» εὐαγγελίου εἶναι ἡ ἁπλούστερη τῶν 
εὐαγγελίων. Τό ὕφος χαρακτηρίζεται ἀπό περιγραφικότητα καί ἐπαναληπτικά 
σχήματα. Ὁ Ματθαῖος χρησιμοποιεῖ ἐπίσης ἁπλή καί ἀνεπιτήδευτη γλώσσα. 
Τόν διακρίνει ἕνα εἶδος φυσικῆς ρητορείας, πού ἐμφανίζεται σέ ρυθμικές 
προτάσεις καί στροφές καί στήν καθ’ ὁμάδες παρουσίαση τῶν λόγων τοῦ 
Κυρίου.

Ἡ ἑλληνικὴ γλώσσα τοῦ «κατά Λουκᾶν» εὐαγγελίου καί τοῦ ἔπους τῆς 
πρώτης Ἐκκλησίας, τῶν «Πράξεων τῶν Ἀποστόλων», ἀνήκουν στήν πιό 
καλλιεργημένη μορφή λόγου, πού ἀπαντᾶται στήν Καινή Διαθήκη. Τό λεπτό 
φιλολογικό της ὕφος διαφαίνεται ἰδιαίτερα στούς προλόγους, στήν ὁμιλία 
τοῦ ἀποστόλου Παύλου στόν  Ἄρειο Πάγο (Πραξ. ιζ΄ 22) καί στίς δημηγορίες 
του, ὅπως ἐκείνη ἐνώπιον τοῦ βασιλέως Ἀγρίππα (Πραξ. κς΄ 2-23). Στήν 
ἑλληνικότατη γραφίδα τοῦ ἱεροῦ Λουκᾶ ὀφείλομε καί τή θαυμάσια μακρά 
διήγηση τοῦ ναυαγίου τοῦ Ἀποστόλου, πού ἐντυπωσιάζει γιά τήν ἄνεση τῆς 
περιγραφῆς καί τήν ἄριστη ψυχογραφία. Θαυμάζει κανείς τή χάρη, μέ τήν 
ὁποία ὁ Λουκᾶς,  «ὁ ἰατρός ὁ ἀγαπητός», ὁ στοργικός συνέκδημος, διαγράφει 
τήν ἡγετική προσωπικότητα τοῦ ὑποδίκου Παύλου, πού,  ἐνῶ εἶναι δέσμιος, 
σώζει διακόσιες ἑβδομήντα ἕξι ψυχές.

Ὑποβλητικό καί  καί ἄκρως συγκινητικό τό κείμενο τοῦ ἀποχωρισμοῦ τοῦ 
μεγάλου Ἀποστόλου ἀπό τούς ἐπισκόπους στήν παραλία τῆς Μιλήτου. Σ’ αὐτό 
μᾶς παραδίδεται καί ὁ ἀθησαύριστος ἀπό τούς Εὐαγγελιστάς μακαρισμός τοῦ 
Ἰησοῦ: «ὅτι αὐτός εἶπε μακάριόν ἐστι μᾶλλον διδόναι ἤ λαμβάνειν» (Πράξ. κ΄ 
36).

Τό  ὑψηλό καί ποιητικό ὕφος τοῦ τετάρτου Εὐαγγελιστοῦ, τοῦ Ἰωάννου, 
πηγάζει ἀπό τά προσωπικά του βιώματα μέ τόν Ἰησοῦ, καθώς καί ἀπό τήν 
μακροχρόνια ζωή του στούς κόλπους τῆς πρώτης Ἐκκλησίας τοῦ Χριστοῦ. 
Στίς ἐπιστολές του ὁ λόγος καταυγάζεται ἀπό τή λάμψη τῆς ἀγάπης τοῦ Θεοῦ 
καί τοῦ ἀνθρώπου: «ἡμεῖς ἀγαπῶμεν αὐτόν ὅτι αὐτός πρῶτος ἠγάπησεν ἡμᾶς» 
(Ἰω.δ’19).

Ἡ ἐκπληκτική ἀπόδοση τῆς ἀρχιερατικῆς προσευχῆς, ἀναμφίβολα, 
μεταρσιώνει βιωματικά τήν ψυχή τού κάθε πιστοῦ στούς οὐράνιους κόσμους 
τῆς ἀγάπης τοῦ Χριστοῦ.  «...πάτερ ἅγιε, τήρησον αὐτοὺς ἐν τῷ ὀνόματί σου 
ᾧ δέδωκάς μοι, ἵνα ὦσιν ἓν καθὼς ἡμεῖς.  ὅτε ἤμην μετ' αὐτῶν ἐν τῷ κόσμῳ, 
ἐγὼ ἐτήρουν αὐτοὺς ἐν τῷ ὀνόματί σου· οὓς δέδωκάς μοι ἐφύλαξα, καὶ οὐδεὶς 
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ἐξ αὐτῶν ἀπώλετο εἰ μὴ ὁ υἱὸς τῆς ἀπωλείας, ἵνα ἡ γραφὴ πληρωθῇ.  νῦν δὲ 
πρὸς σὲ ἔρχομαι, καὶ ταῦτα λαλῶ ἐν τῷ κόσμῳ ἵνα ἔχωσι τὴν χαρὰν τὴν ἐμὴν 
πεπληρωμένην ἐν αὐτοῖς.  ἐγὼ δέδωκα αὐτοῖς τὸν λόγον σου, καὶ ὁ κόσμος 
ἐμίσησεν αὐτούς, ὅτι οὐκ εἰσὶν ἐκ τοῦ κόσμου, καθὼς ἐγὼ οὐκ εἰμὶ ἐκ τοῦ 
κόσμου. οὐκ ἐρωτῶ ἵνα ἄρῃς αὐτοὺς ἐκ τοῦ κόσμου, ἀλλ' ἵνα τηρήσῃς αὐτοὺς 
ἐκ τοῦ πονηροῦ.  ἐκ τοῦ κόσμου οὐκ εἰσί, καθὼς ἐγὼ ἐκ τοῦ κόσμου οὐκ εἰμί. 
ἁγίασον αὐτοὺς ἐν τῇ ἀληθείᾳ σου· ὁ λόγος ὁ σὸς ἀλήθειά ἐστι. καθὼς ἐμὲ 
ἀπέστειλας εἰς τὸν κόσμον, κἀγὼ ἀπέστειλα αὐτοὺς εἰς τὸν κόσμον.  καὶ ὑπὲρ 
αὐτῶν ἐγὼ ἁγιάζω ἐμαυτόν, ἵνα καὶ αὐτοὶ ὦσιν ἡγιασμένοι ἐν ἀληθείᾳ.  Οὐ 
περὶ τούτων δὲ ἐρωτῶ μόνον, ἀλλὰ καὶ περὶ τῶν πιστευσόντων διὰ τοῦ λόγου 
αὐτῶν εἰς ἐμέ,  ἵνα πάντες ἓν ὦσι, καθὼς σύ, πάτερ, ἐν ἐμοὶ κἀγὼ ἐν σοί, ἵνα καὶ 
αὐτοὶ ἐν ἡμῖν ἓν ὦσιν, ἵνα ὁ κόσμος πιστεύσῃ ὅτι σύ με ἀπέστειλας.  καὶ ἐγὼ 
τὴν δόξαν ἣν δέδωκάς μοι δέδωκα αὐτοῖς, ἵνα ὦσιν ἓν καθὼς ἡμεῖς ἕν ἐσμεν,  
ἐγὼ ἐν αὐτοῖς καὶ σὺ ἐν ἐμοί, ἵνα ὦσι τετελειωμένοι εἰς ἕν, καὶ ἵνα γινώσκῃ 
ὁ κόσμος ὅτι σύ με ἀπέστειλας καὶ ἠγάπησας αὐτοὺς καθὼς ἐμὲ ἠγάπησας.  
πάτερ, οὓς δέδωκάς μοι, θέλω ἵνα ὅπου εἰμὶ ἐγὼ κἀκεῖνοι ὦσι μετ' ἐμοῦ, ἵνα 
θεωρῶσι τὴν δόξαν τὴν ἐμὴν ἣν δέδωκάς μοι, ὅτι ἠγάπησάς με πρὸ καταβολῆς 
κόσμου...» (Ιω. ιζ. 11 – 24).

Ἡ Ἀποκάλυψις μᾶς προσκαλεῖ στόν χῶρο τοῦ μυστηρίου καί τῆς προ-
φητείας. Ὁ Ἀπόστολος βλέπει σάν σέ ὀθόνη καί καταγράφει: «Ἐγενόμην ἐν 
τῇ νήσῳ τῇ καλουμένῃ Πάτμῳ…» (Ἀποκ α΄9 ). Καί ἀσφαλῶς μᾶς ἀφήνει τό 
διαχρονικό καί ὑπέροχο μήνυμα: «γίνου πιστὸς ἄχρι θανάτου, καὶ δώσω σοι 
τὸν στέφανον τῆς ζωῆς» (Ἀποκ. β΄ 10)

Στή γλωσσική ἰδιομορφία τῶν έπιστολῶν τοῦ ἀποστόλου Παύλου 
διακρίνεται ἡ ἄριστη γνώση τῆς ἀρχαίας ἑλληνικῆς γλώσσας, ἡ εὐρύτητα 
τοῦ πνεύματός του, τό λυτρωτικό του βίωμα, ὁ πύρινος ζῆλος του γιά τή 
διάδοση τοῦ Εὐαγγελίου τοῦ Χριστοῦ. Γνώστης τῆς ἀρχαίας γραμματείας 
δημιουργεῖ νέες λέξεις καί φράσεις γιά νά ἐκφράσει τίς πύρινες γλῶσσες 
τοῦ θείου Πνεύματος. Ἔτσι «λέξεις, ἀντιλήψεις καί θεωρεῖαι προέρχονται 
ἀπό τόν κόσμο τῶν πεποιθήσεων καί παραστάσεων τοῦ Παύλου, ὅπως οἱ 
ἑλληνικοί ὅροι εὐσέβεια, σωφροσύνη, ἐπιφάνεια, φιλανθρωπία, σωματική 
γυμνασία».4

Τό ἑλληνικό ὕφος καί λεξιλόγιο, οἱ ποιητικές ἀκόμα ἐκφράσεις 
χαρακτηρίζουν τήν πρός Ἑβραίους, τήν τοῦ Ἰακώβου καί  τή Β΄ Πέτρου 
ἐπιστολή. 
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ΣΤΗΝ ΕΡΜΗΝΕΙΑ ΤΩΝ ΘΕΙΩΝ ΓΡΑΦΩΝ

Βαθεῖς γνῶστες τῆς ἀρχαιοελληνικῆς γραμματείας οἱ Ἕλληνες Πατέρες 
καί κυρίως οἱ Τρεῖς Ἱεράρχες μελέτησαν ἐπισταμένως  τό θεολογικό 
περιεχόμενο τῶν θείων Γραφῶν, συνιστώντας καί τή γλωσσική ἐπεξεργασία 
του. Κατά τόν καθηγητή Μ. Σιώτη, «διά τῆς ἑρμηνείας τῶν Τριῶν  Ἱεραρχῶν 
ἡ Ἑλλάς ἔδωκε τό πνευματικόν αὐτῆς «παρών» κατά τήν λαμπροτέραν 
ἐκείνην στιγμήν, κατά τήν ὁποίαν ἐσφυρηλατεῖτο ὁ ἀμετάπτωτος 
οἰκουμενικός χαρακτήρ τοῦ Χριστιανισμοῦ καί ἠνοίγετο ὁ μετά τοῦ ἔξω 
κόσμου διάλογος τῆς Ὀρθοδοξίας».5 

Οἱ Ἕλληνες Πατέρες τῶν πρώτων αἰώνων, ἀφοῦ ὁριοθέτησαν τή στάση 
τοῦ Χριστιανισμοῦ ἀπέναντι τῆς θύραθεν σοφίας, χρησιμοποίησαν τόν 
ἑλληνικό λόγο, σέ μιά θαυμαστή ἔξαρση χριστιανικῆς ἐλευθερίας, στή 
διακονία τῆς ἀληθινῆς πίστεως, ἐπαναβεβαιώνοντας τήν ἀρχική ἐκλογή τῆς 
θείας Προνοίας. 

Χαρακτηριστική ἡ περίπτωση τοῦ ἁγίου Γρηγορίου τοῦ Θεολόγου. 
Ἡ Ἑλλάς ὡς πολιτιστική καί πνευματική παρουσία ἦταν ἡ ἀγάπη του 
(«Ἑλλάς, ἐμή φίλη»), ἀλλά ὁ ἀρχαιοελληνικός κόσμος δέν τόν ἀπορρόφησε. 
Ὁ Γρηγόριος ὑπῆρξε ὁ πατήρ τῆς Ἑκκλησίας, πού συνδύασε ἁρμονικά τήν 
ἀποδοχή τῆς ἑλληνικῆς κληρονομίας καί τήν ἀφιέρωση στό θρίαμβο τῆς νέας 
πίστεως. Ἐπιδέξιος χειριστής τοῦ ἑλληνικοῦ λόγου καλλιέργησε ὅλα τα εἴδη 
του μὲ θαυμαστές ἐπιδόσεις στή ρητορική, τήν ποίηση, τήν ἐπιστολογραφία, 
στή διάρκεια ἑνός βίου πολυκύμαντου, πού ἀνάγκασε πολλές φορές  τήν 
εὐγενική καί εὐαίσθητη ψυχή του νά ἐκχυθῆ πρός τόν Κύριο, μέ τρόπο 
πού μόνο ἡ εὐαισθησία τῆς ἑλληνικῆς συντάξεως  μποροῦσε νά ἀποδώσει 
προσδίδοντας μιά ἀφιέρωση, πού νικάει ὅλους τούς ἀνθρώπινους πειρασμούς: 
«ἐρῶ λόγον θρασύν, ἀλλ’ ὅμως ἐρῶ˙ εἰ μή σός ἤμην, ἠδίκημαι, Χριστέ μου»! 
Ἀποθησαυρισμένοι στή συγγραφή του καί λυρικότατοι ὕμνοι σάν ἐκεῖνον 
στήν εἰρήνη, γιά χάρη τῆς ὁποίας θυσίασε τόν πατριαρχικό θρόνο: «Εἰρήνη 
φίλη, τό γλυκύ καί πρᾶγμα καί ὄνομα, ὅ νῦν ἔδωκα τῷ λαῷ καί ἀντέλαβον 
(…). Εἰρήνη φίλη, τό παρά πάντων μέν ἐπαινούμενον ἀγαθόν, ὑπ΄ ὀλίγων 
δέ φυλασσόμενον, ποῦ πότε ἀπέλιπες ἡμᾶς, τοσοῦτος ἐξ οὗ χρόνος ἤδη, καί 
πότε ἐπανήξεις ἡμῖν;».6 

Ὁ μέγας, ἐπίσης, συμφοιτητής καί φίλος τοῦ Γρηγορίου, ὁ πολύς Βασίλειος 
μᾶς πείθει ὅτι ἡ «θύραθεν παιδεία» εἶναι ὁ στολισμός τῆς ἀληθείας. Ἀρετή 
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τοῦ δέντρου εἶναι, λέγει, οἱ ὥριμοι καρποί, ἀλλά «φέρει τινά κόσμον καί 
φύλλα περισειόμενα».7

ΣΤΗ ΔΙΑΤΥΠΩΣΗ ΤΟΥ ΔΟΓΜΑΤΟΣ

 Ὅταν κατέπαυσαν οἱ ἐξωτερικοι διωγμοί, πού κράτησαν τήν Ἐκκλησία σέ 
ἡρωικό ὕψος, ἡ διδασκαλία καί τό κήρυγμα στρέφουν ἐπίμονα τήν προσοχή 
τῶν πιστῶν στόν ἔσω ἄνθρωπο. Ἤδη ὅμως ἔχουν ἐμφανισθῆ οἱ πρῶτες 
αἱρέσεις, πού κάνουν ἔντονη τήν ἀνάγκη τῆς διατυπώσεως τοῦ «ὀρθῶς 
δοκεῖν», τῆς Ὀρθοδοξίας. Τό μεγάλο αὐτό ἔργο συντελέστηκε κυρίως στήν 
ἑλληνική Ἀνατολή, μέ ὄργανο πάλι τόν ἑλληνικό λόγο, γνήσιο ἀπείκασμα 
τοῦ ἑλληνικοῦ χαρακτήρα, πού ἔχει πανάρχαιο γνώρισμα τόν λόγο καί τόν 
ἀντίλογο, πού μὲ τήν ἀσίγαστη  ἀντίθεσή τους εἶχαν σφυρηλατήσει στήν 
περιοχή αὐτή «πνεῦμα ὀξύ ἀλλά καί εὐέλικτο, λεπτό καί διεισδυτικό, ἱκανό 
νά συλλαμβάνει τίς γενικές γραμμές, ἀλλά καί νά μή παρασύρεται ἀπό τή 
γοητεία τῶν γενικεύσεων, νά εἶναι πολύπλευρο, νά ἱκανοποιεῖται δύσκολα» 
καί συνεχές μέλημά του νά εἶναι ἡ ζήτηση «τοῦ ἀμείνονος».

Θαυμάζομε τή δυνατότητα τοῦ ἑλληνικοῦ λόγου νά διασφαλίζει τήν 
Ὀρθοδοξία μέ τήν ἄρνηση τῆς προσθήκης ἀκόμα καί ἑνός «ἰώτα», ὅπως 
συνέβη μέ τή θεολογική διατύπωση τοῦ Μεγάλου Ἀθανασίου περί ἰσοτιμίας 
Υἱοῦ καί Πατρός, ὅταν ἀπέρριπτε τό «ὁμοιούσιον» καί ἀγωνιστικῶς ἐπέμενε 
στό  «ὁμοούσιον». 

Παράδειγμα καί ἡ περίπτωση τῶν δύο ἀριστοτελικῶν ἐννοιῶν 
«συναριθμούμενον» καί «ὑπαριθμούμενον», πού θά παραλάβει ὁ μέγας 
Βασίλειος γιά νά ἀναπτύξει τίς ὀρθόδοξες ἀπόψεις γιά τήν Ἁγία Τριάδα.

Κατά τόν Ἅγιο τό ἰδιαίτερο χαρακτηριστικό τῶν θείων ὑποστάσεων 
εἶναι ὅτι οἱ δύο ἀπό αὐτές (Υἱός καί Πνεῦμα) προέρχονται ἀπό μία τρίτη. 
Ἡ ἰδιότητα τῶν προσώπων εἶναι ὅτι τό ἕνα εἶναι Πατήρ, τό ἄλλο Υἱός καί 
τό ἄλλο Ἅγιο Πνεῦμα.8 Οἱ τρεῖς ὑποστάσεις, ὅμως, δέν εἶναι τρεῖς ἀρχές. Ἄν 
ἦταν ἔτσι, θά εἴχαμε πολυθεϊσμό, ἐκεῖνο δηλαδή πού πάνω  ἀπ’ ὅλα ἔρχεται νά 
ἀντικρούσει ὁ Χριστιανισμός. Ἡ θεία ἐνέργεια εἶναι μία καί μόνη. Ἑπομένως 
οἱ τρεῖς ὑποστάσεις εἶναι ὁμότιμες ἐκφάνσεις τοῦ ἑνός Θεοῦ, καί γιά αὐτό 
«συναριθμοῦνται». Μόνο ἔτσι δέν διασαλεύεται «τό εὐσεβές τῆς μοναρχίας 
δόγμα».
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Ἡ καθαρότης, ἡ διαύγεια καί ἡ ἀκρίβεια ἀλλά καί τό ὕψος στό ὁποῖο 
αἴρεται ὁ ἑλληνικός λόγος, ὥστε ἀπό τέλειος ἀνθρώπινος νά ἀναδεικνύεται 
ἀκραιφνῶς θεῖος, διαυγάζει τόν νοῦ μας γιά τή σύλληψη τῆς μοναδικῆς 
ἀληθείας, ὅταν ὁ ἅγιος Πατήρ διευκρινίζει: «Οὐ γάρ κατά σύνθεσιν 
ἀριθμοῦμεν, ἀφ’ ἑνός εἰς πλῆθος ποιούμενοι τήν προσαύξησιν. Θεόν γάρ 
ἐκ Θεοῦ προσκυνοῦντες καί τό ἰδιάζον τῶν ὑποστάσεων ὁμολογοῦμεν, καί 
μένομεν ἐπί τῆς μοναρχίας (…). Ὥστε κατά μέν τήν ἰδιότητα τῶν προσώπων 
εἷς καί εἷς, κατά δέ τό κοινόν τῆς φύσεως ἕν οἱ ἀμφότεροι» καί ἑπομένως 
«ἡμεῖς τοῖς μέν ὁμοτίμοις φαμέν τήν συναρίθμησιν πρέπειν τοῖς δέ πρός τό 
χεῖρον παρηλλαγμένοις τήν ὑπαρίθμησιν».

Βεβαιώνεται ἔτσι ὅτι οἱ «κλασσικοί Πατέρες» δέν χρησιμοποίησαν τήν 
ἑλληνική τους παίδευση γιά τήν ἐγκόσμια ματαιοδοξία. Δέν μιμήθηκαν 
τίς ἑλκυστικές λογικές πλοκές τῶν σοφιστῶν «παίζοντες ἐν λόγοις καί 
ψελλίζοντες τά τῶν μειρακίων», ἀλλά ἔδιδαν «τῷ Λόγῳ τούς λόγους»9 καί 
προσέφεραν στήν Ἐκκλησία «ἁπλᾶ καί σαφῆ καί εὐμνημόνευτα ρήματα», 
σύμφωνα πάντοτε μέ τόν θεῖο χαρακτήρα τῶν Γραφῶν.                               

ΣΤΗ ΘΕΙΑ ΛΑΤΡΕΙΑ

Θαυμαστός καί μυστικός ὁ πολύ γνωστός καί συνάμα ἄγνωστός μας 
κόσμος τῆς θείας λατρείας. Οἱ πρῶτοι χριστιανικοί ὕμνοι εἶναι γραμμένοι 
στήν Κοινή, γι’ αὐτό τά μέτρα τους εἶναι τονικά καί ὄχι προσωδιακά.  

Ὑπάρχουν λειτουργικοί καί εὐχαριστηριακοί ὕμνοι ἀπό τόν 2ο καί 3ο αἰ. 
Ἀρχαιοτάτη παράδοση ἐντοπίζει σ’ αὐτή τήν ἐποχή τόν γνωστότατο λυχνικό 
ὕμνο «φῶς ἱλαρόν». Ἀλήθεια, πόσο οἱ ἀρχαῖοι Ἕλληνες ἀγαποῦσαν τό φῶς 
καί πόση θλίψη διαποτίζει τίς ὡραῖες μορφές τους στά ἐπιτύμβια ἀνάγλυφα 
γιά τή χαμένη χαρά τοῦ ἥλιου! Τάχα νά ἀκοῦν τό «Υἱέ Θεοῦ, ζωήν ὁ διδούς»;

Σύγχρονος εἶναι καί ὁ τρισάγιος ὕμνος. Γενικά ἡ κατάσταση διωγμοῦ τῆς 
πρώτης Ἐκκλησίας δέν ἐπέτρεψε τή μεγάλη ἀνάπτυξη ὕμνων. Γι΄ αὐτό λέγεται 
ὅτι ἡ ὑμνογραφία εἶναι γέννημα τοῦ ἑλληνόφωνου Χριστιανισμοῦ, πού ἄνθισε 
μόλις μετά τόν 4ο αἰώνα μ.Χ.

Καί στήν περίπτωση αὐτή ὁ ἑλληνικός λόγος ὑπηρέτησε τήν 
αἰσθαντικότητα ταλαντούχων Χριστιανῶν, τήν εὐκολότερη διάδοση τῆς 
διδασκαλίας τῆς Ἐκκλησίας μέσα ἀπό τίς ποιητικές μορφές, καθώς καί τήν 
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ἀντίκρουση τῶν αἱρετικῶν, πού πρῶτοι χρησιμοποίησαν τήν ποίηση γιά τήν 
προβολή τῆς πλάνης τους.

Κέντρο τῆς ὀρθόδοξης λατρείας εἶναι ἡ θεία Λειτουργία, μέ τίς 
κατανυκτικότατες εὐχές, τίς ποιητικές ἐκφωνήσεις καί τό ὑμνολογικό μέρος. 
Ἀξιοπαρατήρητη ἡ δωρικότητα καί ἡ τελειότητα γενικά τῆς θείας Λειτουργίας. 

Οἱ ἀκολουθίες τῶν ἑπτά μυστηρίων, καθώς καί ἕνα πλῆθος ἄλλων 
ἀκολουθιῶν μέ ὕμνους καί εὐχές, διακρίνονται ἀπό  ποιητική διάθεση. Ἐπίσης  
τά συνοδικά, τά κανονιστικά καί τά συμβολικά κείμενα τῆς Ἐκκλησίας εἶναι 
διατυπωμένα στήν ἑλληνική γλώσσα.

Ἐκτενής λόγος μπορεῖ νά γίνει γιά τήν ἐπίδραση, πού ἄσκησε στούς 
χριστιανικούς αἰῶνες πάνω σέ ἑκατομμύρια ψυχές ὀρθοδόξων ἀλλά καί 
ἑτεροδόξων, μέσα στίς καντηλοφώτιστες ἀγρυπνίες τῆς Ὀρθοδοξίας, ἡ 
ἑλληνόφωνη  λειτουργική  ποίηση καί πράξη.

Ἰδιαίτερα ἔχει μελετηθεῖ ἡ μορφωτική καί αἰσθητική ἀξία τοῦ Τριωδίου, 
«διά τόν σπάνιον συνδυασμόν καί τήν ἐναρμόνησιν τῶν ἀντιθέτων. 
Τῆς οἰκειότητας καί τοῦ βαθέως σεβασμοῦ, τῆς κοινωνικότητος και τῆς 
ἀτομικότητος, τοῦ εὐλήπτου καί τοῦ μυστηρίου, τοῦ φυσικοῦ καί τοῦ 
ὑπερφυσικοῦ, τῆς ζωῆς τῆς ἐγκοσμίου καί τῆς ζωῆς τῆς ἐπουρανίου». Σ’ αὐτήν 
ἑνώνονται θαυμαστά «Θεός καί ἄνθρωπος, οὐρανός καί γῆ, αἰωνιότης καί 
χρόνος, παρελθόν καί παρόν, παρόντα καί ἔσχατα, χάρις καί φύσις, πνεῦμα 
καί σάρξ, οὐράνιοι ἐλπίδες καί γήινα ἐνδιαφέροντα (…), παιδική ἁπλότης 
καί φιλοσοφικόν βάθος (…), κραυγαί θλίψεως καί ὕμνοι χαρᾶς, πένθος καί 
ἀγαλλίασις».10 

 

ΕΛΛΗΝΟΓΛΩΣΣΗ ΘΕΙΑ ΛΑΤΡΕΙΑ ΚΑΙ ΕΛΛΗΝΟΡΘΟΔΟΞΟ ΗΘΟΣ

Ἡ Ἱστορία τοῦ Ἔθνους μας μπορεῖ νά μαρτυρήσει γιά τήν ἐπίδραση τῆς 
λατρευτικῆς ζωῆς στή διαμόρφωση τοῦ ἑλληνορθόδοξου ἤθους σέ ἐποχές 
ἀκμῆς, ὅπως τοῦ Βυζαντινοῦ Ἑλληνισμοῦ, ἀλλά καί δοκιμασίας, ὅπως τῆς 
Τουρκοκρατίας, ὁπότε ἡ Μεγάλη Ἐκκλησία ζοῦσε τήν «κεκρυμμένη» της ζωή 
στήν αἰχμαλωσία.

Στά σχολεῖα, πού κατά κανόνα λειτουργοῦσαν ὑπό τήν αἰγίδα τῆς 
Ἐκκλησίας, τά κύρια ἀναγνωστικά βιβλία ἦταν τά λειτουργικά "ΟΚΤΩΗΧΟΣ", 
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"ΨΑΛΤΗΡΙΟ", "ΩΡΟΛΟΓΙΟ" κ.λ.π. Ἄς σημειωθεῖ ἀκόμη ὅτι ἀπαραίτητη 
προϋπόθεση γιά τήν ἐκλογή διδασκάλου ἦταν νά διακρίνεται γιά τό ὀρθόδοξο 
ἦθος, τήν ἐκκλησιαστική του συνείδηση και, βέβαια, καί τήν ἑλληνομάθειά 
του.11 

Καί ἦλθε ἡ ὥρα πού ὁ ἅγιος Κοσμᾶς ὁ Αἰτωλός, ὁ ἐθναπόστολος, 
συνεπαρμένος ἀπό τό χρέος ἀπέναντι στό Γένος ἔδραμε ἀπό τήν κορυφή 
Ἄθω στό ψηλαφητό σκοτάδι τῆς σκλαβιᾶς νά πεῖ στούς ραγιάδες τό πιό 
προοδευτικό κήρυγμα στή γλώσσα πού κατανοοῦσαν: «Πρέπει νά στερεώνετε 
σχολεῖα ἑλληνικά καί νά φωτίζονται οἱ ἄνθρωποι, διότι διαβάζοντας τά 
ἑλληνικά, τά ηὗρα ὅπου λαμπρύνουν καί φωτίζουν τόν νοῦν τοῦ μαθητοῦ 
ἀνθρώπου... ».

Καί τό ρακένδυτο ἔθνος ἔκανε τή θυσία του καί δέν γνώρισε τήν 
καταστροφή. Ὁ Ἀθανάσιος Κομνηνός - Ὑψηλάντης, στό χρονικό «τά μετά 
τήν Ἅλωση», γραμμένο τόν 18ο αἰ., ἀφηγεῖται, ὡς αὐτόπτης μάρτυς, ὅτι μιά 
μέρα μετρήθηκαν στην αγορά τοῦ Καῒρου τριάντα χιλιάδες γλῶσσες Ρωμηῶν, 
πού ἐπέμεναν, παρά τήν ἀπαγόρευση τῶν Ἀρχῶν νά μιλοῦν ἑλληνικά. Ἱερές 
γλῶσσες τῶν Ἑλλήνων, πού μέσα στούς σκοτεινούς καί βουβούς αἰῶνες 
διατράνωναν τήν ἀπόφαση τῆς καρδιᾶς! 12

Μετά τήν ἐθνική ἀνάσταση, αὐτήν, τήν πληρωμένη μέ αἷμα γλώσσα, 
δούλευαν μέρα καί νύχτα, μέ τριμμένα ρούχα, οἱ πεζογράφοι καί οἱ ποιητές ὄχι 
μόνο γιά νά ὀργανώσουν τό κράτος καί νά ἀντικρούσουν τόν Φαλμεράιερ, 
ἀλλά καί γιά νά ἀπαντήσουν στόν Ρενάν, «φοβούμενοι μή ἡ παφλάζουσα 
τότε στήν Εὐρώπη ἀθεϊστική παλίρροια εἰσρεύσῃ καί στήν Ἑλλάδα»13

Καί μετά τήν ἧττα τοῦ 1897 παπάδες καί δεσποτάδες, δάσκαλοι καί 
δασκαλίτσες ἀκολουθώντας τον δρόμο τοῦ χρέους καί τῆς τιμῆς σφάζονταν 
καί δολοφονούνταν ἀπό τούς Κομιτατζῆδες γιά νά ἐξακολουθήσουν οἱ 
Ἑλληνες τῆς Μακεδονίας νά μιλοῦν ἑλληνικά.14  Γιατὶ ἡ γλῶσσα εἶναι ἡ 
ἔκφραση τῆς ψυχής τοῦ λαλοῦντος καί ὁ καθρέπτης τοῦ πολιτισμοῦ του!

                                                              

ΕΠΙΛΟΓΟΣ

Περαίνοντας τὸ σύντομο αὐτὸ δοκίμιο γιὰ τὴ γλώσσα τῶν ἱερῶν 
κειμένων καὶ τῆς  λατρείας μας κρίναμε εὔλογο νὰ παραθέσουμε καὶ τὴ 
γνώμη τοῦ ἀειμνήστου καθηγητῆ τῆς κλασσικῆς φιλολογίας Κωνσταντίνου 
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Βουρβέρη, προκειμένου νὰ τεκμηριώσουμε καὶ μὲ τὶς «θύραθεν» γνῶμες τὶς 
ἀπόψεις μας  γιὰ τὸ κάλλος καὶ τὴ ῥώμη τῆς ἀρχαίας ἑλληνικῆς γλώσσας.  

«... ἡ ἑλληνικὴ γλῶσσα εἶναι τὸ θαῦμα τῶν θαυμάτων! Θαῦμα 
εὐκινησίας, εὐκαμψίας καὶ κομψότητος, θαῦμα πλούτου καὶ λεπτότητος 
ἐκφραστικῶν μορφῶν, αὐτὴ καθ’ ἑαυτὴν πνεῦμα καὶ συγχρόνως μέσον 
πνευματικόν, ἐξυπηρετοῦν ὅλας τάς ἀποκαλυπτικὰς ἀποχρώσεις καὶ ὅλας 
τάς νοοτροπίας, ὅλας τάς πτυχὰς τῆς ψυχῆς καὶ ὅλας τὰς κινήσεις τοῦ 
πνεύματος μὲ πλαστικότητα καὶ γραφικότητα  μοναδικήν...».
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ΕΤΗΣΙΟ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ 
ΕΠΙΣΚΟΠΗΣ ΚΑΡΠΑΣΙΑΣ, 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΜΕΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ 
ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΘΕΟΛΟΓΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ 

ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΚΥΠΡΟΥ
ΘΕΜΑ:

«150 ΧΡΟΝΙΑ ΑΠΟ ΤΑ ΕΓΚΑΙΝΙΑ
ΤΟΥ ΚΑΘΟΛΙΚΟΥ ΤΗΣ ΙΕΡΑΣ ΜΟΝΗΣ 

ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΑΝΔΡΕΑ ΣΤΗΝ ΚΑΡΠΑΣΙΑ».

F
ΒΕΛΟΥΔΙΑΣ ΣΙΔΕΡΗ- ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ, 

ΚΟΣΜΗΤΟΡΟΣ ΤΗΣ ΘΕΟΛΟΓΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ 

Την  Παρασκευή 3 και το Σάββατο 4 Νοεμβρίου 2017 πραγματοποιήθηκε 
με επιτυχία το Γ΄ Ετήσιο Επιστημονικό Συνέδριο για εκπαιδευτικούς 

Μέσης Εκπαίδευσης που συνδιοργάνωσαν η Θεολογική Σχολή Εκκλησίας 
Κύπρου, η Διεύθυνση Μέσης Εκπαίδευσης του Υπουργείου Παιδείας και 
Πολιτισμού και η   Επισκοπή Καρπασίας με θέμα:

«150 ΧΡΟΝΙΑ ΑΠΟ ΤΑ ΕΓΚΑΙΝΙΑ ΤΟΥ ΚΑΘΟΛΙΚΟΥ ΤΗΣ ΙΕΡΑΣ 
ΜΟΝΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΑΝΔΡΕΑ ΣΤΗΝ ΚΑΡΠΑΣΙΑ».

Το διήμερο Συνέδριο εντάχθηκε στο πλαίσιο των εορτασμών για τα 150 
χρόνια από τα εγκαίνια του Καθολικού της Ιεράς Μονής του Αποστόλου 
Ανδρέα στην Καρπασία και έλαβε χώρα στην αίθουσα συνεδρίων της 
Θ.Σ.Ε.Κ., εκτός από την έναρξη που έγινε στην Αίθουσα Μακαρίου. Στο 
Συνέδριο παρέστησαν ο Εξοχώτατος Πρόεδρος της Δημοκρατίας κ. Νίκος 
Αναστασιάδης, ο Μακαριώτατος Αρχιεπίσκοπος Κύπρου κ.κ. Χρυσόστομος 
ο Β΄, Μέλη της Ιεράς Συνόδου της Εκκλησίας της Κύπρου, Ιεράρχες, 
αξιωματούχοι του Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού, Αρχαιολόγοι, 
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καθηγητές Θεολόγοι, Φιλόλογοι και Τέχνης, Γυμνασίων, Λυκείων και 
Τεχνικών Σχολών, καθώς επίσης και οι φοιτητές της Θεολογικής Σχολής της 
Εκκλησίας Κύπρου.

Χαιρετισμό στο συνέδριο απηύθυναν η κ. Βελουδία Σιδέρη-Παπαδο-
πούλου, Κοσμήτορας της Θ.Σ.Ε.Κ., ο Οικονόμος π. Ζαχαρίας Γεωργίου 
(εκ μέρους της Διαχειριστικής Επιτροπής Ι.Μ. Αποστόλου Ανδρέα), ο 
Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Πατρών κ. Χρυσόστομος, ο Εξοχώτατος 
Πρόεδρος της Δημοκρατίας κ. Νίκος Αναστασιάδης και ο Μακαριώτατος 
Αρχιεπίσκοπος Κύπρου κ.κ. Χρυσόστομος ο Β΄, ο οποίος και κήρυξε την 
έναρξη των εργασιών του Συνεδρίου.

Επιστημονική Επιτροπή:
Επίσκοπος Καρπασίας κ. Χριστοφόρος
Βελουδία Σιδέρη – Παπαδοπούλου, Κοσμήτορας Θ.Σ.Ε.Κ.
Κωστής Κοκκινόφτας, Ερευνητής Κέντρου Μελετών Ιεράς Μονής Κύκκου
Πρωτοπρεσβύτερος π. Κυπριανός Κουντούρης, Διευθυντής Θ.Σ.Ε.Κ.

Οργανωτική Επιτροπή: 
Επίσκοπος Καρπασίας κ. Χριστοφόρος 
Κωστής Κοκκινόφτας, Ερευνητής Κέντρου Μελετών Ιεράς Μονής Κύκκου 
Χριστοφόρος Παρίσης, Γραμματέας Επισκοπής Καρπασίας
Κυπριανός Λούης, Διευθυντής Μέσης Εκπαίδευσης Υ.Π.Π.
 Γεώργιος Κάκκουρας, ΕΜΕ Υ.Π.Π.
Βελουδία Σιδέρη - Παπαδοπούλου, Κοσμήτορας Θ.Σ.Ε.Κ.
Πρωτοπρεσβύτερος π. Κυπριανός Κουντούρης, Διευθυντής Θ.Σ.Ε.Κ.
Όλγα Σολομώντος-Κουντούρη, Επ. Καθηγήτρια  Θ.Σ.Ε.Κ.
Αρχιμ. Γρηγόριος Ιωαννίδης, Λέκτορας Θ.Σ.Ε.Κ.
Έλεν Φρανσουά-Ιωσηφίδου, Λέκτορας Θ.Σ.Ε.Κ.
Ανδρέας Φούλιας, ΣΕΠ Θ.Σ.Ε.Κ.

Το Συνέδριο άρχισε με την εναρκτήρια εισήγηση του Θεοφιλέστατου 
Επισκόπου Καρπασίας κ. Χριστοφόρου, ο οποίος ανέπτυξε το θέμα: 

ΑΠΟΣΤΟΛΙΚΗ ΠΑΡΑΔΟΣΗ  ΚΑΙ ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ.
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Στην ομιλία του τόνισε ότι η Εκκλησία από τη φύση της είναι Απο-
στολική και θεμελιώνεται στη μαρτυρία, εμπειρία, διδασκαλία, φρόνημα και 
ζωή των  Αποστόλων, οι οποίοι ήταν οι «αὐτόπται μάρτυρες τῆς τοῦ Λόγου 
σαρκώσεως». Όταν μιλούσαν περί του Θεού Λόγου και περί του λόγου της 
ζωής δεν το έκαναν στοχαστικά, ούτε ως λογοπλόκοι σοφοί. Αυτοί είδαν, 
άκουσαν, ψηλάφησαν, δέχθηκαν μέσα τους την κοινωνία του Τριαδικού Θεού, 
γνώρισαν εμπειρικά την πνευματική ασθένεια και υγεία του ανθρώπου, και μας 
τα παρέδωσαν (Αποστολική Παράδοση), για να φθάσουμε και εμείς στην ίδια 
πνευματική εμπειρία με αυτούς και να ολοκληρωθούμε πνευματικά (αγιότητα). 

Η Εκκλησία της Κύπρου δεν είναι Αποστολική μόνο λόγω της παρουσίας 
των Αποστόλων, από τούς πρώτους χριστιανικούς χρόνους στο Νησί, ούτε 
γιατί τιμά και ευλαβείται όλως ιδιαιτέρως τούς Αποστόλους πού συνδέονται 
με τον τόπο μας, (Απόστολοι Παύλος, Βαρνάβας, Ανδρέας κλπ.), αλλά γιατί 
εδώ και περισσότερο από 2000 χρόνια, διέσωσε και καλείται να διαφυλάξει 
την Αποστολική Παράδοση, ως τρόπο ζωής, πού οδηγεί τον άνθρωπο στην 
πνευματική ολοκλήρωση, δίνοντάς του πνευματική ποιότητα και καλλιέργεια 
(αγιότητα), καθώς και την προοπτική της αιωνιότητας.

Η Μονή του Αποστόλου Ανδρέα στην Καρπασία, δεν αποτελεί απλώς 
ένα εθνικό σημείο αναφοράς, ή συναισθηματικής κάλυψης του ανθρώπου, ή 
ακόμα και τουριστικού προορισμού, έστω και θρησκευτικού (αυτό το κάνουν 
κατά χιλιάδες και οι Τούρκοι), αλλά αποτελεί μαρτύριο και μαρτυρία της 
εν Χριστώ ζωής, όπως αυτή μας την παρέδωσε ο Απόστολος Ανδρέας, ο 
οποίος βρήκε τον Μεσσία και διήλθε την οικουμένη για να μεταφέρει στην 
ανθρωπότητα  τη βέβαιη και  διαχρονική ελπίδα του μηνύματος αυτού. 

Στη Α΄ Συνεδρία πρώτος ομιλητής ήταν ο κ. Κωνσταντίνος Νικολα-
κόπουλος  με θέμα: 

ΑΝΔΡΕΑΣ - Ο ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΤΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥ: 
Ο ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ ΣΤΗΝ ΚΑΝΟΝΙΚΗ ΚΑΙ ΑΠΟΚΡΥΦΗ    

ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΤΗΣ ΚΑΙΝΗΣ ΔΙΑΘΗΚΗΣ.  

Ο ομιλητής τόνισε ότι αν και ο Απόστολος Ανδρέας μπορεί να χαρα-
κτηρισθεί ως μία από τις κεντρικές προσωπικότητες τόσο κατά τη διάρκεια 
της ιστορικής πορείας του Ιησού Χριστού, όσο και κατά την περίοδο της 
συγκροτήσεως της Εκκλησίας, εντούτοις αναπάντεχα ελάχιστες ουσιαστι-
κές μαρτυρίες και πληροφορίες για το πρόσωπό του διασώθηκαν στα 



708 ΒΕΛΟΥΔΙΑΣ ΣΙΔΕΡΗ-ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ

κανονικά βιβλικά κείμενα του 1ου μ.Χ. αιώνα. Οι ελάχιστες αναφορές 
της Καινής Διαθήκης, στα Ευαγγέλια και τις Πράξεις των Αποστόλων, 
αφορούν αποκλειστικά στην οικογένεια και το επάγγελμά του, καθώς και σε 
μεμονωμένες σκηνές από τη μαθητεία του και τη συμμετοχή του στον κύκλο 
των δώδεκα Αποστόλων.

Στην εισήγησή του ο ομιλητής προσπάθησε αφενός μεν να συστηματο-
ποιήσει τις μαρτυρίες των κανονικών βιβλικών πηγών, αφετέρου δε να 
αναφερθεί εποπτικά σε βασικά αρχαία χριστιανικά κείμενα της μη κανονικής 
γραμματείας, στην οποία περιέχονται πληροφορίες για τη διδακτική 
και θαυματουργική δράση του Αποστόλου κατά τη διακονία του ως 
απεσταλμένου του Κυρίου για τη διάδοση του Ευαγγελίου, αλλά και για το 
τέλος της επίγειας ζωής του. Ο Απόστολος Ανδρέας δεν είναι ο μοναδικός 
Απόστολος που σταυρώθηκε σαν τον Ιησού Χριστό. Σύμφωνα με τον βίο 
τους, σταυρώθηκαν επίσης και ο Πέτρος – με την κεφαλήν προς τα κάτω 
– και ο Φίλιππος. Όμως σύμφωνα με την Ιερά Παράδοση κανείς από τους 
δύο δεν συνδέθηκε με τον σταυρό όσο ο Ανδρέας, ώστε μέχρι και σήμερα να 
αναφερόμαστε στον χιαστό σταυρό του Αγίου Ανδρέα.

Η έλλειψη αρκετών βιβλικών μαρτυριών συμφωνεί απόλυτα με το 
φιλολογικό είδος, τον τρόπο αλλά και με τον σκοπό συγγραφής των 
κανονικών βιβλίων της Κ.Δ., τα οποία αποτελούν επιλεκτικές θεολογικές 
μαρτυρίες, που αποσκοπούν στην καταγραφή του μηνύματος του Χριστού.

Ακολούθησε η ομιλία του  κ. Γεώργιου  Κάκκουρα με θέμα: 

Ο ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ ΣΤΗΝ ΚΑΙΝΗ ΔΙΑΘΗΚΗ 
 ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΠΑΡΑΔΟΣΗ.

  Ο ομιλητής ανέφερε  πληροφορίες από την   Καινή Διαθήκη σχετικές με 
την  καταγωγή και το επάγγελμα του Αποστόλου Ανδρέα και τη  συνάντησή  
του με τον Ιησού, ότι ο  Ανδρέας οδήγησε  στον Ιησού τον Πέτρο και τον 
Φίλιππο και για την οριστική κλήση των Αποστόλων. Επίσης από την    
αγιολογική παράδοση της Εκκλησίας παρουσίασε την αποστολική δράση 
του Αποστόλου, το μαρτύριό του, τον σταυρό του μαρτυρίου του, και τα 
σχετικά για το λείψανό του και την αγία κάρα του. Επίσης παρουσίασε τον 
Απόστολο Ανδρέα στη Σκωτική εκκλησιαστική παράδοση και στην Κυπριακή 
εκκλησιαστική παράδοση.
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 Στη συνέχεια ο Αρχιμ. π. Νικόλαος Ιωαννίδης  ανέπτυξε το  θέμα:  

Ο ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ
ΣΤΗΝ ΠΑΤΕΡΙΚΗ ΠΑΡΑΔΟΣΗ ΚΑΙ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ

Ο ομιλητής ανέφερε ότι οι πληροφορίες από την Καινή Διαθήκη  για τον 
Απόστολο Ανδρέα δεν είναι επαρκείς  για να συνθέσουμε τον βίο του, και 
κυρίως την αποστολική δράση του, γι’ αυτό τις περισσότερες πληροφορίες 
αντλούμε από απόκρυφα κείμενα. Στην πατερική γραμματεία επίσης οι 
αναφορές είναι ελάχιστες. Μας παραδίδεται  ένα εγκώμιο του Πρόκλου (Ε΄ 
αι.) και μια  έκθεση περί του βίου, των πράξεων και του μαρτυρικού θανάτου 
του Αποστόλου από τον μοναχό και πρεσβύτερο Επιφάνιο (ΙΑ΄αι.)1, τα οποία 
όμως  περιέχονται στην απόκρυφη γραμματεία. 

Η παρούσα εισήγηση στηρίζεται στα κείμενα αυτά, τά οποία δεν 
προσφέρονται για υψηλά θεολογικά άλματα, όμως δείχνουν ανάγλυφα 
το πρόσωπο, το έργο και τον μαρτυρικό θάνατο του Αποστόλου. Σε αυτά 
αποτυπώνεται ο αληθινός Απόστολος της Εκκλησίας, ο αταλάντευτος στην 
πίστη, ο σταθερός στην ελπίδα, ο φλογερός στη φιλευσπλαχνία του και το 
αποστολικό  έργο, το οποίο διακόνησε ο Ανδρέας με αφοσίωση προς τον 
εντολοδόχο Ιησού Χριστό και  με άμετρη αγάπη προς τον  άνθρωπο.

Ο Αρχιμ. π. Γρηγόριος Ιωαννίδης στην ομιλία του με θέμα:
 

ΤΟ "ΤΑΚΤΙΚΟΝ" ΤΗΣ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣ ΚΑΡΠΑΣΙΑΣ  ΣΤΗΝ 
ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΗ ΤΗΣ ΖΩΗ, 

  ανέφερε ότι το περίφημο «Τακτικόν» της Επισκοπής Καρπασίας, 
σημερινό χειρόγραφο με αριθμό 18 στη Βιβλιοθήκη της Ιεράς Μητροπόλεως 
Κιτίου, αναγνωρίζεται ως ένα από τα σημαντικότερα κυπριακά σωζόμενα 
αρχιερατικά ευχολόγια του 16ου αιώνα. Η έρευνά  του επικεντρώθηκε στη 
μελέτη τεσσάρων βασικών σημείων:

Α. Παλαιογραφική ανάλυση του χειρογράφου.

Β. Περιεχόμενο του κώδικα.

Γ. Τη σχέση του «Τακτικού» με τα άλλα 22 γνωστά κυπριακά ευχολόγια.

1  ΕΠΙΦΑΝΙΟΥ ΜΟΝΑΧΟΥ,   Περί τοῦ βίου καί τῶν πράξεων καί τέλους τοῦ ἁγίου καί 
πανευφήμου καί πρωτοκλήτου τῶν ἀποστόλων Ἀνδρέου, PG 120, 216C-260B.
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Δ. Τη θέση του «Τακτικού» στη λειτουργική παράδοση της Ορθόδοξης 
Εκκλησίας.

Η μελέτη του «Τακτικού» σκοπό έχει να φωτίσει την εκκλησιαστική 
ζωή της Επισκοπής Καρπασίας, να αναδείξει τον λειτουργικό πλούτο της 
Εκκλησίας της Κύπρου και τις σχέσεις της με τα μεγάλα λειτουργικά κέντρα 
της Κωνσταντινούπολης, αλλά και των Ορθόδοξων Πατριαρχείων της Μέσης 
Ανατολής (Αλεξανδρείας, Αντιοχείας, Ιεροσολύμων), και τέλος   να καταδείξει 
τη μεγάλη σημασία και συμβολή της κυπριακής λειτουργικής πράξης στις εν 
χρήσει έντυπες εκδόσεις.

Ο  κ.  Δ. Δ. Τριανταφυλλόπουλος ανέπτυξε το θέμα:
 

ΕΙΚΟΝΟΓΡΑΦΙΑ ΤΟΥ ΠΡΩΤΟΚΛΗΤΟΥ ΜΕ ΕΜΦΑΣΗ ΣΤΑ 
ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΥΠΡΟ,

 και ανέφερε ότι παρά τη σχετικά εκτεταμένη διεθνή βιβλιογραφία γύρω 
από την εικονογραφία του Αποστόλου Ανδρέα, υπάρχουν ακόμη πτυχές 
ανερεύνητες, λ.χ. για τη θέση του στα εικονογραφικά δεδομένα της Κύπρου 
και για τις συνδηλώσεις της εκάστοτε παρουσίας του σε αυτά. Η παρούσα 
εργασία συμπληρώνει το υλικό παλαιότερης δημοσιευμένης μελέτης  του: 
Δημ. Δ. Τριανταφυλλόπουλος, “Ο Πρωτόκλητος στην Κύπρο: Τεκμήρια 
και συμφραζόμενα”, εν: Ελ. Γ. Σαράντη, – Δημ. Δ. Τριανταφυλλόπουλος 
(επιμ.), Πρακτικά διεθνούς συνεδρίου “Ο Απόστολος Ανδρέας στην ιστορία 
και την τέχνη” (Πάτρα, 17-19 Νοεμβρίου 2006), Πάτρα [Πανεπιστήμιο 
Πελοποννήσου] 2013, σσ. 129-147, 12 εικ. και σχέδια.

Στη Β΄ Συνεδρία πρώτος ομιλητής ήταν ο κ. Σταύρος Γ.  Γεωργίου, 
ο οποίος ανέπτυξε το θέμα: 

ΟΙ ΣΩΖΟΜΕΝΕΣ ΠΗΓΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΒΥΖΑΝΤΙΝΗ ΚΑΡΠΑΣΙΑ
ΚΑΙ ΤΗ  ΜΟΝΗ  ΤΟΥ ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΑΝΔΡΕΑ.

Στην ανακοίνωση παρουσιάστηκαν οι σωζόμενες πηγές για τη βυζαντινή 
Καρπασία και πιο συγκεκριμένα οι μαρτυρίες για την πόλη της Καρπασίας 
και τους άλλους οικισμούς της χερσονήσου, τον Άγιο Φίλωνα και την 
επισκοπή Καρπασίας, τα πολυάριθμα εκκλησιαστικά μνημεία και το κάστρο 
της Καντάρας. Επισημάνθηκε  επίσης ότι η χερσόνησος της Καρπασίας 
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ακολουθούσε, όσον αφορά την κοινωνική και οικονομική οργάνωση, τις 
δομές της βυζαντινής επαρχίας και ότι σε αυτήν αναπτύχθηκε ισχυρός και 
ακμαίος κοινοβιακός και ασκητικός μοναχισμός, που δίκαια της προσέδωσε 
την προσωνυμία “Χερσόνησος των αγίων”. Εξετάστηκαν , τέλος, οι μαρτυρίες 
δυτικών πηγών που αφορούν την περιοχή και τη Μονή του Αποστόλου 
Ανδρέα και πιο συγκεκριμένα οι αναφορές του Άγγλου προσκυνητή 
Saewulfus στις αρχές του ΙΑ΄ αιώνα για το λιμάνι του Αποστόλου Ανδρέα και 
του Άγγλου χρονογράφου Roger de Howden στα τέλη του ΙΒ΄ αιώνα για τη 
Μονή του Αποστόλου Ανδρέα.

Στη συνέχεια η  κ. Νάσα Παταπίου ανέπτυξε το θέμα: 

ΠΕΡΙΗΓΗΤΕΣ ΚΑΙ ΞΕΝΟΙ ΕΠΙΣΚΕΠΤΕΣ
ΓΙΑ ΤΗ ΜΟΝΗ ΤΟΥ ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΑΝΔΡΕΑ.

Στην ανακοίνωση  μετά τα εισαγωγικά  στοιχεία για την τοπογραφία 
της χερσονήσου Καρπασίας και για το Ακρωτήριο του Αποστόλου Ανδρέα, 
έγινε λόγος για τη βυζαντινή ονομασία της χερσονήσου και πώς από 
Ακρωτίκη κατέληξε να ονομάζεται Καρπασία. Στη συνέχεια παρουσιάστηκαν 
και σχολιάστηκαν ταξιδιωτικά και περιηγητικά κείμενα και γενικά πηγές 
ανέκδοτες και μη, που αναφέρονται είτε στη μεσαιωνική εκκλησία του 
Αποστόλου Ανδρέα, είτε στο Ακρωτήριο του Αποστόλου Ανδρέα, αλλά και 
στον γύρω χώρο. Επίσης  στην ανακοίνωση  έγιναν αναφορές  στον διοικητή 
(βάιλο) του Ακρωτηρίου του Αποστόλου Ανδρέα, αξίωμα το οποίο φαίνεται 
να υπήρχε ήδη  από τα βυζαντινά χρόνια, γεγονός που μαρτυρεί  ότι ο χώρος 
από τότε εκτός από τόπος λατρείας του Πρωτοκλήτου ήταν και στρατηγικής 
σημασίας χώρος, λόγω της συγκεκριμένης γεωγραφικής του θέσης. 

Τέλος η ομιλήτρια τόνισε, ότι τα πλέον σημαντικά στοιχεία στην 
ανακοίνωσή της αποτελούν τα όσα έχει διασώσει στο χειρόγραφό του 
ο Λεονάρδος Donà, γιος του βενετού τοποτηρητή της Κύπρου, Ιωάννη 
Βαπτιστή  Donà, που είχε υπηρετήσει στη μεγαλόνησο κατά την περίοδο 1556 
έως 1558. Ο μετέπειτα δόγης Λεονάρδος  Donà μας κληροδότησε μεταξύ των 
άλλων ειδήσεων  για τη χερσόνησο και πολύτιμα στοιχεία για τη γοτθική 
εκκλησία του Αποστόλου Ανδρέα. Όπως τεκμηριώνεται από τις πηγές τα εν 
λόγω στοιχεία πρέπει να αποτελούν την παλαιότερη έως σήμερα μνεία για τη  
μεσαιωνική εκκλησία, την αφιερωμένη στον Απόστολο Ανδρέα.   
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Ο κ. Kωστής Kοκκινόφτας ανέπτυξε το θέμα:

Ο ΠΑΤΗΡ ΙΩΑΝΝΗΣ ΝΙΚΟΛΑ ΔΙΑΚΟΥ ΚΑΙ Η ΕΠΑΝΙΔΡΥΣΗ ΤΗΣ 
ΜΟΝΗΣ ΤΟΥ ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΑΝΔΡΕΑ ΣΤΑ ΝΕΟΤΕΡΑ ΧΡΟΝΙΑ.

 Στην ομιλία του ο κ. Κοκκινόφτας ανέφερε ότι η  επαναλειτουργία της 
Mονής του Aποστόλου Aνδρέα στα νεότερα χρόνια οφείλεται στον π. Iωάννη 
Nικόλα Διάκου, ο οποίος καταγόταν από το Pιζοκάρπασο και ύστερα από μια 
μεγάλη προσωπική δοκιμασία, που σημαδεύτηκε από τον θάνατο της συζύγου 
και του παιδιού του, κατέφυγε στη φιλόξενη Mονή Kύκκου, όπου παρέμεινε 
για κάποιο χρονικό διάστημα. Στη συνέχεια, όμως, στα μέσα του 19ου αιώνα 
επέστρεψε στη γενέτειρά του και εγκαταβίωσε στην περιοχή, όπου βρισκόταν 
το αφιερωμένο στον Πρωτόκλητο μαθητή του Xριστού ερημωμένο εκκλησάκι 
του 15ου αιώνα. Aκολούθως, με πολλούς αγώνες και δυσκολίες ανήγειρε 
στην περιοχή αυτή τον νέο ναό του Aποστόλου Aνδρέα, που εξελίχθηκε σε 
παγκύπριο προσκύνημα. Δυστυχώς η διαχείρισή του επέφερε τη σύγκρουση 
των κατοίκων του Pιζοκαρπάσου με την Aρχιεπισκοπή και προκάλεσε 
προβλήματα στην Eκκλησία της Kύπρου, μέχρι να δοθεί λύση στο ζήτημα.

Ο  κ. Χρίστος Κ. Κυριακίδης στην ομιλία του με θέμα: 

Η ΜΟΝΗ ΤΟΥ ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΑΝΔΡΕΑ
ΩΣ ΠΡΟΣΚΥΝΗΜΑΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ,

ανέφερε ότι η Ιερά Μονή του Αποστόλου Ανδρέα, ήδη από την 
ανοικοδόμηση του Καθολικού της, το 1867, αποτέλεσε ένα από τα κύρια 
προσκυνηματικά κέντρα της Κύπρου, ένα αποκούμπι των Χριστιανών 
κατοίκων του νησιού στα δύσκολα χρόνια της οθωμανικής αρχικά και 
της βρετανικής κατοχής αργότερα. Η σταδιακά αυξανόμενη προσέλευση 
προσκυνητών στη Μονή από όλο το νησί, παρά τις συνεχείς δυσκολίες, 
αποδεικνύουν τη  μεγάλη σπουδαιότητά της ως πνευματικό κέντρο. Στην 
ανακοίνωση αυτή παρουσιάστηκε επίσης η διαχρονική πορεία και οι 
παράγοντες που οδήγησαν στην καθιέρωση της Μονής του Αποστόλου 
Ανδρέα ως ένα από τους σημαντικότερους προσκυνηματικούς προορισμούς 
στην Κύπρο, με βάση στοιχεία που αντλήθηκαν από τα αρχεία της Ιεράς 
Αρχιεπισκοπής Κύπρου και του Κρατικού Αρχείου, αφηγήσεις περιηγητών 
της περιόδου, τον Τύπο της εποχής και ποιητάρικα άσματα.
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Ο κ. Πέτρος Παπαπολυβίου ανέπτυξε το θέμα:

Η ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΗΣ ΜΟΝΗΣ ΤΟΥ ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΑΝΔΡΕΑ
ΣΤΗΝ ΠΑΙΔΕΙΑ ΚΑΙ ΣΤΟΥΣ ΕΘΝΙΚΟΥΣ ΕΡΑΝΟΥΣ.

Ο κ. Παπαπολυβίου παρουσίασε σε γενικές γραμμές τη μεγάλη 
προσφορά της Μονής του Αποστόλου Ανδρέα στην εκπαίδευση της Κύπρου, 
και ιδιαίτερα στα εκπαιδευτήρια και στους μαθητές και τις μαθήτριες της 
περιοχής της Καρπασίας. Παράλληλα, εξετάστηκε  η συνεισφορά της Μονής 
στους εθνικούς εράνους, με αφετηρία τους Βαλκανικούς πολέμους και 
κορύφωση τον Β΄ Παγκόσμιο πόλεμο και ειδικότερα, τον ελληνοϊταλικό 
πόλεμο του 1940-1941. Επίσης παρουσιάστηκαν και σχολιάστηκαν τα σχετικά 
αριθμητικά δεδομένα και τα χρηματικά ποσά και η προβολή τους στον Τύπο. 

Στη Γ΄ Συνεδρία πρώτη ομιλήτρια ήταν η κ. Ντόρια Νικολάου η οποία  
ανέπτυξε το θέμα:    

ΑΝΑΣΚΑΦΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΤΗ ΜΟΝΗ ΤΟΥ ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΑΝΔΡΕΑ,

Η κ. Νικολάου παρουσίασε τα πλαίσια της πρώτης φάσης των εργασιών 
ανακαίνισης της Ιεράς Μονής του Αποστόλου Ανδρέα, που ολοκληρώθηκε υπό 
την αιγίδα του Προγράμματος Ανάπτυξης των Ηνωμένων Εθνών – Συνεργασία 
για το Μέλλον (UNDP-PFF) και της Τεχνικής Επιτροπής για την Πολιτιστική 
Κληρονομιά, όπου έλαβαν χώρα διερευνητικές ανασκαφές στο Μεσαιωνικό 
παρεκκλήσιο υπό την επίβλεψη δικοινοτικής ομάδας αρχαιολόγων που 
αποτελείτο από τον Δρ. Bülent Kızılduman και την ίδια την κ. Ντ. Νικολάου. 
Σκοπός των εργασιών εντός και πέριξ του Παρεκκλησίου ήταν η ανάγκη για 
συλλογή πληροφοριών που θα βοηθήσουν στην ολοκλήρωση της μελέτης για 
τη συντήρηση του μεσαιωνικού οικοδομήματος, που θα λάβει χώρα κατά τη 
δεύτερη φάση των εργασιών αποκατάστασης της Μονής. Για τον λόγο αυτό 
αφαιρέθηκε εσωτερικά το δάπεδο του ναού, το οποίο σύμφωνα με επιγραφή 
τοποθετήθηκε το 1949. Εξωτερικά αφαιρέθηκε το τσιμεντένιο πάτωμα στα 
νότια και ανατολικά του Παρεκκλησίου. Οι έρευνες, που επικεντρώθηκαν σε 
αυτές τις περιοχές, έφεραν στο φως σημαντικά στοιχεία για τη διαδοχή των 
αρχιτεκτονικών φάσεων του αρχαιότερου πυρήνα λατρείας της Μονής αλλά 
και του ίδιου του Αγιάσματος.   
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Ο κ. Διομήδης Μυριανθέας  ανέπτυξε το θέμα: 
Η ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗ ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΗΣ ΜΟΝΗΣ ΤΟΥ ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΑΝΔΡΕΑ. 

Στην ομιλία του τόνισε ότι στο συγκρότημα της Μονής του Αποστόλου 
Ανδρέα εντοπίζονται σήμερα δύο κύριες οικοδομικές φάσεις. Η παλαιότερη 
φαίνεται ότι ανάγεται στον 15ο αιώνα (μεσαιωνική φάση) και από αυτήν 
διατηρείται σήμερα μόνο το Παρεκκλήσιο. Το εκτεταμένο συγκρότημα της 
Μονής ανήκε στην περίοδο από τα μέσα του 19ου αιώνα και μετά ταύτα, από 
την εποχή δηλαδή της ανασύστασής της μέχρι και το 1970 περίπου. Στην 
εισήγηση παρουσιάστηκαν οι βασικές οικοδομικές φάσεις του συγκροτήματος 
και  έγινε παρουσίαση των κύριων χαρακτηριστικών των σημαντικότερων 
κτισμάτων του συγκροτήματος. 

Ο κ. Χριστόδουλος Χατζηχριστοδούλου παρουσίασε το θέμα:                                  

ΦΟΡΗΤΕΣ ΕΙΚΟΝΕΣ ΣΟΛΟΜΩΝΤΟΣ ΦΡΑΓΚΟΥΛΙΔΗ
ΣΤΗ ΜΟΝΗ ΤΟΥ ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΑΝΔΡΕΑ.

Ο κ. Χατζηχριστοδούλου ανέφερε ότι το 1945 στο πλαίσιο ανανέωσης και 
ευπρεπισμού του Καθολικού της Μονής του Αποστόλου Ανδρέα ιστορήθηκαν 
νέες δεσποτικές εικόνες (Αρχαγγέλου Μιχαήλ, Αγίου Γεωργίου, Αγίου Ιωάννη 
Θεολόγου, Θεοτόκου Βρεφοκρατούσας, Ιησού Χριστού, Αγίου Ιωάννη 
Προδρόμου, Αγίων Φίλωνος και Συνεσίου, Αποστόλων Πέτρου και Παύλου) 
και τοποθετήθηκαν στο Εικονοστάσιο, ενώ οι παλαιότερες του 19ου αιώνα 
μεταφέρθηκαν στον γυναικωνίτη. Την ίδια εποχή φαίνεται ότι παραγγέλθηκαν 
και οι τέσσερις εικόνες του άμβωνα με τους Ευαγγελιστές. Όλες αυτές οι 
εικόνες αποτελούν έργα του Σολωμού Φραγκουλίδη (1902-1981), ενός από 
τους πρωτοπόρους ζωγράφους της πρώτης γενιάς της Σύγχρονης Κυπριακής 
Τέχνης. Στις εικόνες της Μονής του Αποστόλου Ανδρέα ο Φραγκουλίδης, για 
τον οποίο όπως έχει γραφτεί «εργάζεται περισσότερο με το δικό του ύφος, 
το οποίο τείνει πλέον να καθιερώσει»2 αναμιγνύει βυζαντινά και δυτικότροπα 
στοιχεία, που μόνο με προσεκτική ματιά αναγνωρίζονται. Σε ορισμένες από τις 
εικόνες αναγράφονται τα ονόματα των δωρητών και ο τόπος καταγωγής τους 
ως εξής: «Αφιέρωμα Ιωάννου Κ. Κατσαμπά και οικογενείας εκ Βαρωσίων» 

2  Όλγα Μετζαφού-Πολύζου, Σολωμός Φραγκουλίδης. Ένας γνήσιος δημιουργός, Πολιτιστικό  
Ίδρυμα Τραπέζης Κύπρου, χ.τ. 2009, 45.
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στις εικόνες του Χριστού, της Θεοτόκου και του Αγίου Ιωάννη Θεολόγου και 
«Αφιέρωμα Χαράλαμπου Πέτσα εκ Στροβόλου» στις εικόνες του Αρχαγγέλου 
και του Αγίου Γεωργίου. Ο ζωγράφος υπογράφει βυζαντινότροπα, όπως 
συνήθως οι αγιογράφοι και η υπογραφή του συνοδεύεται από το έτος 
κατασκευής της εικόνας «Χειρ C. Φραγκουλίδη / αϠμε».

Κατά τις πρόσφατες εργασίες αποκατάστασης του Καθολικού και 
συντήρησης του Εικονοστασίου το 2016 οι εικόνες του Φραγκουλίδη 
μεταφέρθηκαν στο Παρεκκλήσιο, που δημιουργήθηκε στη πτέρυγα δυτικά 
του Καθολικού, και στις θέσεις τους επανατοποθετήθηκαν οι αρχικές του 
19ου αιώνα.

Ο π. Κυριάκος Παπαϊωακείμ ασχολήθηκε με το θέμα:                                      

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΙΚΟΝΩΝ ΤΟΥ ΚΑΘΟΛΙΚΟΥ ΤΗΣ ΜΟΝΗΣ
ΤΟΥ ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΑΝΔΡΕΑ.

Στην ανακοίνωση αυτή ο π. Κυριάκος περιέγραψε τη διαδικασία 
συντήρησης και αποκατάστασης των μεγάλων δεσποτικών εικόνων, και 
των μικρών του αποστολικού και του δωδεκαόρτου, των ξυλογλύπτων 
μερών του άμβωνα, του επισκοπικού θρόνου, των προσκυνηταρίων και της 
πέτρινης Αγίας Τράπεζας του Καθολικού της Μονής του Αποστόλου  Ανδρέα, 
Καρπασίας.

 Η κ. Παρασκευή Ιωάννου, η κ. Καλυψώ Φωτόγλου και ο κ. Αναστάσιος 
Ανδρέου παρουσίασαν το θέμα:    

Η ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΤΟΥ ΕΙΚΟΝΟΣΤΑΣΙΟΥ ΣΤΟΝ ΝΑΟ ΤΟΥ 
ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΑΝΔΡΕΑ ΣΤΗ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟ ΤΗΣ ΚΑΡΠΑΣΙΑΣ. 

Οι ομιλητές ανέφεραν ότι το Καθολικό της Μονής του Αποστόλου Ανδρέα 
κτίσθηκε το 1867, όμως  το ξυλόγλυπτο και επιχρυσωμένο  εικονοστάσι, με το 
οποίο   ασχολήθηκαν  σ΄ αυτήν την ανακοίνωση, είναι άγνωστης  χρονολογίας 
κατασκευής και άγνωστου τεχνίτη. Στο ξυλόγλυπτο του εικονοστασίου 
συναντάμε κυρίως φυτικές παραστάσεις, πτηνά, μυθικά ζώα και κάποιες 
μεμονωμένες ανθρώπινες μορφές και αγγέλους. Η επιχρύσωσή του έγινε με 
παραδοσιακή τεχνική το 1881, με βάση την πληροφορία που μας  έδωσε μία 
επιγραφή στο προσκυνητάρι του Αγίου.

Η γενική κατάσταση διατήρησης του εικονοστασίου ήταν σχετικά καλή 
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με εξαίρεση τα χαμηλά σημεία που είχαν ταλαιπωρηθεί πολύ από εισερχόμενα 
ύδατα και την αριστερή πλευρά που είχε υποστεί φθορές από πυρά. Υπήρχαν 
σημεία, τα οποία ευτυχώς δεν ήταν εκτεταμένα, όπου παρατηρήθηκε να έχουν 
προσβληθεί από  έντομα, τα  οποία όμως δεν ήταν πλέον ενεργά. Σκοπός της 
ανακοίνωσης αυτής ήταν η παρουσίαση της μεθοδολογίας των εργασιών 
συντήρησης του εικονοστασίου.

Μετά το πέρας όλων των εισηγήσεων ακολούθησε συζήτηση. Τις εργασίες 
του Συνεδρίου έκλεισε ο Θεοφιλέστατος Επίσκοπος Καρπασίας κ. Χριστο- 
φόρος, ο οποίος ευχαρίστησε θερμά όλους τους εισηγητές, τους διοργανωτές 
καθώς και όλους τους Συνέδρους για το ενδιαφέρον που επέδειξαν. 

Εξέφρασε δε τη θερμότατη ευχή, όπως η αγάπη του Θεού μας αξιώσει να 
δούμε σύντομα ελεύθερο το ιερό Μοναστήρι του Αποστόλου Ανδρέα καθώς 
και όλα τα ιερά  προσκυνήματα της κατεχόμενης Πατρίδας μας.

Η ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΜΟΝΗ ΤΟΥ ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΑΝΔΡΕΟΥ, Η ΟΠΟΙΑ ΕΦΕΤΟΣ ΓΙΟΡΤΑΖΕΙ 
ΤΑ «150 ΧΡΟΝΙΑ ΑΠΟ ΤΑ ΕΓΚΑΙΝΙΑ ΤΟΥ ΚΑΘΟΛΙΚΟΥ ΤΗΣ" .

ΑΠΟΤΕΛΕΙ ΣΥΜΒΟΛΟ ΠΙΣΤΕΩΣ ΚΑΙ ΕΛΠΙΔΟΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΥΠΡΙΑΚΟ ΛΑΟ.
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ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΟΥ ΚΥΠΡΟΥ ΚΥΡΙΟΥ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΥ Β΄
ΧΡΟΝΙΚΑ ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2017

Ζ Ζ Ζ
ΤΕΤΑΡΤΗ

1 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2017
Ο Μακαριώτατος Αρχιεπίσκοπος Κύπρου κ.κ. Χρυσόστομος δέχθηκε τον 
Πρέσβη της Συρίας κ. Wael Ismail Halil.

ΠΕΜΠΤΗ
2 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2017

Το απόγευμα χοροστάτησε κατά την ακολουθία του εσπερινού στον 
πανηγυρίζοντα ιερό Ναό Αγίου Γεωργίου στην Αγλαντζιά.
Το βράδυ παρέθεσε δείπνο, στο εστιατόριο  της Θεολογικής Σχολής της 
Εκκλησίας Κύπρου, σε μέλη της Εταιρείας Hermes Airport.

ΠΕΜΠΤΗ
3 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2017

Παρέστη στο Επιστημονικό Συνέδριο, το οποίο διοργάνωσε η Ιερά 
Επισκοπή Καρπασίας, μέσα στο πλαίσια των εορτασμών για τα 150 χρόνια 
από τα εγκαίνια του Καθολικού της Μονής Αποστόλου Ανδρέα, στην 
αίθουσα συνεδρίων της Θεολογικής Σχολής της Εκκλησίας της Κύπρου.

ΣΑΒΒΑΤΟ
4 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2017

Το βράδυ παρέστη στο επίσημο γεύμα που παρέθεσε ο Πρέσβης της 
Ελλάδος στην Κύπρο κ. Ηλίας Φωτόπουλος, στην πρεσβευτική κατοικία.
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ΚΥΡΙΑΚΗ
5 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2017

Προέστη της Θείας Λειτουργίας στον ιερό  Ναό Αποστόλου Ανδρέα στο 
Πλατύ Αγλαντζιάς, μέσα στα πλαίσια των εορτασμών για τα 150 χρόνια 
από τα εγκαίνια του Καθολικού της Μονής Αποστόλου Ανδρέα. 
Κατά τη διάρκεια της Θείας Λειτουργίας εκτέθηκε προς προσκύνηση 
μέρος της αγίας χειρός του τιμίου λειψάνου του Αποστόλου Ανδρέα του 
Πρωτοκλήτου, το οποίο μεταφέρθηκε από τον ιερό Ναό Αγίου Ανδρέου 
Πάτρας Ελλάδος.  

ΤΡΙΤΗ
7 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2017

Χοροστάτησε κατά την ακολουθία του εσπερινού στην πανηγυρίζουσα 
Ιερά Μονή Αρχαγγέλου Μιχαήλ στον Αναλυόντα. 

ΤΕΤΑΡΤΗ
8 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2017 Δέχθηκε τον Πρόεδρο της Επιτροπής Αγνοουμένων κ. Νίκο Σεργίδη.

ΚΥΡΙΑΚΗ 
12 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2017

Χοροστάτησε, με την ευκαιρία των ονομαστηρίων Του, κατά την ακο-
λουθία του πανηγυρικού εσπερινού της εορτής τού Αγίου Ιωάννου του 
Χρυσοστόμου στον καθεδρικό ναό αγίου Ιωάννου Λευκωσίας.
Ακολούθως, ο Μακαριώτατος δέχθηκε τις ευχές των πιστών στο Μέγα 
Συνοδικό της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κύπρου.

ΔΕΥΤΕΡΑ
 13 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2017

Προέστη του Αρχιερατικού συλλείτουργου στον Καθεδρικό ναό Αγίου 
Ιωάννου Λευκωσίας, με την ευκαιρία των ονομαστηρίων του.
Ακολούθως, ο Μακαριώτατος δέχθηκε τις ευχές τού Προέδρου της 
Δημοκρατίας, του Προέδρου της Βουλής, Μελών της Ιεράς Συνόδου, 
Πρέσβεων, Υπουργών, άλλων επισήμων και πολιτικών αξιωματούχων 
του τόπου, καθώς και πλήθους πιστών, στο Μέγα Συνοδικό της Ιεράς 
Αρχιεπισκοπής Κύπρου.
Το μεσημέρι παρέθεσε επίσημο γεύμα με την ευκαιρία των ονομαστηρίων 
του.

ΤΡΙΤΗ
14 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2017 Δέχθηκε τον Πρέσβη της Γερμανίας στην Κύπρο κ. Franz Josef Kremp.

ΤΕΤΑΡΤΗ
15 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2017

Προέστη της Θείας Λειτουργίας στον ιερό Ναό Αγίων Ομολογητών στους 
Αγίου Ομολογητές Λευκωσίας.
Το μεσημέρι δέχθηκε τον Ηγούμενο της Ιεράς Μονής Αγίου Γρηγορίου 
Αγίου Όρους κ. Χριστοφόρο  και τη συνοδία αυτού στους οποίους 
παρέθεσε γεύμα.
Το απόγευμα παρέστη στην παρουσίαση του βιβλίου του κ. Ανδρεστίνου 
Παπαδόπουλου «Κυπριακό και Διπλωματία όπως τα έζησα» στην αίθουσα 
του ιδρύματος Αρχιεπισκόπου Μακαρίου του Γ΄.

ΠΕΜΠΤΗ
16 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2017

Μετέβη στην Πύλη Αμμοχώστου, όπου είχε συνάντηση με τους Θρη-
σκευτικούς Ηγέτες και την Ειδική Σύμβουλο του Γενικού Γραμματέα των 
Ηνωμένων Εθνών κ. Εlizabeth Spehar. 
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ΚΥΡΙΑΚΗ 
19 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2017

Προέστη της Θείας Λειτουργίας και κήρυξε τον θείο λόγο στον ιερό Ναό 
Αποστόλου Φιλίππου στα Λατσιά.

ΔΕΥΤΕΡΑ
20 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2017

Το μεσημέρι παρέστη στη Βουλή των Αντιπροσώπων με την ευκαιρία της 
επίσκεψης στην Κύπρο της Α.Ε. του Προέδρου της Αραβικής Δημοκρατίας 
της Αιγύπτου κ. Abdel Fattah el-Sihi.
Το βράδυ παρέστη στο επίσημο δείπνο που παρέθεσε ο  Πρόεδρος της 
Κυπριακής Δημοκρατίας κ. Νίκος Αναστασιάδης προς τιμή του Προέδρου 
της Αιγύπτου κ. Abdel Fattah Al Sisi.

ΤΡΙΤΗ
21 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2017

Προέστη της Θείας Λειτουργίας στην πανηγυρίζουσα Ιερά Μονή 
της Θεοτόκου στα Καμπιά, συμπαραστατούμενος από τον Επίσκοπο 
Καρπασίας κ. Χριστοφόρο.
Το βράδυ παρέστη στη δεξίωση που παρέθεσε ο Πρέσβης της Ελλάδος 
με την ευκαιρία της παρασημοφόρησης του Γεν. Γραμματέα του ΥΠΕΞ 
Ελλάδος κ. Παρασκευοπούλου.

ΤΕΤΑΡΤΗ
22 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2017

Δέχθηκε την Ηγουμένη της Ιεράς Μονής Αγίου Ηρακλειδίου Προδρόμη 
μοναχή και την Ηγουμένη της Ιεράς Μονής Τιμίου Προδρόμου Σερρών 
Φεβρωνία μοναχή.

ΠΕΜΠΤΗ
23 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2017

Δέχθηκε την ηγουμένη της Ιεράς Μονής Αγίου Μηνά.
Το μεσημέρι παρέθεσε γεύμα σε άπορους μαθητές του Παγκυπρίου 
Γυμνασίου Λευκωσίας.

ΚΥΡΙΑΚΗ
26 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2017

Προέστη της Θείας Λειτουργίας στον πανηγυρίζοντα ιερό Ναό Αγίου 
Στυλιανού συνοικισμού Άσπρες Στροβόλου.

ΔΕΥΤΕΡΑ
27 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2017

Δέχθηκε την Α.Ε. τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας της Βουλγαρίας κ. 
Rumen Radev με τη συνοδία  του στους οποίους και παρέθεσε επίσημο 
γεύμα.
Το βράδυ παρέστη στο επίσημο  δείπνο που παρέθεσε ο Πρόεδρος της 
Κυπριακής Δημοκρατίας κ. Νίκος Αναστασιάδης προς την Α.Ε. τον της 
Δημοκρατίας της Βουλγαρίας κ. Rumen Radev και της συζύγου του στο 
Προεδρικό Μέγαρο.

ΤΡΙΤΗ
28 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2017

Απάντησε σε διάφορες ερωτήσεις που του υποβλήθηκαν από μαθητές 
σχολείων στα πλαίσια Debate που οργάνωσε ο οργανισμός Reaction σε 
συνεργασία με το Υπουργείο Παιδείας.
Το μεσημέρι παρέθεσε γεύμα στον νέο Πρέσβη της Παλαιστίνης στην 
Κύπρο και στη σύζυγό του.

ΤΕΤΑΡΤΗ
29 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2017

Δέχθηκε τον κ. Μιχαήλ Ματζανά, καθηγητή Ανωτέρας Εκκλησιαστικής 
Ακαδημίας Αθηνών.
Το βράδυ παρέστη στο επίσημο γεύμα που παρέθεσε ο Αρχηγός της 
Αστυνομίας Κύπρου κ. Ζαχαρίας Χρυσοστόμου στην οικία του.

ΜΑΚΑΡΙΩΤΑΤΟΥ ΧΡΟΝΙΚΑ ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ
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ΠΕΜΠΤΗ
30 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2017

Προέστη της Θείας Λειτουργίας στον ιερό Ναό Αποστόλου Ανδρέα, του  
Συνοικισμού Στρόβολος 3.
Το μεσημέρι δέχθηκε τον Πρέσβη της Γεωργίας κ. Revaz Lominadze. 

ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΟΥ ΚΥΠΡΟΥ ΚΥΡΙΟΥ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΥ Β΄
ΧΡΟΝΙΚΑ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2017

Ζ Ζ Ζ 

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 
1 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2017

Ο Αρχιεπίσκοπος Κύπρου κ.κ. Χρυσόστομος αναχώρησε για τη 
Μόσχα με τη Συνοδία του, για να συμμετάσχει στους εορτασμούς της 
εκατονταετηρίδας  της ανασυστάσεως του Πατριαρχείου της Ρωσίας. 
Στην Κύπρο ο Μακαριώτατος με τη συνοδία του επέστρεψαν την 
Παρασκευή 8 Δεκεμβρίου 2017. 
Το απόγευμα δέχθηκε τον Επίσκοπο Ωλένης κ. Αθανάσιο.

ΚΥΡΙΑΚΗ
10 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2017

Προέστη Αρχιερατικού συλλείτουργου, στο οποίο έλαβαν μέρος ο Θεο- 
φιλέστατος Επίσκοπος Ωλένης κ. Αθανάσιος, της Ιεράς Μητροπόλεως 
Ηλείας, και ο Θεοφιλέστατος Επίσκοπος Μεσαορίας κ. Γρηγόριος στον 
ιερό ναό της του Θεού Σοφίας στο Στρόβολο. Η Θεία Λειτουργία έγινε 
μέσα στα πλαίσια των εκδηλώσεων ευγνωμοσύνης τής Εκκλησίας 
της Κύπρου προς την Εκκλησία Ηλείας για τη φιλοξενία 415 
προσφυγόπουλων της Κυπριακής τραγωδίας του καλοκαιριού του 1974.   
Kατά τη διάρκεια της Θείας Λειτουργίας ανέπεμψε δέηση υπέρ υγείας των 
ζώντων ευεργετών και των  οικογενειών που φιλοξένησαν παιδιά το 1974.
Μετά το πέρας της Θείας Λειτουργίας τέλεσε το μνημόσυνο του 
μακαριστού Μητροπολίτου Ηλείας κυρού Αθανασίου και όλων των 
τεθνεώτων ευεργετών.
Το μεσημέρι παρέθεσε γεύμα στον Επίσκοπο Ωλένης κ. Αθανάσιο και στις 
οικογένειες, που τον συνόδευαν από την Ηλεία.

ΔΕΥΤΕΡΑ
11 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2017

Παρέστη στο επίσημο γεύμα, που παρέθεσε ο Υπουργός Παιδείας προς 
τιμή του Επισκόπου Ωλένης κ. Αθανασίου και των οικογενειών από την 
Ηλεία, στο εστιατόριο "ΠΡΟΣΗΛΙΟ" στη Λευκωσία.
Το εσπέρας χοροστάτησε κατά την ακολουθία του εσπερινού στον 
πανηγυρίζοντα ιερό Ναό Αγίου Σπυρίδωνος του Παλαιού Κοιμητηρίου 
Λευκωσίας.
Το βράδυ δέχθηκε τον Πατριάρχη των Αρμενίων κ. Αράμ συνοδευόμενο 
από τον Αρχιεπίσκοπο Αρμενίων Κύπρου κ. Khoren Doghramadjian 
και τον Αντιπρόσωπο των Αρμενίων στη Βουλή των Αντιπροσώπων 
κ. Βαρτκές Μαχτεσιάν.

ΤΡΙΤΗ
12 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2017

Προέστη Αρχιερατικού συλλείτουργου, συλλειτουργούντων των 
Θεοφιλεστάτων Επισκόπων Ωλένης κ. Αθανασίου της Ιεράς Μητροπόλεως 
Ηλείας και Μεσαορίας κ. Γρηγορίου στον πανηγυρίζοντα ιερό Ναό Αγίου 
Σπυρίδωνος του Συνοικισμού Στρόβολος 2.
Ακολούθως δέχθηκε τον Επίσκοπος Νιέρι και Όρους Κένυας κ. Νεόφυτο.
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ΤΕΤΑΡΤΗ
13 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2017

Προήδρευσε της συνεδρίας του Διοικητικού Συμβουλίου του Κ.Ε.Τ. και 
αμέσως μετά παρευρέθη στη συνεδρία της Τριμελούς Συνοδικής Επιτροπής 
Διαχειρίσεως Ακινήτων της Εκκλησίας Κύπρου, της οποίας προεδρεύει 
ο Πανιερώτατος Μητροπολίτης Κύκκου κ. Νικηφόρος, με μέλη τον 
Θεοφιλέστατο Επίσκοπο Αμαθούντος κ. Νικόλαο και τον Διευθυντή του 
Κεντρικού Εκκλησιαστικού Ταμείου και του Ελεγκτικού Τμήματος της 
Εκκλησίας της Κύπρου κ. Ιωάννη Χαριλάου. Στη συνεδρία εξετάστηκαν 
θέματα και αιτήματα σχετικά με ακίνητη περιουσία της Εκκλησίας Κύπρου.

ΤΕΤΑΡΤΗ 
14 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2017

Χοροστάτησε κατά την ακολουθία του εσπερινού στον πανηγυρίζοντα 
ιερό Ναό Αγίου Ελευθερίου του συνοικισμού Λατσιών.

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
15 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2017

Προήδρευσε της συνεδρίας της Θρονικής Επιτροπής.   Στη συνέχεια 
άκουσε τις Χριστουγεννιάτικες μελωδίες και τα κάλαντα των 
Χριστουγέννων από τους μαθητές του  Γυμνασίου Διανέλλου και 
Θεοδότου. 

ΣΑΒΒΑΤΟ
16 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2017

Προέστη της Θείας Λειτουργίας στον ιερό ναό Αγίας Βαρβάρας στο 
Καϊμακλί, συμπαραστατούμενος από τον Θεοφιλέστατο Επίσκοπο 
Καρπασίας κ. Χριστοφόρο. Κατά τη διάρκεια της Θείας Λειτουργίας,  
χειροτόνησε σε διάκονο τον κ. Χρύση Σαββίδη. 

ΚΥΡΙΑΚΗ
17 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2017

Προέστη της Θείας Λειτουργίας στον Καθεδρικό ιερό Ναό Αγίου Ιωάννου 
του Θεολόγου. Μετά το πέρας της Θείας Λειτουργίας τέλεσε το επίσημο 
μνημόσυνο του μακαριστού Αρχιεπισκόπου Κύπρου κυρού Χρυσοστόμου 
Α΄   με την ευκαιρία της συμπλήρωσης δέκα ετών από την κοίμηση του και 
εκφώνησε τον επιμνημόσυνο λόγο.
Στη συνέχεια μετέβη στο παλαιό κοιμητήριο Αγίου Σπυρίδωνος Λευκωσίας 
και τέλεσε τρισάγιο στον τάφο του αοιδίμου Αρχιεπισκόπου και κατέθεσε 
στέφανο.

ΔΕΥΤΕΡΑ 18 ΚΑΙ ΤΡΙΤΗ
19 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2017

Επισκέφθηκε διάφορα φυλάκια της Εθνικής Φρουράς, μοίρασε δώρα και 
ευχήθηκε τα δέοντα στους οπλίτες και στα στελέχη της Εθνικής Φρουράς.

ΤΡΙΤΗ
19 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2017

Προέστη της εξόδιας ακολουθίας του αείμνηστου Μίκη Ζιντίλη 
συνταξιούχου υπαλλήλου της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κύπρου στον ιερό Ναό 
Αγίου Σπυρίδωνος στο παλαιό κοιμητήριο Λευκωσίας.

ΤΕΤΑΡΤΗ
20 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2017

Επισκέφθηκε το Γενικό Νοσοκομείο Λευκωσίας, το Μακάρειο Νοσοκομείο 
και το Ογκολογικό της Τράπεζας Κύπρου, συνοδευόμενος από τη σύζυγο 
του Προέδρου της Κυπριακής Δημοκρατίας κα Άντρη Αναστασιάδη και 
τον Υπουργό Υγείας κ. Γιώργο Παμπορίδη. Ευχήθηκε τα δέοντα στο 
προσωπικό και στους ασθενείς και μοίρασε δώρα. 
Το απόγευμα άκουσε τα κάλαντα από τους φοιτητές της Θεολογικής 
Σχολής της Εκκλησίας Κύπρου και από τη χορωδία του Πολιτιστικού 
Συλλόγου «Ρωμιοσύνη», στο Μέγα Συνοδικό της Ιεράς Αρχιεπισκοπής 
Κύπρου.
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ΠΕΜΠΤΗ
21 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2017

Προήδρευσε της συνεδρίας της Ελληνικής Μεταλλευτικής Εταιρείας 
(ΕΜΕ) και άκουσε τα Χριστουγεννιάτικα κάλαντα από το Α' Δημοτικό 
Σχολείο Παλουριώτισσας.
Το μεσημέρι προήδρευσε της Συνεδρίας του Δ.Σ. του Ιδρύματος 
Αρχιεπισκόπου Μακαρίου Γ΄.

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
22 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2017

Άκουσε τα Κάλαντα από τις φιλαρμονικές της Αστυνομίας, της Εθνικής 
Φρουράς, της ΕΛ.ΔΥ.Κ., από τη χορωδία του Παγκύπριου Γυμνασίου 
Λευκωσίας και από τη χορωδία των Ελληνικών Εκπαιδευτηρίων της Ιεράς 
Αρχιεπισκοπής Κύπρου.
Ακολούθως, παρέστη συμπροσευχόμενος στην ακολουθία του Αγίου 
Ευχελαίου, που τελέστηκε στο παρεκκλήσιο του Αποστόλου Βαρνάβα 
στην Ιερά Αρχιεπισκοπή Κύπρου.

ΚΥΡΙΑΚΗ
25 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2017

Προέστη Αρχιερατικού Συλλείτουργου κατά τη Θεία Λειτουργία των 
Χριστουγέννων στον Καθεδρικό Ναό Αγίου Ιωάννη του Θεολόγου 
Λευκωσίας.

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
29 ΔΕΚΕΜΡΙΟΥ 2017

Άκουσε τα Κάλαντα της Πρωτοχρονιάς από τις φιλαρμονικές της 
Αστυνομίας, της Εθνικής Φρουράς και της ΕΛ.ΔΥ.Κ.

ΚΥΡΙΑΚΗ
31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2017

Προέστη της Θείας Λειτουργίας στον ιερό Ναό Παναγίας Φανερωμένης 
Λευκωσίας. Ακολούθως, τέλεσε το μνημόσυνο του αείμνηστου νομικού 
Κωνσταντίνου Αιμιλιανίδη.
Το εσπέρας χοροστάτησε κατά την ακολουθία του εσπερινού της εορτής 
του Αγίου Βασιλείου και της Περιτομής του Κυρίου στον Καθεδρικό ιερό 
Ναό Αγίου Ιωάννου. Μετά το πέρας του εσπερινού τέλεσε αγιασμό και 
έκοψε τη βασιλόπιτα για το προσωπικό της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κύπρου, 
στο Μέγα Συνοδικό της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κύπρου και ευχήθηκε καλή 
και ευλογημένη χρονιά σε αυτό και στις οικογένειές τους.

ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗ ΠΑΦΟΥ ΚΥΡΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ 
 ΧΡΟΝΙΚΑ ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2017

Ζ Ζ Ζ
ΠΕΜΠΤΗ

2 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2017
Xοροστάτησε κατά τον εσπερινό και κήρυξε στον ιερό Ναό Αγίου 
Γεωργίου στην Πάνω Πάχνα.

ΚΥΡΙΑΚΗ
5 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2017 Λειτούργησε και κήρυξε στον ιερό Ναό Αγίας Ειρήνης στην Τίμη.

ΤΕΤΑΡΤΗ
8 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2017

Λειτούργησε και κήρυξε στην Ιερά Μονή Αρχαγγέλου Μιχαήλ στον 
Αναλυόντα.
Το βράδυ χοροστάτησε κατά τον εσπερινό και κήρυξε στον ιερό Ναό 
Αγίου Νεκταρίου στη Χλώρακα. 

ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗ  ΠΑΦΟΥ  ΧΡΟΝΙΚΑ  ΝΟΕΜΒΡΙΟΥΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗ  ΠΑΦΟΥ  ΧΡΟΝΙΚΑ  ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ
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ΣΑΒΒΑΤΟ
11 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2017 Λειτούργησε και κήρυξε στον ιερό Ναό Αγίου Μηνά στο Νέο Χωριό.

ΚΥΡΙΑΚΗ
12 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2017 Λειτούργησε και κήρυξε στον ιερό Ναό Παναγίας στη Γαλαταριά. 

ΔΕΥΤΕΡΑ
13 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2017

Συλλειτούργησε με τον Μακαριώτατο και τα Μέλη της Ιεράς Συνόδου 
στον Καθεδρικό Ναό Αγίου Ιωάννου στην Λευκωσία. 

ΤΡΙΤΗ
14  ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2017 Λειτούργησε και κήρυξε στον ιερό Ναό Αποστόλου Φιλίππου στο Άρσος. 

ΤΕΤΑΡΤΗ
15 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2017

Ομίλησε στο Παγκύπριο Γυμνάσιο για τον ρόλο του Παγκυπρίου 
Γυμνασίου στη διαμόρφωση της ταυτότητας των μαθητών του.

ΚΥΡΙΑΚΗ
19 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2017 Λειτούργησε και κήρυξε στον ιερό Ναό Παναγίας στην Ίννια.

ΔΕΥΤΕΡΑ
20 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2017

Xοροστάτησε κατά τον εσπερινό και κήρυξε στον ιερό Ναό Παναγίας 
Παντανάσσης στην Πάφο. 

ΤΡΙΤΗ
21 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2017

Λειτούργησε και κήρυξε στον ιερό Ναό Εισοδίων της Θεοτόκου στην 
Πέγεια. 

ΠΕΜΠΤΗ
23 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2017

Παρέθεσε γεύμα στους Διευθυντές Γυμνασίων και Λυκείων της πόλεως και 
επαρχίας Πάφου. 

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
24 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2017

Μίλησε σε φιλολογικό μνημόσυνο, που τέλεσε η Μητρόπολη Πάφου για 
τον Ανδρέα Μιτσίδη, στην Λευκωσία. 

ΣΑΒΒΑΤΟ
25 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2017 Λειτούργησε και κήρυξε στον ιερό Ναό Αγίας Αικατερίνης στην Τάλα.

ΚΥΡΙΑΚΗ
26 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2017 Λειτούργησε και κήρυξε στον ιερό Ναό Αγίου Στυλιανού στην Πενταλιά. 

ΤΕΤΑΡΤΗ
29 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2017

Xοροστάτησε κατά τον εσπερινό και κήρυξε στον ιερό Ναό Αποστόλου 
Ανδρέα στην Έμπα.

ΠΕΜΠΤΗ
30 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2017

Λειτούργησε και κήρυξε στον ιερό Ναό Αποστόλου Ανδρέα στην Πόλη 
Χρυσοχούς. 

ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗ ΠΑΦΟΥ ΚΥΡΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ 
 ΧΡΟΝΙΚΑ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2017

Ζ Ζ Ζ
1 - 8

 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2017 Συνόδευσε τον Μακαριώτατο στο ταξίδι του στη Ρωσσία. 

ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗ  ΠΑΦΟΥ ΧΡΟΝΙΚΑ  ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ
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ΚΥΡΙΑΚΗ
10 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2017 Λειτούργησε και κήρυξε στον ιερό Ναό Αγίου Δημητρίου στο Παραμάλι.

ΤΡΙΤΗ
12 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2017

Λειτούργησε και κήρυξε στον ιερό Ναό Αγίου Σπυρίδωνος στη 
Γεροσκήπου.
Χειροτόνησε σε διάκονο τον κ Δημήτριο Κυριακίδη.

ΚΥΡΙΑΚΗ
17 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2017

Λειτούργησε και κήρυξε στον ιερό Ναό Αποστόλων Παύλου και Βαρνάβα 
στην Πάφο.
Το απόγευμα ομίλησε για τα Χριστούγεννα σε εκδήλωση του Ιδρύματος 
Μαργαρίτας Λιασίδου.
Το βράδυ ομίλησε στη Χριστουγεννιάτικη γιορτή των κατηχητικών της 
ενορίας Αποστόλων Παύλου και Βαρνάβα. 

ΠΕΜΠΤΗ
21 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2017

Τέλεσε τον Αγιασμό στα εγκαίνια των Κοινοτικών Κτηρίων της Δρούσειας.
Το βράδυ χοροστάτησε κατά τον εσπερινό και κήρυξε στον ιερό Ναό Αγίας 
Αναστασίας στην Κοιλίνια.   

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
22 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2017

Τέλεσε τρισάγιο στο Ίδρυμα Μαργαρίτας Λιασίδου για τις Μαργαρίτα και 
Ισμήνη Λιασίδου. 

ΚΥΡΙΑΚΗ
24 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2017 Λειτούργησε και κήρυξε στον ιερό Ναό Αγίου Δημητρίου στον Μούταλλο. 

ΔΕΥΤΕΡΑ
25 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2017

Λειτούργησε στον Καθεδρικό Ναό Αγίου Θεοδώρου.
Πραγματοποίησε επίσκεψη στο Νοσοκομείο Πάφου.  

ΤΕΤΑΡΤΗ
27 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2017 Λειτούργησε και κήρυξε στον ιερό Ναό Αγίου Στεφάνου στη Λέμπα.

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 
29 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2017

Παρακάθησε σε συνεστίαση με τους Ιερείς και τις πρεσβυτέρες της Ιεράς 
Μητροπόλεως Πάφου και έκοψε τη βασιλόπιττα για τους Ιερείς και το 
προσωπικό της Μητρόπολης.  

ΚΥΡΙΑΚΗ
31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2017 Λειτούργησε και κήρυξε στον ιερό Ναό Αγίου Κενδέα στην Πάφο.

ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗ ΚΙΤΙΟΥ ΚΥΡΙΟΥ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΥ 
ΧΡΟΝΙΚΑ  ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2017

Ζ Ζ Ζ
ΠΕΜΠΤΗ

2 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2017
Ο Πανιερώτατος Μητροπολίτης Κιτίου κύριος Χρυσόστομος χοροστάτησε 
στην πανηγυρίζουσα ιερά μονή αγίου Γεωργίου Μαυροβουνίου.

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
3 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2017

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

ΚΥΡΙΑΚΗ 
5 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2017 Λειτούργησε και κήρυξε στον ιερό ναό αγίου Στυλιανού Ξυλοφάγου.

ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗ  ΚΙΤΙΟΥ ΧΡΟΝΙΚΑ  ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ
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ΤΕΤΑΡΤΗ
8 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2017 Χοροστάτησε στον πανηγυρίζοντα ιερό ναό αγίου Νεκταρίου Τερσεφάνου.

ΚΥΡΙΑΚΗ
12 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2017 Λειτούργησε και κήρυξε στον ιερό ναό αγίου Λαζάρου στη Λάρνακα.

ΠΕΜΠΤΗ
16 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2017 Ο Πανιερώτατος αναχώρησε για Ιεραποστολικό ταξίδι στην Ουγκάντα.

 
ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗ ΚΙΤΙΟΥ ΚΥΡΙΟΥ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΥ 

ΧΡΟΝΙΚΑ  ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2017

Ζ Ζ Ζ
ΚΥΡΙΑΚΗ

3 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2017

Ο Πανιερώτατος Μητροπολίτης Κιτίου κύριος Χρυσόστομος λειτούργησε 
και κήρυξε στον ιερό ναό Αποστόλου Ανδρέα στο Γιοχάνεσπουρκ στη 
Νότιο Αφρική.

ΚΥΡΙΑΚΗ
10 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2017

Λειτούργησε και κήρυξε στην Ιερά Μονή Αγίου Νεκταρίου στη Νότιο 
Αφρική.

ΠΕΜΠΤΗ
14 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2017

Χοροστάτησε στον πανηγυρίζοντα ιερό ναό αγίου Ελευθερίου στον Συν. 
Τσιακκιλερού στη Λάρνακα.

ΚΥΡΙΑΚΗ
17 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ  2017

Λειτούργησε και κήρυξε στην Ιερά Μονή Παναγίας «Ρόδο το Αμάραντο» 
στους Τρούλλους. 

ΚΥΡΙΑΚΗ
24 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2017

Λειτούργησε και κήρυξε στον ιερό ναό αγίας Ειρήνης Περβολίων και 
χειροθέτησε σε Οικονόμο τον Π/Παναγιώτη Τσαγγάρη. Το εσπέρας της 
Κυριακής χοροστάτησε στον Μητροπολιτικό ναό Σωτήρος στη Λάρνακα.

            ΔΕΥΤΕΡΑ
25 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2017 Λειτούργησε και κήρυξε στον Μητροπολιτικό ναό Σωτήρος στη Λάρνακα.

ΚΥΡΙΑΚΗ
31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2017 Λειτούργησε και κήρυξε στον ιερό ναό Αποστόλου Ανδρέα στα Κλαυδιά.

ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗ ΚΥΡΗΝΕΙΑΣ ΚΥΡΙΟΥ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΥ 
ΧΡΟΝΙΚΑ  ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2017

Ζ Ζ Ζ
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 

3 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2017
Τέλεσε τὴ Θεία Λειτουργία στὸν πανηγυρίζοντα Ἱερὸ Ναὸ Ἁγίου Γεωργίου 
Μάμμαρι 

ΚΥΡΙΑΚΗ
5 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2017 Τέλεσε τὴ Θεία Λειτουργία στὸν Ἱερὸ Ναὸ Ἁγίου Νικολάου Λακατάμειας

ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗ  ΚΥΡΗΝΕΙΑΣ  ΧΡΟΝΙΚΑ ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ
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ΤΡΙΤΗ
7 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2017

Τέλεσε τὸν Ἑσπερινὸ τῶν Ἀρχαγγέλων στὸν Ἱερὸ Ναὸ Ἀπ.Ἀνδρέου Πλατὺ 
Ἀγλαντζιᾶς 

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
10 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2017

Παρευρέθη σὲ ἀντικατοχικὴ ἐκδήλωση τῶν Κατεχομένων Κοινοτήτων 
μὲ ὁμιλητὴ τὸν Πρόεδρο τῆς Δημοκρατίας, στὸ Πολιτιστικὸ Ἵδρυμα 
Ἱ. Μονῆς Κύκκου

ΚΥΡΙΑΚΗ
12 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2017

Τέλεσε τὴ Θεία Λειτουργία στὸν Ἱερὸ Μητροπολιτικὸ Ναὸ Ἀπ. Βαρνάβα 
στὴν Κοκκινοτριμιθιά καὶ τὸ μνημόσυνο τῶν πεσόντων καὶ τῶν ἐν εἰρήνῃ 
ἀποβιωσάντων ἀγωνιστῶν τῆς Ε.Ο.Κ.Α.

14-17 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2017 Ἀπουσίαζε στὸ ἐξωτερικὸ  

ΚΥΡΙΑΚΗ
19 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2017

Τέλεσε τὴ Θεία Λειτουργία στὴν Ἱερὰ Μονὴ Ἁγίας Θέκλης.  Τέλεσε τὸ 
μνημόσυνο τοῦ ἀγωνιστὴ Κυριάκου Μάτση στὰ Φυλακισμένα Μνήματα

ΔΕΥΤΕΡΑ 
20 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2017

Τέλεσε τὸν Ἑσπερινὸ στὸν πανηγυρίζοντα Ἱ.Ναὸ Παναγίας στὴν 
Κοκκινοτριμιθιὰ 

ΤΡΙΤΗ 
21 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2017

Ὑπεδέχθη τὸν Ἁγιορείτη Ἡγούμενον τῆς Ἱ.Μονῆς Ἁγίου Γρηγορίου 
ἀρχιμανδρίτη κ. Χριστοφόρο, καταγόμενο ἐκ Καραβᾶ

ΣΑΒΒΑΤΟ
25 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2017 Τέλεσε τὴ Θεία Λειτουργία στὸ Μετόχι τῆς Ἁγίας Αἰκατερίνης Σινᾶ

25-27 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2017 Ἀπουσίαζε στὸ ἐξωτερικὸ

ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗ ΚΥΡΗΝΕΙΑΣ ΚΥΡΙΟΥ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΥ 
 ΧΡΟΝΙΚΑ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2017

      Ζ Ζ Ζ
ΚΥΡΙΑΚΗ 

3 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2017 Τέλεσε τὴ Θεία Λειτουργία στὸν Ἱερὸ Ναὸ Ἁγίου Νικολάου Μαθιάτη

ΔΕΥΤΕΡΑ
4 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2017

Παρέστη σὲ ἐκδήλωση γιὰ τὴν Ἁγία Βαρβάρα στὸ καινούργιο στρατόπεδο 
Ἀ.Καλπουρτζῆ στὸ Δελίκηπο 

ΠΕΜΠΤΗ
7 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2017

Τέλεσε τὴ Θεία Λειτουργία στὸν Ἱερὸ Ναὸ Ἁγίων Κων/νου καὶ Ἑλένης στὸ 
Τσέρι, ὅπου ἔγινε καὶ Σύναξη Προσφύγων ἐξ Ἁγίου Ἀμβροσίου Κερύνειας

ΚΥΡΙΑΚΗ 
10 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2017

Τέλεσε τὴ Θεία Λειτουργία στὸν Ἱερὸ Μητροπολιτικὸ Ναὸ Ἀπ.Βαρνάβα 
στὴν Κοκκινοτριμιθιά.  Παρευρέθη στὸ 34ο Φεστιβάλ τοῦ Ἑπαρχιακοῦ 
Συνδέσμου Εὐημερίας Ἡλικιωμένων Ἀμμοχώστου, στὴν Ἁγία Νάπα

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 
15 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2017

Τέλεσε τὸν Ἑσπερινό στὸν Ἱ.Μητροπολιτικὸ Ναὸ Ἀπ.Βαρνάβα στὴν Κοκ/
θιά. Δέχθηκε τοὺς Ἐκκλησιαστικοὺς Ἐπιτρόπους τῆς Μητροπολιτικῆς 
Περιφέρειας Κυρηνείας καὶ τοὺς δεξιώθηκε σὲ δεῖπνο.

ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗ  ΚΥΡΗΝΕΙΑΣ  ΧΡΟΝΙΚΑ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ
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ΚΥΡΙΑΚΗ 
17 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2017 Τέλεσε τὴ Θεία Λειτουργία στὸν Ἱερὸ Ναὸ Ἁγίου Γεωργίου Μάμμαρι

18 - 23 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2017 Βρισκόταν στὸ Ἅγιον Ὄρος

ΚΥΡΙΑΚΗ
24 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2017

Τέλεσε τὴ Θεία Λειτουργία στὸν Ἱερὸ Ναὸ Ἀπ.Βαρνάβα καὶ Ἁγ.Λουκᾶ 
Ἰατροῦ στὴ Δεκέλεια

ΔΕΥΤΕΡΑ
25 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2017

Τέλεσε τὴ Θεία Λειτουργία τῶν Χριστουγέννων στὸν Ἱερὸ Μητροπολιτικὸ 
Ναὸ Ἀπ.Βαρνάβα στὴν Κοκ/θιά

ΚΥΡΙΑΚΗ 
31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2017

Τέλεσε τὴ Θεία Λειτουργία στὸν Ἱερὸ Ναὸ Ἁγίας Παρασκευῆς στὴν 
Ἀκρόπολη.  Τὸ βρὰδυ τέλεσε Ἀγρυπνία στὸ Παρεκκλήσι τοῦ Ἁγίου 
Γεωργίου Κοκκινοτριμιθιᾶς.

ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗ ΛΕΜΕΣΟΥ ΚΥΡΙΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ
 ΧΡΟΝΙΚΑ ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2017

Ζ Ζ Ζ
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ

3 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2017
Ὁ Πανιερώτατος Μητροπολίτης Λεμεσοῦ κύριος Ἀθανάσιος τέλεσε τή 
Θεία Λειτουργία στήν ἱερά μονή Ἁγίου Γεωργίου Ἀλαμάνου.

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

ΤΡΙΤΗ
7 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2017

Χοροστάτησε κατά τήν ἀκολουθία τοῦ ἑσπερινοῦ στόν πανηγυρίζοντα 
ἱερό ναό Ἀρχαγγέλου Μιχαήλ τῆς κοινότητας Σουνίου.

ΤΕΤΑΡΤΗ
8 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2017

Τέλεσε τή Θεία Λειτουργία στόν ἱερό ναό Ἀρχαγγέλου Μιχαήλ τῆς 
κοινότητας Παρεκκλησιᾶς.
Χοροστάτησε κατά τήν ἀκολουθία τοῦ ἑσπερινοῦ στόν πανηγυρίζοντα 
ἱερό ναό Ἁγίου Νεκταρίου.

ΠΕΜΠΤΗ 
9 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2017

Χοροστάτησε κατά τήν ἀκολουθία τοῦ ἑσπερινοῦ στόν πανηγυρίζοντα 
ἱερό ναό Ἁγίων Παϊσίου τοῦ Ἁγιορείτου καί Ἀρσενίου τοῦ Καππαδόκου.

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
10 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2017

Τέλεσε τή Θεία Λειτουργία στόν πανηγυρίζοντα ἱερό ναό Ἁγίου Ἀρσενίου 
τῆς κοινότητας Κυπερούντας.

ΣΑΒΒΑΤΟ
11 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2017

Τέλεσε τή Θεία Λειτουργία στόν πανηγυρίζοντα ἱερό ναό Ἁγίου Μηνᾶ τῆς 
ἐνορίας Ἁγίου Ἀθανασίου.
Συγχοροστάτησε κατά τήν ἀκολουθία τοῦ ἑσπερινοῦ στόν πανηγυρίζοντα 
ἱερό ναό Ἁγίου Ἰωάννου τοῦ Ἐλεήμονος, πολιούχου τῆς Λεμεσοῦ, μετά 
τοῦ Σεβασμιωτάτου Ἀρχιεπισκόπου Ἰόππης κ.κ. Δαμασκηνοῦ, τοῦ Σε-
βασμιωτάτου Μητροπολίτου Νέας Κρήνης καί Καλαμαριᾶς κ.κ. Ἱουστίνου 
καί τοῦ Θεοφιλεστάτου Ἐπισκόπου Ἀμαθοῦντος κ.Νικολάου.

ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗ  ΛΕΜΕΣΟΥ  ΧΡΟΝΙΚΑ ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ
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ΚΥΡΙΑΚΗ
12 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2017

Συμμετέσχε σέ Ἀρχιερατικό Συλλείτουργο στόν πανηγυρίζοντα ἱερό 
ναό Ἁγίου Ἰωάννου τοῦ Ἐλεήμονος, προεξάρχοντος τοῦ Σεβασμιωτάτου 
Ἀρχιεπισκόπου Ἰόππης κ.κ. Δαμασκηνοῦ καί συλλειτουργούντων τοῦ Σε-
βασμιωτάτου Μητροπολίτου Νέας Κρήνης καί Καλαμαριᾶς κ.κ. Ἱουστίνου 
καί τοῦ Θεοφιλεστάτου Ἐπισκόπου Ἀμαθοῦντος κ.Νικολάου.

ΚΥΡΙΑΚΗ
19 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2017

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

ΤΡΙΤΗ
21 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2017

Μέ τήν εὐκαιρία τῆς μνήμης τῆς Συνάξεως τῶν Ἀρχαγγέλων Μιχαήλ 
καί Γαβριήλ (8η Νοεμβρίου π.ἡ.) συμμετέσχε σέ πολυαρχιερατικό 
Συλλείτουργο στήν ἱερά μονή Ἀρχαγγέλων Μιχαήλ καί Γαβριήλ στήν 
Ἰόππη (Ἱεροσόλυμα), προεξάρχοντος τοῦ Μακαριωτάτου Πατριάρχου 
Ἱεροσολύμων κ.κ.Θεοφίλου Γ’ καί συλλειτουργούντων πλήθους Ἀρχιερέων.

ΣΑΒΒΑΤΟ
25 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2017

Τέλεσε τή Θεία Λειτουργία στόν πανηγυρίζοντα ἱερό ναό Ἁγίας 
Αἰκατερίνης στήν ἱερά μονή Παναγίας Ἀμιροῦς.
Χοροστάτησε κατά τήν ἀκολουθία τοῦ ἑσπερινοῦ στόν πανηγυρίζοντα 
ἱερό ναό Ἁγίου Στυλιανοῦ Συνοικισμοῦ Λινόπετρας. 

ΚΥΡΙΑΚΗ
26 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2017

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

ΤΕΤΑΡΤΗ
29 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2017

Τέλεσε τή Θεία Λειτουργία στό πανηγυρίζον παρεκκλήσιο τοῦ Ἁγίου 
Φιλουμένου Συνοικισμοῦ Τιμίου Σταυροῦ Πάνω Πολεμιδιῶν.

ΠΕΜΠΤΗ
30 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2017

Τέλεσε τή Θεία Λειτουργία στόν ἱερό ναό Ἀποστόλου Ἀνδρέα Μέσα 
Γειτονιᾶς.

ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗ ΛΕΜΕΣΟΥ ΚΥΡΙΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ
 ΧΡΟΝΙΚΑ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2017

Ζ Ζ Ζ
ΚΥΡΙΑΚΗ

3 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2017

Τέλεσε τή Θεία Λειτουργία στόν ἱερό ναό Ἁγίων Ἀνδρονίκου καί 
Ἀθανασίας.
Χοροστάτησε κατά τήν ἀκολουθία τοῦ ἑσπερινοῦ στό πανηγυρίζον 
παρεκκλήσιο τῆς Ἁγίας Βαρβάρας παρά τόν Ἅγιο Τύχωνα.

ΔΕΥΤΕΡΑ
4 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2017

Τέλεσε τή Θεία Λειτουργία στόν πανηγυρίζοντα ἱερό ναό Ἁγίας Βαρβάρας  
Ζακακίου, κατά τή διάρκεια τῆς ὁποίας χειροτόνησε εἰς πρεσβύτερον τόν 
εὐλαβέστατο διάκονο Μᾶρκο Μάρκου.

ΤΡΙΤΗ
5 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2017

Τέλεσε τή Θεία Λειτουργία στόν πανηγυρίζοντα ἱερό ναό Ἁγίου Σάββα 
Ὕψωνα.

ΤΕΤΑΡΤΗ
6 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2017

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

ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗ  ΛΕΜΕΣΟΥ  ΧΡΟΝΙΚΑ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ
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ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
8 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2017

Χοροστάτησε κατά τήν ἀκολουθία τοῦ ἑσπερινοῦ στόν πανηγυρίζοντα 
ἱερό ναό Ἁγίας Ἅννης στήν κοινότητα Σπιταλίου Λεμεσοῦ.

ΣΑΒΒΑΤΟ
9 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2017

Τέλεσε τή Θεία Λειτουργία στόν ἱερό μητροπολιτικό ναό Παναγίας 
Παντανάσσης (Καθολικῆς), κατά τή διάρκεια τῆς ὁποίας χειροτόνησε εἰς 
διάκονον τόν κ. Ἀνδρέα Δημητρίου.

ΚΥΡΙΑΚΗ
10 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2017 Τέλεσε τή Θεία Λειτουργία στόν ἱερό ναό Ἁγίου Νικολάου Λεμεσοῦ.

ΔΕΥΤΕΡΑ
11 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2017

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

ΠΕΜΠΤΗ
14 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2017

Χοροστάτησε κατά τήν ἀκολουθία τοῦ ἑσπερινοῦ στόν πανηγυρίζοντα 
ἱερό ναό Ἁγίου Ἐλευθερίου στήν κοινότητα Μουτταγιάκας.

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
15 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2017

Τέλεσε τή Θεία Λειτουργία στόν πανηγυρίζοντα ἱερό ναό Ἁγίου 
Ἐλευθερίου Λεμεσοῦ.

ΚΥΡΙΑΚΗ
17 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2017 Τέλεσε τή Θεία Λειτουργία στόν ἱερό ναό Ἁγίας Τριάδος Λεμεσοῦ

ΚΥΡΙΑΚΗ
24 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2017

Τέλεσε τή Θεία Λειτουργία στήν Ἱερά Μονή Ἁγίου Νικολάου τῶν Γάτων 
Λεμεσοῦ.

ΔΕΥΤΕΡΑ
25 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2017

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

ΤΡΙΤΗ
26 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2017 Τέλεσε τή Θεία Λειτουργία στόν ἱερό ναό Ἁγίου Νεοφύτου Λεμεσοῦ.

ΚΥΡΙΑΚΗ
31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2017

Τέλεσε τή Θεία Λειτουργία στόν πανηγυρίζοντα ἱερό ναό Ἁγίου Ἰωσήφ τοῦ 
Μνήστορος Λεμεσοῦ.

ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗ ΜΟΡΦΟΥ ΚΥΡΙΟΥ ΝΕΟΦΥΤΟΥ
 ΧΡΟΝΙΚΑ ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2017

Ζ Ζ Ζ
ΠΕΜΠΤΗ

2 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2017

Ὁ Πανιερώτατος Μητροπολίτης Μόρφου κ. Νεόφυτος προέστη τῆς 
Ἀκολουθίας τοῦ πανηγυρικοῦ Ἑσπερινοῦ καὶ κήρυξε τὸν θεῖο λόγο στὸ 
πανηγυρίζον ἱερὸ παρεκκλήσιο τοῦ Ἁγίου Γεωργίου, στὸ Περιφερειακὸ 
Γυμνάσιο στὸ Ἀκάκι.

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
3 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2017

Χοροστάτησε κατὰ τὴν τέλεση τῆς Θείας Λειτουργίας καὶ κήρυξε τὸν 
θεῖο λόγο στὸ πανηγυρίζον ἱερὸ παρεκκλήσιο τοῦ Ἁγίου Γεωργίου, στὸ 
Περιφερειακὸ Γυμνάσιο στὸ Ἀκάκι.

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
3 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2017

Προέστη τῆς Ἀκολουθίας τῆς Ἀγρυπνίας ἐπὶ τῇ μνήμῃ τοῦ ὁσίου καὶ 
Θεοφόρου πατρὸς ἡμῶν Γεωργίου Καρσλίδη, στὸν ἱερὸ ναὸ τοῦ Ἁγίου  
Κυπριανοῦ στὴν κοινότητα Μενίκου.

ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗ ΜΟΡΦΟΥ ΧΡΟΝΙΚΑ ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ
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ΚΥΡΙΑΚΗ
5 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2017

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

ΚΥΡΙΑΚΗ
5 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2017

Προέστη τῆς Ἀκολουθίας τοῦ πανηγυρικοῦ Ἑσπερινοῦ καὶ κήρυξε τὸν 
θεῖο λόγο στὸν πανηγυρίζοντα ἱερὸ ναὸ τοῦ Ἁγίου Δημητριανοῦ στὴν 
κοινότητα Φλάσου. 

ΤΡΙΤΗ
7 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2017

Προέστη τῆς Ἀκολουθίας τοῦ πανηγυρικοῦ Ἑσπερινοῦ καὶ κήρυξε τὸν 
θεῖο Λόγο στὸν ἱερὸ ναὸ τοῦ Ἁγίου Αὐξιβίου στὴν κοινότητα Ἀστρομερίτη 
(ἑορτὴ κατεχόμενης κοινότητας Ἄνω Ζώδιας).

ΤΕΤΑΡΤΗ
8 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2017

Τέλεσε τὴ Θεία Λειτουργία καὶ κήρυξε τὸν θεῖο λόγο στὸν ἱερὸ ναὸ 
τοῦ Ἁγίου Αὐξιβίου στὴν κοινότητα Ἀστρομερίτη (ἑορτὴ κατεχόμενης 
κοινότητας Ἄνω Ζώδιας). 

ΤΕΤΑΡΤΗ
8 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2017

Προέστη τῆς Ἀκολουθίας τοῦ πανηγυρικοῦ Ἑσπερινοῦ καὶ κήρυξε τὸν 
θεῖο λόγο στὸ ἱερὸ παρεκκλήσιο τοῦ Ἁγίου  Νεκταρίου στὸ Πολυδύναμο 
Κέντρο τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Μόρφου «Ἡ Σολέα» στὴν Εὐρύχου.

ΠΕΜΠΤΗ
9 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2017

Χοροστάτησε κατὰ τὴν τέλεση τῆς Θείας Λειτουργίας καὶ κήρυξε τὸν 
θεῖο λόγο στὸ πανηγυρίζον ἱερὸ παρεκκλήσιο τοῦ Ἁγίου Νεκταρίου στὸ 
Πολυδύναμο Κέντρο τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Μόρφου «Ἡ Σολέα» στὴν 
Εὐρύχου.

ΔΕΥΤΕΡΑ
13 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2017

Παρακάθησε στὸ γεῦμα, τὸ ὁποῖο παρέθεσε ὁ Μακαριώτατος Ἀρχιεπί-
σκοπος Κύπρου κ. Χρυσόστομος στὴν Ἱερὰ Ἀρχιεπισκοπὴ Κύπρου, μὲ τὴν 
εὐκαιρία τῶν ὀνομαστηρίων του.

ΚΥΡΙΑΚΗ
19 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2017

Τέλεσε τὴ Θεία Λειτουργία καὶ κήρυξε τὸν θεῖο λόγο στὸν καθεδρικὸ ναὸ 
τοῦ ἁγίου Μάμα, στὴν κατεχόμενη πόλη τῆς Μόρφου.

ΔΕΥΤΕΡΑ
20 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2017 

Τέλεσε τὴ Θεία Λειτουργία καὶ κήρυξε τὸν θεῖο λόγο στὸ πανηγυρίζον ἱερὸ 
παρεκκλήσιο τοῦ Ὁσίου Σωζομένου στὴν κοινότητα Γαλάτας.

ΔΕΥΤΕΡΑ
20 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2017

Χοροστάτησε κατὰ τὴν Ἀκολουθία τοῦ πανηγυρικοῦ Ἑσπερινοῦ καὶ 
κήρυξε τὸν θεῖο λόγο στὸν πανηγυρίζοντα ἱερὸ ναὸ Παναγίας «Ρόδον τὸ 
Ἀμάραντον», στὴν κοινότητα Κουτραφᾶ.

ΤΡΙΤΗ
21 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2017

Τέλεσε τὴ Θεία Λειτουργία καὶ κήρυξε τὸν θεῖο λόγο στὸν πανηγυρίζοντα 
ἱερὸ ναὸ Παναγίας «Ρόδον τὸ Ἀμάραντον», στὴν κοινότητα Κουτραφᾶ.

ΤΡΙΤΗ
21 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2017

Προέστη τῆς Ἐξοδίου Ἀκολουθίας τῆς μακαριστῆς Ἄννας Φειδία 
Κυριακίδη, στὸν ἱερὸ ναὸ Ἁγίου Κυπριανοῦ στὸ Μένικο.

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
24 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2017

Χοροστάτησε κατὰ τὴν Ἀκολουθία τοῦ πανηγυρικοῦ Ἑσπερινοῦ 
καὶ κήρυξε τὸν θεῖο λόγο στὸν πανηγυρίζοντα ἱερὸ ναὸ τῆς  Ἁγίας 
Αἰκατερίνης στὴν κοινότητα Βυζακιᾶς.

ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗ ΜΟΡΦΟΥ ΧΡΟΝΙΚΑ ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ
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ΣΑΒΒΑΤΟ
25 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2017

Τέλεσε τὴ Θεία Λειτουργία καὶ κήρυξε τὸν θεῖο λόγο στὸν πανηγυρίζοντα 
ἱερὸ ναὸ τῆς Ἁγίας Αἰκατερίνης στὴν κοινότητα Βυζακιᾶς.

ΔΕΥΤΡΑ
28 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2016

Χοροστάτησε κατὰ τὴν Ἀκολουθία τοῦ πανηγυρικοῦ Ἑσπερινοῦ, τέλεσε τὴ 
Θεία Λειτουργία καὶ κήρυξε τὸν θεῖο λόγο στὴν Ἀγρυπνία τῆς ἑορτῆς τοῦ 
νέου Ἱερομάρτυρος Φιλουμένου τοῦ Κυπρίου καὶ τοῦ ἄρτι ἐνταχθέντος 
στὸ Ἁγιολόγιον τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας μας ἁγίου Ἰακώβου τοῦ ἐν 
Εὐβοίᾳ, τοῦ «μὲ συγχωρεῖτε», στὸν ἱερὸ ναὸ τοῦ Ἀποστόλου Λουκᾶ στὴν 
κοινότητα Ὀρούντας.

ΠΕΜΠΤΗ
30 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2017

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

ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗ ΜΟΡΦΟΥ ΚΥΡΙΟΥ ΝΕΟΦΥΤΟΥ
 ΧΡΟΝΙΚΑ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2017

     Ζ Ζ Ζ
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ

1 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2017

Ὁ Πανιερώτατος Μητροπολίτης Μόρφου κ. Νεόφυτος προέστη τῆς 
πανηγυρικῆς ἀγρυπνίας στὸν ἱερὸ ναὸ Μεταμορφώσεως τοῦ Σωτῆρος 
στὸ Ἀκάκι ἐπὶ τῇ μνήμῃ τοῦ ὁσίου πατρὸς ἡμῶν Πορφυρίου τοῦ 
Καυσοκαλυβίτου, τέλεσε τὴ Θεία Λειτουργία καὶ κήρυξε τὸν θεῖο λόγο.

ΚΥΡΙΑΚΗ
3 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2017

Τέλεσε τὴ Θεία Λειτουργία στὸ ἱερὸ Ἡσυχαστήριο τοῦ Ὁσίου Σεραφεὶμ 
τοῦ Σαρὼφ στὴ Σκουριώτισσα.

ΔΕΥΤΕΡΑ
4 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2017

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

ΤΡΙΤΗ
5 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2017

Προέστη τῆς Ἀκολουθίας τοῦ πανηγυρικοῦ Ἑσπερινοῦ καὶ κήρυξε τὸν 
θεῖο λόγο στὴν πανηγυρίζουσα ἱερὰ μονὴ τοῦ Ἁγίου  Νικολάου παρὰ τὴν 
Ὀρούντα.

ΤΕΤΑΡΤΗ
6 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2017

Τέλεσε τὴ Θεία Λειτουργία καὶ κήρυξε τὸν θεῖο λόγο στὴν πανηγυρίζουσα 
ἱερὰ μονὴ τοῦ Ἁγίου Νικολάου παρὰ τὴν Ὀρούντα.

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
8 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2017

Τέλεσε τὴ Θεία Λειτουργία καὶ κήρυξε τὸν θεῖο λόγο στὸ πανηγυρίζον ἱερὸ 
ἐξωκκλήσιο τοῦ Ἁγίου Τυχικοῦ στὴν κοινότητα Γαλάτας.

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
8 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2017

Προέστη τῆς Ἐξοδίου Ἀκολουθίας τῆς μακαριστῆς Ἑλένης Παπα-
σωζομένου στὸν ἱερὸ ναὸ τοῦ Ἁγίου Αὐξιβίου στὸν Ἀστρομερίτη.

ΣΑΒΒΑΤΟ
9 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2017

Τέλεσε τὴ Θεία Λειτουργία καὶ κήρυξε τὸν θεῖο λόγο στὸν πανηγυρίζοντα 
ἱερὸ ναὸ τῶν Ἁγίων Θεοπατόρων Ἰωακεὶμ καὶ Ἄννης στὴν κοινότητα 
Καλλιανῶν.

ΔΕΥΤΕΡΑ
11 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2017

Προέστη τῆς Ἀκολουθίας τῆς Ἀγρυπνίας καὶ τέλεσε τὴ Θεία Λειτουργία 
στὸ ἱερὸ Ἡσυχαστήριο τοῦ Ὁσίου Σεραφεὶμ τοῦ Σαρὼφ στὴ Σκουριώτισσα.

ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗ  ΜΟΡΦΟΥ  ΧΡΟΝΙΚΑ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ
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ΣΑΒΒΑΤΟ
16 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2017

Τέλεσε τὴ Θεία Λειτουργία καὶ κήρυξε τὸν θεῖο λόγο στὸ πανηγυρίζον ἱερὸ 
παρεκκλήσιο τοῦ Ἁγίου Μοδέστου στὴν κοινότητα Ἀστρομερίτου.

ΚΥΡΙΑΚΗ
17 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2017

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

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
22 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2017

Προέστη τῆς Ἀκολουθίας τοῦ Ὄρθρου καὶ τῶν Μεγάλων Ὡρῶν στὴν ἱερὰ 
μονὴ τοῦ Ἁγίου Νικολάου παρὰ τὴν Ὀρούντα.

ΚΥΡΙΑΚΗ
24 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2017

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

ΚΥΡΙΑΚΗ
24 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2017

Προέστη τῆς Ἀκολουθίας τοῦ πανηγυρικοῦ Ἑσπερινοῦ τῶν 
Χριστουγέννων στὴν ἱερὰ μονὴ τοῦ Ἁγίου Νικολάου παρὰ τὴν Ὀρούντα.

ΔΕΥΤΕΡΑ
25 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2017

Τέλεσε τὴ Θεία Λειτουργία τῶν Χριστουγέννων στὸν ἱερὸ ναὸ τοῦ Ἁγίου 
Γεωργίου στὴν κοινότητα Εὐρύχου.

ΤΡΙΤΗ
26 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2017

Τέλεσε τὴ Θεία Λειτουργία καὶ κήρυξε τὸν θεῖο λόγο στὸν  ἱερὸ ναὸ τῆς 
Παναγίας στὴν κατεχόμενη κοινότητα Κατωκοπιᾶς παρὰ τὴ Μόρφου.

ΤΡΙΤΗ
26 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2017

Χοροστάτησε κατὰ τὴν Ἀκολουθία τοῦ πανηγυρικοῦ Ἑσπερινοῦ καὶ 
κήρυξε τὸν θεῖο λόγο μὲ τὴν εὐκαιρία τῆς μνήμης τοῦ πρωτομάρτυρος καὶ 
ἀρχιδιακόνου Στεφάνου καὶ τῆς πανηγύρεως τῆς κατεχόμενης κοινότητας 
Κυρᾶς, στὸν ἱερὸ ναὸ τοῦ Ἁγίου Χαραλάμπους στὴν κοινότητα Δένειας. 

ΚΥΡΙΑΚΗ
31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2017

Τέλεσε τὴ Θεία Λειτουργία καὶ κήρυξε τὸν θεῖο λόγο στὴν ἱερὰ μονὴ τοῦ 
Ἁγίου Γεωργίου Μαυροβουνίου, παρὰ τὴν κοινότητα Τρούλλων Λάρνακας.

ΚΥΡΙΑΚΗ
31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2017

Προέστη τῆς πανηγυρικῆς ἀγρυπνίας ἐπὶ τῇ μνήμῃ τοῦ Μεγάλου 
Βασιλείου στὴν ἱερὰ μονὴ τοῦ Ἁγίου Νικολάου παρὰ τὴν Ὀρούντα. 

ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΑΣ ΚΑΙ ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΥ ΚΥΡΙΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ
ΧΡΟΝΙΚΑ ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ  2017

     Ζ Ζ Ζ
ΠΕΜΠΤΗ

02  ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2017

Ο Πανιερώτατος Μητροπολίτης Κωνσταντίας και Αμμοχώστου κ. Βα- 
σίλειος χοροστάτησε κατά την ακολουθία του εσπερινού στον πανη-
γυρίζοντα Μητροπολιτικό ναό Αγίου Γεωργίου στο Παραλίμνι.

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
03 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2017

Τέλεσε τη Θεία Λειτουργία στον πανηγυρίζοντα Μητροπολιτικό ναό Αγίου   
Γεωργίου στο Παραλίμνι. 
Παρέστη στην Δ΄ Κληρικολαϊκή Συνέλευση που είχε ως θέμα: 
«10 ΧΡΟΝΙΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΝΑΣΥΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΙΕΡΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ 
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΑΣ ΚΑΙ ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΥ (2007-2017) ».

ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗ  ΜΟΡΦΟΥ  ΧΡΟΝΙΚΑ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ
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ΚΥΡΙΑΚΗ
05 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2017

Συμμετοχή στο Αρχιερατικό Συλλείτουργο, προϊσταμένου του Σεβασμιω-
τάτου Μητροπολίτη Πατρών κ. Χρυσοστόμου, συλλειτουργούντων του 
Πανιερωτάτου Μητροπολίτη Κωνσταντίας και Αμμοχώστου κ. Βασιλείου 
και του Θεοφιλεστάτου Επισκόπου Καρπασίας κ. Χριστοφόρου, με την 
ευκαιρία της συμπλήρωσης 150 χρόνων από το πρώτο εγκαίνιο της ιεράς 
Μονής του Αποστόλου Ανδρέα στην κατεχόμενη Καρπασία.

ΚΥΡΙΑΚΗ
12 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2017

Τέλεσε τη Θεία Λειτουργία στον Μητροπολιτικό ναό Αγίου Γεωργίου   
στο Παραλίμνι και προέστη του μνημόσυνου των πεσόντων  κατά τον 
απελευθερωτικό αγώνα της ΕΟΚΑ 1955-59.  

ΔΕΥΤΕΡΑ
13 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2017

ΣΑΒΒΑΤΟ
18 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2017

Μετέβη στο Φράιμπουργκ- Ελβετίας  για να συμμετάσχει σε συνέδριο 
σε σχέση με τον θεολογικό διάλογο Ορθοδόξων και Καθολικών  που 
διοργάνωσε το πανεπιστήμιο του Φράιμπουργκ.

ΚΥΡΙΑΚΗ
19 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2017

Τέλεσε τη Θεία Λειτουργία στον Ιερό Ναό Παναγίας στην Αγία Νάπα. 
Μετά το τέλος της Θειας Λειτουργίας τέλεσε το μνημόσυνο του 
Οικονόμου  π. Αντωνίου Παπανικόλα.

ΤΡΙΤΗ
21 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2017

Τέλεσε τη Θεία Λειτουργία στον πανηγυρίζοντα Ιερό Ναό Παναγίας 
Τραχιάς στο Δασάκι Άχνας.

ΚΥΡΙΑΚΗ
 26 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2017

Τέλεσε τη Θεία Λειτουργία στον Μητροπολιτικό ναό Αγίου Γεωργίου  στο 
Παραλίμνι.
Παρευρέθηκε σε τιμητική εκδήλωση για  τον  Δρα Τάκη Πελεκάνο που 
πραγματοποιήθηκε στο οίκημα του σωματείου της Ελληνικής Χριστιανικής 
αδελφότητος Νέων (ΕΧΑΝ) Παραλιμνίου.

ΠΕΜΠΤΗ 
30  ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2017

Εκπροσώπησε την Εκκλησία της  Κύπρου στους εορτασμούς για την εορτή 
του Αποστόλου Ανδρέα στην Κωνσταντινούπολη, Θρονική Εορτή του  
Οικουμενικού Πατριαρχείου.

ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΑΣ ΚΑΙ ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΥ ΚΥΡΙΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ
ΧΡΟΝΙΚΑ  ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ  2017

      Ζ Ζ Ζ

ΚΥΡΙΑΚΗ
03 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2017

Ο Πανιερώτατος Μητροπολίτης Κωνσταντίας και Αμμοχώστου κ. Βα- 
σίλειος τέλεσε τη Θεία Λειτουργία στον Ιερό Ναό Αγίου Γεώργιου Αβίων 
στο Αυγόρου. Μετά το τέλος της Θείας Λειτουργίας τέλεσε το μνημόσυνο 
του Οικονόμου  π. Μάμα Παπαμιχαήλ και προχείρισε σε Οικονόμο τον 
εφημέριο του ναού πρεσβύτερο Ιωάννη Χαράλαμπους .
Χοροστάτησε κατά την ακολουθία του εσπερινού στον πανηγυρίζοντα 
Ιερό Ναό Αγίας Βαρβάρας στο Παραλίμνι.

ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗ  ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΑΣ ΚΑΙ ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΥ  ΧΡΟΝΙΚΑ ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ
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ΔΕΥΤΕΡΑ
04 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2017

Τέλεσε τη Θεία Λειτουργία στον πανηγυρίζοντα Ιερό Ναό Αγίας Βαρβάρας 
στο Παραλίμνι.

ΚΥΡΙΑΚΗ
10 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2017

Τέλεσε τη Θεία Λειτουργία στον Καθεδρικό ναό του Αγίου Στεφάνου στο 
Παρίσι. 

ΔΕΥΤΕΡΑ
11 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ - ΤΡΙΤΗ 

12 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2017

Μετέβη στην Ρώμη  – Ιταλία   για να συμμετάσχει στις εργασίες του 
Μικτού Διαλόγου Ορθοδόξων και Ρωμαιοκαθολικών.  

ΚΥΡΙΑΚΗ
17 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2017

Τέλεσε τη Θεία Λειτουργία στον Ιερό Αναστάσεως του Σωτήρος 
στη Σωτήρα και τέλεσε το ετήσιο μνημόσυνο του Αρχιεπισκόπου 
Χρυσοστόμου Α΄, του οποίου συμπληρώνονται φέτος 10 χρόνια από την 
κοίμησή του, καθώς και των γερόντων και πατέρων της Ιεράς Μονής 
Αποστόλου Βαρνάβα Χαρίτωνος, Στεφάνου, Βαρνάβα, Γαβριήλ των 
ιερομονάχων και  Νεκταρίου Μοναχού, ως επίσης και των ιερέων και 
πάντων όσων διηκόνησαν στην Σωτήρα.

ΔΕΥΤΕΡΑ
18 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2017

Τέλεσε τον αγιασμό για την κατάθεση του θεμελίου λίθου της νέας 
Αστυνομικής Διεύθυνσης Αμμοχώστου στο Παραλίμνι. 
Παρέστη και τέλεσε αγιασμό για τα εγκαίνια της αίθουσας πολλαπλής 
χρήσης της Τεχνικής σχολής Παραλιμνίου, που κτίστηκε με δωρεά των 
οικογενειών των θυμάτων του Παραλιμνίου της αεροπορικής τραγωδίας 
του Αυγούστου 2005. Και στις δυο εκδηλώσεις παρέστη ο Εξοχότατος 
Πρόεδρος της Δημοκρατίας κ. Νίκος Αναστασιάδης.

ΤΕΤΑΡΤΗ
20 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2017

Επίσκεψη με τους Δημάρχους Αμμοχώστου, Παραλιμνίου, Αγίας Νάπας, 
Δερύνειας και Σωτήρας  στο Νοσοκομείο Αμμοχώστου και σε άλλα 
ευαγή ιδρύματα με την ευκαιρία των εορτών των Χριστουγέννων και της 
Πρωτοχρονιάς.

ΠΕΜΠΤΗ 
21 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2017

Προήδρευσε της Συνεδρίας της Θρονικής Επιτροπής της Ιεράς Μη- 
τροπόλεως. 

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
22 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2017

Εθιμοτυπική επίσκεψη του Δημάρχου Αμμοχώστου  κ. Αλέξη Γαλανού και 
μελών του Δημοτικού Συμβουλίου Αμμοχώστου προς τον Πανιερώτατο, 
ο οποίος τους παρέθεσε γεύμα και συζήτησαν θέματα κοινού ενδιαφέροντος.

ΚΥΡΙΑΚΗ
24 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2017

Τέλεσε τη Θεία Λειτουργία στον Ιερό Ναό Αγίου Δημητρίου στο 
Παραλίμνι.
Προέστη του εσπερινού των Χριστουγέννων στον Μητροπολιτικό Ναό 
Αγίου Γεωργίου Παραλιμνίου.

ΔΕΥΤΕΡΑ
25 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2017

Προέστη της Θείας Λειτουργίας των Χριστουγέννων στον Μητροπολιτικό 
Ναό Αγίου Γεωργίου Παραλιμνίου.

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
29 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2017

Παρέθεσε γεύμα στους Ιερείς της Μητροπόλεως με την ευκαιρία των 
Εορτών.

ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗ  ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΑΣ ΚΑΙ ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΥ  ΧΡΟΝΙΚΑ  ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ
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ΚΥΡΙΑΚΗ
31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2017

Χοροστάτησε κατά την ακολουθία του εσπερινού της Πρωτοχρονιάς και 
της μνήμης του Μεγάλου Βασιλείου στον Μητροπολιτικό Ναό Αγίου 
Γεωργίου.
Τελετή κοπής της Βασιλόπιτας στο Συνοδικό της Μητροπόλεως.

ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗ ΚΥΚΚΟΥ ΚΑΙ ΤΗΛΛΥΡΙΑΣ ΚΥΡΙΟΥ ΝΙΚΗΦΟΡΟΥ
ΧΡΟΝΙΚΑ ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2017

  Ζ Ζ Ζ
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ

3 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2017
Ὁ Πανιερώτατος Μητροπολίτης Κύκκου δέχθηκε τόν Πρέσβη τῆς 
Γεωργίας κ. Revaz Lominadze, στόν ὁποῖο καὶ παρέθεσε γεῦμα.

ΤΡΙΤΗ
7 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2017

Χοροστάτησε κατά τήν ἀκολουθία τοῦ ἑσπερινοῦ στόν πανηγυρίζοντα 
ἱερό ναό Ἀρχαγγέλου Μιχαήλ στόν Ἀρχάγγελο.

ΔΕΥΤΕΡΑ
13 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2017

Παρέστη στό γεῦμα τό ὁποῖο παρέθεσε ἡ Α.Μ. ὁ Ἀρχιεπίσκοπος 
Κύπρου, ἐπ’ εὐκαιρία τῶν ὀνομαστηρίων του, στήν ἱερά Ἀρχιεπισκοπή 
Κύπρου.

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
10 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2017

Παρέστη στήν ἀντικατοχική ἐκδήλωση τῆς Ἐπιτροπῆς Κατεχομένων 
Κοινοτήτων γιά τήν καταδίκη τῆς ἀνακήρυξης τοῦ ψευδοκράτους, στήν 
Αἴθουσα Τελετῶν τῆς Ἱερᾶς Μονῆς Κύκκου στόν Ἀρχάγγελο.

ΠΕΜΠΤΗ
16 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2017

Δέχθηκε τόν Γενικό Διευθυντή τοῦ ΡΙΚ κ. Μιχάλη Μαραθεύτη, στόν 
ὁποῖο καὶ παρέθεσε γεῦμα.

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
17 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2017

Δέχθηκε τόν Σεβασμιώτατο Μητροπολίτη Καλαμαριᾶς κ. Ἰουστῖνο 
καί τόν Πανοσιολογιώτατο Ἡγούμενο τῆς Ἱερᾶς Μεγίστης Μονῆς 
Βατοπαιδίου, Ἁγίου Ὄρους, Ἀρχιμανδρίτη κ. Ἐφραίμ, στούς ὁποίους 
παρέθεσε γεῦμα. 

ΔΕΥΤΕΡΑ
20 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2017

Δέχθηκε τόν Πανοσιολογιώτατο Ἡγούμενο τῆς Ἱερᾶς Μονῆς Ὁσίου 
Γρηγορίου, Ἁγίου Ὄρους κ. Χριστοφόρο, στόν ὁποῖο καὶ παρέθεσε γεῦμα.

ΤΡΙΤΗ
21 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2017

Λειτούργησε στόν ἱερό ναό ἁγίου Προκοπίου στό Μετόχιο τῆς ἱερᾶς 
Μονῆς τῆς Παναγίας τοῦ Κύκκου στή Λευκωσία.

ΣΑΒΒΑΤΟ
25 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2017

Προέστη τῆς ἐξόδιας ἀκολουθίας τοῦ ἡρωϊκῶς πεσόντος κατά τήν 
τουρκική εἰσβολή, Μιχαήλ Μιχαλάκη τοῦ Γεωργίου στόν ἱερό ναό ἁγίου 
Παντελεήμονα στήν Μακεδονίτισσα.

ΚΥΡΙΑΚΗ
26 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2017

Λειτούργησε στόν ἱερό ναό ἁγίου Προκοπίου στό Μετόχιο τῆς ἱερᾶς 
Μονῆς τῆς Παναγίας τοῦ Κύκκου στή Λευκωσία καί τέλεσε τό ἐθνικό 
μνημόσυνο τοῦ ἥρωα τῆς ΕΟΚΑ 1955-59 Χαράλαμπου Πεττεμερίδη.

ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗ  ΚΥΚΚΟΥ ΚΑΙ ΤΗΛΛΥΡΙΑΣ ΧΡΟΝΙΚΑ ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ
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ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗ ΚΥΚΚΟΥ ΚΑΙ ΤΗΛΛΥΡΙΑΣ ΚΥΡΙΟΥ ΝΙΚΗΦΟΡΟΥ
ΧΡΟΝΙΚΑ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2017

Ζ Ζ Ζ
ΚΥΡΙΑΚΗ

3 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ

Λειτούργησε στόν ἱερό ναό ἁγίου Προκοπίου στό Μετόχιο τῆς ἱερᾶς 
Μονῆς τῆς Παναγίας τοῦ Κύκκου στή Λευκωσία καί τέλεσε τό τέταρτο 
ἐτήσιο μνημόσυνο τοῦ Γέροντος Γαβριήλ, Ἡγουμένου τῆς ἱερᾶς Μονῆς 
Ἀποστόλου Βαρνάβα.

ΤΡΙΤΗ
5 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ

Συναντήθηκε μέ τόν Ἐξοχώτατο Πρόεδρο τῆς Κυπριακῆς Δημοκρατίας 
κ. Νῖκο Ἀναστασιάδη.
Χοροστάτησε κατά τήν ἀκολουθία τοῦ ἑσπερινοῦ στόν πανηγυρίζοντα 
ἱερό ναό τοῦ ἁγίου Νικολάου Τσακκίστρας.

ΤΕΤΑΡΤΗ
6 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2017

Τέλεσε τή Θεία Λειτουργία στήν πανηγυρίζουσα Ἁγία Μονή τῶν Ἁγίων 
Νικολάου καί Εὐτυχίου στήν Πάφο καί κήρυξε τόν θεῖο λόγο.

ΠΕΜΠΤΗ
7 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2017

Παρέστη σέ ἐκδήλωση τῆς Ἐπιτροπῆς Καταρτισμοῦ καί Μαχητῶν τῆς 
Ἀντίστασης στό Πολιτιστικό Ἵδρυμα τῆς Ἱερᾶς Μονῆς Κύκκου στόν 
Ἀρχάγγελο.

ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗ ΤΑΜΑΣΟΥ ΚΑΙ ΟΡΕΙΝΗΣ ΚΥΡΙΟΥ ΗΣΑΪΟΥ
ΧΡΟΝΙΚΑ ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2017

           Ζ Ζ Ζ
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ

 17 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2017

Ο Πανιερώτατος Μητροπολίτης Ταμασού και Ορεινής κ. Ησαΐας 
παρέστη σε εκδήλωση που διοργάνωσε το τμήμα Θεολογίας του 
Πανεπιστημίου Λευκωσίας στην αίθουσα του Κέντρου Μελετών της 
Ιεράς Μονής Κύκκου στον Αρχάγγελο, όπου έγινε παρουσίαση του 
Τιμητικού Τόμου για τον μακαριστό Μοναχό Μωϋσή τον Αγιορείτη 
«Μωϋσέως Ωδή». 

ΚΥΡΙΑΚΗ
19 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2017

Λειτούργησε στον ιερό ναό του Αποστόλου Λουκά στο Παλαιχώρι, 
κήρυξε τον θείο λόγο και προέστη Εθνικού Μνημοσύνου του ήρωα του 
Απελευθερωτικού Αγώνα της Ε.Ο.Κ.Α. 1955 – 59 Κυριάκου Μάτση.

ΔΕΥΤΕΡΑ
20 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2017

Είχε συνάντηση με τον Πανοσιολογιώτατο Καθηγούμενο της Ιεράς 
Μονής Οσίου Γρηγορίου Αγίου Όρους, Αρχιμανδρίτη Χριστοφόρο.
Το εσπέρας χοροστάτησε κατά την ακολουθία του πανηγυρικού 
Εσπερινού της εορτής των Εισοδίων της Θεοτόκου στον πανηγυρίζοντα 
ιερό ναό της Παναγίας στη Μελίνη.

ΤΡΙΤΗ
21 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2017

Παρέστη στον εορτασμό για την ημέρα των ενόπλων Δυνάμεων στο 
Στρατόπεδο της ΕΛ.ΔΥ.Κ στη Μαλούντα και τέλεσε τη Δοξολογία.

ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗ  ΚΥΚΚΟΥ ΚΑΙ ΤΗΛΛΥΡΙΑΣ ΧΡΟΝΙΚΑ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ
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ΚΥΡΙΑΚΗ
26 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2017

Λειτούργησε στον ιερό ναό του Αγίου Νεοφύτου στην Ανθούπολη 
και κήρυξε τον θείο λόγο. Κατά τη διάρκεια της Θείας Λειτουργίας 
χειροτόνησε τον Διάκονο Βαρνάβα Χρυσάνθου σε Πρεσβύτερο.

ΤΕΤΑΡΤΗ
29 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2017

Χοροστάτησε κατά την ακολουθία του πανηγυρικού Εσπερινού στον 
πανηγυρίζοντα ιερό ναό του Αποστόλου Ανδρέου και πάντων των 
Ρώσων Αγίων στον περίβολο της Μητροπόλεως στο Επισκοπειό.

ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗ ΤΑΜΑΣΟΥ ΚΑΙ ΟΡΕΙΝΗΣ ΚΥΡΙΟΥ ΗΣΑΪΟΥ
ΧΡΟΝΙΚΑ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2017

       Ζ Ζ Ζ
1 – 8 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2017

Ο Πανιερώτατος Μητροπολίτης Ταμασού και Ορεινής κ. Ησαΐας 
συνόδευσε την Α.Μ. τον Αρχιεπίσκοπο Κύπρου κ.κ. Χρυσόστομο στην 
επίσημη επίσκεψή του στο Πατριαρχείο Μόσχας. 

ΣΑΒΒΑΤΟ
9 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2017

Παρέστη σε Φιλανθρωπική Εορταστική Εκδήλωση που διοργάνωσε η 
Κεντρική Υπηρεσία Κοινωνικής Αλληλεγύης Ταμασού και απηύθυνε 
χαιρετισμό.

ΚΥΡΙΑΚΗ
10 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2017

Λειτούργησε στον ιερό ναό του Αγίου Νικολάου στην Κάτω Δευτερά, 
κήρυξε τον θείο λόγο και τέλεσε το ετήσιο Μνημόσυνο του αειμνήστου 
πρώην Προέδρου της Κυπριακής Δημοκρατίας Τάσσου Παπαδόπουλου.
Το εσπέρας χοροστάτησε κατά την ακολουθία του πανηγυρικού Εσπερινού  
στον πανηγυρίζοντα ιερό ναό των Αγίων Νόμωνος και Βηχιανού στην 
Ανάγυια και κήρυξε τον θείο λόγο. Στο τέλος του Εσπερινού τίμησε τον 
ιεροψάλτη Ανδρέα Γεωργίου για την πολυετή προσφορά του στο ναό.

ΔΕΥΤΕΡΑ
11 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2017

Το εσπέρας χοροστάτησε κατά την ακολουθία του πανηγυρικού Εσπερινού  
στο πανηγυρίζον παρεκκλήσιο του Αγίου Σπυρίδωνος στην Πάνω Δευτερά 
και κήρυξε τον θείο λόγο.

ΤΡΙΤΗ
12 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2017

Μίλησε σε Ιερατική Σύναξη των Ιερέων της Μητροπολιτικής Περιφέρειας 
Ταμασού και Ορεινής στο Συνοδικό της Μητροπόλεως στο Επισκοπειό.

ΣΑΒΒΑΤΟ
16 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2017

Παρέστη σε Χριστουγεννιάτικη Εκδήλωση που διοργάνωσαν οι 
Χριστιανικοί Σύνδεσμοι Γυναικών της Μητροπολιτικής Περιφέρειας 
Ταμασού και Ορεινής και απηύθυνε χαιρετισμό. Κατά τη διάρκεια της 
εκδήλωσης τίμησε με την υψίστη τιμή της Μητροπόλεως Ταμασού, τον 
Μεγαλόσταυρο του Αγίου Ηρακλειδίου, την κα Φωτεινή Παπαδοπούλου 
για την πολυετή κοινωνική προσφορά της στο φιλανθρωπικό έργο της 
Μητροπόλεως.

ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗ  ΤΑΜΑΣΟΥ ΚΑΙ ΟΡΕΙΝΗΣ  ΧΡΟΝΙΚΑ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ
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ΚΥΡΙΑΚΗ
17 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2017

Λειτούργησε στον Καθεδρικό Ναό του Αγίου Νικολάου στο Επισκοπειό, 
κήρυξε τον θείο λόγο και τέλεσε το δέκατο ετήσιο μνημόσυνο του 
αειμνήστου Αρχιεπισκόπου Κύπρου κυρού Χρυσοστόμου Α΄.

20 - 21 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2017
Δέχτηκε επισκέψεις από μαθητές των Εκπαιδευτηρίων της Μητρο-
πολιτικής Περιφέρειας Ταμασού και Ορεινής, οι οποίοι έψαλλαν τα 
εορταστικά κάλαντα στον Πανιερώτατο.

ΚΥΡΙΑΚΗ
24 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2017

Λειτούργησε στον ιερό ναό του Αγίου Νικολάου στην Πάνω Λακατάμεια 
και κήρυξε τον θείο λόγο. 
Το εσπέρας χοροστάτησε κατά τη διάρκεια του Εσπερινού της εορτής των 
Χριστουγέννων στον ιερό ναό του Αγίου Νεοφύτου στην Ανθούπολη και 
κήρυξε τον θείο λόγο.

ΔΕΥΤΕΡΑ
25 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2017

Τέλεσε τη Θεία Λειτουργία των Χριστουγέννων στον ιερό ναό του Αγίου 
Γεωργίου στην Πάνω Δευτερά.

ΣΑΒΒΑΤΟ
30 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2017

Λειτούργησε στον ιερό ναό του Αγίου Γεωργίου στην Πάνω Δευτερά 
και κήρυξε τον θείο λόγο. Κατά τη διάρκεια της Θείας Λειτουργίας 
χειροτόνησε σε Διάκονο τον κ. Θεόφιλο Αλχούρι, φοιτητή της Θεολογικής 
Σχολής της Εκκλησίας Κύπρου.

ΚΥΡΙΑΚΗ
31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2017

Λειτούργησε στην Ιερά Μονή του Αγίου Ηρακλειδίου και κήρυξε τον θείο 
λόγο.

ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤH ΤΡΙΜΥΘΟΥΝΤΟΣ  ΚΥΡΙΟΥ  ΒΑΡΝΑΒΑ
ΧΡΟΝΙΚΑ  ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2017

          Ζ Ζ Ζ
ΣΑΒΒΑΤΟ

4 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2017

Ὁ Πανιερώτατος Μητροπολίτης Τριμυθοῦντος κύριος Βαρνάβας συγχο-
ροστάτησε μέ τούς Σεβασμιωτάτους Μητροπολίτες Κερκύρας κ. Νεκτάριο 
καί Ροῦσε (Πατριαρχείου Βουλγαρίας) κ. Ναούμ στό Ἱερό Προσκύνημα τοῦ 
Ἁγίου Σπυρίδωνος Κερκύρας. 

ΚΥΡΙΑΚΗ
5 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2017

Συλλειτούργησε μέ τούς Σεβασμιωτάτους Μητροπολίτες Κερκύρας 
κ. Νεκτάριο καί Ροῦσε κ. Ναούμ στό Ἱερό Προσκύνημα τοῦ Ἁγίου 
Σπυρίδωνος Κερκύρας καί κήρυξε τόν θεῖο λόγο. Ἀκολούθως συμμετέσχε 
στήν περιφορά τοῦ Ἱεροῦ Σκηνώματος τοῦ Ἁγίου Σπυρίδωνος στήν πόλη 
τῆς Κερκύρας.

ΔΕΥΤΕΡΑ
6 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2017 Λειτούργησε στό Ἱερό Προσκύνημα τοῦ Ἁγίου Σπυρίδωνος Κερκύρας.

ΤΡΙΤΗ-ΤΕΤΑΡΤΗ
7-8 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2017

Προέστη ἀγρυπνίας, μέ τήν εὐκαιρία τῆς ἑορτῆς τῆς Συνάξεως τῶν 
Ἀρχαγγέλων, στό παρεκκλήσιο τῆς Ἁγίας Παρασκευῆς στή Μοσφιλωτή.
Χοροστάτησε κατά τήν ἀκολουθία τοῦ Ἑσπερινοῦ στό πανηγυρίζον 
παρεκκλήσιο τοῦ Ἁγίου Νεκταρίου Ποταμιᾶς.

ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗ  ΤΡΙΜΥΘΟΥΝΤΟΣ  ΧΡΟΝΙΚΑ ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ
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ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
10 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2017

Συμμετέσχε στόν Ἀρχιερατικό Ἑσπερινό, χοροστατοῦντος τοῦ Μακα-
ριωτάτου Ἀρχιεπισκόπου Κύπρου κ.κ. Χρυσοστόμου, στήν πανηγυρίζουσα 
Ἱερά Μονή Ἁγίου Μηνᾶ Βάβλας.

ΣΑΒΒΑΤΟ
11 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2017 Λειτούργησε στήν πανηγυρίζουσα Ἱερά Μονή Ἁγίου Μηνᾶ Βάβλας.

ΚΥΡΙΑΚΗ
12 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2017

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

ΔΕΥΤΕΡΑ
13 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2017

Χοροστάτησε κατά τήν ἀκολουθία τοῦ Ἑσπερινοῦ στό πανηγυρίζον 
ἐξωκκλήσιο τοῦ Ἁγίου Εὐφημιανοῦ Λύσης, στόν Κόρνο.

ΚΥΡΙΑΚΗ
19 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2017 Λειτούργησε στό παρεκκλήσιο τῆς Ἁγίας Παρασκευῆς στή Μοσφιλωτή.

ΔΕΥΤΕΡΑ
20 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2017

Χοροστάτησε κατά τήν ἀκολουθία τοῦ Ἑσπερινοῦ στόν Ἱερό Ναό 
Παναγίας Κιβισιλίου.

ΤΡΙΤΗ
21 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2017

Λειτούργησε στήν πανηγυρίζουσα Ἱερά Μονή Παναγίας Σφαλαγγιωτίσσης 
Λεμεσοῦ καί κήρυξε τόν θεῖο λόγο.

ΚΥΡΙΑΚΗ
26 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2017

Λειτούργησε στόν Ἱερό Ναό Ἁγίων Κωνσταντίνου καί Ἑλένης Τόχνης καί 
κήρυξε τόν θεῖο λόγο.
Χοροστάτησε κατά τήν ἀκολουθία τοῦ Ἑσπερινοῦ στόν πανηγυρίζοντα 
Ἱερό Ναό Ἁγίου Ἰακώβου τοῦ Πέρσου Χοιροκοιτίας καί κήρυξε τόν θεῖο 
λόγο.

ΤΕΤΑΡΤΗ
29 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2017

Χοροστάτησε κατά τήν ἀκολουθία τοῦ Ἑσπερινοῦ στόν πανηγυρίζοντα 
Ἱερό Ναό Ἀποστόλου Ἀνδρέου Συνοικισμοῦ Ὀρόκλινης.

ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤH ΤΡΙΜΥΘΟΥΝΤΟΣ  ΚΥΡΙΟΥ  ΒΑΡΝΑΒΑ
ΧΡΟΝΙΚΑ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2017 

             Ζ Ζ Ζ
ΚΥΡΙΑΚΗ

3 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2017

Ὁ Πανιερώτατος Μητροπολίτης Τριμυθοῦντος κύριος Βαρνάβας 
λειτούργησε στό Μητροπολιτικό Ναό Παναγίας Εὐαγγελιστρίας καί 
κήρυξε τόν θεῖο λόγο.
Χοροστάτησε κατά τήν ἀκολουθία τοῦ Ἑσπερινοῦ στό πανηγυρίζον 
Μετόχιο τῆς Ἁγίας Βαρβάρας, τῆς Ἱερᾶς Μονῆς Σταυροβουνίου.

ΔΕΥΤΕΡΑ
4 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2017

Λειτούργησε στό πανηγυρίζον Μετόχιο τῆς Ἁγίας Βαρβάρας, τῆς Ἱερᾶς 
Μονῆς Σταυροβουνίου.

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
8 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2017

Χοροστάτησε κατά τήν ἀκολουθία τοῦ Ἑσπερινοῦ στόν πανηγυρίζοντα 
Ἱερό Ναό Ἁγίας Ἄννης, τῆς ὁμώνυμης κοινότητας τῆς Ἐπαρχίας Λάρνακος.

ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗ  ΤΡΙΜΥΘΟΥΝΤΟΣ  ΧΡΟΝΙΚΑ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ
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ΣΑΒΒΑΤΟ
9 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2017

Λειτούργησε στόν Ἱερό Ναό Ἁγίου Χαραλάμπους Κάτω Δρῦ καί κήρυξε 
τόν θεῖο λόγο. Κατά τή διάρκεια τῆς Θείας Λειτουργίας χειροτόνησε σέ 
πρεσβύτερο τόν διάκονο Βασίλη Βασιλείου.

ΚΥΡΙΑΚΗ
10 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2017 Λειτούργησε στόν Ἱερό Ναό Παναγίας Ἀθηαίνου καί κήρυξε τόν θεῖο λόγο.

ΔΕΥΤΕΡΑ-ΤΡΙΤΗ
11-12 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2017

Χοροστάτησε κατά τήν ἀκολουθία τοῦ Ἑσπερινοῦ στόν πανηγυρίζοντα 
Ἱερό Ναό Ἁγίου Σπυρίδωνος Μαρί.
Προέστη ἀγρυπνίας, μέ τήν εὐκαιρία τῆς ἑορτῆς τοῦ πολιούχου Ἁγίου 
τῆς Μητροπόλεως Τριμυθοῦντος, Σπυρίδωνος τοῦ θαυματουργοῦ, στό 
παρεκκλήσιο τῆς Ἁγίας Παρασκευῆς στή Μοσφιλωτή.

ΚΥΡΙΑΚΗ
17 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2017

Λειτούργησε στόν Ἱερό Ναό Ἁγίου Θεοδώρου, τῆς ὁμώνυμης κοινότητας 
τῆς Ἐπαρχίας Λάρνακος, καί κήρυξε τόν θεῖο λόγο.

ΚΥΡΙΑΚΗ-ΔΕΥΤΕΡΑ
24-25 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2017

Λειτούργησε στόν Ἱερό Ναό Ἁγίου Ἐπιφανίου Ὀλυμπίων καί κήρυξε τόν 
θεῖο λόγο.
Προέστη ἀγρυπνίας, μέ τήν εὐκαιρία τῆς ἑορτῆς τῶν Χριστουγέννων, στήν 
Ἱερά Μονή Ἁγίου Μηνᾶ Βάβλας.

ΚΥΡΙΑΚΗ
31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2017 Λειτούργησε στό παρεκκλήσιο τῆς Ἁγίας Παρασκευῆς στή Μοσφιλωτή.

ΕΠΙΣΚΟΠΟΥ ΚΑΡΠΑΣΙΑΣ ΚΥΡΙΟΥ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΥ 
ΧΡΟΝΙΚΑ ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2017

         Ζ Ζ Ζ
ΚΥΡΙΑΚΗ 

5 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2017

Ὁ Θεοφιλέστατος Ἐπίσκοπος Καρπασίας κ. Χριστοφόρος μέ ἀφορμή 
τή συμπλήρωση 150 χρόνων ἀπό τά ἐγκαίνια τοῦ καθολικοῦ τῆς 
ἱεράς Μονῆς Ἀποστόλου Ἀνδρέου Καρπασίας συλλειτούργησε μέ 
τόν Σεβασμιώτατο Μητροπολίτη Πατρῶν κ. Χρυσόστομο καί τόν 
Πανιερώτατο Μητροπολίτη Κωνσταντίας- Ἀμμοχώστου κ. Βασίλειο 
στήν ὁμώνυμη ἱερά Μονή καί κήρυξε τόν θεῖο λόγο. 

ΤΕΤΑΡΤΗ
8 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2017

Λειτούργησε στόν πανηγυρίζοντα ἱερό ναό Ἀρχαγγέλου Μιχαήλ 
Καϊμακλίου καί κήρυξε τόν θεῖο λόγο. Τό ἑσπέρας χοροστάτησε στόν 
πανηγυρίζοντα ἱερό ναό Ἁγίου Νεκταρίου Ἀγλαντζιᾶς καί κήρυξε τόν 
θεῖο λόγο.

ΠΕΜΠΤΗ
  9 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2017

Λειτούργησε στόν πανηγυρίζοντα ἱερό ναό Ἁγίου Νεκταρίου στήν 
Ἀγλαντζιά καί κήρυξε τόν θεῖο λόγο.
Τό ἑσπέρας χοροστάτησε στόν πανηγυρίζοντα ἱερό ναό Ἁγίου Ἀρσενίου 
Στροβόλου καί κήρυξε τόν θεῖο λόγο.
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 ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
  10 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2017

Λειτούργησε στόν πανηγυρίζοντα ἱερό ναό Ἁγίου Ἀρσενίου Στροβόλου 
καί κήρυξε τόν θεῖο λόγο. Τό ἑσπέρας χοροστάτησε στόν πανηγυρίζοντα 
ἱερό ναό Ἁγίου Μηνᾶ Γερίου καί κήρυξε τόν θεῖο λόγο.

ΣΑΒΒΑΤΟ
    11 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2017

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

ΚΥΡΙΑΚΗ
 12 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2017

Λειτούργησε στόν ἱερό ναό Ἀποστόλου Ἀνδρέου στό Πλατύ Ἀγλαντζιᾶς 
καί κήρυξε τόν θεῖο λόγο. Τό ἑσπέρας παρέστη στόν ἑσπερινό τῆς ἑορτῆς 
τοῦ Μακαριωτάτου Ἀρχιεπισκόπου Κύπρου κ.κ. Χρυσοστόμου Β΄ πού 
τελέστηκε στόν καθεδρικό ναό Ἁγίου Ἰωάννου Λευκωσίας. 

ΔΕΥΤΕΡΑ
 13 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2017

Συλλειτούργησε μέ τόν Μακαριώτατο Ἀρχιεπίσκοπο Κύπρου κ.κ. 
Χρυσόστομο Β΄, καί ἄλλους ἀρχιερεῖς στόν καθεδρικό ναό Ἁγίου 
Ἰωάννου Λευκωσίας.

ΤΡΙΤΗ
14 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2017

Λειτούργησε στόν πανηγυρίζοντα ἱερό ναό Ἀποστόλου Φιλίππου 
Λατσιῶν καί κήρυξε τόν θεῖο λόγο. 

 ΚΥΡΙΑΚΗ
19 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2017

Συλλειτούργησε μέ τόν Σεβασμιώτατο Μητροπολίτη Πατρῶν κ. 
Χρυσόστομο καί ἄλλους ἀρχιερεῖς στόν μητροπολιτικό ναό Ἀποστόλου 
Ἀνδρέα Πατρῶν.

ΔΕΥΤΕΡΑ
20 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2017

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

ΤΡΙΤΗ
  21 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2017    

Συλλειτούργησε μέ τόν Μακαριώτατο Ἀρχιεπίσκοπο Κύπρου κ.κ. 
Χρυσόστομο Β΄ στήν πανηγυρίζουσα ἱερά Μονή Θεοτόκου Καμπιῶν καί 
κήρυξε τόν θεῖο λόγο.      

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 
24 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2017

Το ἑσπέρας τέλεσε τά ἐγκαίνια τοῦ ἱεροῦ ναοῦ Ἁγίου Ἐφραίμ στό 
Καϊμακλί καί κήρυξε τόν θεῖο λόγο.

 ΣΑΒΒΑΤΟ       
25 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2017

Τό ἑσπέρας χοροστάτησε στόν πανηγυρίζοντα ἱερό ναό Ἁγίου Στυλιανοῦ 
Στροβόλου καί κήρυξε τόν θεῖο λόγο.

ΚΥΡΙΑΚΗ       
  26 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2017

Λειτούργησε στόν ἱερό ναό τῆς Μεταμορφώσεως τοῦ Σωτῆρος στό 
Φιλάνι πού βρίσκεται ἐντός τοῦ κατασκηνωτικοῦ χώρου τῆς ἐνορίας 
Ἁγίου Νικολάου Ἔγκωμης.

 ΤΕΤΑΡΤΗ
  29 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2017         

Τό ἑσπέρας χοροστάτησε στόν πανηγυρίζοντα ἱερό ναό Ἀποστόλου 
Ἀνδρέα Ἀγλαντζιᾶς καί κήρυξε τόν θεῖο λόγο.

ΠΕΜΠΤΗ
 30 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2017

Συλλειτούργησε μέ τόν Θεοφιλέστατο Ἐπίσκοπο Χύτρων κ. Λεόντιο 
στήν πανηγυρίζουσα ἱερά μονή Ἀποστόλου Ἀνδρέου στό Ριζοκάρπασο 
καί κήρυξε τόν θεῖο λόγο. 
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ΕΠΙΣΚΟΠΟΥ ΚΑΡΠΑΣΙΑΣ ΚΥΡΙΟΥ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΥ 
ΧΡΟΝΙΚΑ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2017

    Ζ Ζ Ζ
ΚΥΡΙΑΚΗ

3 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2017

Ὁ Θεοφιλέστατος Ἐπίσκοπος Καρπασίας κ. Χριστοφόρος συλ-
λειτούργησε μέ τόν Θεοφιλέστατο Ἐπίσκοπο Λήδρας κ. Ἐπιφάνιον στήν 
ἱερά Μονή Μαχαιρᾶ. Τό ἑσπέρας  χορο-στάτησε στόν πανηγυρίζοντα 
ἱερό ναό Ἁγίας Βαρβάρας Καϊμακλίου καί κήρυξε τόν θεῖο λόγο.

ΔΕΥΤΕΡΑ
4 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2017

Λειτούργησε στόν πανηγυρίζοντα ἱερό ναό Ἁγίας Βαρβάρας Ἀγλαντζιᾶς 
καί κήρυξε τόν θεῖο λόγο.

ΤΡΙΤΗ
5 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2017

Χοροστάτησε τό ἑσπέρας στόν πανηγυρίζοντα ἱερό ναό Ἁγίου Νικολάου 
Ἔγκωμης καί κήρυξε τόν θεῖο λόγο.

ΤΕΤΑΡΤΗ
6 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2017

Λειτούργησε στόν πανηγυρίζοντα ἱερό ναό Ἁγίου Νικολάου Ἔγκωμης 
καί κήρυξε τόν θεῖο λόγο. 

ΚΥΡΙΑΚΗ
10 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2017

Λειτούργησε στόν ἱερό ναό Ἀποστόλου Ἀνδρέου Στροβόλου καί κήρυξε 
τόν θεῖο λόγο

ΔΕΥΤΕΡΑ
11 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2017

Χοροστάτησε τό ἑσπέρας στόν πανηγυρίζοντα ἱερό ναό Ἁγίου 
Σπυρίδωνα Στροβόλου καί κήρυξε τόν θεῖο λόγο.

ΤΡΙΤΗ
12 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2017

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

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
15 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2017

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

ΣΑΒΒΑΤΟ 
16 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2017

Συλλειτούργησε με τον Αρχιεπίσκοπο Κύπρου κ. Χρυσόστομο στον 
ιερό ναό αγίας Βαρβάρας Καϊμακλίου, όπου έγινε και η χειροτονία του 
κ. Χρύση Σαββίδη σε διάκονο.

ΚΥΡΙΑΚΗ 
17 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2017

Λειτούργησε στόν ἱερό ναό Ἀποστόλου Μάρκου Λευκωσίας καί κήρυξε 
τόν θεῖο λόγο

ΚΥΡΙΑΚΗ
24 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 201

Λειτούργησε στόν ἱερό ναό Παναγίας Μακεδονιτίσσης καί χειροτόνησε 
σέ διάκονο τόν κ. Σταῦρο Λαό. 

ΔΕΥΤΕΡΑ 
25 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2017

Λειτούργησε τήν ἡμέρα τῶν Χριστουγέννων στόν ἱερό ναό Ἁγίου 
Συνεσίου Ριζοκαρπάσου καί κήρυξε τόν θεῖο λόγο.   

ΣΑΒΒΑΤΟ
31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2016

Χοροστάτησε τό ἑσπέρας στόν πανηγυρίζοντα ἱερό ναό Ἁγίου Βασιλείου 
Στροβόλου καί κήρυξε τόν θεῖο λόγο.
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ΕΠΙΣΚΟΠΟΥ ΑΡΣΙΝΟΗΣ ΚΥΡΙΟΥ ΝΕΚΤΑΡΙΟΥ
ΧΡΟΝΙΚΑ ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2017

     Ζ Ζ Ζ
ΠΕΜΠΤΗ

2 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2017

Ο Θεοφιλέστατος επίσκοπος Αρσινόης κ. Νεκτάριος χοροστάτησε κατά 
την ακολουθία του εσπερινού στην πανηγυρίζουσα ιερά Μονή του Αγίου 
Γεωργίου Κοντού στη Λάρνακα και κήρυξε τον θείο λόγο.

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
3 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2017

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

ΚΥΡΙΑΚΗ
5 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2017

Λειτούργησε στον ιερό Ναό του Αγίου Μάμαντος στην Περιστερώνα και 
κήρυξε τον θείο λόγο.
Το εσπέρας χοροστάτησε κατά την ακολουθία του εσπερινού στον 
πανηγυρίζοντα ιερό Ναό του Αγίου Δημητριανού στην ομώνυμη 
Κοινότητα και κήρυξε τον θείο λόγο.

ΤΡΙΤΗ
7 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2017

Χοροστάτησε κατά την ακολουθία του εσπερινού των Αρχαγγέλων στον 
πανηγυρίζοντα ιερό Ναό του Αρχαγγέλου Μιχαήλ στη Λεμόνα και κήρυξε 
τον θείο λόγο.

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
10 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2017

Χοροστάτησε κατά την ακολουθία του εσπερινού στον πανηγυρίζοντα 
ιερό Ναό του Αγίου Μηνά στο Νέον Χωρίον και κήρυξε τον θείο λόγο.

ΣΑΒΒΑΤΟ
11 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2017

Λειτούργησε στον ιερό Ναό της Αγίας Μαρίνας στην ομώνυμη Κοινότητα 
και χειροτόνησε εις πρεσβύτερο τον διάκονο π. Θεόδωρο Θεοδώρου.

ΚΥΡΙΑΚΗ
12 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2017

Χοροστάτησε κατά την ακολουθία του εσπερινού στον πανηγυρίζοντα 
ιερό Ναό του Αγίου Ιωάννου του Χρυσοστόμου στην Κανναβιού και 
κήρυξε τον θείο λόγο.

ΚΥΡΙΑΚΗ
19 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2017

Λειτούργησε στον ιερό Ναό του Αγίου Γεωργίου στη Δρυνιά και κήρυξε 
τον θείο λόγο.

ΤΡΙΤΗ
21 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2017

Λειτούργησε στον πανηγυρίζοντα ιερό Ναό της Παναγίας Παντανάσσης 
στην Πάφο και κήρυξε τον θείο λόγο.

ΠΕΜΠΤΗ
23 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2017

Χοροστάτησε κατά την ακολουθία του εσπερινού στον ιερό Ναό του Αγίου 
Λεοντίου στα Περβόλια στη Λάρνακα και κήρυξε τον θείο λόγο.

ΚΥΡΙΑΚΗ
26 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2017

Λειτούργησε στον ιερό Ναό του Αγίου Λαζάρου στη Λάρνακα και προέστη 
του Εθνικού Μνημοσύνου των πεσόντων κατά τον απελευθερωτικό αγώνα 
της ΕΟΚΑ 1955-1959.

ΤΕΤΑΡΤΗ
29 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2017

Χοροστάτησε κατά την ακολουθία του εσπερινού στον πανηγυρίζοντα 
ιερό Ναό του Αποστόλου Ανδρέου Πόλεως Χρυσοχούς και προέστη της 
καθιερωμένης λιτάνευσης της ιεράς εικόνος του Αποστόλου Ανδρέου.

ΠΕΜΠΤΗ
30 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2017

Λειτούργησε στον πανηγυρίζοντα ιερό Ναό του Αποστόλου Ανδρέου στην 
Έμπα και κήρυξε τον θείο λόγο.

        ΕΠΙΣΚΟΠΟΥ ΑΡΣΙΝΟΗΣ  ΧΡΟΝΙΚΑ ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ
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ΕΠΙΣΚΟΠΟΥ ΑΡΣΙΝΟΗΣ ΚΥΡΙΟΥ ΝΕΚΤΑΡΙΟΥ
ΧΡΟΝΙΚΑ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2017

     Ζ Ζ Ζ
ΚΥΡΙΑΚΗ

3 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2017

Ο Θεοφιλέστατος επίσκοπος Αρσινόης κ. Νεκτάριος λειτούργησε στον 
ιερό Ναό του Αγίου Εφραίμ στην Κοινότητα του Αγίου Αμβροσίου και 
κήρυξε τον θείο λόγο.

ΚΥΡΙΑΚΗ
10 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2017

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

ΔΕΥΤΕΡΑ
11 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2017

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

ΚΥΡΙΑΚΗ
17 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2017

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

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
22 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2017

Χοροστάτησε κατά την ακολουθία των Μεγάλων Ωρών των 
Χριστουγέννων στον ιερό Ναό του Αγίου Μάμαντος στην Περιστερώνα.

ΚΥΡΙΑΚΗ
24 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2017

Λειτούργησε στον ιερό Ναό της Μεταμορφώσεως του Σωτήρος στην 
Αυδήμου και κήρυξε τον θείο λόγο.
Το εσπέρας χοροστάτησε κατά την ακολουθία του εσπερινού των 
Χριστουγέννων στον ιερό Ναό των Αγίων Ραφαήλ, Νικολάου και 
Ειρήνης στον Παχύαμμο.

ΔΕΥΤΕΡΑ
25 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2017 Λειτούργησε στον ιερό Ναό του Αγίου Μάμαντος στην Περιστερώνα.

ΤΡΙΤΗ
26 ΟΚΤΩΡΙΟΥ 2017

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

ΚΥΡΙΑΚΗ
31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2017

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

ΕΠΙΣΚΟΠΟΥ ΑΜΑΘΟΥΝΤΟΣ  ΚΥΡΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ 
ΧΡΟΝΙΚΑ  ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2017

     Ζ Ζ Ζ
ΠΕΜΠΤΗ

2 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2017

Ο Θεοφιλέστατος Επίσκοπος Αμαθούντος κύριος Νικόλαος 
χοροστάτησε κατά την ακολουθία του εσπερινού στον πανηγυρίζοντα 
ιερό ναό Αγίου Γεωργίου Ύψωνα.

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
3 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2017

Τέλεσε τη Θεία Λειτουργία στον πανηγυρίζοντα ιερό ναό Αγίου 
Γεωργίου Χαβούζας.

ΣΑΒΒΑΤΟ
4 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2017

Χοροστάτησε κατά την ακολουθία του εσπερινού στο πανηγυρίζον 
παρεκκλήσιο Αγίου Δημητριανού της κοινότητας Ακρωτηρίου.

        ΕΠΙΣΚΟΠΟΥ ΑΡΣΙΝΟΗΣ  ΧΡΟΝΙΚΑ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ
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ΚΥΡΙΑΚΗ
5 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2017

Τέλεσε τη Θεία Λειτουργία στον ιερό ναό Αγίου Γεωργίου της 
κοινότητας Χανδριών.

ΤΡΙΤΗ
7 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2017

Χοροστάτησε κατά την ακολουθία του εσπερινού στον πανηγυρίζοντα 
ιερό ναό Αρχαγγέλου Μιχαήλ της κοινότητας Σουνίου.

ΤΕΤΑΡΤΗ
8 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2017

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

ΠΕΜΠΤΗ
9 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2017

Τέλεσε τη Θεία Λειτουργία στον πανηγυρίζοντα ιερό ναό Αγίου 
Νεκταρίου.
Χοροστάτησε κατά την ακολουθία του εσπερινού στον πανηγυρίζοντα 
ιερό ναό Αγίου Αρσενίου του Καππαδόκου της κοινότητας  
Κυπερούντας.

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
10 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2017

Τέλεσε τη Θεία Λειτουργία στον πανηγυρίζοντα ιερό ναό Αγίων Παϊσίου 
του Αγιορείτου και Αρσενίου του Καππαδόκου.
Χοροστάτησε κατά την ακολουθία του εσπερινού στον πανηγυρίζοντα 
ιερό ναό Αγίου Μηνά.

ΣΑΒΒΑΤΟ
11 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2017

Συγχοροστάτησε, κατά την ακολουθία του εσπερινού, στον 
πανηγυρίζοντα ιερό ναό του Αγίου Ιωάννου του Ελεήμονος, πολιούχου 
Αγίου της Λεμεσού, μετά του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου 
Νέας Κρήνης και Καλαμαριάς κ. Ιουστίνου, του Σεβασμιωτάτου 
Μητροπολίτου Ιόππης κ. Δαμασκηνού και του Πανιερωτάτου 
Μητροπολίτου Λεμεσού κ. Αθανασίου.

ΚΥΡΙΑΚΗ
12 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2017

Συμμετέσχε σε Αρχιερατικό Συλλείτουργο στον πανηγυρίζοντα 
ιερό ναό του Αγίου Ιωάννου του Ελεήμονος, πολιούχου Αγίου 
της Λεμεσού, προεξάρχοντος του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου 
Ιόππης κ. Δαμασκηνού και συλλειτουργούντων του Σεβασμιωτάτου 
Μητροπολίτου Νέας Κρήνης και Καλαμαριάς κ. Ιουστίνου και του 
Πανιερωτάτου Μητροπολίτου Λεμεσού κ. Αθανασίου.

ΚΥΡΙΑΚΗ 
19 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2017

Τέλεσε τη Θεία Λειτουργία στον ιερό ναό Αγίου Επιφανίου της 
κοινότητας Αψιούς.

ΔΕΥΤΕΡΑ
20 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2017

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

ΤΡΙΤΗ
21 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2017

Τέλεσε τη Θεία Λειτουργία στον πανηγυρίζοντα ιερό ναό Παναγίας 
Χρυσελεούσης της κοινότητας Πραστειού Κελλακίου.

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
24 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2017

Χοροστάτησε κατά την ακολουθία του εσπερινού στον πανηγυρίζοντα 
ιερό ναό Αγίας Αικατερίνης της ιεράς μονής Παναγίας Αμιρούς.

ΚΥΡΙΑΚΗ
26 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2017

Τέλεσε τη Θεία Λειτουργία στον πανηγυρίζοντα ιερό ναό Αγίου 
Στυλιανού Λινόπετρας.

                  ΕΠΙΣΚΟΠΟΥ ΑΜΑΘΟΥΝΤΟΣ  ΧΡΟΝΙΚΑ ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ
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ΤΡΙΤΗ
28 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2017

Χοροστάτησε κατά την ακολουθία του εσπερινού στο πανηγυρίζον 
παρεκκλήσιο Αγίου Φιλουμένου Πάνω Πολεμιδιών.

ΤΕΤΑΡΤΗ
29 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2017

Χοροστάτησε κατά την ακολουθία του εσπερινού στον πανηγυρίζοντα 
ιερό ναό Αποστόλου Ανδρέου Χαράκη.

ΠΕΜΠΤΗ
30 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2017

Τέλεσε τη Θεία Λειτουργία στον πανηγυρίζοντα ιερό ναό Αποστόλου 
Ανδρέου Χαράκη.

ΕΠΙΣΚΟΠΟΥ ΑΜΑΘΟΥΝΤΟΣ  ΚΥΡΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ 
ΧΡΟΝΙΚΑ  ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2017

        Ζ Ζ Ζ
ΚΥΡΙΑΚΗ

3 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2017

Ο Θεοφιλέστατος Επίσκοπος Αμαθούντος κύριος Νικόλαος τέλεσε τη 
Θεία Λειτουργία στον ιερό ναό Παναγίας Χρυσελεούσης της κοινότητας 
Φοινικαριών.
Χοροστάτησε κατά την ακολουθία του εσπερινού στον πανηγυρίζοντα 
ιερό ναό Αγίας Βαρβάρας Ζακακίου.

ΔΕΥΤΕΡΑ
4 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2017

Χοροστάτησε κατά την ακολουθία του εσπερινού στον πανηγυρίζοντα 
ιερό ναό Αγίου Σάββα Ύψωνα.

ΤΡΙΤΗ
5 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2017

Χοροστάτησε κατά την ακολουθία του εσπερινού στον πανηγυρίζοντα 
ιερό ναό Αγίου Νικολάου Κάτω Πολεμιδιών.

ΤΕΤΑΡΤΗ
6 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2017

Την ημέρα αυτή, ημέρα κατά την οποία ο Θεοφιλέστατος Επίσκοπος 
Αμαθούντος κ. Νικόλαος ήγε τα ονομαστήρια του, προεξήρχε 
Αρχιερατικού Συλλείτουργου που τελέστηκε στον ιερό ναό Αγίου 
Νικολάου Λεμεσού, συλλειτουργούντος του Θεοφιλεστάτου Επισκόπου 
Λήδρας κ Επιφανίου. Ακολούθως, δέχθηκε στον μητροπολιτικό οίκο τις 
ευχές των επισήμων, των αρχών της πόλης και πλήθους πιστών.

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
8 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2017

Τέλεσε τη Θεία Λειτουργία κατά τη διάρκεια αγρυπνίας στον 
πανηγυρίζοντα ιερό ναό Θεοπατόρων Ιωακείμ και Άννης παρά τον Άγιο 
Τύχωνα.

ΚΥΡΙΑΚΗ 
10 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2017 Τέλεσε τη Θεία Λειτουργία στον ιερό ναό Παναγίας Τριχερούσας.

ΤΡΙΤΗ
12 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2017

Τέλεσε τη Θεία Λειτουργία στον πανηγυρίζοντα ιερό ναό Αγίου 
Σπυρίδωνα.

ΠΕΜΠΤΗ
14 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2017

Χοροστάτησε κατά την ακολουθία του εσπερινού στον πανηγυρίζοντα 
ιερό ναό Αγίου Ελευθερίου Λεμεσού.

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
15 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2017

Τέλεσε τη Θεία Λειτουργία στον πανηγυρίζοντα ιερό ναό Αγίου 
Ελευθερίου της κοινότητας Μουτταγιάκας.

ΕΠΙΣΚΟΠΟΥ ΑΜΑΘΟΥΝΤΟΣ  ΧΡΟΝΙΚΑ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ
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ΚΥΡΙΑΚΗ
17 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2017

Τέλεσε τη Θεία Λειτουργία στον ιερό ναό Τιμίου Προδρόμου της 
κοινότητας Βουνίου.

ΚΥΡΙΑΚΗ 
24 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2017

Τέλεσε τη Θεία Λειτουργία στον ιερό ναό Αποστόλου Ανδρέα Μέσα 
Γειτονιάς.

ΔΕΥΤΕΡΑ
25 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2017

Τέλεσε τη Θεία Λειτουργία στον ιερό ναό της του Χριστού Γεννήσεως 
της κοινότητας Ασωμάτου.

ΣΑΒΒΑΤΟ
30 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2017

Χοροστάτησε κατά την ακολουθία του εσπερινού στο πανηγυρίζον 
παρεκκλήσιο Αγίου Ιωσήφ του Μνήστορος.

ΚΥΡΙΑΚΗ
31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2017

Τέλεσε τη Θεία Λειτουργία στον πανηγυρίζοντα ιερό ναό Αγίου 
Τύχωνος της ομώνυμης κοινότητας.

ΕΠΙΣΚΟΠΟΥ ΛΗΔΡΑΣ ΚΑΙ ΗΓΟΥΜΕΝΟΥ ΤΗΣ ΙΕΡΑΣ ΜΟΝΗΣ
ΠΑΝΑΓΙΑΣ ΜΑΧΑΙΡΑ ΚΥΡΙΟΥ ΕΠΙΦΑΝΙΟΥ

ΧΡΟΝΙΚΑ ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ – ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 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 Νοεμβρίου  καὶ  Δεκεμβρίου στὸ καθολικὸ της ἱερᾶς Μονῆς Μαχαιρᾶ.

ΕΠΙΣΚΟΠΟΥ ΧΥΤΡΩΝ  ΚΑΙ ΗΓΟΥΜΕΝΟΥ ΤΗΣ ΙΕΡΑΣ ΜΟΝΗΣ
ΑΓΙΟΥ ΝΕΟΦΥΤΟΥ ΚΥΡΙΟΥ ΛΕΟΝΤΙΟΥ

ΧΡΟΝΙΚΑ  ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ – ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2017

         Ζ Ζ Ζ
ΠΕΜΠΤΗ

2 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2017

Ο καθηγούμενος της Ιεράς Μονής Αγίου Νεοφύτου, Θεοφιλέστατος 
Επίσκοπος Χύτρων κ. Λεόντιος, χοροστάτησε κατά τον εσπερινό στον 
πανηγυρίζοντα ιερό ναό Αγίου Γεωργίου Στεφάνης, μετόχιο της Ιεράς 
Μονής Αγ. Νεοφύτου. 

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
10 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2017 Προέστη αγρυπνίας στο Καθολικό της Ιεράς Μονής Αγίου Νεοφύτου.

ΚΥΡΙΑΚΗ
4 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2017

Τέλεσε τη Θεία Λειτουργία στο καθολικό της Ιεράς Μονής Αγίου 
Νεοφύτου.

ΠΕΜΠΤΗ
30 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2017

Συλλειτούργησε με το Θεοφιλέστατο Επίσκοπο Καρπασίας κ. Χριστο-
φόρο στο Καθολικό της πανηγυρίζουσας Ιεράς Μονής Αποστόλου 
Ανδρέα στα κατεχόμενα.

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
8 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2017 Προέστη αγρυπνίας στο Καθολικό της Ιεράς Μονής Αγίου Νεοφύτου.

ΕΠΙΣΚΟΠΩΝ ΛΗΔΡΑΣ & ΧΥΤΡΩΝ  ΧΡΟΝΙΚΑ ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ - ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ
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ΣΑΒΒΑΤΟ
23 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2017

Προέστη της ακολουθίας του Αγίου Ευχελαίου στο καθολικό της Ιεράς 
Μονής Αγίου Νεοφύτου.

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

ΕΠΙΣΚΟΠΟΥ ΝΕΑΠΟΛΕΩΣ ΚΥΡΙΟΥ ΠΟΡΦΥΡΙΟΥ 
ΧΡΟΝΙΚΑ ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2017

      Ζ Ζ Ζ
ΚΥΡΙΑΚΗ 

5 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ  2017

Ο Θεοφιλέστατος Επίσκοπος Νεαπόλεως κ. Πορφύριος συλλειτούργησε 
με τον Αρχιεπίσκοπο Θυατείρων και Μεγάλης Βρετανίας κ. Γρηγόριο 
στον πανηγυρίζοντα ιερό ναό Αγίων Αναργύρων Κοσμά και Δαμιανού 
στο Λονδίνο, επί τη ευκαιρία των πενήντα χρόνων από τα Θυρανοίξια του 
ιερού ναού.

ΚΥΡΙΑΚΗ  
12 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2017

Ο Θεοφιλέστατος τέλεσε τη Θεία Λειτουργία και κήρυξε τον θείο λόγο 
στον ιερό ναό Αγίου Μάμαντος στους Τρούλλους.

ΔΕΥΤΕΡΑ 
13 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2017

Ο Θεοφιλέστατος χοροστάτησε κατά την ακολουθία του εσπερινού στον 
πανηγυρίζοντα ναό Αποστόλου Φιλίππου στα Λατσιά.

ΤΡΙΤΗ 
14 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2017

Ο Θεοφιλέστατος χοροστάτησε κατά τη ακολουθία του εσπερινού στον 
πανηγυρίζοντα ιερό ναό Αγίων Ομολογητών στη Λευκωσία.

ΣΑΒΒΑΤΟ 
18 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2017

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

ΚΥΡΙΑΚΗ  
19 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ  2017

Ο Θεοφιλέστατος τέλεσε τη Θεία Λειτουργία και κήρυξε τον θείο λόγο 
στον ιερό ναό Παναγίας Χρυσανιλιώτισσας στη Λευκωσία.

ΔΕΥΤΕΡΑ  
20 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2017

Ο Θεοφιλέστατος συμμετέσχε σε αρχιερατικό συλλείτουργο κατά τη 
διάρκεια αγρυπνίας στην πανηγυρίζουσα Ιερά  Μονή Παναγίας Μαχαιρά, 
επί τη ευκαιρία της εορτής των Εισοδίων της Υπεραγίας Θεοτόκου.

ΚΥΡΙΑΚΗ  
26 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ  2017

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

ΕΠΙΣΚΟΠΟΥ ΝΕΑΠΟΛΕΩΣ ΚΥΡΙΟΥ ΠΟΡΦΥΡΙΟΥ
ΧΡΟΝΙΚΑ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2017

      Ζ Ζ Ζ
ΚΥΡΙΑΚΗ 

3 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ  2017

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

ΕΠΙΣΚΟΠΟΥ ΝΕΑΠΟΛΕΩΣ  ΧΡΟΝΙΚΑ ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ
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ΚΥΡΙΑΚΗ  
10 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2017

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

ΚΥΡΙΑΚΗ 
17 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2017

Ο Θεοφιλέστατος τέλεσε τη Θεία Λειτουργία στον ρουμανικό ιερό ναό 
Γενεσίου της Θεοτόκου στην Αμβέρσα.  

ΤΡΙΤΗ
19 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2017

Ο Θεοφιλέστατος τέλεσε τη Θεία Λειτουργία στον σερβικό ιερό ναό 
Αγίου Νικολάου στο Zaandam στην Ολλανδία.  

ΚΥΡΙΑΚΗ 
24 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2017

Ο Θεοφιλέστατος  χοροστάτησε κατά τη ακολουθία του εσπερινού των 
Χριστουγέννων στον ιερό ναό Αγίου Στυλιανού στις Άσπρες.

ΔΕΥΤΕΡΑ 
25 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ  2017

Ο Θεοφιλέστατος τέλεσε τη Θεία Λειτουργία της εορτής των 
Χριστουγέννων στον ιερό ναό Αγίας Σοφίας στο Στρόβολο.

ΤΡΙΤΗ 
26 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2017

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

ΠΕΜΠΤΗ 
28 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ  2017

Ο Θεοφιλέστατος προέστη της ακολουθίας της κοπής της βασιλόπιττας 
στο Μέλαθρο Αγάπης Αγίων Ομολογητών.

ΣΑΒΒΑΤΟ 
30 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ

Ο Θεοφιλέστατος τέλεσε τη Θεία Λειτουργία στην Ιερά Βασιλική και 
Σταυροπηγιακή Μονή της Παναγίας του Μαχαιρά.

ΚΥΡΙΑΚΗ 31
ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2017

Ο Θεοφιλέστατος Επίσκοπος Νεαπόλεως κ. Πορφύριος τέλεσε τη Θεία 
Λειτουργία στον ιερό ναό Αγίου Θεράποντος στις Αγγλισίδες. 
Το βράδυ της ιδίας προέστη της αγρυπνίας επί τη εορτή της Περιτομής 
του Χριστού και της μνήμης του Μεγάλου Βασιλείου στην Ιερά Μονή 
Αγίου Ηρακλειδίου στο Πολιτικό στη Λευκωσία.

ΕΠΙΣΚΟΠΟΥ ΜΕΣΑΟΡΙΑΣ ΚΥΡΙΟΥ ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ
               ΧΡΟΝΙΚΑ ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2017

           Ζ Ζ Ζ
ΠΕΜΠΤΗ

2 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2017

Ὁ Θεοφιλέστατος Ἐπίσκοπος Μεσαορίας κ. Γρηγόριος ἔκανε ἐκπομπή 
«Ἐμεῖς καὶ ὁ κόσμος μας»  στὸ Α΄ Ραδιόφωνο τοῦ ΡΙΚ, μὲ θέμα τὴν Δ΄ 
Οἰκουμενικὴ Σύνοδο καὶ τὸ Χριστολογικό δόγμα. Χοροστάτησε καὶ 
κήρυξε στὸν ἱ.ν. Ἁγίου Γεωργίου στὰ Λατσιά, ὅπου ἐκκλησιάστηκαν οἱ 
Βωνιάτες.

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
3 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2017

Λειτούργησε καὶ κήρυξε στὸν ἴδιο πανηγυρίζοντα  ἱερό Ναό. Ἔκανε 
ἐκπομπή στὸ ΡΙΚ1, στὸ TVONE καὶ στὸν ΑΝΤ1, γιὰ τὴν Ἔκθεση στὴν 
Βαρσοβία: «Ἔθιμα τοῦ Δωδεκαημέρου στὴν Κύπρο».

ΣΑΒΒΑΤΟ 
4 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2017

Ἀπηύθυνε χαιρετισμὸ στὴ Γενική Συνέλευση τῶν Συνδέσμων Γονέων 
Δημοτικῆς Ἐκπαίδευσης Λευκωσίας. 

ΕΠΙΣΚΟΠΟΥ ΝΕΑΠΟΛΕΩΣ  ΧΡΟΝΙΚΑ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ
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ΚΥΡΙΑΚΗ
5 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2017

Λειτούργησε καὶ κήρυξε στὸν ἱ.ν. Ἁγίου Κασσιανοῦ στὴ Λευκωσία. 
Τὸ ἑσπέρας χοροστάτησε στὸν παλαιὸ ἱ. ν. Παναγίας Παλλουριωτίσσης, 
ὅπου οἱ ἐκτοπισμένοι Κυθρεῶτες ἑόρτασαν τὸν Ἅγιο Δημητριανό.

ΔΕΥΤΕΡΑ
6 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2017 Λειτούργησε καὶ κήρυξε στὸν ἴδιο ἱερὸ Ναό. 

ΤΡΙΤΗ
7 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2017 Χοροστάτησε καὶ κήρυξε στὸν ἱ.ν. Ἀρχαγγέλου Μιχαὴλ στὸ Καϊμακλί. 

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
10 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2017

Τὸ ἑσπέρας συγχοροστάτησε μὲ τὸν Μακαριώτατο Ἀρχιεπίσκοπο Κύπρου, 
στὴν Ἱ. Μ. Ἁγίου Μηνᾶ στὴν Βάβλα.

ΚΥΡΙΑΚΗ
12 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2017

Τὸ ἑσπέρας, συγχοροστάτησε μὲ τὸν Μακαριώτατο καὶ ἄλλους Ἀρχιερεῖς, 
στὸν Καθεδρικὸ Ἱερὸ Ναὸ τοῦ Ἁγίου Ἰωάννου.

ΔΕΥΤΕΡΑ
13 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2017

Συλλειτούργησε μὲ τὸν Μακαριώτατο Ἀρχιεπίσκοπο καὶ ἄλλους Ἀρχιερεῖς, 
στὸν ἴδιο Καθεδρικὸ Ἱερὸ Ναὸ.  

ΤΕΤΑΡΤΗ
15 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2017

Ἀπηύθυνε χαιρετισμὸ καὶ τέλεσε, μὲ τὸν Μακαριώτατο Μητροπολίτη 
Βαρσοβίας καὶ πάσης Πολωνίας κ. Σάββα, τὰ Ἐγκαίνια τῆς Ἔκθεσης «Ἔθιμα 
τοῦ Δωδεκαημέρου στὴν Κύπρο», στὸ Κρατικὸ Ἐθνογραφικὸ Μουσεῖο τῆς 
Βαρσοβίας.     

ΣΑΒΒΑΤΟ
18 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2017

Συνόδευσε τὸ ἱερό Λείψανο τοῦ Ἁγίου Νεκταρίου στὸ Bialystok καὶ συγχορο-
στάτησε στὸν Ἑσπερινὸ καὶ τὸν Ὄρθρο μὲ τοὺς Σεβ. Ἀρχιεπίσκοπο Bialystok 
κ. Ἰάκωβο καὶ  Θεοφ. Ἐπίσκοπο Suprasl κ. Ἀνδρέα, στὸν ἱ.ν. τῆς Ἀναστάσεως.

ΚΥΡΙΑΚΗ
19 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2017

Συλλειτούργησε μὲ τὸν Μακαριώτατο Μητροπολίτη Βαρσοβίας κ. Σάββα 
καὶ τὸν Ἐπίσκοπο Χαϊνόφκας κ. Παῦλο στὸν Μητροπολιτικὸ Ναὸ τῆς 
Ἁγίας Μαγδαληνῆς στὴ Βαρσοβία.

ΔΕΥΤΕΡΑ
20 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2017

Ἔδωσε διάλεξη γιὰ τὴν ἱστορία τῆς Κύπρου (ἀρχαιότητα μέχρι σήμερα), 
στὸ Τμῆμα Ἑλληνικῶν Σπουδῶν τοῦ Πανεπιστημίου τῆς Βαρσοβίας.

ΤΕΤΑΡΤΗ
22 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2017 Ἐκπροσώπησε τὸν Μακαριώτατο στὴ δεξίωση τῆς Πρεσβείας τοῦ Λιβάνου.

ΠΕΜΠΤΗ
23 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2017

Ἀπηύθυνε χαιρετισμὸ στὴν τελετὴ βράβευσης τῆς Σχολῆς Κωφῶν στὴν 
Μακεδονίτισσα.

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
24 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2017

Χοροστάτησε καὶ κήρυξε στὸ παρεκκλήσιον τῆς Ἁγίας Αἰκατερίνης στὸ 
Γυμνάσιο Γερίου, ὅπου ἐκκλησιάστηκαν οἱ Παλαικυθρίτες. 

ΣΑΒΒΑΤΟ
25 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2017

Λειτούργησε καὶ κήρυξε στὸ ἴδιο Παρεκκλήσιον. Τὸ ἑσπέρας χοροστάτησε 
καὶ κήρυξε στὸν ἱ.ν. Παναγίας Χρυσαλινιωτίσσης.

ΚΥΡΙΑΚΗ
26 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2017

Συλλειτούργησε μὲ τὸν Μακαριώτατο Ἀρχιεπίσκοπο στὸν ἱ.ν. Ἁγίου 
Στυλιανοῦ, Συνοικισμὸς Ἄσπρες. 

ΕΠΙΣΚΟΠΟΥ ΜΕΣΑΟΡΙΑΣ  ΧΡΟΝΙΚΑ ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ
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ΤΕΤΑΡΤΗ
29 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2017

Χοροστάτησε καὶ κήρυξε στὸν ἱ.ν. Ἀποστόλου Ἀνδρέου, Συνοικισμὸ 
Στροβόλου ΙΙΙ, ὅπου ἐκκλησιάστηκαν οἱ ἐκτοπισμένοι τῆς Νεαπό- 
λεως-Κωνσταντίας.

ΠΕΜΠΤΗ
30 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2017

Λειτούργησε καὶ κήρυξε στὸν ἱ.ν. Ἀποστόλου Ἀνδρέου στὸ Πλατὺ 
Ἀγλαντζιᾶς. 

ΕΠΙΣΚΟΠΟΥ ΜΕΣΑΟΡΙΑΣ ΚΥΡΙΟΥ ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ
               ΧΡΟΝΙΚΑ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2017

           Ζ Ζ Ζ
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ

1 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2017

Ὁ Θεοφιλέστατος Ἐπίσκοπος Μεσαορίας κ. Γρηγόριος παρέστη στὰ 
ἐγκαίνια τῆς Ἔκθεσης τῆς Σλοβακικῆς Πρεσβείας «Ξύλινες Ἐκκλησίες στὴ 
Σλοβακία, μνημεῖα τῆς Παγκόσμιας κληρονομιᾶς Οὐνέσκο.

ΚΥΡΙΑΚΗ
3 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2017

Λειτούργησε καὶ κήρυξε στὸν ἱ.ν. Ἁγίου Νικολάου Ἔγκωμης. Τὸ ἑσπέρας 
χοροστάτησε καὶ κήρυξε στὸν ἱ.ν. Ἁγίας Φωτεινῆς τῆς Καρπασίτιδος στὴν 
Κοφίνου, ὅπου οἱ Βατυλιῶτες ἑόρτασαν τὴν Ἁγία Βαρβάρα καὶ τὸν Ἅγιο 
Νικόλαο.

ΔΕΥΤΕΡΑ
4 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2017

Λειτούργησε καὶ κήρυξε στὸν ἱ.ν. Ἁγίας Βαρβάρας στὸ Καϊμακλί. 
Πραγματοποίησε ἐπίσκεψη στὸ εὐαγὲς ἵδρυμα «Ἀρχάγγελος» στὸ Καϊμακλί.

ΤΡΙΤΗ
5 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2017

Τὸ ἑσπέρας χοροστάτησε καὶ κήρυξε στὸν ἱ.ν. Ἁγίου Χαραλάμπους Νέου 
Χωριοῦ Κυθρέας στὴν Ἀγλαντζιά. Παρέστη σὲ δεξίωση τῆς Ἰαπωνικῆς 
Πρεσβείας.

ΤΕΤΑΡΤΗ
6 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2017

Λειτούργησε καὶ κήρυξε στὸν ἱ.ν. Ἁγίου Νικολάου Λυκαβηττοῦ. Παρέστη 
σὲ δεξίωση τῆς Φινλανδικῆς Πρεσβείας.

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
8 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2017

Συγχοροστάτησε μὲ τὸν Θεοφ. Ἐπίσκοπο Ὠλένης κ. Ἀθανάσιο στὸν 
Καθεδρικὸ Ναὸ Ἁγίου Ἰωάννου τοῦ Θεολόγου, ὅπου οἱ Κυθρεῶτες 
ἑόρτασαν τὴν Ἁγία Ἄννα τῆς Συρκανιᾶς. 

ΚΥΡΙΑΚΗ
10 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2017

Συλλειτούργησε μὲ τὸν Μακαριώτατο Ἀρχιεπίσκοπο καὶ τὸν Θεοφ. Ἐπίσκοπο 
Ὠλένης στὸν ἱ.ν. Τῆς Τοῦ Θεοῦ Σοφίας, μὲ τὴν εὐκαιρία τῆς ἐκδἠλωσης 
εὐγνωμοσύνης γιὰ τὴ φιλοξενία στὴν Ἠλεία 415 Κυπρίων τὸ 1974. 

ΔΕΥΤΕΡΑ
11 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2017

Συγχοροστάτησε μὲ τὸν Μακαριώτατο Ἀρχιεπίσκοπο Κύπρου καὶ τὸν 
Ἐπίσκοπο Ὠλένης στὸν ἱ.ν. Ἁγίου Σπυρίδωνος Λευκωσίας, ὅπου οἱ 
Ἀσσιῶτες ἑόρτασαν τὸν Ἅγιο Σπυρίδωνα.

ΤΡΙΤΗ
12 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2017

Συλλειτούργησε μὲ τὸν Μακαριώτατο Ἀρχιεπίσκοπο καὶ τὸν Θεοφι-
λέστατο Ἐπίσκοπο Ὠλένης κ. Ἀθανάσιο στὸν ἱ.ν. Ἁγίου Σπυρίδωνος 
Στροβόλου. 

ΚΥΡΙΑΚΗ
17 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2017

Συλλειτούργησε μὲ τὸν Μακαριώτατο στὸν Καθεδρικὸ Ναὸ Ἁγίου 
Ἰωάννου τοῦ Θεολόγου, ὅπου τελέστηκε τὸ δέκατο ἐτήσιο Μνημόσυνο 
τοῦ ἀειμνήστου Ἀρχιεπισκόπου Κύπρου Χρυσοστόμου Α΄. 

ΕΠΙΣΚΟΠΟΥ ΜΕΣΑΟΡΙΑΣ  ΧΡΟΝΙΚΑ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ
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ΔΕΥΤΕΡΑ
18 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2017

Ἀπηύθυνε χαιρετισμὸ στὴν τελετὴ βράβευσης ἀρίστων μαθητῶν ἀπὸ τὴ 
Σχολικὴ Ἐφορεία Κυθρέας καὶ προσέφερε τὰ δῶρα τοῦ Μακαριωτάτου.

ΤΡΙΤΗ
19 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2017

Προσκύνημα στὶς κατεχόμενες κοινότητες καὶ ἐνορίες τῆς Ἀρχιεπισκοπῆς 
Περιφερείας. Παρέστη στὴν φιλανθρωπικὴ ἐκδήλωση «Βαγόνι ἀγάπης», 
στὸν ἱ.ν. Τῆς τοῦ Θεοῦ Σοφίας στὸν Στρόβολο. Προσέφερε τὴ χρηματικὴ 
εἰσφορἀ τῆς Ἐκκλησίας.

ΤΕΤΑΡΤΗ
20 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2017

Ἀπηύθυνε χαιρετισμὸ, ἐκ μέρους τοῦ Μακαριωτάτου, στὴν χριστουγεν-
νιάτικη γιορτή τῆς Σχολῆς Τυφλῶν στὴν Ἀκρόπολη.

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
22 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2017

Συμμετέσχε σὲ ἐκπομπὴ στὸ TVONE, γιὰ τὸ νόημα τῆς ἑορτῆς τῶν 
Χριστουγέννων. Ἐπίσκεψη στὸ Μέλαθρον στὴ Μακεδονίτισσα, ὃπου 
ἀπηύθυνε χαιρετισμὸ ἐκ μέρους τοῦ Μακαριωτάτου.

ΣΑΒΒΑΤΟ
23 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2017

Ἀπηύθυνε χαιρετισμὸ σὲ ἐκδήλωση τῆς Ὁμοσπονδίας Συνδέσμων Γονέων 
Δημοτικῆς Ἐκπαίδευσης Λευκωσίας, ἡ ὁποία ἔγινε σὲ συνεργασία μὲ τὸ 
Συνοδικὸ Γραφεῖο Προσκυνηματικῶν Περιηγήσεων. Ἀπηύθυνε χαιρετισμὸ 
στὴ χριστουγεννιάτικη συναυλία τοῦ χοροῦ τῶν Ἱεροψαλτῶν «Ἅγιος 
Ἰωάννης ὁ Δαμασκηνὸς» στὸ Ἵδρυμα Ἀρχιεπισκόπου Μακαρίου Γ’.

ΚΥΡΙΑΚΗ
24 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2017

Λειτούργησε καὶ κήρυξε στὸν ἱ.ν. Τῆς Τοῦ Θεοῦ Σοφίας. Τὸ ἑσπέρας 
χοροστάτησε καὶ κήρυξε στὸν ἱ.ν. Ἁγίου Νεκταρίου στὴν Ἀγλαντζιά. 

ΔΕΥΤΕΡΑ
25 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2017

Συλλειτούργησε μὲ τὸν Μακαριώτατο στὸν Καθεδρικὸ Ναὸ Ἁγίου 
Ἰωάννου τοῦ Θεολόγου. 

ΤΕΤΑΡΤΗ- ΠΕΜΠΤΗ
27-28 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2017

Ἐπισκέφθηκε  καὶ τὶς δύο ἡμέρες, τὸ πρωί καὶ τὸ ἀπόγευμα, εὐαγῆ ἱδρύ-
ματα τῆς Λευκωσίας.

ΣΑΒΒΑΤΟ
30 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2017

Συνόδευσε τὸν Σεβ. Μητροπολίτη Δράμας κ. Παῦλο στὴν Ἱερὰ Μονὴ 
Σταυροβουνίου καὶ στὴν Ἱερὰ Ἀρχιεπισκοπὴ, ὃπου εἶχε συνάντηση μὲ 
τὸν Μακαριώτατο. Συμμετέσχε στὴν ἐκπομπὴ τοῦ ΡΙΚ1 «Κύπριοι τοῦ 
κόσμου», στὴν ὁποία ἀναφέρθηκε στὰ ἀποτελέσματα τῆς Έκθεσης ποὺ 
πραγματοποιήθηκε τὸν Νοέμβριο στὴ Βαρσοβία.

ΚΥΡΙΑΚΗ
31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2017

Λειτούργησε καὶ κήρυξε στὸ παρεκκλήσιο τοῦ Ἁγίου Νικολάου Λευκο-
νοίκου, στὸν Μαθιάτη. 

ΕΠΙΣΚΟΠΟΥ ΜΕΣΑΟΡΙΑΣ  ΧΡΟΝΙΚΑ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ


