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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 ἡμῶν Χριστοῦ.

Τέκνα ἐν Κυρίῳ ἀγαπητά,
«Χριστὸς γεννᾶται τὴν πρὶν πεσοῦσαν ἀναστήσων εἰκόνα»

Μέσα στὴν πνιγηρὴ ἀτμόσφαιρα ποὺ δημιουργοῦν πόλεμοι καὶ 
συρράξεις, σκάνδαλα καὶ διαφθορά, καταπάτηση τῆς ἀνθρώπινης 
ἀξιοπρέπειας καὶ κυριαρχία συμφερόντων, ἡ Ἐκκλησία προβάλλει 

καὶ φέτος, μὲ ἀνυπέρβλητη λιτότητα, τὸν σκοπὸν τῆς γέννησης τοῦ Χριστοῦ 
στὴ γῆ: νὰ ἐπαναφέρει στὸ «πρωτόκτιστον κάλλος» τὴν ἀνθρώπινη φύση, νὰ 
ἀναστήσει τὴν πεσμένη εἰκόνα.

Τότε, ἐπὶ Καίσαρος Αὐγούστου, σὲ μίαν ἐποχὴ μὲ παρόμοια πρὸς τὴ δικὴ 
μας χαρακτηριστικά, «ἐπεσκέψατο ἡμᾶς ἐξ ὕψους ὁ Σωτὴρ ἡμῶν». Ἦλθε καὶ 
φώτισε τὴ νύκτα τῆς ἀπελπισίας τοῦ κόσμου μὲ τὸ μεγάλο φῶς τῆς θεϊκῆς 
ἀγάπης. Καταδέχτηκε, ὁ ἄϋλος καὶ ἄναρχος Θεός, νὰ προσδιοριστεῖ μὲ τὶς 
σκληρὲς συντεταγμένες τῆς φθορᾶς, τοῦ χώρου καὶ τοῦ χρόνου, «ὁδηγῶν 
ἡμᾶς πρὸς σέλας ζῳηφόρον».

Καὶ σήμερα ἡ Ἐκκλησία, ζώντας μέσα στὸν λειτουργικὸ χρόνο 
τὸ ὑπερφυὲς αὐτὸ γεγονός, ὑπενθυμίζει σ’ ὅλους τὸν σκοπὸ τῆς θείας 
Ἐνσαρκώσεως: «Τοῦτο ἑορτάζομεν σήμερον», λέγει ὁ ἅγιος Γρηγόριος ὁ 
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Θεολόγος, «ἐπιδημίαν Θεοῦ πρὸς ἀνθρώπους, ἵνα πρὸς Θεόν... ἐπανέλθωμεν· 
ἵνα τὸν παλαιὸν ἄνθρωπον ἀποθέμενοι, τὸν νέον ἐνδυσώμεθα».

Μόνον ὁ Θεάνθρωπος Ἰησοῦς Χριστὸς μποροῦσε νὰ γεφυρώσει τὸ 
χάσμα ποὺ δημιούργησε ἀνάμεσα στὸν Θεὸ καὶ στὸν ἄνθρωπο ἡ πτώση 
καὶ ἡ παρακοή. Μόνον αὐτός, ὁ Δημιουργός, «δι’ οὗ τὰ πάντα ἐγένετο» θὰ 
μποροῦσε νὰ πραγματώσει τὸ ἔργο τῆς σωτηρίας.

Ἀπὸ τὸ σπήλαιο τῆς Βηθλεέμ, ἀναπλάθονται τὰ πάντα καὶ ἕνας νέος 
κόσμος ἀναπηδᾶ. Κόσμος ποὺ νοηματίζει τὴ ζωὴ καὶ ἑρμηνεύει τὸν θάνατο. 
Κόσμος ποὺ τερματίζει τὴν περιπλάνησή του «ἐν χώρᾳ καὶ σκιᾷ θανάτου» 
(Ματθ. Δ΄:16) καὶ ἐπανέρχεται στὴ θεία μακαριότητα.

Μὲ τὴν ἐνανθρώπησή Του ὁ Χριστὸς δὲν πρόσφερε ἁπλῶς τὴ δυνατότητα 
τῆς ἠθικῆς βελτίωσης στὸν ἄνθρωπο. Τοῦ ἔδωσε τὴ δυνατότητα τῆς θέωσης. 
Γι’αὐτὸ κι ὁ Ἀπόστολος Παῦλος καλεῖ τὸν καθένα μας νὰ ἀναδειχθεῖ «εἰς 
ἄνδρα τέλειον, εἰς μέτρον ἡλικίας τοῦ πληρώματος τοῦ Χριστοῦ» (Ἐφ. Δ΄:13). 
Δὲν μᾶς καλεῖ, δηλαδή, σὲ μιὰν ὁποιαδήποτε ἠθικὴ βελτίωση, ἀλλὰ σὲ μιὰν 
πραγματικὴ χριστοποίηση. Ἡ δυνητικὴ αὐτὴ ὁλοκλήρωση τοῦ ἀνθρώπου 
ἐπιτεύχθηκε μὲ τὴν ἐνανθρώπηση τοῦ Χριστοῦ.

Ὅση, λοιπόν, κι ἂν εἶναι ἡ ἀθυμία τῶν καιρῶν, ὅσα κι ἂν εἶναι τὰ 
ἀνθρώπινα ἐρείπια κι οἱ  ἀνατροπές, οἱ διολισθήσεις πρὸς τὸ κακὸ καὶ οἱ 
ὑπαρξιακὲς κατεδαφίσεις, τὸ γεγονὸς τῆς γέννησης τοῦ Χριστοῦ στὴ γῆ 
δὲν μπορεῖ νὰ ἐπισκιασθεῖ. Παραμένει γεγονὸς μοναδικῆς σημασίας στὴν 
παγκόσμια ἱστορία, «τὸ μόνον καινὸν ὑπὸ τὸν ἥλιον». Ὡς τέτοιο γεγονὸς ἡ 
θεία Ἐνανθρώπηση γίνεται αἰτία χαρᾶς γιὰ ὅλη τὴν κτίση· πηγὴ θάρρους καὶ 
ἐλπίδας γιὰ ἀντιμετώπιση ὅλων τῶν ἀντιξοοτήτων τοῦ παρόντος· μήνυμα 
ὅτι δὲν εἴμαστε μόνοι στὸν ἀγώνα τῆς ζωῆς· «Ἐτέχθη ἡμῖν σήμερον Σωτήρ» 
(πρβλ. Λουκ. Β΄:10-11) «μεθ’ ἡμῶν ὁ Θεός» (Ἡσ. Η΄:8).

Μαζὶ μὲ τὸν ἱερὸ ὑμνῳδὸ ἔμπλεοι χαρᾶς ἀναφωνοῦμε: «Ὁ οὐρανὸς καὶ 
ἡ γῆ σήμερον ἡνώθησαν τεχθέντος τοῦ Χριστοῦ». Γι’αὐτὸ καὶ «τὰ σύμπαντα 
χαρᾶς πληροῦνται».

Τέκνα ἐν Κυρίῳ ἀγαπητά,

Ἡ ἐνανθρώπηση τοῦ Θεοῦ, ἡ διδασκαλία καὶ ὁ νέος τρόπος ζωῆς 
ποὺ ἔφερε στὴ γῆ, εἶναι ἡ ἀπάντηση καὶ στὰ ἀδιέξοδα τῆς σημερινῆς 
κυπριακῆς κοινωνίας. Εἶναι ὁ μίτος γιὰ ἔξοδο ἀπὸ τὸν λαβύρινθο τῆς ἠθικῆς 



646 ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΙΚΗ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΕΠΙ ΤΗι ΕΟΡΤΗι ΤΩΝ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΩΝ

ἀποτελμάτωσης στὴν ὁποία περιήλθαμε. 

Εἴκοσι αἰῶνες Χριστιανικῆς ζωῆς, ἕνα θαυμαστὸ παρελθὸν ποὺ 
τὸ προσδιορίζουν ἀπόστολοι, μάρτυρες, ὅσιοι καὶ ἱεράρχες, μιὰ ἐθνικὴ 
παρακαταθήκη ποὺ ἔφτασε μέχρι τῶν ἡμερῶν μας μὲ θυσίες ἀνυπέρβλητες, 
διαγράφονται, δυστυχῶς, ἀπὸ τὴ σύγχρονη Κυπριακὴ κοινωνία. Τὸ στίγμα 
τῆς κοινωνίας μας προσδιορίζεται, σήμερα, ἀπὸ τὶς ποικιλόμορφες ἀπάτες 
καὶ κλοπές, τὴν ἐκμετάλλευση θεσμῶν πρὸς ἴδιον ὄφελος, τὴ σήψη καὶ τὴ 
διαφθορά. Μόνον ὁ ἐνανθρωπήσας Θεὸς μπορεῖ νὰ ἀναχαιτίσει αὐτὸ τὸ 
κατρακύλισμα. Δὲν ἀντιτίθεται ὁ Χριστὸς οὔτε στὴν ἀπόκτηση ὑλικῶν 
ἀγαθῶν, οὔτε καὶ στὴν ἀπόλαυσή τους. Ἀντιτίθεται στὴν ὑποδούλωση σ’αὐτά, 
στὴ χρήση ἄδικων μέσων γιὰ τὴν ἀπόκτησή τους, καθὼς καὶ στὴ διαγραφὴ 
τῶν ὑποχρεώσεων πρὸς τοὺς ἄλλους. Στὸν Χριστὸ ὑπάρχει ἱεράρχηση ἀξιῶν. 
Στὴν κορυφὴ τῆς ἀξιολογικῆς κλίμακας, ποὺ κάθε Χριστιανὸς πρέπει νὰ 
σέβεται, βρίσκονται οἱ πνευματικὲς ἀξίες. «Ζητεῖτε πρῶτον τὴν βασιλείαν τοῦ 
Θεοῦ καὶ τὴν δικαιοσύνην αὐτοῦ...» (Ματθ. Στ΄:33) μᾶς διαμηνύει μέσῳ τοῦ 
Εὐαγγελίου Του!

Ἡ κατανόηση τῶν μηνυμάτων τῆς ἐνανθρώπησης τοῦ Θεοῦ εἶναι 
ἀπαραίτητη καὶ γιὰ ἀφύπνιση ἀπὸ τὸν ἐθνικὸ λήθαργο στὸν ὁποῖο περιπέσαμε. 
Ὁ Χριστὸς μὲ τὴ διδασκαλία του δίνει στὸν ἄνθρωπο τῆς Κύπρου, σήμερα, νὰ 
καταλάβει ὅτι εὐτελίζει τὴν ἀνθρώπινη ἀξιοπρέπεια, ὅταν μπαινοβγαίνει, κάτω 
ἀπὸ τοὺς δοτοὺς περιορισμοὺς τοῦ κατακτητῆ, τὶς προσωπικὲς ταπεινώσεις 
καὶ τὸν ἐθνικὸ ἐξευτελισμό, στὰ κατεχόμενα· ὅταν θητεύει στὰ καζίνα τῶν 
κατεχομένων, ὅταν διαμένει καὶ διασκεδάζει στὰ κλεμμένα ξενοδοχεῖα μας, 
ὅταν ταξιδεύει ἀπὸ τὸ παράνομο ἀεροδρόμιο, ἐνισχύοντας τὴν κατοχὴ 
καὶ τὴν οἰκονομία της. Πολὺ περισσότερο ὅταν ξεπουλᾶ τὴν περιουσία του 
στὴν κατοχικὴ δύναμη, διευκολύνοντάς την στὴν ἐπίτευξη τῶν τελικῶν 
στόχων της. Γιατὶ αὐτὰ συνεπάγονται μονιμοποίηση καὶ νομιμοποίηση τοῦ 
ἀποχριστιανισμοῦ τῆς κατεχόμενης γῆς μας καὶ ἐπιτάχυνση τῆς κατάληψης 
καὶ τοῦ ἀποχριστιανισμοῦ ὁλόκληρης τῆς Κύπρου.

Ἄς μὴν αὐταπατώμεθα. Τελικὸς καὶ ἀμετάθετος στόχος τῆς Τουρκίας 
παραμένει ἡ κατάληψη καὶ Τουρκοποίηση ὁλόκληρης τῆς Κύπρου. Τοῦτο 
φαίνεται ξεκάθαρα καὶ ἀπὸ τὶς συνεχιζόμενες προκλήσεις της στὴν 
Ἀποκλειστικὴ Οἰκονομικὴ Ζώνη μας.

Ὁ Χριστὸς καλεῖ «ἐπ’ἐλευθερίᾳ, πνευματικῇ καὶ ἐθνικῇ». Καὶ καταδι- 
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κάζει, ὡς ἐκ τούτου, τὴν παθητικὴ ἀποδοχή, χωρὶς προσπάθεια ἀπαλλαγῆς 
ἀπὸ αὐτή, τῆς κατοχῆς καὶ τοῦ ἐποικισμοῦ, γιατὶ αὐτὰ συνιστοῦν ἔμμεση 
ὀλιγωρία μπροστὰ στὸν κίνδυνο ποὺ διατρέχει ἡ πίστη μας. Δὲν εἶναι μόνο ἡ 
πατρίδα ποὺ κινδυνεύει, σήμερα, ἀπὸ τὴν Τουρκικὴ κατοχή. Εἶναι καὶ ἡ πίστη 
μας.

Μὲ αὐτὲς τὶς σκέψεις ἀπευθυνόμαστε, κατὰ τὴ σημερινὴ μεγάλη ἡμέρα 
τῆς Χριστιανοσύνης, πατρικὰ πρὸς ὅλους καὶ σᾶς καλοῦμε σὲ πνευματικὴ 
καὶ ἐθνικὴ ἐγρήγορση. Στὰ καθήκοντά μας ἄς ἐντάξουμε καὶ τὴ μέριμνα πρὸς 
τοὺς ἀναξιοπαθοῦντες ἀδελφούς μας, ποὺ ὑποφέρουν ἀπὸ τὴν οἰκονομικὴ 
δυσπραγία τῶν ἡμερῶν μας, στὶς δὲ προσευχὲς μας ἂς περιλάβουμε καὶ τοὺς 
πρόσφυγες, τοὺς ἐγκλωβισμένους, τοὺς ἀγνοουμένους μας καὶ τοὺς συγγενεῖς 
τους. Σὲ μέρες χαρᾶς αὐτοὶ νιώθουν περισσότερο τὸν πόνο καὶ τὴν ἀνέχεια.

  Εἴθε ὁ ἐνανθρωπήσας Θεὸς νὰ εὐδοκήσει, ὥστε στὸν νέο ἐνιαυτὸ τῆς 
χρηστότητός Του, στὸν ὁποῖο ἐντὸς ὀλίγων ἡμερῶν εἰσερχόμαστε, ἡ πατρίδα 
μας νὰ ἀπαλλαγεῖ ἀπὸ τὸ μίασμα τῆς κατοχῆς καὶ ἡ κοινωνία μας νὰ ἐπανέλθει 
εἰς τὰς ὁδοὺς Αὐτοῦ τὰς εὐθείας.

Μετ’εὐχῶν διαπύρων ἐν Χριστῷ τεχθέντι

Ἱερὰ Ἀρχιεπισκοπὴ Κύπρου,
      Χριστούγεννα 2014.



ΕΠΙΜΝΗΜΟΣΥΝΟΣ ΛΟΓΟΣ
ΣΤΟ 7ο ΕΤΗΣΙΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ 

ΤΟΥ ΑΟΙΔΙΜΟΥ ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΟΥ 
ΚΥΠΡΟΥ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΥ Α ΄

a
ΤΟΥ ΕΠΙΣΚΟΠΟΥ ΜΕΣΑΟΡΙΑΣ ΚΥΡΙΟΥ ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ

ΚΑΘΕΔΡΙΚOΣ ΝΑOΣ ΑΓIΟΥ ΙΩAΝΝΟΥ, 
ΚΥΡΙΑΚH 21 ΔΕΚΕΜΒΡIΟΥ 2014

Μακαριώτατε Πάτερ και Δέσποτα, 

Εξοχώτατε κύριε Υπουργέ της Παιδείας και του Πολιτισμού,  
        Κύριε Εκπρόσωπε της Α. Ε. του Προέδρου της Κυπριακής Δημοκρατίας,

Εκλεκτή ομήγυρης,

Αγαπητοί μου αδελφοί,

Κυριακή προ των Χριστουγέννων η σημερινή. Η Βηθλεέμ ετοιμάζεται, 
το σπήλαιο ευπρεπίζεται. Το Μυστήριον το ξένον, για τα ανθρώπινα 
πεπερασμένα μέτρα, μάς καλεί και πάλι να μυηθούμε στο Μέγα της 

Ευσεβείας Μυστήριον. Ο Θεός αποκαλύπτεται εν σαρκί. 

Καλούμαστε να ζήσουμε το πανίερο γεγονός της  θείας Οικονομίας, 
δηλ. της φιλανθρωπίας του Θεού για τον πεπτωκότα άνθρωπο, τον άνθρωπο 
της φθοράς και του θανάτου. Ήρθε ο «νέος Αδάμ», το «Παιδίον το νέον» ο 
«προαιώνων Θεός», ο οποίος προσέλαβε και θεράπευσε την ανθρώπινη 
φύση (πρβλ. Γρηγορίου Θεολόγου, Επιστολή 101, PG 37, 181C: «Τό γάρ 
ἀπρὀσληπτον ἀθεράπευτον· ὅ δέ ἥνωται Θεῷ, τοῦτο καί σᾠζεται»).

Ιδού γιατί η κάθε μέρα του χριστιανού είναι μια νέα επανάληψη αναψυχής 
και ανακαίνισης του ιδίου και της κτίσεως ολόκληρης, ένεκα της φανέρωσης 
σωματικώς, του Υιού και Λόγου του Θεού και Υιού της Υπεραγίας Θεοτόκου, 
του Θεανθρώπου Σωτήρα μας και Λυτρωτού. 
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Τελώντας, σήμερα, τη Θεία Λειτουργία στον Ιερό τούτο Καθεδρικό 
Ναό τελεταρχούντος του Παναγίου Πνεύματος και προϊσταμένης της ιερής 
συνάξεως της Υμετέρας Σεπτής Μακαριότητας μνημονεύουμε, όπως σε κάθε 
Θεία Λειτουργία, ζώντες και κεκοιμημένους κι έτσι αισθανόμαστε παρούσα 
ολόκληρη την Εκκλησία, τόσο τη στρατευόμενη όσο και τη θριαμβεύουσα. 
Ακόμη είναι παράδοση ιερή, να τελούμε μνημόσυνα των προαπελθόντων 
πατέρων και αδελφών ημών. 

Σήμερα, παραμονή της 7ης επετείου της κοιμήσεως (22 Δεκεμβρίου 2007) 
του μακαριστού προκατόχου Σας, Αρχιεπισκόπου Κύπρου Χρυσοστόμου Α΄, 
τελούμε ευγνωμόνως ιερά μνημόσυνα υπερ αναπαύσεως της ψυχής Αυτού, εν 
χώρα ζώντων και δικαίων και υπέρ πνευματικής ωφελείας όλων εκείνων που 
προσεύχονται και τελούν μνημόσυνα αναλογιζόμενοι το μάταιο του κόσμου 
τούτου και την αιώνια τρυφή στις ουράνιες μονές της Βασιλείας του Θεού. 

Τα βιογραφικά στοιχεία και το εκκλησιαστικό και εθνικό  έργο του 
μακαριστού Πρωθιεράρχου, που για τριάντα έτη ηγήθηκε της Κύπριδος 
Εκκλησίας, αποτελούν ιστορικό τεκμήριο. O ιστορικός ερευνητής του 
μέλλοντος, θα τα αναζητήσει  με νηφαλιότητα, απαλλαγμένος από ό,τι 
θα του στερήσει την καθαρή ιδιότητα του ιστορικού και του μελετητή μιας 
προσωπικότητας, ενός Ιεράρχου, ο οποίος είδε το φως του βίου τούτου σε μια 
πολυμελή ποιμενική οικογένεια της Επαρχίας Πάφου. Ακολούθως, οδηγήθηκε 
στο δρόμο της Εκκλησίας, η οποία ως φιλόστοργη μητέρα, τον ανέβασε έως 
το θρόνο του Αποστόλου Βαρνάβα.

Μακαριώτατε Πάτερ και Δέσποτα, 

Εις μνημόσυνο του μακαριστού Αρχιεπισκόπου Κύπρου Χρυσοστόμου 
του Α΄, επιτρέψατέ μου να υπενθυμίσω ένα προσφιλές τροπάριο της Εξοδίου 
Ακολουθίας, το οποίο με καλεί και φρονώ ότι καλεί τη συνείδηση του κάθε 
χριστιανού σε εγρήγορση και ανασυγκρότηση πνευματική: 

«Πάντα ματαιότης τὰ ἀνθρώπινα, ὅσα οὐχ ὑπάρχει μετὰ θάνατον,
οὐ παραμένει ὁ πλοῦτος, οὐ συνοδεύει ἡ δόξα·

ἐπελθὼν γὰρ ὁ θάνατος, ταῦτα πάντα ἐξηφάνισται.
Διό, Χριστῷ τῷ ἀθανάτῳ Βασιλεῖ βοήσωμεν·

Τὸν μεταστάντα ἐξ ἡμῶν ἀνάπαυσον,
ἔνθα πάντων ἐστὶν εὐφραινομένων ἡ κατοικία».
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Είμαι βέβαιος ότι το τροπάριο αυτό ωφελεί πνευματικά κάθε άνθρωπο 
που παρήλθε από τον πεπερασμένο τούτο κόσμο, αλλά δείχνει και το 
θεολογικό βάθος του Μυστηρίου της Γέννας του Σωτήρα μας Χριστού στον 
κόσμο τούτο της φθοράς. 

Σύμφωνα με την αγιογράφηση της εικόνας της Γεννήσεως, το Θείο 
Βρέφος γεννιέται και βρίσκεται φασκιωμένο μέσα στο παχνί της φάτνης και η 
Θεοτόκος αποστρέφει το πρόσωπό της, διότι ο Υιός της, μέλλει φασκιωμένος 
να μπει στο Τάφο και να φθάσει αναστημένος μέχρι τον Άδη συντρίβοντας 
«τὸν τὸ κράτος ἔχοντα τοῦ θανάτου, τοῦτ' ἔστι τὸν διάβολον» (Εβρ. β΄ 4).

Το έξοχο σε θεολογικό νόημα ανωτέρω τροπάριο και το όντως ρεαλιστικό 
μεγαλείο του περιεχομένου του, άρχισε τρόπον τινά να «δουλεύει» στη σκέψη 
μου όταν υπέκυψα, με υιικό σεβασμό στην προτροπή Σας, να μιλήσω σήμερα 
για τον αοίδιμο προκάτοχό Σας, Χρυσόστομο τον Α΄. Και λέγω «υπέκυψα 
στην αρχιεπισκοπική προτροπή», διότι, είτε λόγω ηλικίας, είτε λόγω θέσεως, 
ως ο έσχατος της Ιεραρχίας της καθ’ ημάς Ιεράς Συνόδου, είτε ακόμη, λόγω 
του ότι δεν έζησα τον μακαριστό Αρχιεπίσκοπο όσο άλλοι πολιοί Ιεράρχες, 
εντούτοις αισθάνομαι ένας εκ των μικρών μεγάλων ευεργετηθέντων από 
Αυτόν, όπως θα πρέπει, αναμφίβολα, να αισθάνεται ο κάθε κληρικός ή λαϊκός 
εκ του πληρώματος της Αγιωτάτης Αποστολικής Εκκλησίας της Κύπρου.

Με απέραντο σεβασμό, τόσο προς το πρόσωπο της Υμετέρας Σεπτής 
Μακαριότητας όσο και εις μνημόσυνο αιώνιο του Κύπρου Χρυσοστόμου Α΄, 
θα ολοκληρώσω την παρούσα προσλαλιά μου αναφερόμενος στο ανωτέρω 
τροπάριο του υμνογράφου και θεολόγου της Εκκλησίας, Αγίου Ιωάννου 
Δαμασκηνού.

Είναι αδιαμφισβήτητο ότι όλα μέσα μας και ανάμεσά μας παραμένουν 
ανθρώπινα και μάταια, όσα δεν αντέχουν στο χρόνο, όσα δεν αντέχουν στη 
λαίλαπα που επιφέρει ο θάνατος.

Φαινομενικά είναι αρκετά τα σπουδαία του κόσμου τούτου, που όμως 
δεν αντέχουν ούτε στο χρόνο, ούτε στο θάνατο, όπως είναι ο πλούτος και η 
δόξα, η εξουσία, διότι ο θάνατος τα κονιορτοποιεί όλα τα μάταια.

«Ὁ θησαυρὸς ποὺ δὲν φθείρεται καὶ ἡ ἐλπὶς ποὺ δὲν καταισχύνει, εἶναι 
ἡ θεία Ἀγάπη· ἡ συνεκτικὴ τῶν πάντων Δύναμις. Εἶναι ὁ σαρκωθεὶς Θεὸς 
Λόγος, ποὺ μένει μεθ’ ἡμῶν εἰς τὸν αἰῶνα. 
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Δι’ αὐτό, ὅταν ἡ καρδία καὶ ἡ ἀγάπη μας εἶναι ἐστραμμέναι εἰς τὸν 
Θεάνθρωπον Κύριον, τὸν καὶ νεκρῶν καὶ ζώντων τὴν ἐξουσίαν ἔχοντα, 
τότε ὅλα φωτίζονται καὶ μεταμορφώνονται» (Βαρθολομαίου Πατριάρχου 
Κωνσταντινουπόλεως,  Λόγος Κατηχητήριος ἐπί τῇ ἐνάρξει τῆς Ἁγίας καί 
Μεγάλης Τεσσαρακοστῆς τοῦ σωτηρίου ἔτους 2009).

Συνεπώς, μετά από αυτή την αλήθεια που την αντιλαμβάνεται και κάθε 
μέρα τη συνειδητοποιεί ο χριστιανός άνθρωπος, ζώντας το Μυστήριο της 
Ευσεβείας της Ενανθρωπήσεως του Σωτήρα Χριστού, ας παρακαλέσουμε τον 
Κύριο, τον Αθάνατο Βασιλέα, Μακαριώτατε, σεβαστοί πατέρες, αγαπητοί μου 
αδελφοί, αναφωνώντας:

Σε παρακαλούμε Κύριε τον μεταστάντα πατέρα και Αρχιεπίσκοπο ημών 
Χρυσόστομο τον Α΄, ανάπαυσον εν Χώρα ζώντων και δικαίων, εκεί που νοητά 
είναι η κατοικία της πνευματικής τρυφής όλων των δικαίων και των αγίων. 

Αιωνία Αυτού η μνήμη!



«ΜΝΗΜΗ ΔΙΚΑΙΟΥ ΜΕΤ’ ΕΓΚΩΜΙΩΝ»
Οἰκονόμος Κωνσταντῖνος Κοῦκος (1925-2014)

ΑΝΔΡΕΑ ΑΘΗΝ. ΣΤΥΛΙΑΝΙΔΗ,
ΘΕΟΛOΓΟY-ΦΙΛOΛΟΓΟY

Σ’ αὐτοὺς τοὺς ἀνεμοδαρμένους καιρούς, ποὺ ὁ λίβας τοῦ κακοῦ ἀπειλεῖ 
νὰ ἐρημώσει τὰ πάντα, ἔχουμε ἀνάγκη ἀπὸ ἠθικά  στηρίγματα γιὰ 
νὰ κρατηθοῦμε. Χρειαζόμαστε ἀναχώματα πνευματικὰ γιὰ νὰ μὴν 

καταντήσουμε ἕρμαιο τῶν ρευμάτων τῆς ἀπιστίας, τῆς ὑλοφροσύνης καὶ 
τοῦ ὠχαδελφισμοῦ. Δόξα τῷ Θεῶ, παρὰ τὶς τόσες  ἀρνητικὲς εἰκόνες μὲ τὶς 
ὁποῖες πολλοὶ προσπαθοῦν νὰ δηλητηριάσουν τὸν λαό μας, ἐξακολουθοῦν 
νὰ ὑπάρχουν φάροι σωστικοὶ γιὰ ὅσους ταξιδεύουμε στὸ πέλαγος τῆς 
προσωρινῆς τούτης ζωῆς.

Μιὰ τέτοια μορφὴ παρηγορητικὴ ὑπῆρξε ὁ ἀείμνηστος πατήρ 
Κωνσταντῖνος Κοῦκος, τὸν ὁποῖο ἡ Ἐκκλησία προέπεμψε στὴν αἰωνιότητα 
στις 3/10/14. Ὑπῆρξε ἕνας ἱερέας ποὺ μᾶς ἄφησε ἕνα μεγάλο καὶ διαχρονικὸ  
μήνυμα: ἡ  Ἐκκλησία εἶναι ὁ χῶρος τῆς πνευματικῆς σπορᾶς, ὄχι τοῦ ὑλικοῦ 
θερισμοῦ καὶ θησαυρισμοῦ.  Τὸ ἔργο τοῦ κληρικοῦ εἶναι θυσία, ὄχι ἀπόλαυση 
ὑλικὴ ἀλλὰ πνευματική. Ἕνας ἱερεὺς ἔχει μεγάλη δύναμη ὅταν μέσα του ἔχει 
τὴ φωτιὰ τῆς Πεντηκοστῆς καὶ  ὅταν πιστεύει στὴ δύναμη τοῦ Εὐαγγελίου.

Ὁ πολυσέβαστος λευίτης βλέπει  γιὰ πρώτη φορὰ τὸ φῶς τὸ 1925 στοὺς 
Ἁγίους Τριμιθιᾶς τῆς ἐπαρχίας Λευκωσίας, μέσα σὲ  μιὰ εὐσεβῆ οἰκογένεια μὲ 
ἱερατικὴ παράδοση. Φοιτᾶ στὴν Ἐμπορικὴ Σχολὴ Σαμουὴλ καὶ ἐργάζεται σὲ 
διάφορες ἐργασίες, ἐξασφαλίζοντας τὸν ἐπιούσιο. 

Νωρὶς ἐντάσσεται στὴν ΟΧΕΝ Λευκωσίας καὶ συνδέεται μὲ ἀνθρώπους 
πνευματικούς, ὅπως ὁ  Χωρεπίσκοπος Σαλαμἰνος Γεννάδιος, οἱ ἀρχιμανδρίτες 
Πάμφιλος Παπαγιάννης, Διονύσιος Χαραλάμπους (μετέπειτα Μητροπολίτης 
Τρίκκης καὶ Σταγών), Ἀνάργυρος Σταματόπουλος  καὶ ὁ Παπασταῦρος 
Παπαγαθαγγέλου.

Νιώθει νὰ τὸν καλεῖ ὁ Θεὸς  στὴν ἱεροσύνη καὶ ἐγγράφεται στὴν Ἱερατικὴ 
Σχολὴ «Ἀπόστολος Βαρνάβας» (1954-56). Παράλληλα, ἐργάζεται μὲ ζῆλο 
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ὡς κατηχητὴς σὲ διάφορες ἐνορίες τῆς Λευκωσίας. Τὸ 1955 νυμφεύεται τὴν 
Εὐαγγελία Στυλιανοῦ Σαλαφόρη, δασκάλα ἀπὸ τὴν Κυθρέα καὶ δραστήριο 
μέλος τῆς χριστιανικῆς κίνησης. Μαζὶ  θὰ πορευθοῦν μιὰ πολυκύμαντη ζωή, 
ἑξήντα σχεδὸν χρόνων καὶ θὰ χαροῦν μίαν εὐλογημένη οἰκογένεια μὲ ἑφτὰ 
παιδιά.

Τὴν ἴδια χρονιὰ χειροτονεῖται διάκονος ἀπὸ τὸν Χωρεπίσκοπο Σαλαμῖνος 
Γεννάδιο καὶ τοποθετεῖται στὴν ἐνορία Παναγίας Χρυσελεούσας στὸ 
Στρόβολο. Τὴν ἐνορία αὐτὴ θὰ τὴν ἀναδείξει σὲ φυτώριο πνευματικὸ καὶ θὰ 
ἀναλωθεῖ κυριολεκτικὰ γιὰ χάρη τῶν προσφιλῶν του ἐνοριτῶν.

Ἡ προσφορὰ τοῦ ἀειμνήστου π. Κωνσταντίνου στὸν ἀμπελώνα τῆς 
Ἐκκλησίας ὑπῆρξε πολυσχιδὴς καὶ θὰ χρειάζονταν τόμοι ὁλόκληροι γιὰ νὰ 
ἐκτεθεῖ ἀναλυτικά. Μὲ πολλὴ συντομία σημειώνουμε τὰ ἀκόλουθα. Ἱδρύει  
στὴν ἐνορία τῆς Παναγίας Κατηχητικὰ γιὰ ὅλες τὶς ἡλικίες καὶ Κύκλους 
μελέτης Ἁγίας Γραφῆς γιὰ ἄνδρες, γυναῖκες, ἐργαζόμενους νέους καὶ νεαρὲς 
μητέρες. Γιὰ πρώτη φορὰ ὀργανώνονται φιλανθρωπικὲς ἀγορὲς καὶ μὲ τὰ 
ἔσοδα τους καλύπτονται ἀνάγκες φτωχῶν, ἀσθενῶν, ἀπόρων μαθητῶν καὶ 
φοιτητῶν. Λειτουργεῖ δανειστικὴ Βιβλιοθήκη γιὰ πνευματικὴ καλλιέργεια 
τῶν ἐνοριτῶν του καὶ ὄχι μόνο.

  Τὸ ξεκίνημα τοῦ ἐθνικοαπελευθερωτικοῦ Ἀγώνα τῆς ΕΟΚΑ τὸν βρίσκει 
ἤδη μυημένο. Δραστηριοποιεῖται ὡς Διάκονος μὲ διάκριση, ἀλλὰ καὶ πνεῦμα 
αὐτοθυσίας. Ὁρκίζει μέλη τῆς Ὀργάνωσης, μεταφέρει καταζητούμενους, 
δακτυλογραφεῖ φυλλάδια καὶ διαταγὲς τοῦ Ἀρχηγοῦ καὶ τῆς ΑΝΕ. 
Ἐπισκέπτεται καὶ ἐξομολογεῖ (σὲ ὁρισμένες περιπτώσεις μὲ εὐλογία τοῦ 
Χωρεπισκόπου Σαλαμίνος) ἀγωνιστὲς σὲ σπίτια, κρησφύγετα, κλινικὲς καὶ 
ἀλλοῦ.

Τὸ 1960 ἀνεγείρει τὸ μεγαλοπρεπὲς γιὰ τὴν ἐποχὴ Οἴκημα τῶν 
Κατηχητικῶν, ποὺ ἀναδεικνύεται πνευματικὴ ὄαση γιὰ κάθε ψυχή. Ἐκεῖ 
ὁ π. Κωνσταντῖνος δέχεται τοὺς πάντες, ἔχοντας πάντα ἕνα λόγο οἰκοδομῆς 
στὰ χείλη του. Δὲν περιορίζεται, ὅμως, μόνο στὸ Οἴκημα ὁ ἀκαταπόνητος 
λευίτης. Ἐπισκέπτεται γιὰ ἁγιασμοὺς καὶ ὁμιλίες σπίτια, ἐργοστάσια, σχολεῖα. 
Ὅλοι θυμοῦνται ὅτι ποτὲ δὲ δεχόταν «τυχερά», ἀλλὰ μόνο εἰσφορὲς γιὰ τὰ 
ἔργα τῆς ἀγάπης.

Συνειδητοποιώντας τὴ δύναμη τῶν ὀργανωμένων συνόλων καὶ τὸ «ἐν τῇ 
ἑνώσει ἡ ἰσχὺς», ἱδρύει τὸ 1960 τὴν «Ὀρθόδοξη Χριστιανικὴ Ἀδελφότητα»  
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Στροβόλου μὲ ἀνδρικὸ καὶ γυναικεῖο τμῆμα. Τὸ δεύτερο θὰ μετονομαστεῖ 
τὸ 1981 σὲ Χριστιανικὸ Σύνδεσμο Γυναικὼν «Ἐλεοῦσα». Ἡ πνευματικὴ καὶ 
φιλανθρωπικὴ δράση τῶν δυὸ ὀργανώσεων ὑπῆρξε πλούσια.

Ὡς καλὸς ποιμένας ποὺ νοιάζεται γιὰ τὴν πνευματικὴ τροφοδοσία τοῦ 
ποιμνίου του, πρωτοπορεῖ καὶ σὲ ἕναν ἄλλο τομέα: καθιερώνει «Ἑβδομάδα 
Εὐαγγελίου» καὶ πραγματοποιεῖ μὲ συνεργάτες του ἐπισκέψεις ἀπὸ σπίτι 
σὲ σπίτι, διαδίδοντας τὴν Ἁγία Γραφὴ καὶ ἄλλα πνευματικὰ βιβλία. Καθὼς 
ὁ Στρόβολος ἐπεκτείνεται ραγδαία, ὁ θεσμὸς μετατρέπεται σὲ Ἔκθεση 
Χριστιανικοῦ Βιβλίου στὴν αἴθουσα τῶν Κατηχητικῶν καὶ τὸν αὐλόγυρο 
τῆς Χρυσελεούσας ἀρχικὰ καὶ τῆς Ἁγίας Σοφίας ἀργότερα κάθε Κυριακή της 
Μεγάλης Τεσσαρακοστῆς.

Ἡ φροντίδα τοῦ π. Κωνσταντίνου γιὰ τοὺς μικροὺς «ἀδελφούς» 
τοῦ Χριστοῦ ἐκδηλώνεται μὲ τὴν ὀργάνωση ἀποκλειστικὰ ἀπὸ τὸν ἴδιο 
Κατασκήνωσης γιὰ τὰ παιδιὰ τῶν Κατηχητικῶν. Ἡ Κατασκήνωση λειτουργεῖ 
ἀπὸ τὸ 1971 μέχρι τὸ 1974 καὶ φιλοξενεῖται στὸν Ἀγρὸ καὶ τὴν Κυπερούντα. 
Ἡ σχέση του μὲ τὴ νεότητα περνᾶ καὶ ἀπὸ μίαν ἄλλη διαδρομή: ἐργάζεται ὡς 
καθηγητὴς  στὰ ἰδιωτικὰ σχολεῖα Παλλαρὴ καὶ Γρηγορίου (Grammar School), 
ὅπου διδάσκει Θρησκευτικά,  Ἀρχαῖα Ἑλληνικὰ καὶ Ἱστορία. Ἡ ἀγάπη, ἡ 
μεταδοτικότητα καὶ οἱ πρωτότυπες διδακτικὲς προσεγγίσεις του μένουν 
ἀνεξίτηλα χαραγμένες στὴ μνήμη τῶν μαθητῶν του.

Ἡ χρονιὰ 1965 εἶναι σημαδιακὴ γιὰ τὸν π. Κωνσταντῖνο. Ἀνεβαίνει τὸ 
δεύτερο σκαλοπάτι τῆς ἱεροσύνης καὶ χειροτονεῖται πρεσβύτερος(ὕστερα 
ἀπὸ δέκα ὁλόκληρα χρόνια ὑποδειγματικῆς προσφορᾶς ἀπὸ τὸ βαθμὸ 
τοῦ Διακόνου) ἀπὸ τὸν Ἀρχιεπίσκοπο Μακάριο Γ’. Οἱ εὐθύνες του τώρα 
πολλαπλασιάζονται: συγγράφει τὰ κηρύγματα τῶν Κυριακῶν καὶ τὰ 
βοηθήματα γιὰ τὴ μελέτη τῆς Ἁγίας Γραφῆς στὴν Ἀρχιεπισκοπικὴ περιφέρεια. 
Ἀναλαμβάνει νὰ τελεῖ τὴ θεία Λειτουργία, νὰ κηρύττει καὶ νὰ ἐξομολογεῖ 
σὲ στρατόπεδα ὅλης της Κύπρου. Ἐπισκέπτεται ἀκόμα διάφορα χωριὰ τῆς 
Κύπρου γιὰ νὰ ἐνημερώσει τοὺς πιστοὺς γιὰ τὶς διάφορες αἱρέσεις ποὺ 
ἄρχισαν νὰ ἐμφανίζονται. Μὲ τὴν ἀγάπη καὶ τὸν πειστικό του λόγο πολλοὶ 
ξαναβρίσκουν τὸ δρόμο τῆς ἀλήθειας.

Ἡ ποιμαντική του μέριμνα δὲν ἀφήνει ἔξω τὴν τρίτη ἡλικία. Μὲ 
δική του πρωτοβουλία ἱδρύεται τὸ 1972 ἡ Στέγη Ὑπερηλίκων « Ἁγία 
Μαρίνα» Στροβόλου, ἡ ὁποία τὸ 1977 μὲ παραχώρηση γῆς ἀπὸ τὴν Ἐνορία 
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Χρυσελεούσας ἀποκτᾶ τὸ δικό της οἴκημα. Ὁ π. Κωνσταντῖνος διακονεῖ 
τοὺς ἀγαπημένους του παπποῦδες καὶ γιαγιάδες κάθε βδομάδα, μὲ θεῖες 
Λειτουργίες, ἐξομολογήσεις, κηρύγματα. Γιὰ εἴκοσι ὁλόκληρα χρόνια ὑπηρετεῖ 
ὡς Γραμματέας τοῦ Συμβουλίου Κοινοτικῆς Εὐημερίας  Στροβόλου καθὼς καὶ 
Ταμίας τοῦ ΣΚΕ Ἐπαρχίας Λευκωσίας.

Ὁ  ἀείμνηστος ποιμένας βιώνει ἀπὸ κοντά το δράμα τοῦ λαοῦ μας τὸ 
1974. Στὴν α’ φάση τῆς εἰσβολῆς βρίσκεται μὲ τὰ παιδιὰ τῆς Κατασκήνωσης 
στὸν Ἀγρό, ἐνῶ στὴ β’ φάση παραμένει στὸ Στρόβολο. Ἐπιφορτίζεται 
τὸ ὀδυνηρὸ καθῆκον νὰ πηγαίνει στὸ Νοσοκομεῖο γιὰ ἀναγνώριση τῶν  
παιδιῶν τοῦ Στροβόλου ποὺ ἔπεσαν ἡρωικά, νὰ τὰ θάβει καὶ νὰ μοιράζεται 
μὲ τοὺς συγγενεῖς τὸν ἀβάστακτο πόνο τους. Βαφτίζει ἀκόμα τὰ βρέφη 
τῶν προσφύγων ποὺ φοβοῦνται μὴν πεθάνουν ἀβάφτιστα, λόγω τῆς 
συνεχιζόμενης προέλασης τῶν Τούρκων. Προσφέρει ὅλα τα μαγειρικὰ σκεύη 
τῶν κατασκηνώσεων στοὺς καταυλισμοὺς προσφύγων. Ἀνοίγει τὸ Οἴκημα 
τῶν Κατηχητικῶν ποὺ γίνεται κέντρο συλλογῆς ἱματισμοῦ καὶ τροφίμων 
γιὰ τοὺς πρόσφυγες, ἐνῶ πνευματικά του παιδιὰ καὶ ἐνορίτες ἐπισκέπτονται 
καταυλισμοὺς στὸ Στρόβολο ἐνισχύοντας ὑλικὰ καὶ πνευματικά τούς 
ξεριζωμένους ἀδελφούς μας.

Βλέποντας ὅτι οἱ λατρευτικὲς ἀνάγκες τῶν πιστῶν ποὺ εἶχαν 
ἐγκατασταθεῖ πέραν τοῦ Πεδιαίου ποταμοῦ  ἦταν  δύσκολο νὰ ἱκανοποιηθοῦν 
ἀπὸ τὴν ἐνορία τῆς Χρυσελεούσας, πρωτοστατεῖ  στὴν ἀνέγερση τοῦ 
ἱεροῦ Ναοῦ τοῦ Ἁγίου Βασιλείου. Ἀργότερα μαζὶ μὲ τοὺς ἄλλους ἱερεῖς καὶ 
τὴν Ἐκκλησιαστικὴ Ἐπιτροπὴ τῆς ἐνορίας του θὰ πάρουν τὴν ἀπόφαση 
γιὰ ἀνέγερση τοῦ περικαλλοῦς Ναοῦ τῆς Ἁγίας Σοφίας ποὺ κοσμεῖ τὴν 
πρωτεύουσα  καὶ ὅλο το Νησί μας.

Ἕνας ἄλλος τομέας ὅπου ἡ προσφορὰ τοῦ π. Κωνσταντίνου ὑπῆρξε 
ἀξιόλογη, εἶναι ἡ διακονία του στὶς Κεντρικὲς Φυλακές. Γιὰ πάρα πολλὰ 
χρόνια ἐπισκέπτεται κάθε βδομάδα τοὺς φυλακισμένους γιὰ νὰ τοὺς 
ἐξομολογήσει καὶ νὰ τοὺς λειτουργήσει. Ὁ Κύριος γνωρίζει τὴ πνευματικὴ 
βοήθεια ποὺ μυστικὰ καὶ ἀθόρυβα πρόσφερε στοὺς περιθωριοποιημένους 
αὐτοὺς ἀδελφούς μας.  

Ἡ ἰσχυρὴ θεολογικὴ κατάρτιση του, καθὼς καὶ ἡ γλωσσομάθειὰ 
του ὁδηγοῦν τὴν προϊσταμένη ἐκκλησιαστικὴ Ἀρχὴ νὰ τοῦ ἀναθέσει τὸ 
δύσκολο ἔργο τῆς κατήχησης καὶ βάπτισης ἀλλοθρήσκων ἢ ἀλλόδοξων, ποὺ 
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προέρχονται ἀπὸ διάφορα ἔθνη. Ἕνα ἔργο ποὺ ἐπιτελεῖ μὲ φόβο Θεοῦ καὶ 
πολλὴ ἐπιμέλεια καὶ τὸ ὁποῖο φέρνει σὲ αἴσιο πέρας κάθε φορἀ.  

Ὅπως ἀναφέρθηκε  πιὸ πάνω ὁ π. Κωνσταντῖνος εἶχε εὐαισθησίες 
κοινωνικές. Διετέλεσε ἰδρυτικὸ μέλος τῆς Παγκύπριας Ὀργάνωσης 
Πολυτέκνων, ἡ ὁποία συνένωσε τὶς πολύτεκνες οἰκογένειες τοῦ Νησιοῦ καὶ 
διεκδίκησε γὶ αὐτοὺς ὠφελήματα καὶ παροχὲς ἀπὸ τὸ κράτος καὶ ἄλλους 
φορεῖς. 

Ὁ ἀείμνηστος ἱερουργὸς τῶν Μυστηρίων τοῦ Θεοῦ πολέμησε καὶ ἀπὸ 
μίαν ἄλλη ἔπαλξη. Πίστευε στὴ δύναμη τοῦ γραπτοῦ λόγου. Ἐξέδιδε γιὰ 
περισσότερο ἀπὸ τριάντα χρόνια το περιοδικὸ «Κυριακάτικα Μηνύματα» 
( 1972-2004), τὸ ὁποῖο κάλυπτε ἕνα εὐρὺ φάσμα θεμάτων, ὅπως ἁγιογραφικὲς 
ἀναλύσεις, λειτουργικὰ σχόλια, μεταγλωττίσεις Πατερικῶν κειμένων, 
ἀντιαιρετικὲς σελίδες, ἱεραποστολικὴ ἐνημέρωση, χριστιανικὴ λογοτεχνία, 
ἄρθρα ἐπίκαιρα πάνω σε ἐθνικὰ καὶ κοινωνικὰ ζητήματα. Παρὰ τὸ ὅτι ὁ 
π. Κωνσταντῖνος δὲν εἶχε τὸ τυπικὸ προσὸν ποὺ λέγεται πτυχίο, μὲ τὴ μελέτη 
καὶ τὴ συνεχὴ ἐνημέρωση του ἦταν σὲ θέση νὰ συζητήσει μὲ ἄνεση καὶ 
ἀποτελεσματικὰ μὲ πανεπιστημιακοὺς δασκάλους τοῦ θεολογικοῦ κλάδου 
καὶ ὄχι μόνο. 

Ἕνα ἄλλο ἔντυπο ποὺ ἐξέδιδε ὁ π. Κωνσταντῖνος ἦταν τὸ  μηνιαῖο 
«Ἐνοριακὸ Δελτίο Οἰκοδομῆς καὶ Ἐνημέρωσης» τῆς Ἐνορίας Χρυσελεούσας 
ποὺ κυκλοφοροῦσε ἀπὸ τὸ 1993 μέχρι τὸ 2012.

Συνέγραψε καὶ ἐξέδωσε τὸ 1968 τὴ λαμπρὴ θεολογικὴ μελέτη  «Λύκοι 
Ἅρπαγες», στὴν ὁποία ἀνασκευάζει τὶς πλάνες τῶν λεγομένων «Μαρτύρων 
τοῦ Ἰεχωβᾱ», ἐνῶ  τὸ ἔργο του « Ὁ Ὀρθόδοξος περιοδικὸς τύπος τῆς Κύπρου 
ἀπὸ τὴν ἐμφάνιση τοῦ μέχρι τὸ 1974» εἶναι μοναδικὸ στὸ εἶδος του.

Ἡ καρποφόρα διακονία τοῦ π. Κωνσταντίνου στὸν ἀμπελώνα τῆς 
Ἐκκλησίας ἀναγνωρίστηκε ποικιλότροπα: τὸ 1992 ὁ Ἀρχιεπίσκοπος 
Χρυσόστομος  Α΄ τοῦ ἀπονέμει τὸ ὀφίκιο τοῦ Οἰκονόμου,  τὸ 2011 τὸν τιμᾶ 
ὁ Μητροπολίτης Ταμασσοὺ  Ἡσαΐας,  τὸ 2012 ὁ Ἀρχιεπίσκοπος Χρυσόστομος 
Β’ καὶ ἡ Ἱερὰ Σύνοδος τοῦ ἀπονέμουν τὸ παράσημο τοῦ Ἀποστόλου Παύλου, 
ἐνῶ τὸ 2013 τὸν τιμᾶ ἡ Ἐκκλησιαστικὴ Ἐπιτροπὴ Χρυσελεούσας. Ἰδιαίτερη 
τιμὴ καὶ ἐκτίμηση πρὸς τὸν π. Κωνσταντῖνο ἐπιδεικνύει καὶ ἡ ἐνορία τοῦ 
Ἀποστόλου Μάρκου στὴ Λευκωσία. Ὁ Ναός, ὁ μοναδικὸς στὴν Κύπρο ποὺ 
εἶναι ἀφιερωμένος στὸν Κύπριο στὴν καταγωγὴ Εὐαγγελιστή, θεωρεῖται 
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ὅτι ἔχει ὡς νονὸ τὸν ἀείμνηστο, ἀφοῦ αὐτὸς εἶχε εἰσηγηθεῖ στὸν μακαριστὸ 
Ἀρχιεπίσκοπο Χρυσόστομο Α’  τὸ ὄνομα.

Πιστεύουμε ὅμως ἀκράδαντα ὅτι τὴ πιὸ  μεγάλη ἀναγνώριση βρῆκε 
ὁ  ἀοίδιμος και πολύκλαυστος πατέρας  ἀπό τἰς χιλιάδες πνευματικά του 
παιδιά. Τὶς ψυχὲς ἐκεῖνες ποὺ βρῆκαν ἀνάπαυση κάτω ἀπὸ τὸ πετραχήλι του 
καὶ οἱ ὁποῖες κρατοῦν ἀκριβὸ φυλακτὸ στὴν καρδιὰ τους τὴν ἀφειδώλευτη 
ἀγάπη του, τὴ βαθιά του ταπείνωση, τὴ μέγιστη ἀρετὴ τῆς διάκρισης ποὺ τὸν 
χαρακτήριζε καὶ τὸ πνεῦμα θυσίας ποὺ χρωμάτιζε κάθε του σκέψη καὶ πράξη. 
Ὅπως ἔλεγε καὶ κάποιος ποὺ ὠφελήθηκε πολὺ ἀπὸ τὸν κεκοιμημένο ἱερέα, 
«ἂν ὑπάρχει στὴ γῆ αὐτὸ ποὺ λέμε ἁγιότητα, ὁ π. Κωνσταντῖνος  ἦταν πολὺ 
κοντά της». Νὰ ἔχουμε τὴν εὐχή του.

ΠΑΤΗΡ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΟΥΚΟΣ
Ο ΤΑΠΕΙΝΟΣ ΚΛΗΡΙΚΟΣ ΜΕ ΤΗΝ ΠΛΟΥΣΙΑ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗ ΔΡΑΣΗ

ΚΑΙ ΤΗΝ ΠΟΛΥΣΧΙΔΗ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ.



ΕΓΚΑΙΝΙΑ ΤΟΥ ΙΕΡΟΥ ΜΕΤΟΧΙΟΥ 
ΤΗΣ ΙΕΡΑΣ ΒΑΣΙΛΙΚΗΣ ΚΑΙ ΣΤΑΥΡΟΠΗΓΙΑΚΗΣ 

ΜΟΝΗΣ ΤΟΥ ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΒΑΡΝΑΒΑ
ΣΤΟΝ ΠΕΡΙΒΟΛΟ ΤΟΥ ΙΕΡΟΥ ΝΑΟΥ

ΑΓΙΟΥ ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ.

ΚΥΡΙΑΚΗ, 9 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2014

Την Κυριακή, 9 Νοεμβρίου 2014, τελέστηκαν από τον Μακαριώτατο 
Αρχιεπίσκοπο Κύπρου κύριο κύριο Χρυσόστομο, με την καθιερωμένη 
εκκλησιαστική τάξη, τα εγκαίνια του νεωστί αποκατασταθέντος ιερού 

Μετοχίου τής ιεράς Βασιλικής και Σταυροπηγιακής Μονής τού Αποστόλου 
Βαρνάβα.

Των εγκαινίων προηγήθη  πανηγυρική αρχιερατική Θεία Λειτουργία τής 
οποίας προέστη η Α. Π. ο  Μητροπολίτης Πάφου κύριος Γεώργιος.
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Στην τελετή των εγκαινίων παρέστησαν ο Μητροπολίτης Πάφου  
κ. Γεώργιος, ο Έξαρχος τού Παναγίου Τάφου Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης  
Βόστρων κ. Τιμόθεος,  ο Επίσκοπος Καρπασίας κ. Χριστοφόρος, ο Δήμαρχος 
Λευκωσίας, εκπρόσωποι των σωμάτων ασφαλείας, ιερείς, εκκλησιαστικοί 
επίτροποι και πλήθος πιστών.

Τον αγιασμό τέλεσε ο Μακαριώτατος ο οποίος, στη συνέχεια,  εξήρε τη 
σημασία τής λειτουργίας τού ιερού αυτού Μετοχίου. Επιδιώκουμε – είπε- 
το ιερό τούτο Μετόχιο να  καταστεί μία έπαλξη πνευματική και εθνική, 
στην οποία οι πιστοί μας να ευρίσκουν ένα πνευματικό καταφύγιο και να 
καλλιεργούν τις ψυχές τους πνευματικά. Επιδιώκουμε ακόμη στους ιερούς 
τούτους χώρους να κρατήσουμε άσβηστη τη λαμπάδα και την ελπίδα για 
την επιστροφή στην πνευματική μας φύτρα, που είναι η ιερά Βασιλική και 
Σταυροπηγιακή Μονή τού Αποστόλου Βαρνάβα, η οποία σήμερα – και για 
σαράντα ολόκληρα χρόνια -  βρίσκεται υπό την μπότα του βάρβαρου Αττίλα.

Γι’ αυτό και ο Μακαριώτατος  τόνισε με έμφαση ότι θα συνεχίσει να 
υψώνει τη φωνή του, ώστε να μας επιτραπεί να αποκαταστήσουμε και να 
λειτουργήσουμε το κατεχόμενο Μοναστήρι του Αποστόλου Βαρνάβα, ιδρυτή 
της Εκκλησίας της Κύπρου.  

Τόνισε ότι συνεχώς προσπαθούμε ώστε να επαναλειτουργήσει η Μονή 
και να πάρει και πάλι την περίοπτη θέση που της αρμόζει στην ψυχή και στην 
καρδιά μας.  «Τονίζω ότι δεν είναι εύκολο το εγχείρημα, αλλά με τη Χάριν 
του Θεού και θα προσπαθούμε και θα επιμένουμε μέχρι να τα  καταφέρουμε.  
Δεν μπορεί να νοηθεί μοναχισμός   στην Κύπρο χωρίς το Μοναστήρι του 
Απόστολου Βαρνάβα», είπε εμφαντικά.

Ο Αρχιεπίσκοπος τόνισε με έμφαση:  «Όποιο βήμα και αν μου δοθεί, 
η φωνή μου, που είναι η φωνή τής Εκκλησίας, θα ακούγεται στα πέρατα 
της Οικουμένης, για   να μας επιτραπεί να αποκαταστήσουμε και να 
επαναλειτουργήσουμε τη Μονή· και φιλοδοξούμε να την καταστήσουμε 
πρώτη Μονή στην κυπριακή Εκκλησία».

Συνέχισε λέγοντας ότι, όταν οι σκέψεις και  οι ενέργειές μας συμπίπτουν 
με το θέλημα του Θεού, δεν έχει παρά να επιτύχουμε και να καταφέρουμε, 
ώστε η Μονή να αναδειχτεί, όπως και προηγουμένως,  το καύχημα της 
Εκκλησίας μας.
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Τελευτών ευχήθηκε στον Ηγούμενο αυτής Αρχιμαδρίτη Ιωάννη 
Ιωάννου κάθε επιτυχία στα υπεύθυνα καθήκοντά του και στους υψηλούς του 
οραματισμούς.

Λαμβάνων τον λόγο ο Ηγούμενος πατήρ Ιωάννης Ιωάννου αντιφώνησε 
ως εξής:

«ΕΞΟΜΟΛΟΓΗΣΟΜΑΙ  Σοι, Κύριε, ἐν ὅλῃ καρδίᾳ μου, διηγήσομαι 
πάντα τὰ θαυμάσιά σου·  εὐφρανθήσομαι καὶ ἀγαλλιάσομαι ἐν Σοί, ψαλῶ τῷ 
ὀνόματί σου, Ὕψιστε»  (Ψαλμ. 9ος 2-3). 

Μακαριώτατε, άγιοι Αρχιερείς, σεβαστό ιερατείο, λαέ τού Κυρίου 
ευλογημένε,

Μέσα από τα μύχια βάθη τής ψυχής μου επιθυμώ να εκφράσω ύμνους 
και δοξολογίες προς τον Κύριο, γιατί η αγάπη Του μάς καταξιώνει σήμερα να 
τελούμε τα εγκαίνια τής αποκατάστασης τού ιερού Μετοχίου του ιδρυτή και 
προστάτη τής Εκκλησίας μας, τού Αποστόλου Βαρνάβα. 

Στις ιερές, συγκινητικές  και ιστορικές αυτές ώρες που μάς προσφέρει η 
σημερινή αυτή ημέρα, από την ώρα τής έναρξης τής θεία Λειτουργίας μέχρι 
τη στιγμή αυτή, ουδέποτε άλλοτε βίωσα το βάθος και το κάλλος των πιο 
πάνω μελίρρυτων λόγων τού προφητάνακτος Δαβίδ. 

Και πράγματι. Όταν η αγάπη τού Θεού και του Μακαριωτάτου μού 
ανέθεταν την ηγουμενία τής γεραράς Μονής τού Αποστόλου Βαρνάβα, στις 
5 Ιανουαρίου 2014,  και θέταμε ως στόχο μας να αποκαταστήσουμε τον χώρο 
αυτό και να τον καταστήσουμε ιερό Μετόχιο τού κατεχόμενου Μοναστηριού 
μας, προκειμένου να υπάρχει μια ιστορική συνέχεια τής σεβασμίας Μονής και  
να αναζωπυρώσουμε  τον πόθο μας  και το χρέος μας για την απελευθέρωσή 
της, μέσα μου αισθάνθηκα ένα δέος και μια ανθρώπινη αδυναμία. «Μέσα 
στη σημερινή οικονομική κρίση πώς θα μπορέσουμε να πραγματοποιήσουμε 
το μεγαλεπήβολο τούτο έργο;». Αλλά και πάλιν η φωνή τού Κυρίου με 
ενθάρρυνε: «ὀλιγόπιστε! εἰς τί ἐδίστασας;» (Ματθ. 14,31). «πάντα δυνατὰ τῷ 
πιστεύοντι» ( Ματθ. 9, 23).

Και ιδού σήμερον. Η αγάπη τού Μακαριωτάτου, των λοιπών Ιεραρχών, 
των παραγόντων τής Εκκλησίας και  τού ευσεβούς λαού μας, έκαμαν   το 
εκκλησιαστικό τούτο όνειρο πραγματικότητα σε πολύ σύντομο χρονικό 
διάστημα. Κι’ εγώ περιχαρής και με την ψυχή γεμάτη ευγνωμοσύνη προς τον 
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Κύριο αναφωνώ  μαζί με τον Δαβίδ: «Κύριε, ἐν ὅλῃ καρδίᾳ μου, διηγοῦμαι 
πάντα τὰ θαυμάσιά σου·  εὐφραίνομαι καὶ ἀγαλλιῶμαι ἐν σοί, ψάλλω τῷ 
ὀνόματί σου,  Ὕψιστε».  «ἡδύνεται ἐν Σοί ἡ διαλογή μου, ἡ δέ ψυχή μου 
εὐφραίνεται ἐπί τῷ Κυρίῳ» γιατί η αγάπη Σου μάς καταξιώνει  σήμερον να 
τελούμε τα εγκαίνια τού ιερού τούτου Μετοχίου τού ιδρυτή και προστάτη τής 
Εκκλησίας τής Κύπρου. 

Μακαριώτατε,  άγιοι Αρχιερείς, λαέ τού Κυρίου ηγαπημένε. 

Δύο είναι οι στόχοι τής ίδρυσης τού ιερού τούτου Μετοχίου τού 
Αποστόλου Βαρνάβα. Ο πρώτος είναι θρησκευτικός και ο δεύτερος είναι 
εθνικός. 

Είναι αρχαία παράδοση τής Εκκλησίας μας η ίδρυση και η λειτουργία 
ιερών Μετοχίων. Οι μοναχοί ζώντας  εν τοις «ὄρεσι καὶ σπηλαίοις καὶ ταῖς 
ὀπαῖς τῆς γῆς» ( Ρωμ. 11,38) μέσα τους ένιωθαν την πνευματική ανάγκη να 
έλθουν σε επαφή με τον λαό τού Θεού για να τον εμψυχώσουν στις ιστορικές 
του περιπέτειες, να του διδάξουν εντονότερα τον λόγο τού Θεού, να τελέσουν 
τα ιερά μυστήρια και ιδιαίτερα να εξομολογήσουν τους πιστούς και να τους 
κοινωνήσουν. Η ιεραποστολή αυτή, με την πάροδο τού χρόνου, γέννησε την 
ανάγκη καταλύματος των μοναχών, το οποίο να αποτελέσει γι’ αυτούς μια 
πνευματική έπαλξη για εκπλήρωση των πνευματικών τους υποχρεώσεων 
απέναντι στον λαό τού Θεού. Εντεύθεν και η ίδρυση των ιερών Μετοχίων, τα 
οποία με την πάροδο τού χρόνου εξελίχθησαν σε μοναστικές κοινότητες με 
πολλαπλά πνευματικά ευεργετήματα. Στα ιερά Μετόχια λ.χ. έμεναν υποψήφιοι 
μοναχοί, οι οποίοι φοιτούσαν σε σχολεία, μέσης κυρίως εκπαίδευσης, όπως 
λ.χ. ο Αρχιεπίσκοπος Μακάριος ο Γ΄, ο Αρχιεπίσκοπος Χρυσόστομος Α΄ και  
ο νυν Αρχιεπίσκοπος  Χρυσόστομος Β΄ και άλλες γνωστές και άγνωστες 
προσωπικότητες, οι οποίες μορφώθηκαν και απέβησαν αργότερα μεγάλοι 
εκκλησιαστικοί ταγοί. 

Επίσης, εντός του χώρου του Μετοχίου, ιδρυόταν μικρός ναός για 
τις λειτουργικές ανάγκες τόσο των μοναχών όσο και του ευσεβούς λαού 
μας, ο οποίος από αγάπη κινούμενος προς τα ιερά μας Μοναστήρια, 
αρεσκόταν να εκκλησιάζεται στους ιερούς ναούς των Μετοχίων.  Εκεί 
συνήθως  εύρισκε και τον πνευματικό του καθοδηγητή, εξομολογείτο  
σ’ αυτόν και έτσι αναπτυσσόταν μια αμφίδρομη σχέση μεταξύ των πιστών τού 
Μετοχίου και τού Μοναστηριού. Έτσι εξηγείται ο βαθύτατος σεβασμός που 
ενυπάρχει στην ψυχή τού λαού προς τις ιερές μας μονές. Αυτός ο σεβασμός 
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καλλιεργήθηκε βαθύτατα δια μέσου των αιώνων και τα ιερά Μετόχια 
διαδραμάτισαν ρόλο συνδετικού κρίκου. 

Αυτόν ακριβώς τον ρόλο θέλω να διαδραματίσει  και το ιερό Μετόχιο 
τού Αποστόλου Βαρνάβα, που η αγάπη τού Θεού μάς καταξιώνει σήμερον 
να εγκαινιάζουμε. Θέλω να αποτελέσει μία ιερή πνευματική έπαλξη, η οποία 
θα μας ενώνει συνεχώς με την πνευματική μας φύτρα, που είναι η Ιερά 
Βασιλική και Σταυροπηγιακή Μονή τού ιδρυτή και προστάτη τής Εκκλησίας 
τής Κύπρου, τού Αποστόλου Βαρνάβα. Εδώ θα είναι το σώμα μας. Αλλά εκεί 
θα είναι το πνεύμα μας και η ψυχή μας και ο πόθος μας για απελευθέρωση 
και εγκατάσταση. 

Ως εκ τούτου η λειτουργία του Μετοχίου αυτού αποσκοπεί και στην 
πραγματοποίηση τού δευτέρου στόχου μας που είναι ο Εθνικός. Από την 
αποφράδα εκείνη περίοδο τού 1974,  ότε ο Τούρκος κατακτητής  «πυρί και 
μαχαίρᾳ κατέκτησε μέγα μέρος τῆς νήσου τῶν ἁγίων καί τῶν μαρτύρων, 
τούς πιστούς  Χριστιανούς ἄλλους μέν ἀπέκτεινεν ἄλλους δέ βίᾳ καί λόγχῃ 
ἐξεδίωξεν ἐκ τῶν πατρογονικῶν ἑστιῶν καί  τούς ναούς  ἡμῶν ἐβεβήλωσε». 
Ἔκτοτε  «ἐπί τοσαῦτα ἔτη,  ἐν τῷ  κατεχομένω  ναῷ τοῦ Ἀποστόλου Βαρνάβα 
οὐκ ἔστι χαρά Ιεροτελεστιών και Ακολουθιών, ουδέ Βαπτίσεως, ουδέ 
Μυστηρίων. Οὐκ ἔστι τόπος τοῦ καρπῶσαι καί εὑρεῖν ἡμᾶς  την  χάριν τοῦ 
ζῶντος Θεοῦ». 

Συνεπώς, ενώπιόν μας υψώνεται πελώριο το θρησκευτικό και εθνικό 
χρέος, όπως το ιερό τούτο Μετόχιο τού Αποστόλου Βαρνάβα αποβεί, 
παράλληλα προς τη θρησκευτική, και μία εθνική έπαλξη. Εδώ ενδείκνυται 
να καλλιεργείται το πνεύμα τής πίστεώς μας προς τη θεία του Κυρίου 
Δικαιοσύνη. Εδώ οι πιστοί επιβάλλεται να βιώσουν τη Δαβιτική ρήση «ὅτι 
δίκαιος Κύριος, καὶ δικαιοσύνας ἠγάπησεν, εὐθύτητας εἶδε τὸ πρόσωπον 
αὐτοῦ» (Ψαλμ.10,7)   «διὰ τοῦτο  καί ἐμίσησε πᾶσαν ὁδὸν ἀδικίας» (118,104).

Από την πίστη αυτή αφορμώμενοι θα καλλιεργούμε την ψυχή μας και το 
πνεύμα μας και θα προσευχόμαστε προς τον Κύριο τής Δικαιοσύνης, σε κάθε 
θεία Λειτουργία και σε κάθε ιεροτελεστία, όπως αποβλέψει προς τον περιούσιο 
λαό τής τλήμονος πατρίδος μας «ἱλέῳ ὄμματι» και αποδώσει Δικαιοσύνη, 
καταισχύνοντας τους ισχυρούς της γης, οι οποίοι ποντιοπιλατικώς 
συμπεριφερόμενοι, από τη μια αρέσκονται να ονομάζονται χριστιανικοί λαοί 
και από την άλλη ανέχονται να διαιωνίζεται μια ιστορική ύβρις σε βάρος των 
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χριστιανικών μας ναών, των  ιερών και των οσίων μας. Αλλά για μας, που 
πιστεύουμε στη Δικαιοσύνη Του, αναφωνούμε μαζί με τον μέγα προφήτη Ηλία 
 «Ζῇ Κύριος».

Μακαριώτατε, άγιοι Αρχιερείς, ευσεβές πλήρωμα τής Εκκλησίας τής 
Κύπρου, τελευτών, εκφράζω και πάλιν τις ολόθερμές μου ευχαριστίες για 
την αγάπη με την οποία με περιβάλλετε και για την τόση θερμή προθυμία 
Σας να με βοηθήσετε παντοιοτρόπως να περατώσω τον ιερό αυτό στόχο τής 
αποκατάστασης τού ιερού τούτου Μετοχίου τού Αποστόλου Βαρνάβα. 

Από τα βάθη τής ψυχής μου παρακαλώ τον Κύριο να με αξιώσει να φανώ 
άξιος των προσδοκιών Σας και να εκπληρώσω τα χριστιανικά μου χρέη που 
απορρέουν από την ηγουμενική μου ιδιότητα, προς τον λαό τού Θεού. Αμήν.

Μετά την αντιφώνηση, ο Μακαριώτατος, κατόπιν εισήγησης τού 
Ηγουμένου, τίμησε τον εργολάβο τού έργου και τους λοιπούς δωρητές 
δωρίζοντας σ’ αυτούς  μία χειροποίητη εικόνα τού Αποστόλου Βαρνάβα 
και  εκφράζοντας τους  τις θερμές  ευχαριστίες του και τις ευλογίες του 
Αποστόλου Βαρνάβα.

Στη συνέχεια ο Μακαριώτατος, οι επίσημοι και ο κόσμος συγχάρηκαν 
τον νέο Ηγούμενο και του ευχήθηκαν κάθε επιτυχία.

Μετά τον αγιασμό και την τέλεση των εγκαινίων ακολούθησε δεξίωση 
στους χώρους τού ιερού Μετοχίου.



ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΣ
ΤΟΥ ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΟΥ ΚΥΠΡΟΥ

ΚΥΡΙΟΥ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΥ 
ΣΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΟΥ ΒΙΒΛΙΟΥ

ΤΟΥ ΔΗΜΗΤΡΗ ΤΑΛΙΑΔΩΡΟΥ
«Η ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΙΕΡΟΥ ΝΑΟΥ

ΠΑΝΑΓΙΑΣ ΦΑΝΕΡΩΜΕΝΗΣ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ 
ΚΑΙ Η ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΤΟΥ

ΣΤΟΝ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ»

Ζ 

Την Τρίτη 18 Νοεμβρίου 2014, στην αίθουσα Τελετών τού Ιδρύματος 
Αρχιεπισκόπου Μακαρίου τού Γ΄, μέσα στα πλαίσια μιας πνευματικής 
και σεμνής τελετής έγινε η παρουσίαση τού βιβλίου τού ιστορικού 

Δημητρίου Ταλιαδώρου «Η ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΙΕΡΟΥ ΝΑΟΥ ΠΑΝΑΓΙΑΣ 
ΦΑΝΕΡΩΜΕΝΗΣ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ ΚΑΙ Η ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΤΟΥ ΣΤΟΝ 
ΕΛΛΗΝΙΣΜΟ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ». Το βιβλίο αποτελείται από 780 σελίδες. 
Είναι επιστημονικά τεκμηριωμένο με πληθώρα εγγράφων, φωτογραφιών, 
ιδιοχείρων επιστολών και εκατοντάδων ιστορικών πηγών που γεμίζουν 
την ψυχή τού μελετητή με θαυμασμό τόσο για την αξιοθαύμαστη ιστορική 
προσφορά τού ιερού ναού τής Παναγίας της Φανερωμένης προς την Πατρίδα 
μας και τον Ελληνισμό γενικότερα όσο και για τον οτρηρό συγγραφέα, 
ιστορικό κύριο Δημήτριο Ταλιαδώρο. 

Η Σύνταξη τού περιοδικού μας συγχαίρει θερμά και την Εκκλησιαστική 
Επιτροπή και τον κύριο Ταλιαδώρο για τους μόχθους που κατέβαλαν 
προκειμένου να μας προσφέρουν το περισπούδαστο αυτό βιβλίο,  
το οποίο όντως θα παραμείνει «κτῆμα ἐσαεί» τού Ελληνισμού, για να μάς 
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διδάσκει  τόσο τη μεγάλη προσφορά της Εκκλησίας προς την Πατρίδα όσο 
και το χρέος μας προς Αυτή.

Πιο κάτω παραθέτουμε τον Χαιρετισμό τού Μακαριωτάτου.

Έντιμε Κύριε Υπουργέ, Αξιότιμα Μέλη τής Εκκλησιαστικής Επιτροπής 
τού ιερού ναού Φανερωμένης, Αγαπητέ κύριε Δημήτριε Ταλιαδώρε,  Ευγενείς 
προσκεκλημένοι,

Κάθε φορά που ανεβαίνω στον εκκλησιαστικό θρόνο τού πάνσεπτου 
και ιστορικού ναού τής Φανερωμένης αισθάνομαι μέσα μου ένα βαθύτατο   
συγκλονισμό. Θρησκευτικό και Εθνικό. Μέσα από τις σκέψεις μου 
παρελαύνουν οι ιστορικές και μαρτυρικές μορφές των προκατόχων μου  
που ταύτισαν τη ζωή τους και τους οραματισμούς τους με την Εκκλησία και  
όλες τις διαχρονικές αξίες της ζωής. Τους φαντάζομαι να συγκεντρώνουν 
τα σκλαβωμένα  πλήθη κάτω από τον θολόκτιστο εκείνο ιερό χώρο  και να 
καλλιεργούν στις ψυχές τους την ελπίδα και την πίστη για την άγια ώρα της 
πολυπόθητης Λευτεριάς.

Γι’ αυτό και ο ιερός ναός τής Παναγίας Φανερωμένης  είναι ταυτισμένος 
με την ιστορία και την ψυχοσύνθεση τού λαού μας, με τους αγώνες του και τις 
αγωνίες του, με τα όνειρά του και τους εθνικούς του οραματισμούς. 

 Είναι ταυτισμένος  και με τον ιστορικό του πόνο, που  τον βιώνουμε κάθε 
φορά που στεκόμαστε με δέος και ανάταση  εθνικοθρησκευτική μπροστά 
στο μνημειακό μας  Μαυσωλείο, και με τους νοητούς οφθαλμούς τής ψυχής  
μας αναπολούμε τις θυσίες των Ιεραρχών μας, Κύπρου Κυπριανού, Πάφου 
Χρυσάνθου, Κιτίου Μελετίου και Κυρηνείας Λαυρεντίου, που προσέφεραν τη 
ζωή τους σαν «λύτρον» στο βωμό τής Ελευθερίας τής Κύπρου μας.

 Εντείνοντας την ιστορική μου μνήμη μου ακούω  την εθναρχική φωνή 
τού Μακαρίου να διακηρύττει στον μεστό θεολογικού βάθους και εθνικού 
παλμού ενθρονιστήριο λόγο του:

« ... περὶ ἐμοῦ δὲ λέγω, ὅτι « οὐ μὴ δώσω ὕπνον τοῖς ὀφθαλμοῖς μου καὶ 
τοῖς βλεφάροις μου νυσταγμὸν καὶ ἀνάπαυσιν τοῖς κροτάφοις μου» μέχρις 
ὅτου εἰς τὸν ἐθνικὸν ὁρίζοντα ροδίση ἡ χρυσοπτερος ἶρις ἀγγέλλουσα τὸ 
φέγγος τῆς ποθεινῆς ἡμέρας τῆς ποθεινῆς ἀπολυτρώσεως...».

 Παράλληλο είναι και το ιστορικό του μήνυμα  στις 22 Αυγούστου 1954  
στα «πρωτοφανή πλήθη» τής Παναγίας τής Φανερωμένης.
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« ... Αὐτὴν τὴν ἐλευθερίαν ζητοῦμεν. Πρὸς αὐτὴν ἀτενίζομεν μετὰ 
θρησκευτικῆς εὐλαβείας καὶ πίστεως. Αὐτὴ ἀποτελεῖ δι΄ ἡμᾶς καὶ τὰ τέκνα 
μας τὴν ἐλπίδα τοῦ παρόντος καὶ τὴν χαρμονὴν τοῦ μέλλοντος. Μὲ τὸ 
ὅραμα αὐτῆς ἔζησαν καὶ ἀπέθανον αἱ γενεαὶ τῶν προγόνων μας. Ὑπὲρ αὐτῆς 
θὰ ἀγωνισθῶμεν μὲ ὅλας τὰς δυνάμεις μας... Ὑψηλὰ ἂς κρατήσωμεν τὰς 
σημαίας...».

Από τη φωνή αυτή  τού Μακαρίου,  η οποία στην ψυχοσύνθεση τού 
λαού μας αποτέλεσε το εθνεγερτήριο σάλπισμα, γεννήθηκε ο ένδοξος 
απελευθερωτικός μας Αγώνας τού 1955 -59, που καταξιώθηκε στη συνείδηση 
των πανελλήνων και τής ιστορίας ως ένας αγώνας εφάμιλλος τής εποποιίας 
τού 1821 και του 1940. Ως ένας αγώνας χρέους και τιμής προς την ιδιαίτερή 
μας πατρίδα για το ύψιστο αγαθό, την Ελευθερία.

Γι’ αυτό και ο ιερός ναός τής Φανερωμένης είναι ταυτισμένος με την 
έναρξη τού απελευθερωτικού μας Αγώνα και με το υπέροχο πνεύμα τής  
αυτοθυσίας  και του «θνήσκειν ὑπέρ φίλης Πάτρης», που το βιώνουμε 
όταν διαβάζουμε με απέραντη ευγνωμοσύνη και θαυμασμό, στην αύλεια 
στήλη, τα ονόματα των  επτά  ηρώων μας,  εκ των οποίων οι πέντε  έπεσαν 
στα πεδία των μαχών «τοῖς κείνων ρήμασι πειθόμενοι», ο Νίκος Γεωργίου 
άφησε την τελευταία του πνοή μέσα στα φρικτά βασανιστήρια και ο «άγιος 
τού Κυπριακού Αγώνος», ο Ιάκωβος Πατάτσος  πορεύτηκε με χριστιανική 
παρρησία προς τη «μνησιπήμονα» αγχόνη του κατακτητή, ψάλλοντας 
χριστιανικούς ύμνους.  Ήταν όλοι τους άλκιμοι νέοι της Ορθόδοξης  
Χριστιανικής Ενώσεως Νέων (ΟΧΕΝ), που ανδρώθηκα και γαλουχήθηκαν 
μέσα στις τάξεις  των κατηχητικών τού ιερού Ναού Φανερωμένης!

 Ως εκ τούτων, ο περίλαμπρος ναός τής Παναγίας Φανερωμένης 
αναδεικνύεται, μέσα στην ιστορική του πορεία, φάρος τηλαυγής, ο οποίος 
αφ’ εαυτού  εκπέμπει το διαχρονικό πνευματικό και εθνικό του φως και μας 
χρεώνει να συνεχίσουμε τον δύσβατο μα και ελπιδοφόρο δρόμο τής Αρετής. 
Να συνεχίσουμε  με κάθε θυσία, την ιστορική  πορεία που μάς  χάραξαν οι 
πρόγονοί μας και όλοι οι θυσιασθέντες, κληρικοί και λαϊκοί, προκειμένου 
η Κύπρος μας να διατηρήσει τον χριστιανικό και ελληνικό της χαρακτήρα. 
Και να παραμείνουν οι βωμοί τής Πίστεώς μας Θυσιαστήρια ιερά, μέσω των 
οποίων οι πιστοί μας να μεταλαμβάνουσιν τη Χάριν των ιερών μας Μυστηρίων 
και να μεθίστανται από τα πρόσκαιρα και τα γήινα προς τα αιώνια και τα 
ουράνια.
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Συνεπώς είναι άξια θερμότατων συγχαρητηρίων η εκκλησιαστική 
Επιτροπή τού ιερού ναού τής Παναγίας Φανερωμένης, η οποία με 
επικεφαλής τον ακαταπόνητο Πρόεδρό της κύριο Νίκο Λακούφη,  
ο οποίος από το 1980 αδιαλείπτως διακονεί με υψηλό αίσθημα ευθύνης 
τον ιερό ναό τής Παναγίας,  και τους εκλεκτούς  συνεργάτες του τον κύριο 
Γεώργιο Παναγίδη, την κυρία Γεωργία Παύλου, την κυρία Λυδία Πρωτοπαπά, 
τον κύριο Χρυσόστομο Χρυσοστόμου και τον κύριο Τάκη Ταουσιάνη, 
συνέλαβε τη λαμπρή έμπνευση να εκδώσει το υπέροχο βιβλίο με τον τίτλο:                                

Η Ιστορία  τού Ιερού Ναού Παναγίας
Φανερωμένης Λευκωσίας

και η προσφορά του  στον Ελληνισμό της Κύπρου

 προκειμένου να μεταφέρει  στις ψυχές των νέων γενεών όλα αυτά 
τα υπέροχα και χρεωστικά  βιώματα και να γίνει γνωστή η τεραστία και 
πολυτίμητη προσφορά τής Εκκλησίας μας προς τον κυπριακό λαό.  

Άξιος θερμών συγχαρητηρίων είναι και ο συγγραφέας τού βιβλίου,   
ιστορικός κύριος Δημήτρης Ταλιαδώρος. Ο επιστημονικός μόχθος που 
κατέβαλε προκειμένου να μας παρουσιάσει την ιστορική πορεία και 
προσφορά τού ιερού Ναού Παναγίας Φανερωμένης προς τον Ελληνισμό 
τής Κύπρου είναι εξαιρετικά αξιόλογος. Γι’ αυτό και του απονέμουμε τον 
«πρέποντα έπαινον».  

Αγαπητοί μου,

Πέραν από τη θρησκευτική,  ιστορική, εθνική και κοινωνική προσφορά 
τού ιερού ναού τής Παναγίας Φανερωμένης Λευκωσίας προς τον Ελληνισμό 
τής Κύπρου, που είναι αφιερωμένη η αποψινή μας συγκέντρωση, ως 
Προκαθήμενος τής Εκκλησίας τής Κύπρου, θέλω να επισημάνω και 
τή θεολογική  έννοια του Ναού.     

Η ιστορική αξιολόγηση ενός ναού  δεν εστιάζεται στην εξωτερική του όψη 
ούτε στην κοινωνική ή εθνική του προσφορά μόνο, αλλά  εστιάζεται κυρίως 
στον μυσταγωγικό του χαρακτήρα, στα  ιερά Μυστήρια που τελούνται μέσα 
σ’ αυτόν και στη δική μας βιωματική συμμετοχή. Ο κάθε ναός είναι ο χώρος 
που μας μεταρσιώνει από τα γήινα προς τα ουράνια.
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Αυτή την εκκλησιαστική αλήθεια ας την κλείσουμε βαθιά μέσα στην ψυχή 
μας. Μέσω αυτής θα μπορέσουμε να επιτύχουμε τόσο τη σωτηρία  των ψυχών 
μας, που είναι ο ύψιστος στόχος της ζωής μας όσο και τής κινδυνεύουσας 
Πατρίδας μας. Με αυτό τον τρόπο θα εκπληρώσουμε την αποστολή μας και 
θα  δικαιώσουμε τους οραματισμούς, τους αγώνες και τις θυσίες των παιδιών 
τής Κύπρου μας.

Ιερά Αρχιεπισκοπή Κύπρου
Τρίτη, 18 Νοεμβρίου 2014              

       ΜΕΤ’ ΕΥΧΩΝ ΕΓΚΑΡΔΙΩΝ
                                                         Ο ΚΥΠΡΟΥ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΣ Β΄                 

                                                                



ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΣ
ΤΟΥ ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΟΥ ΚΥΠΡΟΥ κ. κ. ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΥ 

ΣΤΗΝ ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ

« ΣΕ ΚΡΙΣΙΜΕΣ ΗΜΕΡΕΣ ΑΝΑΖΗΤΟΥΝΤΑΙ
ΜΗΤΕΡΕΣ- ΕΜΜΕΛΕΙΕΣ. Ο,ΤΙ ΑΠΟΠΝΕΕΙ ΑΡΜΟΝΙΑ,

ΕΚΦΡΑΖΕΙ ΤΟ ΜΕΤΡΟ».

Ζ
ΣΑΒΒΑΤΟ 29 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2014 

ΕΛΛΟΓΙΜΟΤΑΤΕ ΚΥΡΙΕ ΠΡΥΤΑΝΗ, 

ΑΓΑΠΗΤΟΙ  ΚΥΡΙΟΙ ΚΑΘΗΓΗΤΕΣ ΚΑΙ ΦΟΙΤΗΤΕΣ,

ΑΓΑΠΗΤΟΙ  ΦΙΛΟΙ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ,

Και μόνο ο τίτλος του σεμιναρίου σας με συγκίνησε βαθύτατα. Ένα τέτοιο  
πνευματικό θέμα άρμοζε πιο πολύ στην Εκκλησία παρά σ’ ένα Πανεπιστήμιο, 
το οποίο στη συνείδηση του κόσμου είναι ταυτισμένο με την επιστημονική 
κατάρτιση των φοιτητών του παρά με την παιδαγωγική και χριστιανική 
τους καλλιέργεια. Και η επιτυχία του τίτλου σας ολοκληρώνεται με το 
στόχο της χρονιάς που θέσατε,  ως  ΕΤΟΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ καθώς και με την 
επεξηγηματική σας διευκρίνιση ότι η κάθε ΜΗΤΕΡΑ θα πρέπει να ενεργήσει 
για την επανεκκίνηση τής κοινωνίας,  αξιοποιούσα τον πλούτο τής ελληνικής  
μας γλώσσας.

Η εύστοχη αυτή στοχοθεσία σας επισημαίνει ήδη μια μεγάλη πνευματική 
αναγκαιότητα. Η ΑΓΩΓΗ και Η ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ τής ψυχής δεν είναι θέμα 
μόνο τής Εκκλησίας αλλά αυτή πρωτίστως ξεκινά από την οικογένεια και 
ιδιαίτερα από τη Μητέρα και επιβάλλεται να εξακτινώνεται προς όλους τους 
κοινωνικούς θεσμούς και φορείς. Να περνά μέσα από τα σχολεία όλων των 
βαθμίδων, τους κυβερνητικούς και κοινωνικούς φορείς και να φθάνει μέχρι 
και τον τελευταίο παράγοντα του κοινωνικού μας γίγνεσθαι.
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Όλοι, όμως, νιώθουμε βαθιά μέσα μας τον πρωταγωνιστικό ρόλο 
που έχει να διαδραματίσει η Μάνα. Και ασφαλώς δεν είναι τυχαία η 
φράση τής λαϊκής θυμοσοφίας «Αυτός είναι που καλό γάλα βυζασμένος». 
 Στην απλή, μα και τόσο σοφή αυτή φράση η Παιδαγωγική Επιστήμη έχει ήδη 
θεμελιώσει όλα της τα πορίσματα.

Σήμερα, τόσο η ιατρική όσο και η παιδαγωγική Επιστήμη συμφωνούν 
απόλυτα ότι η αγωγή αρχίζει από την πρώτη στιγμή τής συλλήψεως. Αν 
η μητέρα είναι χαρούμενη και ευτυχισμένη, χαρούμενο και ευτυχισμένο θα 
γεννηθεί και το βρέφος της. Αν η εγκυμοσύνη είναι καρπός παρανομίας, τότε 
το άγχος και η αγωνία τής μέλλουσας μητέρας μεταδίδονται μυστηριωδώς και 
στο βρέφος με αποτέλεσμα αυτό να γεννηθεί νευρωτικό και με ψυχολογικά 
προβλήματα.

Όλοι μας καταλαβαίνουμε τον καθοριστικό ρόλο τής Μητέρας στην 
αγωγή των νέων υπάρξεων. Από αυτήν ξεκινά και σ’ αυτήν καταλήγει. 
Αναλόγως της αγωγής που θα εμφυσήσουν οι μητέρες στα παιδιά τους, 
ανάλογοι θα είναι και οι πολίτες  που θα παραδώσει αύριο στην κοινωνία και 
ανάλογη θα είναι και η κοινωνία μέσα στη οποία θα ζήσουμε. Ανάλογο θα 
είναι κατ’ επέκταση και το πνευματικό επίπεδο τής Πατρίδας μας, με όλα του 
τα ευεργετικά ή μη αποτελέσματα.

Μια τέτοια Μητέρα ήθους και Αρετής, πρότυπο χριστιανικής Αρετής 
ήταν η μητέρα του τού Μεγάλου Βασιλείου, η Εμμέλεια.

Οι μελετητές τής ζωής του Μεγάλου Βασιλείου και γενικά όλων 
των αγίων διαπιστώνουν ότι το πρόσωπο που κατ’ εξοχή σμίλευσε τον 
χαρακτήρα τους και τους προσέφερε χριστιανική αγωγή ήταν η Μητέρα 
τους. Και αναμφίβολα η αγωγή αυτή ήταν «λόγῳ τε καί ἔργῳ». Υπήρξαν 
οι ίδιες ένα πρότυπο χριστιανικής βιοτής, που μιλούσε πιο πολύ στις 
ψυχές των παιδιών τους, παρά ο λόγος τους. Αυτή η χριστιανική βιοτή 
και αρετή έκαναν τον Μέγα Βασίλειο να ομολογήσει πως ό,τι πέτυχε στη 
ζωή του και ό,τι έγινε το οφείλει στη Μητέρα του. Μια ομολογία που την 
επανέλαβε αιώνες αργότερα και ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών, 
Αβραάμ Λίκολν και την απέδωσε επίσης, με ωραίο ποιητικό τρόπο, 
 ο Γεράσιμος Μαρκοράς:

Μάνα! Δεν βρίσκεται λέξη καμία

Που νἀ’ χει στον ήχο της τόση αρμονία!
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 Το σεμινάριο σας βέβαια θίγει και μια άλλη βασική πτυχή. Επίσης 
πολύ σημαντική για την εποχή μας. Είναι ο ρόλος της Μάνας στο 
εθνικοθρησκευτικό  θέμα της αφομοίωσης  και αξιοποίησης τής ελληνικής 
μας γλώσσας. Πάρα πολύ ορθά λέγεται και γράφεται ότι η γλώσσα τού 
κάθε λαού αποτελεί τον καθρέπτη τού πολιτισμού του. Εμείς πολύ δίκαια 
καυχώμεθα ότι έχουμε την πλουσιότερη γλώσσα τού κόσμου. Μια γλώσσα 
που αρχίζει κυρίως με τα περίφημα Ομηρικά Έπη, τα οποία αποτελούν 
τη βάση του πολιτισμού μας, γιατί μέσα σ’ αυτά θίγονται οι μεγάλες αξίες 
τής ζωής, ανάμεσα στις οποίες πρωταρχική θέση κατέχουν οι έννοιες τού 
σεβασμού προς το θείο, προς την οικογένεια και ιδιαίτερα προς τη Μητέρα 
και προς την Πατρίδα. 

Επίσης έχουμε κάθε δικαίωμα να καυχώμεθα ότι ο λόγος του Λυτρωτή 
και Σωτήρα μας  Ιησού Χριστού γράφτηκε και παραδόθηκε σ’ ολόκληρη 
την ανθρωπότητα στην ελληνική μας γλώσσα. Ιδού γιατί καυχώμεθα ότι η 
ελληνική γλώσσα κατέχει τα πρωτεία και στο θέμα τού λεξιλογικού πλούτου, 
που είναι άλλωστε και επιστημονικά τεκμηριωμένο, αλλά  κυρίως και στο 
θέμα τής Αγωγής. Γιατί ό,τι δεν μπόρεσε να συλλάβει ο βαθυστόχαστος 
φιλοσοφικός νους των αρχαίων Ελλήνων ήλθε να το ολοκληρώσει η 
ουρανόθεν λυτρωτική διδασκαλία τού Ιησού Χριστού.

Επομένως οι Ελληνίδες Μάνες έχουν κάθε δυνατότητα, εάν οι ίδιες 
είναι καλλιεργημένες και γλωσσικώς, να αξιοποιήσουν όχι μόνο αυτόν τον 
λεκτικό πλούτο αλλά κυρίως και τα περίφημα ηθοπλαστικά κείμενα των 
αρχαίων καλλιεργώντας στις ψυχές των παιδιών τους την αρμονία, το μέτρο 
και την αρετή. Και πέραν τούτων έχουν την ευτυχία να εντρυφήσουν και στις 
ζωογόνες πηγές τής Αγίας Γραφής, ώστε να καλλιεργήσουν μέσα τους τη 
φιλαλληλία, την αγάπη και  ιδιαίτερα τον πόθο για την ουράνια βασιλεία τού 
Κυρίου, όπως ακριβώς έπραξε και η «ἀρεταῖς πεπροικισμένη» Μητέρα τού 
Μεγάλου Βασιλείου, Εμμέλεια.

Εντεύθεν, και το υπέρτατο χρέος της πολιτείας, της παιδείας και όλων 
των εκπαιδευτικών μονάδων να έχουν πάντοτε ως πρώτιστο στόχο τους τη 
γλωσσική και μέσω αυτής την ηθοπλαστική καλλιέργεια των μαθητών και 
μαθητριών, των φοιτητών και φοιτητριών τους, ούτως ώστε, όταν θα ασκούν 
το ύψιστο λειτούργημα τής ζωής, τής πατρότητας και μητρότητας να είναι σε 
θέση να αναδεικνύονται άριστοι Παιδαγωγοί και να οδηγούν τα παιδιά τους 
«λόγῳ τε καί ἔργῳ» στο δρόμο  τής Αρετής και των ουρανίων αληθειών τού 
Ιησού Χριστού.
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Γι’ αυτό και ανενδοιάστως  εκφράζουμε τη θέση  ότι οι Γονείς  και 
ιδιαίτερα οι Μητέρες,  δεν αποτελούν για τα παιδιά τους απλώς ένα υπαρξιακό 
ή οικονομικό καταφύγιο. Αποτελούν κάτι πολύ πολύ ανώτερο. Από τη φύση 
τους αποτελούν μια προτύπωση τού ιδεατού κόσμου της ζωής και ένα 
εφαλτήριο αθλήσεως. Αποτελούν τον συνδετικό κρίκο τής επικοινωνίας 
με τον έξω κόσμο και την αέναη πηγή τής κοινωνικής και χριστιανικής  
προσφοράς. Αποτελούν την ακένωτη πηγή τής πνευματικής  τροφοδοσίας 
και κατ’ επέκταση  καρποφορίας.

Εκφράζω και πάλιν τα θερμότατά μου συγχαρητήρια για το πολύ 
σημαντικό σας σεμινάριο και επιδαψιλεύω τις ευχές της Εκκλησίας τόσο για 
την επιτυχία αυτού όσο και των ευρύτερων πνευματικών και επιστημονικών 
σας  στόχων.

Ιερά Αρχιεπισκοπή Κύπρου
29 Νοεμβρίου 2014
                                         Ευχέτης προς Κύριο

                                                 Ο ΚΥΠΡΟΥ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΣ

 

    ΠΑΝΑΓΙΑ ΤΡΟΟΔΙΤΙΣΣΑ                  



ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΣ
ΤΗΣ Α. Μ. ΤΟΥ ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΟΥ ΚΥΠΡΟΥ

Κ. Κ. ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΥ
 ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΑ ΣΥΝΔΙΑΣΚΕΨΗ 

ΤΩΝ  ΓΕΝΙΚΩΝ  ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΩΝ ΤΗΣ ΠΟΕΔ

F
ΠΕΜΠΤΗ, 30 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2014

Με αισθήματα βαθιάς χαράς απευθυνόμαστε σήμερα προς τους 
εκπαιδευτικούς τής Δημοτικής εκπαίδευσης για να εκφράσουμε  
τον χαιρετισμό τής αγάπης μας, να διατυπώσουμε τις βασικές 

θέσεις τής Εκκλησίας στο θέμα τής αγωγής και της μόρφωσης  και να τονίσουμε  
τις προσδοκίες που έχουμε από τους παιδαγωγούς  των παιδιών μας.

Αναμφίβολα, ζούμε σε καιρούς πολύ δύσκολους. Τα αίολα ρεύματα της 
εσπερίας με τις αλληλοσυγκρουόμενες ιδεολογίες και τους παιδαγωγικούς 
πειραματισμούς μάς έφεραν σε κατάσταση  μεγάλης ηθικής κρίσης από την 
οποία γεννήθηκε η κρίση των αξιών με τα γνωστά τραγικά συνεπακόλουθα. 
Η βία στα σχολεία, στα γήπεδα, στο κοινωνικό μας περιβάλλον,  το κάπνισμα, 
η χρήση των ναρκωτικών και ιδιαιτέρως η τρομακτική αύξηση των διαζυγίων 
αποτελούν φαινόμενα άκρως ανησυχητικά, που μας βυθίζουν στον πόνο και 
στην αγωνία για το μέλλον της πατρίδας μας.  Και ασφαλώς δεν χρειάζεται 
μεγάλη σοφία για να αντιληφθεί κανείς ότι όλα αυτά είναι αποτέλεσμα μιας 
ανεπιτυχούς αγωγής, είτε αυτή προέρχεται από την οικογένεια είτε από το 
σχολείο είτε από το ευρύτερο κοινωνικό μας  περιβάλλον ή και από τους 
τρεις θεσμούς μαζί.

Γι’ αυτό και η Μητέρα Εκκλησία, ως  θείο καθίδρυμα, που έχει  κύρια 
αποστολή τη σωτηρία των ψυχών των νέων μας, αγωνιά πολύ και  ατενίζει  
προς Εσάς, οι οποίοι είστε επιφορτισμένοι κυρίως με τη αγωγή των 
τρυφερών μας υπάρξεων και τη διαμόρφωση τού χαρακτήρα τους, με βλέμμα 
ελπιδοφόρο και επευλογεί το πολύ ουσιαστικό και θεμελιώδες έργο σας. 
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Σε σάς εναποθέτει τις ελπίδες και τις προσδοκίες της για να διαπαιδαγωγήσετε 
τον χαρακτήρα των αυριανών μας πολιτών, να διαμορφώσετε ψυχές  και να 
σφυρηλατήσετε αγωνιστικούς χαρακτήρες για ένα καλύτερο μέλλον τής 
δύσμοιρης πατρίδας μας.

Η Εκκλησία δεν απορρίπτει ούτε την τεχνολογία ως μέσο για τη μόρφωση 
των παιδιών μας ούτε τις δοκιμασμένες εκπαιδευτικές μεθόδους, οι οποίες 
δια μέσου του χρόνου αξιολογήθηκαν και καταξιώθηκαν στη συνείδησή 
σας. Απορρίπτει όμως  συνθηματολογίες και εκπαιδευτικά ρεύματα, τα 
οποία αντί  να θέτουν τις βάσεις μιας υγιούς και υπεύθυνης προσωπικότητας  
οδηγούν τους νέους μας στην ασυδοσία, στη ραθυμία  και την ανευθυνότητα. 
Η Εκκλησία, ως φιλόστοργος Μητέρα, βαθύτατα ποθεί και επιδιώκει όπως η  
αγωγή και η μόρφωση των μαθητών επιτελείται μέσα σ’ ένα κλίμα αγάπης, 
στοργής  και ευθύνης προς αυτούς. Επιθυμεί όπως η αγωγή που παρέχεται 
στις φερέλπιδες ψυχές των τρυφερών μας υπάρξεων  καλλιεργεί τις αρετές 
και γεννά τους ευγενικούς οραματισμούς για ένα λαμπρότερο μέλλον τόσο 
για την πατρίδα μας όσο και για την ανθρωπότητα γενικότερα. 

Για την εκκλησία μια τέτοια παιδεία  έχει τις ρίζες της στον ζείδωρο 
κλασσικό μας πολιτισμό και στη λυτρωτική διδασκαλία τού Ιησού και 
ονομάζεται ελληνοχριστιανική αγωγή. Μέσα στην ελληνοχριστιανική αγωγή 
συμπυκνώνεται το ακένωτο πνευματικό χρυσωρυχείο  και όλο το μεγαλείο 
τής φυλής μας. Εκεί μέσα συναντά κανείς τις πιο εύχυμες και ζωογόνες πηγές 
για τη διαμόρφωση τής προσωπικότητας των νεαρών μας υπάρξεων. 

Στον κλασσικό μας πολιτισμό οι μαθητές μας θα γνωρίσουν τον γλωσσικό 
μας πλούτο, τις αξίες τού ανθρώπου, τής ελευθερίας, τής δικαιοσύνης και 
της δημοκρατίας. Στον Χριστιανισμό θα γνωρίσουν τις αξίες τής ειρήνης, τής 
μετάνοιας, τής συγγνώμης, τής λύτρωσης και της θέωσης μέσω των ιερών 
μυστηρίων  μας.  Για την Εκκλησία είναι αδιανόητο να μιλάμε για αγωγή και 
οι μαθητές μας να μην έχουν βιώσει τις ουράνιες αξίες τού χριστιανικού μας 
πολιτισμού, τη λυτρωτική χαρά των μυστηρίων τής Εκκλησίας μας και να μην 
έχουν εντρυφήσει και αφομοιώσει το κάλλος τού αρχαίου μας πολιτισμού.

 Αυτό βεβαίως δεν σημαίνει ότι η παιδεία μας θα μείνει μακράν από 
τα επιτεύγματα της Ευρώπης. Αλλά ευθαρσώς ισχυριζόμαστε ότι στο θέμα 
τής αγωγής η Ευρώπη δεν μας προσέφερε ποτέ κάτι ανώτερο που να μην 
μπορούμε να το βρούμε μέσα στον ελληνοχριστιανικό μας πολιτισμό. Όλοι 
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οι μεγάλοι σοφοί τής Δύσεως από τον Δάντη, μέχρι τον Γκαίτε και  από τον 
Verner Jaeger μέχρι τον Toynbee και τον διακεκριμένο Βυζαντινολόγο Στήβεν 
Ράνσιμαν υπήρξαν θαυμαστές και λάτρεις του πολιτισμού μας. 

Εκεί που η Ευρώπη υπερέχει  από μας  είναι η τεχνολογία. Αυτήν  
ενδείκνυται να την αφομοιώσουμε  δημιουργικά και να επιτύχουμε τον 
εξανθρωπισμό τής τεχνικής όχι να παρασυρθούμε στην εκτεχνίκευση τού 
ανθρωπισμού. Γιατί τότε ο άνθρωπος θα γίνει δούλος και όχι άρχων τής 
μηχανής. Και στο τέλος θα συντριβεί μέσα στα γρανάζια  της.

 Συνεπώς, επιβάλλεται όπως οι μαθητές μας γνωρίσουν τα χαρακτηριστικά 
τού πολιτισμού μας που ενυπάρχουν στα κλασσικά γράμματα και  βιώσουν 
τις λυτρωτικές αξίες τού χριστιανικού μας πολιτισμού. Πολύ εύστοχα ένας 
σοφός ακαδημαϊκός εξέφρασε την άποψη ότι ένας απόφοιτος τού σχολείου, 
ο οποίος δεν είναι σε θέση να καταλαβαίνει το Ευαγγέλιο, να παρακολουθεί 
και να βιώνει τη θεία Λειτουργία αυτός δεν έχει λάβει ελληνοχριστιανική 
αγωγή. Γι’ αυτό και πιστεύω ότι αποτελεί αδήριτη ανάγκη για το μέλλον τής 
πατρίδας μας να εμφυσήσουμε στα νεαρά μας βλαστάρια την αγάπη και τον 
θαυμασμό τους προς τον ελληνοχριστιανικό μας πολιτισμό. Αν αποτύχουμε 
στον σοβαρό τούτο στόχο, τότε η νέα  μας γενεά θα αποκοπεί  από τις εύχυμες 
πηγές των ελληνοχριστιανικών μας παραδόσεων και οι νέοι μας θα γίνουν 
κοσμοπολίτες χωρίς ταυτότητα, χωρίς πατρίδα, χωρίς εσωτερική εγκαύχηση  
και χωρίς ιδεολογικούς προσανατολισμούς και οραματισμούς. 

Επομένως, αγαπητοί Διδάσκαλοι των παιδιών μας, εμείς ως Εκκλησία, 
σε Σάς  εναποθέτουμε τις ελπίδες μας και τις προσδοκίες μας. Καλείστε εσείς 
να σπείρετε στις ευαίσθητες ψυχές των βλασταριών που Σάς εμπιστευόμαστε 
τον σπόρο των ελληνοχριστιανικών αξιών και  αρετών. Από Σάς αναμένουμε 
να εμπνεύσετε ενθουσιασμό και πίστη για το μέλλον αυτού τού τόπου. 
Να διαμορφώσετε προσωπικότητες που να πιστεύουν ακράδαντα στις 
ελληνοχριστιανικές αξίες, στην αγάπη προς τον άνθρωπο, στην ελευθερία, 
στην αλληλεγγύη, στη δικαιοσύνη, στο χρέος προς την οικογένεια και στην 
πατρίδα. Και ασφαλώς, να διαμορφώσουν μέσα τους την ακράδαντη πίστη 
και προσδοκία  προς την ουράνια βασιλεία τού Κυρίου ημών Ιησού Χριστού.

Αν επιτύχετε σ’ αυτούς τους στόχους, να είστε βέβαιοι ότι επιτελέσατε 
το χρέος σας ως άξιοι Δάσκαλοι και Εκπαιδευτικοί προς τους μαθητές σας, 
προς τους γονείς τους και προς την πατρίδα που σας τους έχει εμπιστευτεί.



676 ΜΑΚΑΡΙΩΤΑΤΟΥ: ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΣ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΑ ΣΥΝΔΙΑΣΚΕΨΗ ΤΗΣ ΠΟΕΔ

Προς επιτυχία τού ύψιστου αυτού χρέους επιδαψιλεύω τις διάπυρες 
ευχές τής Μητέρας Εκκλησίας προς όλους Σας.

Ιερά Αρχιεπισκοπή Κύπρου
30 Οκτωβρίου 2014

                                             Μετ’ ευχών εγκαρδίων 

                                             Ο ΚΥΠΡΟΥ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΣ  

ΤΟ ΚΡΥΦΟ ΣΧΟΛΕΙΟ - ΤΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΓΥΖΗ                                    



Ε Ν E Ρ Γ Ε Ι Α :

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚH, ΦΙΛΟΣΟΦΙΚH

ΚΑΙ ΘΕΟΛΟΓΙΚH ΔΙAΣΤΑΣΗ

ΤΟΥ ΛΟΥΚΑ Γ. ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΥ, ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ

ΟΜΙΛΙΑ ΣΤΗΝ ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΑΘΗΝΩΝ ΣΤΙΣ 28 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2014

1. Εἰσαγωγὴ

Τὸ θέμα τῆς σημερινῆς ὁμιλίας εἶναι ἡ ἐπιστημονική, φιλοσοφικὴ καὶ 
θεολογικὴ διάσταση τῆς ἐνέργειας.

Πρῶτος ὁ Ἀριστοτέλης εἰσήγαγε τὴ λέξη ἐνέργεια καὶ πρῶτος αὐτὸς 
σχολίασε τὴ θεμελιακή της σημασία στὴν κατανόηση τοῦ φυσικοῦ κόσμου. 

Πρὶν σχολιάσω τὴν ἀριστοτελικὴ φιλοσοφία γιὰ τὴν ἐνέργεια σὲ σχέση 
μὲ τὴ σημερινὴ ἐπιστημονικὴ γνώση, θὰ ἀναφερθῶ στὴ σημασία τῶν ἐννοιῶν 
πάνω στὶς ὁποῖες στηρίζονται οἱ νόμοι τῆς φυσικῆς ἐπιστήμης, διότι αὐτὸ 
εἶναι τὸ ἀναγκαῖο ὑπόβαθρο γιὰ τὴν κατανόηση τοῦ φυσικοῦ κόσμου καὶ τῆς 
φιλοσοφικῆς διάστασης τῆς ἐνέργειας.

Ὁ φυσικὸς κόσμος στὸν ὁποῖο ζοῦμε συμπεριλαμβάνει ὅ,τι ὑπάρχει: ὅλο 
τὸν χῶρο, ὅλα τὰ ὑλικὰ ἀντικείμενα καὶ ὅλη τὴ μὴ ὑλικὴ πραγματικότητα 
(λόγου χάρη, φυσικὰ πεδία καὶ φυσικὲς δυνάμεις) ποὺ δὲν εἶναι ὁρατή, ἀλλὰ 
μπορεῖ νὰ διαπιστωθεῖ μὲ τὶς ἐπιδράσεις της καὶ νὰ προσδιοριστεῖ μὲ τὰ μέσα 
τῆς ἐπιστήμης. 

Ὁ φυσικὸς κόσμος στὸν ὁποῖο ζοῦμε ἐμπεριέχει ὅλες τὶς μορφὲς τῆς 
ἐνέργειας καὶ ὅλους τοὺς μετασχηματισμοὺς τῆς ἐνέργειας· εἶναι ἡ παρούσα 
φάση μιᾶς μακρᾶς ἐξελικτικῆς πορείας 13,7 δισεκατομμυρίων ἐτῶν.
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Ἡ γνώση μας γιὰ τὸν φυσικὸ κόσμο, μέσῳ τῶν νόμων τῆς φυσικῆς 
ἐπιστήμης καὶ τῶν ἐννοιῶν στὶς ὁποῖες οἱ νόμοι αὐτοὶ στηρίζονται, εἶναι ὄντως 
ἐντυπωσιακὴ παρότι εἶναι ἀναδυόμενη. Οἱ νόμοι τῆς φυσικῆς ἐπιστήμης 
μποροῦν νὰ ἀλλάξουν ἢ νὰ τροποποιηθοῦν καὶ οἱ φυσικὲς ἔννοιες πάνω στὶς 
ὁποῖες στηρίζονται ἐπαναπροσδιορίζονται ἢ ἀντικαθίστανται ἀπὸ ἄλλες 
ἀνάλογα μὲ τὶς ἀπαιτήσεις τῆς νέας γνώσης. Κάθε ἑρμηνεία καὶ κάθε λογικὴ 
ἐξήγηση τῶν φυσικῶν φαινομένων, καὶ ἑπομένως κάθε κατανόηση τοῦ φυσικοῦ 
κόσμου βασισμένη στὸν φυσικὸ νόμο, ἐξαρτᾶται ἄμεσα ἀπὸ τὶς φυσικὲς ἔννοιες 
ποὺ ἑκάστοτε χρησιμοποιεῖ ἡ ἐπιστήμη. Τέτοια, γιὰ παράδειγμα, ὑπῆρξε 
ἡ ἀλληλουχία τῶν ἐννοιῶν τοῦ σωματιδίου, τῆς δυνάμεως, τῆς βαρύτητας, 
τοῦ πεδίου, τοῦ ἠλεκτρομαγνητισμοῦ, τοῦ ἀτόμου, τῆς κβάντωσης, τῆς 
σχετικότητας, κ.λπ.

Ὡς παράδειγμα τῆς σημασίας τῶν φυσικῶν ἐννοιῶν ἀναφέρω τὴν ἔννοια 
τοῦ φυσικοῦ πεδίου (the concept of the field) καὶ τὴν ἔννοια τῆς φυσικῆς 
δύναμης (the concept of the force), ποὺ σχετίζονται ἄμεσα μὲ τὸ θέμα μας. Τὸ 
φυσικὸ πεδίο παράγεται ἀπὸ κάποια πηγὴ καὶ ἀπὸ αὐτὸ προέρχεται ἡ δύναμη 
ἡ ὁποία προκαλεῖ τοὺς μετασχηματισμοὺς τῆς ἐνέργειας (μετασχηματισμοὺς 
τῆς ἐνέργειας μεταξὺ τῶν διάφορων μορφῶν της) (Σχῆμα 1).

Σχῆμα 1: Τὰ φυσικὰ πεδία προέρχονται ἀπὸ πηγὲς καὶ μέσῳ τῶν δυνάμεων 
ποὺ παράγουν προκαλοῦν τοὺς μετασχηματισμοὺς τῆς ἐνέργειας.

Πηγὲς φυσικῶν πεδίων εἶναι τὰ ἠλεκτρικὰ φορτία, ἡ μάζα (ὕλη) καὶ 
ἡ ἐνέργεια. Τὰ φυσικὰ πεδία δὲν καταλαμβάνουν ὁρισμένο χῶρο, ἀλλὰ 
ἐκτείνονται σ’ αὐτὸν συμπεριλαμβανομένου καὶ τοῦ «κενοῦ» χώρου· ἡ ἔντασή 
τους ἐλαττώνεται ὅσο ἡ ἀπόσταση ἀπὸ τὴν πηγή τους αὐξάνεται. Τὰ φυσικὰ 
πεδία εἶναι ἀόρατα· γίνονται «ὁρατὰ» ἔμμεσα, μέσῳ τῶν ἐπιδράσεών τους.

2. Ἡ ἀρχὴ καὶ ἡ ἐξέλιξη τοῦ σύμπαντος

Μὲ τὸ ἐρώτημα «Εἶναι τὸ σύμπαν ἄπειρο ἢ πεπερασμένο;» ἀσχολήθηκαν 
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φιλόσοφοι, θεολόγοι καὶ ἐπιστήμονες πολλῶν ἐποχῶν. Ἀρχαῖοι φιλόσοφοι, 
ὅπως ὁ Ἀριστοτέλης, θεωροῦσαν τὸ σύμπαν ἄπειρο στὸν χῶρο καὶ τὸν χρόνο, 
ἐνῶ μονοθεϊστικὲς θρησκεῖες θεωροῦσαν ὅτι τὸ σύμπαν δὲν ὑπῆρχε πάντοτε, 
ἀλλὰ ἄρχισε ἀπότομα «ἐκ τοῦ μηδενὸς» σὲ κάποια χρονικὴ στιγμὴ [1].  
Ἡ σύγχρονη ἐπιστήμη ἔχει σοβαρὲς ἐνδείξεις ὅτι τὸ σύμπαν ἄρχισε νὰ ὑπάρχει 
μὲ μιὰ κοσμικὴ ἔκρηξη σὲ κάποια χρονικὴ στιγμὴ στὸ παρελθὸν (βλέπε, γιὰ 
παράδειγμα, παραπομπὲς [2-11])· αὐτὴν τὴν ἐπικρατούσα ἐπιστημονικὴ 
ἄποψη ἀποδεχόμαστε στὴν παρούσα ὁμιλία, ἂν καὶ ὑπάρχουν καὶ ἄλλες, 
λιγότερο ἀποδεκτὲς ἐπιστημονικὲς ἀπόψεις. Λόγου χάρη, μερικοὶ ἐπιστήμονες 
ἰσχυρίζονται ὅτι ἡ κοσμικὴ ἔκρηξη δὲν μπορεῖ νὰ ἐπαληθευτεῖ ἢ νὰ διαψευσθεῖ 
ὁριστικά, ἐνῶ μερικοὶ ἄλλοι ἐπιστήμονες θεωροῦν ὅτι ἡ θεωρία τῆς κοσμικῆς 
ἔκρηξης δὲν ἀποδεικνύει ὅτι ὑπῆρξε κάποια ἀρχὴ τοῦ χρόνου, διότι ἡ παρούσα 
διαστολὴ τοῦ σύμπαντος εἶναι δυνατὸν νὰ εἶναι μία φάση ἑνὸς ταλαντούμενου 
(oscillating) ἢ κυκλικοῦ σύμπαντος ([12, 13]). Ὑπάρχει ἀκόμη καὶ ἡ ἀκραία 
ὑπόθεση τοῦ «πολυσύμπαντος» (multiverse), σύμφωνα μὲ τὴν ὁποία τὸ δικό 
μας σύμπαν πιθανὸν νὰ εἶναι ἕνα ἀπὸ ἕνα ἄπειρο σύνολο ([11, 14]).

Οἱ κυριότερες ἐπιστημονικὲς ἐνδείξεις ὅτι τὸ σύμπαν δὲν εἶναι αἰώνιο, 
ἀλλὰ ὅτι ἄρχισε νὰ ὑπάρχει σὲ μιὰ κοσμικὴ ἔκρηξη, σὲ ἕνα big bang, πρὶν ἀπὸ 
13,7 δισεκατομμύρια ἔτη, εἶναι οἱ ἑξῆς: (i) ἡ διαστολὴ τοῦ σύμπαντος, (ii) ἡ 
ὕπαρξη κοσμικῆς ἀκτινοβολίας ὑποβάθρου (cosmic background radiation), 
(iii) τὸ ὅτι τὸ σύμπαν σήμερα δὲν βρίσκεται σὲ θερμοδυναμικὴ ἰσορροπία, καὶ 
(iv) ἡ σχετικὴ ποσότητα τῶν διάφορων στοιχείων, λόγου χάρη τοῦ ὑδρογόνου 
(Η) καὶ τοῦ ἡλίου (Ηe), στὸ σύμπαν.

(i) Πρὶν ἀπὸ ἕναν σχεδὸν αἰώνα (τὸ 1929), ἡ ἐπιστήμη ἀνακάλυψε ὅτι 
τὸ σύμπαν διαστέλλεται [15]. Μετρήσεις ἀπὸ τὸν Edwin Hubble ἔδειξαν 
ὅτι οἱ ἀπομακρυσμένοι γαλαξίες ἀπομακρύνονται ὁ ἕνας ἀπὸ τὸν ἄλλο 
μὲ ταχύτητα περίπου ἀνάλογη μὲ τὴ μεταξύ τους ἀπόσταση· ἑπομένως τὸ 
σύμπαν διαστέλλεται πρὸς ὅλες τὶς κατευθύνσεις καὶ πρέπει νὰ ἦταν πιὸ 
πυκνὸ στὸ παρελθόν. Μὲ δεδομένη τὴ διαστολὴ τοῦ σύμπαντος, ἡ ἐπιστήμη 
ἔφθασε στὴν ἀρχὴ τοῦ κόσμου, στὸ big bang (ΒΒ), ἀρχίζοντας ἀπὸ τὰ 
σημερινὰ ἐπιστημονικὰ δεδομένα. Μὲ βάση τοὺς φυσικοὺς νόμους ὅπως τοὺς 
γνωρίζουμε σήμερα, ἡ ἐπιστήμη ἔφτασε, προχωρώντας σταδιακὰ πίσω στὸν 
χρόνο, σὲ στιγμὲς ὅπου τὸ σύμπαν ἦταν πυκνότερο καὶ θερμότερο, ὣς τὴ 
στιγμὴ ὅπου τὸ σύμπαν ἦταν ἀφάνταστα μικρὸ (ἕνα σημεῖο ἀπειροελάχιστων 
διαστάσεων), ἀφάνταστα πυκνὸ (ὁλόκληρη ἡ μάζα τοῦ σύμπαντος περιεχόταν 
σ’ αὐτὸ τῶν ἀπειροελάχιστων διαστάσεων σημεῖο) καὶ ἀφάνταστα θερμὸ 
(σύμφωνα μὲ ὁρισμένες θεωρίες, ἡ θερμοκρασία τοῦ σύμπαντος στὰ πρῶτα 
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10-43 δευτερόλεπτα ξεπερνοῦσε τοὺς 1032 Κ). Ἡ στιγμὴ αὐτὴ πρὶν ἀπὸ 13,7 
δισεκατομ μύρια ἔτη σηματοδοτεῖ τὴν ἀρχὴ τοῦ σύμπαντος. Ὑπάρχει ἑπομένως 
σαφὴς ἐπιστημονικὴ ἔνδειξη ὅτι τὸ σύμπαν ἔχει κάποια ἀρχή.

(ii) Λίγο ἀργότερα, τὸ 1965, ἡ ἐπιστήμη ἀνακάλυψε ὅτι ὑπάρχει κοσμικὴ 
ἀκτινοβολία ὑποβάθρου ὁμοιόμορφα κατανεμημένη στὸ σύμπαν, ἡ ὁποία 
σήμερα ἀντιστοιχεῖ σὲ θερμοκρασία 2,7 Κ. Ἡ ὁμοιόμορφη κατανομὴ τῆς 
κοσμικῆς ἀκτινοβολίας καταδεικνύει ὅτι ἀφορᾶ ὁλόκληρο τὸ σύμπαν καὶ 
ὅτι εἶναι ἀκτινοβολία ποὺ ἀπέμεινε ὅταν τὸ σύμπαν ἦταν ἀκόμη πολὺ θερμὸ 
(περίπου 3.000 Κ) καὶ πολὺ πυκνὸ καὶ τὸ κυρίαρχο συστατικό του ἦταν ἡ 
θερμικὴ ἀκτινοβολία ὑποβάθρου (blackbody background radiation). Ὅσο τὸ 
σύμπαν διαστελλόταν, τόσο ἡ θερμικὴ ἀκτινοβολία ὑποβάθρου ἀντιστοιχοῦσε 
σὲ χαμηλότερες θερμοκρασίες, ὣς τὴ σημερινή της τιμὴ 2,7 Κ. Ἡ ὕπαρξη 
τῆς κοσμικῆς ἀκτινοβολίας ὑποβάθρου εἶναι σαφὴς ἔνδειξη ὅτι τὸ σύμπαν 
ἄρχισε νὰ ὑπάρχει σὲ κάποια χρονικὴ στιγμή. Οἱ παρατηρήσεις τῶν Αrno 
Penzias καὶ Robert Wilson γιὰ τὴν ὕπαρξη κοσμικῆς ἀκτινοβολίας ὑποβάθρου 
ὁμοιόμορφα κατανεμημένης στὸ σύμπαν ἀνακοινώθηκαν τὸ 1964. Τὸ 1989 ἡ 
ΝΑSΑ ἐκτόξευσε τὸν δορυφόρο «Cosmic Background Explorer (COBE)», ὁ 
ὁποῖος βρῆκε ὅτι τὸ φάσμα τῆς κοσμικῆς ἀκτινοβολίας ὑποβάθρου συμπίπτει 
σχεδὸν ἀπόλυτα μὲ ἐκεῖνο ἰδανικοῦ μελανοῦ σώματος θερμοκρασίας 2,725+/– 
0,002 Κ. Αὐτὴ ἡ παρατήρηση εἶναι καταπληκτικὰ σύμφωνη μὲ τὶς προβλέψεις 
τῆς θεωρίας τοῦ big bang [16].

(iii) Ἐφόσον τὸ σύμπαν ἐμπεριέχει ὅ,τι ὑπάρχει, συνιστᾶ ἕνα κλειστὸ 
θερμοδυναμικὸ σύστημα ποὺ τείνει σὲ θερμοδυναμικὴ ἰσορροπία. Ἐὰν 
τὸ σύμπαν ἦταν αἰώνιο, θὰ εἶχε ἤδη ὑποβαθμιστεῖ ἐνεργειακὰ καὶ θὰ εἶχε 
ἤδη ἐκλείψει. Ἐφόσον τὸ σύμπαν σήμερα ὑπάρχει καὶ δὲν βρίσκεται σὲ 
θερμοδυναμικὴ ἰσορροπία, δὲν μπορεῖ νὰ εἶναι αἰώνιο, ἀλλὰ πρέπει νὰ ἄρχισε 
νὰ ὑπάρχει.

Στὸ συμπέρασμα ὅτι τὸ σύμπαν εἶναι πεπερασμένο ὁδηγεῖται κανεὶς ἐπίσης 
καὶ ἐὰν λάβει ὑπόψη ὅτι ἡ ἐνέργεια τῶν ραδιενεργῶν ἀτόμων ἐλαττώνεται 
μὲ τὴν πάροδο τοῦ χρόνου γιατὶ τὰ ραδιενεργὰ ἄτομα εἶναι μετασταθῆ καὶ 
ἀποδιεγείρονται αὐτόματα, ἐκπέμποντας μέρος τῆς μάζας τους ὡς ἀκτινοβολία. 
Ἐὰν τὸ σύμπαν ἦταν αἰώνιο, δὲν θὰ ὑπῆρχαν σήμερα στὴ γῆ ραδιενεργὰ ἄτομα· 
θὰ εἶχαν ἤδη ἀποδιεγερθεῖ καὶ θὰ εἶχαν μετατραπεῖ σὲ σταθερὰ ἄτομα. Κατὰ 
παρόμοιο τρόπο θὰ μποροῦσε κανεὶς νὰ παρατηρήσει ὅτι, ἐὰν τὸ σύμπαν ἦταν 
αἰώνιο, ὁ πυρήνας τῆς γῆς δὲν θὰ ἦταν σήμερα θερμός, θὰ εἶχε ψυχθεῖ.

(iv) Ἡ σχετικὴ ποσότητα τῶν διάφορων ἀτόμων (λόγου χάρη τοῦ Η καὶ 
τοῦ Ηe): Η (10.000), Ηe (1000), Ο (6), C (1), ὅλα τὰ ὑπόλοιπα (<1) (βλέπε, 
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γιὰ παράδειγμα, [5, 10, 11, 17]). Τὸ Η καὶ τὸ Ηe εἶναι «ἀρχέγονα» στοιχεῖα· 
δημιουργήθηκαν κατὰ τὸ πλεῖστον στὶς ἀρχικὲς φάσεις τοῦ σύμπαντος καὶ 
δίνουν τὰ χαρακτηριστικὰ τῆς ἐξέλιξής του.

Ἡ σύγχρονη ἐπιστήμη ἑπομένως θεωρεῖ ὅτι ἡ κοσμικὴ ἔκρηξη σηματοδοτεῖ 
τὴν ἀπόλυτη ἀρχὴ τοῦ φυσικοῦ κόσμου: τὴν ἀπόλυτη ἀρχὴ τοῦ χώρου, τοῦ 
χρόνου, τῆς ἐνέργειας (ὕλης) καὶ τῆς ἀλλαγῆς. Ὁ χρόνος ἄρχισε ὅταν ἄρχισε 
ὁ χῶρος, ὅταν δημιουργήθηκε ἡ ἐνέργεια καὶ ἄρχισε ἀπὸ τὴ στιγμὴ ἐκείνη ἡ 
ἀέναη ἀλλαγὴ καὶ ἐξέλιξη τοῦ φυσικοῦ κόσμου. Ἡ διαστολὴ τοῦ σύμπαντος 
καὶ ἡ συνακόλουθη πτώση τῆς θερμοκρασίας καὶ τῆς πυκνότητάς του, κυρίως 
στὰ πρῶτα λεπτὰ τῆς ἡλικίας του, καθόρισαν καὶ τὴν ὑλική του σύσταση 
ὑπὸ τὴν ἀέναη ἐπίδραση τῶν δυνάμεων τῆς φύσης καὶ τῶν ἀκατάπαυστων 
μετασχηματισμῶν τῆς ἐνέργειας.

Στὴν ἀπόλυτη ἀρχὴ τοῦ σύμπαντος οἱ ἐπικρατοῦσες συνθῆκες ἦταν 
ἀκραῖες. Ἂν καὶ δὲν γνωρίζουμε ἐπαρκῶς τὶς μορφὲς τῆς ἐνέργειας στὶς 
πρῶτες στιγμὲς τοῦ σύμπαντος, στὴν ἀρχὴ ἐπικρατοῦσε ἡ «ἄυλη» ἐνέργεια, 
ἐνέργεια ὑπὸ μορφὴ ἀκτινοβολίας (φῶς) [18] σὲ ἀσύλληπτες ποσότητες καὶ 
σὲ τεράστιες θερμοκρασίες [5, 7-11, 14, 17]. Ὅλες οἱ δυνάμεις τῆς φύσης ποὺ 
γνωρίζουμε σήμερα θὰ εἶχαν τότε συγχωνευθεῖ σὲ μία ὑπερδύναμη.

Ἡ «ἄυλη» ἐνέργεια (τὸ φῶς) στὴν ἀρχὴ τοῦ σύμπαντος μετατράπηκε 
διαδοχικὰ σὲ ἄλλες μορφὲς ἐνέργειας, ἄλλου εἴδους ἀκτινοβολίες καὶ ἄλλου 
εἴδους σωματίδια καὶ ἀντισωματίδια [5, 7-11, 14, 17]: στὴν ἀρχὴ σὲ κουὰρκς 
(quarks)· ἀργότερα σὲ νουκλεόνια (πρωτόνια, νετρόνια), σὲ λεπτόνια 
(ἠλεκτρόνια, νετρίνα καὶ ἄλλα ἐλαφρὰ σωματίδια) καί, πολὺ ἀργότερα, σὲ 
ἀτομικοὺς πυρῆνες (ἀπὸ τὴ σύντηξη πρωτονίων καὶ νετρονίων). Ἔτσι, σὲ μερικὰ 
μόλις λεπτὰ τῆς ἡλικίας τοῦ σύμπαντος, ἀναδύθηκαν ἀπὸ τὴν πρωταρχικὴ 
«ἄυλη» ἐνέργεια ὅλα τὰ βασικὰ συστατικὰ γιὰ τὴ δημιουργία τῶν οὐδέτερων 
ἀτόμων τῆς ὕλης. Ἂν καὶ τὰ ἄτομα τοῦ ὑδρογόνου (Η) καὶ τοῦ ἡλίου (Ηe) 
ἐμφανίστηκαν στὰ πρῶτα λεπτὰ τῆς ἡλικίας τοῦ σύμπαντος, ἡ ἀτομικὴ ἐποχὴ 
ἀκολούθησε πολὺ ἀργότερα.

Ὅταν ἡ ἡλικία τοῦ σύμπαντος ἦταν περίπου 300.000 ἔτη καὶ ἡ θερμοκρασία 
του ~3.000 Κ [4, 5, 10], τὸ σύμπαν ἄρχισε νὰ γεμίζει ἀπὸ οὐδέτερη ὕλη· τὰ 
ἠλεκτρόνια καὶ οἱ πυρῆνες ποὺ ὑπῆρχαν ἄρχισαν νὰ συνδέονται μεταξύ 
τους παράγοντας οὐδέτερα ἄτομα. Μὲ τὴν ἐξαφάνιση τῶν ἠλεκτρο νίων καὶ 
τῶν πυρήνων, ἡ ὕλη ἄρχισε νὰ γίνεται διαφανὴς στὴν ἀκτινοβολία· τὸ φῶς 
ἄρχισε ἔκτοτε νὰ πληροῖ τὸ σύμπαν καὶ ἡ ἐνεργειακὴ σύνθεση τοῦ σύμπαντος 
ἄρχισε νὰ ἀλλάζει δραματικά. Ἡ πυκνότητα τῆς ὕλης ἄρχισε διαδοχικὰ νὰ 
ὑπερτερεῖ τῆς πυκνότητας τῆς ἀκτινοβολίας καὶ ἡ ὕλη (ἡ συμπυκνωμένη 
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μορφὴ ἐνέργειας) ἐπικράτησε τελικὰ στὸ σύμπαν. Ἡ ἁπλὴ οὐδέτερη ὕλη 
(ἀρχικὰ ὑπὸ μορφὴ ὑδρογόνου καὶ ἡλίου) ἔγινε διαδοχικὰ πολυπλοκότερη 
καὶ διαφοροποίησε τὴ μικροσκοπικὴ καὶ τὴ μακροσκοπικὴ σύσταση τοῦ 
σύμπαντος. Οἱ ἀκατάπαυστοι μετασχηματισμοὶ τῆς ἐνέργειας καὶ ἡ ἀέναη 
ἀλλαγὴ ὁδήγησαν στὸ μακροσκοπικὸ σύμπαν, στὶς θαυμαστὲς δομές του καί, 
στὴ γῆ, στὴν τάξη καὶ στὴν ὀργάνωση τῶν βιολογικῶν ὀργανισμῶν καὶ στὴν 
ἴδια τὴ ζωή.

Σήμερα ἡ ἀκτινοβολία στὸ σύμπαν συνιστᾶ ἕνα πολὺ μικρὸ ποσοστὸ τῆς 
ὕλης-ἐνέργειας (κυρίως ὡς κοσμικὴ ἀκτινοβολία ὑποβάθρου) καὶ ἡ ἀντιύλη 
δὲν ὑπάρχει πλέον στὴ μακροσκοπικὴ κλίμακα (ὁλόκληρος ὁ γαλαξίας μας 
συνίσταται ἀπὸ ὕλη καὶ ὄχι ἀπὸ ἀντιύλη [14]). Ἡ ὕλη καὶ ἡ ἀντιύλη ποὺ 
ὑπῆρχαν στὰ ἀρχικὰ στάδια τοῦ σύμπαντος ἐξουδετερώθηκαν ἐν πολλοῖς 
ἀμοιβαῖα καὶ ὑπὸ συνθῆκες ποὺ ὁδήγησαν στὴν ἐπικράτηση τῆς ὕλης ποὺ 
βλέπουμε σήμερα. Πῶς ἐπικράτησε ἡ ὕλη τῆς ἀντιύλης; Δὲν ὑπάρχει πλήρης 
ἑρμηνεία αὐτῆς τῆς ἀσυμμετρίας μεταξὺ ὕλης καὶ ἀντιύλης [19]. Σὲ ὁλόκληρο 
τὸ σύμπαν, τὸ 99% τῆς συνηθισμένης ὕλης εἶναι ὑπὸ μορφὴ ὑδρογόνου (Η) 
καὶ ἡλίου (Ηe) [5, 10], ἐνῶ ἡ σκοτεινὴ ὕλη (dark matter), σύμφωνα μὲ τὶς 
σύγχρονες ἀνακαλύψεις στὴν ἀστρονομία καὶ στὴν κοσμολογία, φαίνεται νὰ 
ἐπικρατεῖ τῆς συνηθισμένης ὕλης [11, 14, 20, 21]. Ἡ ὕπαρξη καὶ οἱ ἰδιότητες τῆς 
σκοτεινῆς ὕλης συνάγονται ἔμμεσα ἀπὸ τὶς ἐπιδράσεις τοῦ πεδίου βαρύτητάς 
της. Τί εἶναι ὅμως ἡ σκοτεινὴ ὕλη; Ἐπιστημονικὰ δὲν γνωρίζουμε ἀκόμη [22].

Ἡ ἐπιστήμη λοιπὸν μᾶς ὁδήγησε σὲ μία μοναδικὴ στιγμή, στὴν ἀπόλυτη 
ἀρχὴ τῆς δημιουργίας τοῦ σύμπαντος. Ἡ ἐπιστήμη ὅμως ἀδυνατεῖ νὰ ἐξηγήσει 
τί προκάλεσε αὐτὴν τὴν ἀρχὴ καὶ ἀπὸ ποῦ προῆλθε ἡ πρωταρχικὴ ἐνέργεια 
στὴν ἀρχὴ τοῦ σύμπαντος.

3. Ἐνέργεια στὴν ἀρχὴ καὶ ἀπὸ τὴν ἀρχὴ τοῦ σύμπαντος

Στὴν ἀπόλυτη ἀρχὴ τοῦ σύμπαντος ὅλα ἦσαν ἕνα: ἐνέργεια· ἀσύλληπτη 
συγκέντρωση ὁρατοῦ καὶ ἀόρατου φωτός. Ἀπὸ αὐτὴν τὴν πρωταρχικὴ 
ἐνέργεια προῆλθαν ὅλες οἱ μορφὲς τῆς ἐνέργειας καὶ τῆς ὕλης ποὺ ἔκτοτε 
ὑπῆρξαν καὶ ποὺ σήμερα ὑπάρχουν. Κάθε νέα μορφὴ ἐνέργειας προέρχεται 
ἀπὸ κάποια ἄλλη μορφὴ ἐνέργειας ἢ ἀπὸ κάποιες ἄλλες μορφὲς ἐνέργειας ποὺ 
προϋπῆρχαν. Ἐνέργεια προέρχεται ἀπὸ ἐνέργεια. Θὰ μποροῦσε ἴσως νὰ λεχθεῖ 
ὅτι ζοῦμε σὲ ἕνα φυσικὸ σύμπαν ἐνέργειας, ὅπου «ὅλα» εἶναι διάφορες μορφὲς 
τῆς ἐνέργειας. Σὲ αὐτὸ τὸ σύμπαν οἱ ἀέναοι μετασχηματισμοὶ τῆς ἐνέργειας 
ὑποβαθμίζουν ἐνεργειακὰ τὸ σύμπαν καὶ αὐξάνουν τὴν ἐντροπία του καὶ τὴν 
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ἀταξία τοῦ φυσικοῦ κόσμου, ἐνῶ παράλληλα ὁδηγοῦν στὴν τάξη καὶ στὴν 
ὀργάνωσή του· παντοῦ καὶ πάντοτε, ἀκατάπαυστα, διαφοροποιοῦν τὴ σύσταση 
τοῦ φυσικοῦ κόσμου καὶ καθορίζουν τὰ φυσικὰ φαινόμενα, τὴ συμπεριφορὰ 
καὶ τὴν ἐξέλιξή του. Ἡ ἐνέργεια εἶναι σήμερα πολὺ διαφορετικῶν μορφῶν καὶ 
πολὺ διαφορετικὰ κατανεμημένη στὸ σύμπαν ἀπὸ ὅ,τι στὸ ἀπώτερο παρελθόν.

Παρὰ ταῦτα, ἡ ἐπιστήμη ἀδυνατεῖ νὰ ἀπαντήσει ἐπαρκῶς στὸ ἐρώτημα «Τί 
εἶναι ἐνέργεια;» [17]. Γνωρίζουμε προφανῶς πολλὰ γιὰ τὶς διάφορες μορφὲς 
τῆς ἐνέργειας καὶ τὶς ἀντιδράσεις τους [17], ἀδυνατοῦμε ὅμως νὰ ἀπαντήσουμε 
στὸ ἐρώτημα «Τί εἶναι ἡ ἐνέργεια;», ὅπως ἀδυνατοῦμε νὰ ἀπαντήσουμε καὶ 
στὸ συναφὲς ἐρώτημα «Ἀπὸ ποῦ προῆλθε ἡ πρωταρχικὴ ἐνέργεια;» Ἀδυνατεῖ 
ἡ ἐπιστήμη νὰ ἐξηγήσει πῶς «ἀπὸ τὸ τίποτε» μπορεῖ νὰ γεννηθεῖ τὸ κάτι, ἡ 
πρωταρχικὴ ἐνέργεια. Ἀκόμη καὶ ἡ εἰσήγηση μερικῶν ὅτι τὸ κβαντικὸ κενὸ 
μπορεῖ νὰ ἀποτελέσει πηγὴ ἐνέργειας [23] προϋποθέτει τὴν ὕπαρξη αὐτοῦ 
τοῦ ἴδιου τοῦ κβαντικοῦ κενοῦ καὶ τοὺς νόμους ποὺ τὸ διέπουν· μετατοπίζει 
τὸ ἐρώτημα, δὲν ἀπαντᾶ σὲ αὐτό. Ὅπως ὀρθὰ ἐλέχθη [14], τὸ «κενὸ» τοῦ 
φυσικοῦ ἐπιστήμονα διαφέρει ἀπὸ τὸ «κενὸ» τοῦ φιλοσόφου, διότι στὴν 
πραγματικότητα τὸ κενὸ τοῦ φυσικοῦ ἐπιστήμονα δὲν εἶναι τὸ «τίποτε». Ἡ 
θεωρία ὑποθέτει τὴν ὕπαρξη κβαντικοῦ πεδίου καὶ τοὺς νόμους τῆς κβαντικῆς 
φυσικῆς. Δὲν ὑπάρχει ὅμως θεωρία ποὺ νὰ ἐξηγεῖ πῶς δημιουργήθηκαν τὸ 
κβαντικὸ πεδίο καὶ οἱ νόμοι τῆς κβαντικῆς φυσικῆς. Ἑπομένως δὲν ἐξηγεῖται 
ἡ αὐτόματη γένεση τοῦ σύμπαντος ἐκ τοῦ μηδενὸς (ex nihilo). Τὸ σύμπαν δὲν 
εἶναι ἡ ἐνέργεια τοῦ τίποτε.

Στὴν πρωταρχικὴ ἐνέργεια ποὺ δημιουργήθηκε στὴν ἀρχὴ τοῦ χρόνου «ἐκ 
τοῦ μηδενὸς» ὑπῆρχε ὅ,τι ἦταν ἀναγκαῖο γιὰ τὴν ἐξέλιξη τοῦ σύμπαντος καὶ 
τῆς ζωῆς. Ὑπάρχουμε ὡς ζωντανοὶ ὀργανισμοί, ἑπομένως τὸ σύμπαν εἶχε τὶς 
κατάλληλες μορφὲς ἐνέργειας γιὰ τὴ ζωή, τουλάχιστον σὲ αὐτὸν τὸν πλανήτη 
(βλέπε καὶ [24]).

4. Ἡ φιλοσοφικὴ διάσταση τῆς ἐνέργειας

Ἡ φιλοσοφία τῆς ἐνέργειας, ὅπως ἀνέφερα, ἄρχισε μὲ τὸν Ἀριστοτέλη τὸν 
4ο π.Χ. αἰώνα [25-27]. Ὡστόσο ἡ φιλοσοφικὴ διάσταση τῆς ἐνέργειας χρήζει 
σοβαρῆς μελέτης. Πολλὰ βασικὰ ἐρωτήματα ποὺ ἀφοροῦν στὴν ἐνέργεια, ἐνῶ 
ὁρίζονται ἐπιστημονικά, ἐκτείνονται πέραν τῆς ἐπιστήμης καὶ παραμένουν 
ἀναπάντητα· ἐρωτήματα ὅπως «Τί προκάλεσε τὴν ἀρχὴ τοῦ σύμπαντος;»· 
«Ἀπὸ ποῦ προῆλθε ἡ πρωταρχικὴ ἐνέργεια;»· «Τί ἑνώνει ὅλες τὶς μορφὲς τῆς 
ἐνέργειας;»· ἤ, ἀκόμη, «Τί εἶναι ὄντως ἡ ἐνέργεια;» Ἡ φιλοσοφικὴ μελέτη 
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τέτοιων ἐρωτημάτων (βλέπε, λόγου χάρη, [28, 29]) θὰ συνεισφέρει στὴν 
κατανόηση τῆς ἔννοιας τῆς ἐνέργειας καὶ θὰ συμπληρώσει τὴ γνώση ποὺ 
ἀποκτᾶται ἀπὸ μελέτες ἐπιστημόνων τῶν φυσικῶν ἐπιστημῶν (βλέπε, λόγου 
χάρη, [17, 30, 31]). Ἡ ἐνέργεια εἶναι τὸ θεμελιῶδες κοινὸ τῆς ἐπιστήμης, τῆς 
φιλοσοφίας καί, ὅπως θὰ δοῦμε, καὶ τῆς θεολογίας [32].

Θὰ ἀναφερθῶ λοιπὸν πρῶτα στὶς φιλοσοφικὲς ἀπόψεις τοῦ Ἀριστοτέλη 
γιὰ τὴν ἐνέργεια καὶ ἀκολούθως στὴν ἀντίληψη τῆς Ἀνατολικῆς (Ὀρθόδοξης) 
Χριστιανικῆς Θεολογίας σχετικὰ μὲ τὴν ἐνέργεια καὶ τὶς ἐνέργειες ποὺ 
ἄρχισε νὰ διαμορφώνεται, ὀκτὼ αἰῶνες μετὰ τὸν Ἀριστοτέλη, τὸν 4ο μ.Χ. 
αἰώνα. Ἀναφερόμενος στὴ φιλοσοφικὴ διάσταση τῆς ἐνέργειας προφανῶς 
ἐπεκτείνομαι πέρα ἀπὸ τὴν ἐπιστήμη, στὸν χῶρο τῆς «τρὰνς-σάιενς» 
(transcience) ([33, 34]), ὅπου τὰ ἐρωτήματα διατυπώνονται μὲν ἐπιστημονικά, 
δὲν ἐπιδέχονται ὅμως ἐπιστημονικὲς ἀπαντήσεις ὅταν διατυπώνονται, γιατὶ 
τὴ χρονικὴ ἐκείνη στιγμὴ βρίσκονται σὲ ἄλλο χῶρο.

4.1 Ἡ φιλοσοφία τοῦ Ἀριστοτέλη γιὰ τὴν ἐνέργεια καὶ ἡ σχέση της μὲ τὴ 
σημερινὴ ἐπιστημονικὴ ἄποψη

Γιὰ πολλοὺς αἰῶνες ἡ ὕλη (ἡ ἐνέργεια) ἐθεωρεῖτο ἄπειρη στὸν χῶρο 
καὶ στὸν χρόνο. Ὁ Ἀριστοτέλης θεωροῦσε τὴν ὕλη αἰώνια· «ἄφθαρτον καὶ 
ἀγέννητον ἀνάγκη αὐτὴν εἶναι», γράφει [35]. Ἐὰν ὅμως ἡ ἐνέργεια (ὕλη) εἶναι 
αἰώνια, δὲν θὰ εἶχε ἀρχὴ καὶ δὲν θὰ εἶχε ὑπάρξει ἀπότομη μετάβαση ἀπὸ τὸ 
ἀπόλυτο τίποτε στὸν κόσμο. Ἐὰν τὸ σύμπαν ἄρχισε ἀπότομα σὲ κάποια στιγμή, 
αὐτὴ ἡ στιγμὴ εἶναι ἡ ἀρχὴ τοῦ χρόνου καὶ δὲν ὑπῆρχε τίποτε πρὶν ἀπὸ αὐτή. 
Ἑπομένως ἡ ἀπότομη μετάβαση ἀπὸ τὸ ἀπόλυτο τίποτε στὸν κόσμο σημαίνει 
ὅτι ἡ ἐνέργεια στὴν ἀρχὴ τοῦ κόσμου δὲν ὑπῆρχε πάντοτε, δὲν προϋπῆρχε τοῦ 
κόσμου· σημαίνει ὅτι ἡ ἐνέργεια δὲν εἶναι οὔτε αἰώνια οὔτε ἄπειρη.

Ὁ Ἀριστοτέλης ἀναφέρεται ἰδιαίτερα στὴν πρώτη ὕλη [36, 28], τὴν ὁποία 
θεωρεῖ ὡς τὴν πηγὴ ὅλων τῶν πραγμάτων, ὅλων τῶν ἐν ἐνεργείᾳ ὄντων. Κατὰ 
τὸν Ἀριστοτέλη, ἡ πρώτη ὕλη ἐμπεριέχει τὴ μορφὴ ἐν δυνάμει. Ἡ μετάβαση 
ἀπὸ τὴν πρώτη ὕλη στὴ μορφή, ἀπὸ τὸ ἐν δυνάμει στὸ ἐν ἐνεργείᾳ ὄν, εἶναι 
ἡ φυσικὴ συνέπεια τῆς «μεταξύ τους ὑφιστάμενης ἀέναης κίνησης» [26, 28]. 
Ἐὰν λοιπὸν θεωρήσουμε ὅτι ἡ πρώτη ὕλη τοῦ Ἀριστοτέλη ταυτίζεται μὲ τὴν 
πρωταρχικὴ ἐνέργεια στὴν ἀρχὴ τοῦ σύμπαντος καὶ ἐὰν θεωρήσουμε ὅτι ἡ 
κίνηση τοῦ Ἀριστοτέλη προέρχεται ἀπὸ τὴν ἀέναη ἀλλαγὴ ποὺ προκαλοῦν οἱ 
δυνάμεις τῆς φύσης, ἀναγνωρίζουμε στοιχεῖα τῆς ἀριστοτελικῆς φιλοσοφίας 
ποὺ σαφῶς σχετίζονται μὲ τὴ σύγχρονη ἐπιστημονικὴ ἄποψη. Ἡ πρωταρχικὴ 
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ἐνέργεια καὶ οἱ μετέπειτα μορφές της μέσῳ τῶν φυσικῶν πεδίων καὶ τῶν 
δυνάμεων ποὺ αὐτὰ παράγουν (Σχῆμα 1) μετασχηματίζονται ἀκατάπαυστα 
καὶ οἱ μετασχηματισμοὶ αὐτοὶ τῆς ἐνέργειας ἐπιφέρουν τὴν ἀέναη ἀλλαγὴ τοῦ 
φυσικοῦ κόσμου καὶ τὴν ἐξέλιξή του, καὶ κατὰ συνέπεια τὴ μετάβαση ἀπὸ τὸ 
ἐν δυνάμει εἰς τὸ ἐν ἐνεργείᾳ ὄν.

Ὅλη ἡ ὑλικὴ πραγματικότητα εἶναι δυνατή, ἐν δυνάμει, ὅπως ὑποστήριζε 
ὁ Ἀριστοτέλης, καὶ γίνεται ὑπαρκτή, ἐν ἐνεργείᾳ ὄντα, μὲ τὴν πάροδο τοῦ 
χρόνου.

Ἂς ἀποδεχθοῦμε λοιπὸν μία ἀρχὴ τῆς ἐνέργειας, τοῦ χρόνου, τοῦ χώρου 
καὶ τῆς ἀλλαγῆς, ἡ ἑρμηνεία τῆς ὁποίας βρίσκεται πέραν τῆς ἐπιστήμης καί, 
σὲ ἀντίθεση μὲ τὸν Ἀριστοτέλη, ἀλλὰ σύμφωνα μὲ τὴ σύγχρονη ἐπιστήμη, 
ἂς ἀποδεχθοῦμε ὅτι ἡ ἐνέργεια-ὕλη δὲν εἶναι οὔτε ἄπειρη οὔτε αἰώνια. Τότε 
μποροῦμε νὰ θεωρήσουμε ὅτι ἡ πρωταρχικὴ ἐνέργεια εἶναι ἡ πηγὴ τῶν 
πρωταρχικῶν πεδίων καὶ δυνάμεων ποὺ διαμόρφωσαν τὸ ἀρχικὸ σύμπαν. 
Ἔκτοτε ὅλες οἱ ἑκάστοτε μορφὲς ἐνέργειας μέσῳ τῶν φυσικῶν πεδίων καὶ τῶν 
δυνάμεων ποὺ παράγουν μετασχηματίζουν ἀέναα τὴν ἐνέργεια καὶ ὁδηγοῦν 
στὴν ἀέναη ἀλλαγὴ καὶ ἐξέλιξη τοῦ σύμπαντος, ὣς τὴ σημερινὴ μορφή του 
(Σχῆμα 2).

Σχῆμα 2: Ἡ πρωταρχικὴ ἐνέργεια εἶναι ἡ πηγὴ τῶν πρωταρχικῶν πεδίων καὶ δυνάμεων  
 ποὺ διαμόρφωσαν τὸ ἀρχικὸ σύμπαν. Ἔκτοτε ὅλες οἱ ἑκάστοτε μορφὲς 
 ἐνέργειας μέσῳ τῶν φυσικῶν πεδίων καὶ τῶν δυνάμεων ποὺ παράγουν  
 μετασχηματίζουν ἀέναα τὴν ἐνέργεια καὶ ὁδηγοῦν στὴν ἀέναη ἀλλαγὴ καὶ  
 ἐξέλιξη τοῦ σύμπαντος, ὣς τὴ σημερινὴ μορφή του. (Στὴν εἰκόνα αὐτὴ καὶ σὲ 
 ἐκεῖνες ποὺ θὰ ἀκολουθήσουν, ἡ ἐπιστημονικὴ γνώση παρουσιάζεται μὲ  
 κόκκινο χρῶμα, ἡ ὑποθετικὴ/θεολογικὴ μὲ μπλὲ καὶ ἡ φιλοσοφικὴ μὲ 
 πράσινο.)

Ἂς προχωρήσουμε ὡστόσο λίγο ἀκόμη στὴ φιλοσοφία τοῦ Ἀριστοτέλη 
γιὰ τὴν ἐνέργεια καὶ ἂς ἑστιάσουμε τὴν προσοχή μας στὴν ἀλλαγή. Ἡ ἀλλαγὴ 
ἄρχισε ὅταν ἄρχισε τὸ σύμπαν. Ἔκτοτε τὰ πάντα συνεχῶς ἀλλάζουν· βρίσκονται 
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σὲ ἕνα ἀέναο γίγνεσθαι. Τὸ ὑπάρχον συνεχῶς γίνεται. Ἐμεῖς εἴμαστε, ἀλλὰ 
συνεχῶς ἀλλάζουμε. Ἡ σκοπιὰ αὐτὴ δὲν ἀπέχει πολὺ ἀπὸ τὴ φιλοσοφία τοῦ 
Ἀριστοτέλη γιὰ τὴν κίνηση. Κατὰ τὸν Ἀριστοτέλη, ἡ κίνηση εἶναι αἰώνια 
καὶ προϋποθέτει κάποια αἰτία· κάτι ποὺ νὰ προκαλέσει κίνηση [25]. Κατὰ 
τὸν Ἀριστοτέλη, ἀκόμη, ἡ κίνηση προκαλεῖ ἀλλαγὴ καί, γιὰ νὰ ἀλλάξει 
κάτι, πρέπει ἤδη νὰ ὑπάρχει· ἑπομένως ἡ ὕλη ποὺ ὑφίσταται τὴν ἀλλαγὴ 
προϋπάρχει τῆς ἀλλαγῆς [37]. Ἐὰν τὸ καθετὶ ποὺ κινεῖται, ἐπιχειρηματολογεῖ 
περαιτέρω ὁ Ἀριστοτέλης, πρέπει νὰ ἔχει κινηθεῖ ἀπὸ κάτι ἄλλο (καὶ ὄχι ἀπὸ 
τὸν ἑαυτό του), πρέπει νὰ ὑπάρχει ἕνα τελικὸ σημεῖο στὴν πορεία αὐτῆς τῆς 
ἄπειρης διαδοχῆς· ἕνα Ἀκίνητο Πρῶτο Κινοῦν, ἀπὸ τὸ ὁποῖον προέρχεται κάθε 
κίνηση (κάθε ἀλλαγὴ) στὸν κόσμο [25, 26]. Καί, ἐπειδὴ ἡ κίνηση εἶναι αἰώνια 
καὶ ἀναγκαία, τὸ Ἀκίνητο Πρῶτο Κινοῦν πρέπει ἐπίσης νὰ εἶναι αἰώνιο καὶ 
ἀναγκαῖο· προκαλεῖ ἀλλαγὴ χωρὶς νὰ ἀλλάζει καὶ εἶναι αἰώνιο στὴν ἐνέργειά 
του («ἐνέργεια δὲ ἡ καθ’ αὑτὴν ἐκείνου ζωὴ ἀρίστη καὶ ἀΐδιος» [26, 38]).

Ὡστόσο δὲν εἶναι ἡ κίνηση ποὺ εἶναι αἰώνια, ἀλλὰ τὸ Ἀκίνητο Πρῶτο 
Κινοῦν. Οὔτε εἶναι ἡ κίνηση ποὺ προηγεῖται τῆς ἀλλαγῆς, ἀλλά, ἀντίστροφα, 
εἶναι οἱ μετασχηματισμοὶ τῆς ἐνέργειας ποὺ προκαλοῦν τὴν ἀέναη ἀλλαγὴ 
καὶ ἑπομένως τὴν ἀέναη κίνηση. Καί, ἐφόσον ὁ κάθε μετασχηματισμὸς τῆς 
ἐνέργειας προϋποθέτει τὴν ὕπαρξη ἐνέργειας, ἡ ἐνέργεια πρέπει νὰ ἐκπορεύεται 
ἀπὸ τὸ Ἀκίνητο Πρῶτο Κινοῦν. Ἀποδεχόμενοι ἐπιπλέον ὅτι ἡ πρωταρχικὴ 
ἐνέργεια δὲν εἶναι οὔτε αἰώνια οὔτε ἄπειρη, συμπεραίνουμε ὅτι ἡ κίνηση τοῦ 
Ἀριστοτέλη δὲν εἶναι αἰώνια, ἀλλὰ ἔχει κάποια ἀρχή. Ἡ πρωταρχικὴ ἐνέργεια 
ἐμπεριέχει δυνητικὰ κάθε εἶδος μορφῆς, κάθε εἶδος ἐνέργειας-ὕλης, κάθε 
μετασχηματισμὸ ἐνέργειας καὶ κάθε ἀλλαγὴ καὶ κίνηση.

Ἐὰν λοιπὸν θεωρήσουμε ὅτι ἡ πρώτη ὕλη τοῦ Ἀριστοτέλη ἀντιστοιχεῖ 
στὴν πρωταρχικὴ ἐνέργεια ἀπὸ τὴν ὁποία προῆλθαν ὅλες οἱ μορφὲς τῆς 
ἐνέργειας, τὰ φυσικὰ πεδία καὶ οἱ ἀντίστοιχες δυνάμεις ποὺ προκαλοῦν τοὺς 
μετασχηματισμοὺς τῆς ἐνέργειας καὶ τὴν ἀέναη ἀλλαγή, τότε ἑρμηνεύεται ἡ 
κίνηση τοῦ Ἀριστοτέλη καὶ ἡ ἄποψή του ἀναφορικὰ μὲ τὴ μετάβαση ἀπὸ τὸ ἐν 
δυνάμει στὸ ἐν ἐνεργείᾳ ὂν [39].

Ἐὰν θεωρήσουμε ἐπιπλέον ὅτι ἡ πηγὴ τῆς πρωταρχικῆς ἐνέργειας εἶναι 
ἐπιστημονικὰ ἄγνωστη καὶ ὅτι, ἐπίσης, ἡ ἑρμηνεία τῆς ἀπότομης ἀρχῆς τοῦ 
χρόνου, τοῦ χώρου καὶ τῆς ἐνέργειας βρίσκεται πέραν τῆς ἐπιστήμης (ὄχι 
ὅμως πέραν τῆς φιλοσοφίας), τότε μποροῦμε νὰ τροποποιήσουμε τὸ Σχῆμα 
2 ὡς ἑξῆς:
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Σχῆμα 3: (Σχῆμα 2 τροποποιημένο) Ἀπὸ τὴν ἀρχικὴ πηγή, ποὺ εἶναι ἐπιστημονικὰ  
 ἄγνωστη, προῆλθε ἡ πρωταρχικὴ ἐνέργεια, ποὺ εἶναι ἡ πηγὴ τῶν πρωταρχικῶν 
 πεδίων καὶ δυνάμεων ποὺ διαμόρφωσαν τὸ ἀρχικὸ σύμπαν. Ἔκτοτε ὅλες οἱ 
 ἑκάστοτε μορφὲς τῆς ἐνέργειας, μέσῳ τῶν φυσικῶν πεδίων καὶ τῶν δυνάμεων  
 ποὺ παράγουν, μετασχηματίζουν ἀέναα τὴν ἐνέργεια καὶ ὁδηγοῦν στὴν ἀέναη 
 ἀλλαγὴ καὶ ἐξέλιξη τοῦ σύμπαντος, ὣς τὴ σημερινὴ μορφή του.

4.2 Ἡ φιλοσοφικὴ/θεολογικὴ διάσταση τῆς ἐνέργειας

Αἰῶνες μετὰ τὸν Ἀριστοτέλη –στὸν 13ο αἰώνα ὁ Θωμᾶς Ἀκινάτης καὶ στὸν 
18ο αἰώνα ὁ Gottfried Leibniz, μεταξὺ ἄλλων– διατύπωσαν, στηριζόμενοι στὸν 
Ἀριστοτέλη, τὴ λεγόμενη κοσμολογικὴ ἀπόδειξη (cosmological argument) γιὰ 
τὴν ὕπαρξη τοῦ Θεοῦ: Τὸ σύμπαν πρέπει νὰ ἔχει κάποια αἰτία γιὰ τὴν ὕπαρξή 
του καὶ αὐτὴ ἡ αἰτία εἶναι ὁ Θεὸς [40-43]. Ἐνόψει τῆς θεωρίας τῆς κοσμικῆς 
ἔκρηξης, τὸ ἐπιχείρημα αὐτὸ τῆς αἰτιότητας διατυπώθηκε ὡς ἑξῆς: Ὅ,τι ἀρχίζει 
νὰ ὑπάρχει ἔχει κάποια αἰτία γιὰ τὴν ὕπαρξή του· τὸ σύμπαν ἄρχισε νὰ ὑπάρχει· 
ἑπομένως τὸ σύμπαν εἶχε κάποια αἰτία γιὰ τὴν ὕπαρξή του [41, 42].

Ἡ ἀρχὴ τοῦ σύμπαντος σηματοδοτεῖ καὶ τὴν ἀρχὴ τῶν νόμων τῆς φύσης, 
διότι πρὶν ἀπὸ τὴν ἀρχὴ δὲν ὑπῆρχε ἡ φύση· δὲν ὑπῆρχαν νόμοι τοῦ τίποτε. 
Οἱ φυσικοὶ νόμοι δὲν ἰσχύουν πέραν τοῦ σημείου ὅπου δὲν ὑπάρχει χῶρος, 
χρόνος καὶ ἐνέργεια. Ἀπὸ ποῦ λοιπὸν προῆλθαν αὐτοὶ οἱ νόμοι τῆς φύσης; 
Ἀναζητώντας ἀπάντηση στὸ ἐρώτημα αὐτό, πολλοὶ ἐπεκτείνονται πέραν τῆς 
ἐπιστήμης καὶ ἐπιχειρηματολογοῦν ὅτι οἱ νόμοι τῆς φύσης εἶναι δυνατὸν νὰ 
εἶναι αἰώνιοι. Μιὰ τέτοια ἐκδοχὴ θὰ σήμαινε τὴν ὕπαρξη νόμων γιὰ ἕνα σύμπαν 
ποὺ δὲν ὑπάρχει. Ὁ χριστιανισμὸς ἀπομακρύνεται ἀκόμη περισσότερο ἀπὸ 
τὴν ἐπιστήμη ἐπ’ αὐτοῦ καὶ ἀποδέχεται αἰτιολογικὰ ὅτι τέτοιοι αἰώνιοι νόμοι 
προϋπάρχουν στὴν αἰώνια βούληση ἑνὸς Αἰωνίου Ὄντος καὶ προβάλλονται 
στὸ σύμπαν. Ἔτσι αὐτὸ ποὺ ἡ ἐπιστήμη ἀδυνατεῖ νὰ ἀπαντήσει ὁ χριστιανισμὸς 
τὸ ἑρμηνεύει μὲ τὸν δικό του τρόπο: Ὅποιοι καὶ νὰ ἦσαν οἱ νόμοι ποὺ καθόρισαν 
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τὴν ἀνάδυση τοῦ σύμπαντος, πρέπει νὰ ὑπῆρχαν ἀπὸ τὴν ἀπόλυτη ἀρχή του 
καὶ ἑπομένως νὰ προέρχονταν ἀπὸ κάποια πηγὴ ἐκτὸς τοῦ σύμπαντος, καὶ 
αὐτὴ ἡ πηγὴ εἶναι ὁ αἰώνιος Θεός.

Ἂς ἀνακεφαλαιώσουμε μερικὰ συμπεράσματα βασισμένα στὰ ὅσα ὣς 
τώρα ἐλέχθησαν:

– Τὸ σύμπαν ἄρχισε σὲ κάποια χρονικὴ στιγμὴ στὸ παρελθόν. Ὅποιοι 
φυσικοὶ νόμοι περιέγραφαν τὴ συμπεριφορά του στὶς πρῶτες στιγμὲς τῆς 
δημιουργίας του ἦσαν θεμελιώδεις. Μὲ τὴν πάροδο τοῦ χρόνου τὸ σύμπαν 
ἔγινε πιὸ πολύπλοκο. Ἡ ἐνέργεια καὶ οἱ μετασχηματισμοί της ὁδήγησαν στὸν 
φυσικὸ κόσμο ὅπως τὸν γνωρίζουμε σήμερα.

– Ἡ ἐνέργεια δὲν ὑπῆρχε πάντοτε· δὲν εἶναι ἄπειρη οὔτε αἰώνια. 
Δημιουργήθηκε στὴν ἀρχὴ τοῦ σύμπαντος ἐκ τοῦ μηδενός.

– Ἐπιστημονικὰ δὲν γνωρίζουμε τί προκάλεσε τὴν ἀρχὴ τοῦ σύμπαντος. 
Καμία ἐπιστημονικὴ θεωρία δὲν εἶναι ἱκανὴ νὰ γεφυρώσει τὸ χάσμα ἀνάμεσα 
στὸ ἀπόλυτο τίποτε καὶ στὴν ὕπαρξη τοῦ σύμπαντος.

– Ἡ πρωταρχικὴ ἐνέργεια στὴν ἀρχὴ τοῦ χρόνου ἐμπεριεῖχε δυνητικὰ τὸ 
καθετὶ ποὺ ἀκολούθησε.

– Ἐὰν τὸ σύμπαν ἔχει ἀρχή, πρέπει νὰ ἔχει Δημιουργὸ [44]. Ὅ,τι ἀρχίζει νὰ 
ὑπάρχει ἔχει κάποια αἰτία γιὰ τὴν ὕπαρξή του· τὸ σύμπαν ἄρχισε νὰ ὑπάρχει· 
δηλαδὴ τὸ σύμπαν ἔχει αἰτιακὴ ὕπαρξη [41, 42]. Ἡ ἐνέργεια ἑπομένως προῆλθε 
ἀπὸ κάτι ἐκτὸς χώρου καὶ χρόνου.

Ἐὰν λοιπὸν δεχθοῦμε ὅτι ὁ κόσμος δημιουργήθηκε ἀπὸ κάποιο ἀνώτερο 
ὂν ποὺ βρίσκεται ἐκτὸς χώρου καὶ χρόνου, τότε ὄχι μόνον ἡ ἐνέργεια στὴν 
ἀρχὴ τοῦ χρόνου –ἡ πρωταρχικὴ ἐνέργεια– δημιουργήθηκε ἐκ τοῦ μηδενὸς 
τὴ στιγμὴ τῆς κοσμικῆς ἔκρηξης ἀπὸ τὸ ἐκτὸς χώρου καὶ χρόνου Αἰώνιο Ὄν, 
ἀλλὰ καὶ οἱ νόμοι ποὺ ἐπικρατοῦσαν στὴν ἀρχὴ τοῦ σύμπαντος ἀλλὰ καὶ αὐτοὶ 
ποὺ ἀκολούθησαν ἔκτοτε προϋπῆρχαν στὸ Αἰώνιο Ὂν καὶ προβάλλονται στὸν 
πεπερασμένο κόσμο. Ἐὰν λοιπὸν ὁ κόσμος εἶναι ἔργο ΔΗΜΙΟΥΡΓΟΥ, τότε 
ἡ κοσμικὴ ἔκρηξη εἶναι ἡ ἀρχικὴ ἐπαφὴ τοῦ αἰώνιου μὲ τὸ πεπερασμένο. Ὁ 
Δημιουργὸς εἶναι ἐκτὸς χώρου, χρόνου καὶ ἀλλαγῆς – ἀπέραντος, ἄχρονος 
(αἰώνιος) καὶ ἀναλλοίωτος. Τὸ πεπερασμένο σύμπαν καὶ ὅ,τι ἐμπεριέχει εἶναι 
ἐντὸς χώρου καὶ χρόνου· συνεχῶς μεταβάλλεται καὶ συνεχῶς ἐξελίσσεται.

Σύμφωνα μὲ τὸν χριστιανισμό, τὸ σύμπαν δημιουργήθηκε ἀπὸ τὸν Θεὸ 
«στὴν ἀρχὴ» (Γέν. 1:1), ἐκ τοῦ μηδενὸς (ex nihilo). Τὸ σύμπαν εἶχε ἀρχὴ στὸν 
χρόνο καὶ ἑπομένως εἶναι ὁρισμένης ἡλικίας. Ὁ Μέγας Βασίλειος (330-379) 
θεωροῦσε ὅτι «ἡ τοῦ χρόνου ἀρχὴ οὔπω χρόνος, ἀλλ’ οὐδὲ μέρος αὐτοῦ τὸ 
ἐλάχιστον» [45, 46]. Κατὰ παρόμοιο τρόπο, ὁ Ἅγιος Αὐγουστίνος (354-430) 
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θεωροῦσε ὅτι «ὁ κόσμος καὶ ὁ χρόνος εἶχαν τὴν ἴδια ἀρχή», ὅτι «ὁ κόσμος δὲν 
δημιουργήθηκε στὸν χρόνο, ἀλλὰ ταυτόχρονα μὲ τὸν χρόνο» [47, 48].

Ἡ λέξη ἐνέργεια σπάνια ἐμφανίζεται στὰ κείμενα τῆς Καινῆς Διαθήκης 
(ἐμφανίζεται, μὲ διάφορες ἔννοιες, ὀκτὼ φορὲς στὶς ἐπιστολὲς τοῦ Ἀποστόλου 
Παύλου [49]), σὲ ἀντίθεση μὲ τὴ λέξη φῶς [50], ποὺ εἶναι διάσπαρτη στὰ 
κείμενα τῆς Καινῆς (καὶ τῆς Παλαιᾶς) Διαθήκης. Ἀπὸ τὸν 4ο μ.Χ. αἰώνα ὅμως 
οἱ λέξεις ἐνέργεια καὶ ἐνέργειες ὑπεισῆλθαν κατὰ ἕναν ἰδιαίτερα σημαντικὸ 
τρόπο στὴν παράδοση τῆς Ἀνατολικῆς (Ὀρθόδοξης) Χριστιανικῆς Θεολογίας 
(βλέπε, λόγου χάρη, [46, 51-58]), σὲ μιὰ δογματικὴ διαμάχη ἕνδεκα σχεδὸν 
αἰώνων, στὴ βάση τῆς ὁποίας βρίσκονταν ἡ διερεύνηση τῆς ἔννοιας τῶν 
ἐνεργειῶν καὶ τῆς οὐσίας τοῦ Θεοῦ καὶ ὁ καθορισμὸς τῆς σχέσης καὶ τῆς 
διαφορᾶς μεταξύ των [59]. Ἡ Θεολογία τῆς Ἀνατολικῆς Ἐκκλησίας κάνει 
σαφὴ διαχωρισμὸ μεταξὺ τῶν ἐνεργειῶν καὶ τῆς οὐσίας τοῦ Θεοῦ (βλέπε [46, 
51-58]).

Πολλοὶ Πατέρες κυρίως τοῦ 4ου μ.Χ. αἰώνα (ὅπως ὁ Μέγας Βασίλειος, 
ὁ Γρηγόριος ὁ Θεολόγος, ὁ Ἰωάννης ὁ Χρυσόστομος, ὁ Γρηγόριος ὁ Νύσσης, 
ὁ Αὐγουστίνος, ὁ Μέγας Ἀθανάσιος, ὁ Κύριλλος Ἀλεξανδρείας), ἀλλὰ καὶ 
μετέπειτα [ὅπως ὁ Μάξιμος ὁ Ὁμολογητὴς (580-662)], ἀναφέρθηκαν στὶς 
ἐνέργειες τοῦ Θεοῦ ὡς τὴ ζωοποιὸ ἐνέργεια ποὺ ἐνεργεῖ σὲ ὅλη τὴν κτίση· ἡ γῆ 
δίνει καρπό, ἀλλὰ μὲ τὴν ἐνέργεια τοῦ Θεοῦ ποὺ εἶναι σ’ αὐτὴν ἀπὸ τὴν ἀρχὴ 
τῆς Δημιουργίας [46, 51-57]. Κατὰ παρόμοιο τρόπο, ἀργότερα, ὁ Γρηγόριος 
Παλαμᾶς (1296-1359) θεωρεῖ ὅτι ἡ κτίση εἶναι τὸ ἔργον τῆς ἐνέργειας [60].

Γράφει ὁ Lossky ὅτι ὁ Θεός, ἐντελῶς ἀκατάληπτος στὴν οὐσία του, 
ἀποκαλύπτεται πλήρως στὴν ἐνέργειά του καὶ ὁ ἀόρατος ἐκ φύσεως γίνεται 
ὁρατὸς μὲ τὴν ἐνέργειά του [61, 62]. Σύμφωνα μὲ τὸν Μέγα Βασίλειο, «αἱ γὰρ 
ἐνέργειαι αὐτοῦ πρὸς ἡμᾶς καταβαίνουσιν, ἡ δὲ οὐσία αὐτοῦ μένει ἀπρόσιτος» 
καί, σύμφωνα μὲ τὸν Γρηγόριο Νύσσης, ὁ Θεὸς «διὰ μόνης ἐνεργείας 
γινώσκεσθαι» [63].

Ὁ Γρηγόριος Παλαμᾶς εἰσήγαγε τὸν ὅρο ἄκτιστες ἐνέργειες τοῦ Θεοῦ, 
τὶς ὁποῖες διαχώρισε ἀπὸ τὶς κτιστὲς ἐνέργειες (ἐνέργειες στὴν κτιστὴ 
φύση) καὶ ἀναφέρθηκε στὴν ἄκτιστη ἐνέργεια τοῦ Θεοῦ ὡς τὴ Θεία Χάρη, 
διασαφηνίζοντας ὅτι αὐτὴ δὲν ταυτίζεται μὲ τὴν οὐσία, ἀλλὰ μὲ τὴν ἐνέργεια 
τοῦ Θεοῦ [46, 51-55]. Ἦταν κοινὴ πίστη τῶν Πατέρων τοῦ 4ου μ.Χ. αἰώνα, 
γράφει ὁ Florovsky [63], ὅτι ἡ Θεία Χάρη δὲν διαχωρίζεται ἀπὸ τὸν Θεό· 
ὑπάρχει οὐσιαστικὴ διάκριση, ὄχι ὅμως διαχωρισμὸς μεταξὺ τῆς οὐσίας καὶ 
τῶν ἐνεργειῶν τοῦ Θεοῦ [55]. Ἔτσι ἡ Ἀνατολικὴ (Ὀρθόδοξη) Χριστιανικὴ 
Θεολογία κάνει σαφὴ διάκριση μεταξὺ τῶν ἄκτιστων ἐνεργειῶν καὶ τῆς οὐσίας 
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τοῦ Θεοῦ. Ἡ ἄκτιστη ἐνέργεια ὑπάρχει αἰωνίως, ἐνῶ οἱ κτιστὲς ἐνέργειες ἔχουν 
μία ἀρχή· δὲν εἶναι αἰώνιες.

Μπορεῖ ἔτσι κανεὶς νὰ θεωρήσει τὸ Σχῆμα 4 ὡς τὴ σύνοψη τῆς θεώρησης 
τῆς Ἀνατολικῆς Χριστιανικῆς Θεολογίας: Ἡ πρωταρχικὴ ἐνέργεια εἶναι προϊὸν 
τῆς ἄκτιστης ἐνέργειας τοῦ Θεοῦ στὴν ἀρχὴ τῆς Δημιουργίας· πρὶν ἀπὸ τὴν 
ἀρχὴ τῆς Δημιουργίας δὲν ὑπῆρχε φυσικὸς κόσμος (δὲν ὑπῆρχε τίποτε ἐκτὸς 
τοῦ Θεοῦ)· ἀπὸ τὴν πρωταρχικὴ ἐνέργεια προῆλθαν τὸ σύμπαν, ὁ φυσικὸς 
κόσμος καὶ ὅλες οἱ μορφὲς τῆς κτιστῆς ἐνέργειας.

Σχῆμα 4: Σχηματικὴ σύνοψη τῆς θεώρησης τῆς Ἀνατολικῆς Χριστιανικῆς Θεολογίας.

Ἂς ἀποδεχθοῦμε λοιπὸν μιὰ ἀρχὴ τοῦ σύμπαντος, τὸ ὁποῖον ἔκτοτε συνεχῶς 
μεταβάλλεται καὶ ἐξελίσσεται, καὶ ἕναν Δημιουργό, ὁ ὁποῖος «ἰδίᾳ βουλήσει» 
δημιούργησε τὸ σύμπαν ἐκ τοῦ μηδενός, καὶ ὅτι ἡ στιγμὴ τῆς Δημιουργίας 
συνιστᾶ τὴν ἀρχικὴ ἐπαφὴ μεταξὺ τοῦ ἄπειρου καὶ τοῦ πεπερασμένου. Τίποτε 
φυσικὸ δὲν ὑπῆρχε πρὶν ἀπὸ ἐκείνη τὴ στιγμὴ ὅπου τὸ σύμπαν ἄρχισε νὰ 
ὑπάρχει. Ἡ ἄκτιστη ἐνέργεια τοῦ Θεοῦ ἦταν πέραν τοῦ χώρου καὶ τοῦ χρόνου, 
καὶ ἀπὸ αὐτὴν προῆλθε ἡ πρωταρχικὴ κτιστὴ (φυσικὴ) ἐνέργεια στὴν ἀρχὴ 
τοῦ χρόνου, ὅπως καὶ ἀπὸ αὐτὴν προῆλθε –μὲ τὴν πάροδο τοῦ χρόνου– ὅ,τι 
ὑλικὸ ὑπάρχει. Τὰ πάντα ἑπομένως εἶναι ἐνέργεια: ἄκτιστη ἐνέργεια αἰωνίως 
καὶ κτιστὴ ἐνέργεια στὴν ἀρχὴ τοῦ σύμπαντος καὶ ἀκολούθως.
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Θὰ μποροῦσε ἀκόμη νὰ συναγάγει κανεὶς λογικὰ ὅτι, ἐφόσον δὲν ὑπῆρχαν 
ἄκτιστες ἐνέργειες στὸ σύμπαν προτοῦ τὸ σύμπαν ἀρχίσει νὰ ὑπάρχει, ὅλες οἱ 
ἐνέργειες τοῦ Θεοῦ στὸ σύμπαν (στὴν κτίση) ἔχουν μιὰ ἀρχή: τὴν κοσμικὴ 
ἔκρηξη.

Ἂς ἀποδεχθοῦμε ἐπίσης ὅτι ἡ πλέον προφανὴς διάκριση μεταξὺ τοῦ 
Δημιουργοῦ καὶ τοῦ σύμπαντος εἶναι ὅτι τὸ σύμπαν εἶναι κτιστὸ καὶ ἔχει μιὰ 
ἀρχή, ἐνῶ ὁ Δημιουργὸς εἶναι ἄπειρος, ἄκτιστος, ἄχρονος. Ἡ κτιστὴ (φυσικὴ) 
ἐνέργεια δρᾶ στὸ σύμπαν ἀπὸ τὴν ἀρχὴ τοῦ σύμπαντος, ἐνῶ, σύμφωνα μὲ 
τὴν Ἀνατολικὴ Χριστιανικὴ Θεολογία [64], οἱ ἄκτιστες ἐνέργειες τοῦ Θεοῦ 
εἶναι αἰώνιες καὶ ἐντὸς τῆς ἀνθρώπινης ἐμπειρίας. Ἡ ἐπιστήμη δὲν ἀσχολεῖται 
μὲ τὶς ἄκτιστες ἐνέργειες ἢ μὲ τὴν οὐσία τοῦ Θεοῦ, διότι δὲν ἀνήκουν στὸν 
χῶρο της. Ἡ ἐπιστήμη ἀσχολεῖται μὲ –καὶ ἀποκαλύπτει– τὶς ἐπιδράσεις καὶ τὰ 
ἀποτελέσματα τῶν δράσεων τῆς κτιστῆς (φυσικῆς) ἐνέργειας.

Ἂς ἀποδεχθοῦμε ἀκόμη, τελικά, ὅτι ἡ κοσμικὴ ἔκρηξη δὲν μπορεῖ νὰ 
ἀντιστραφεῖ· οὔτε μπορεῖ ἡ συνολικὴ ἐνέργεια-ὕλη τοῦ σύμπαντος νὰ 
συγκεντρωθεῖ ξανὰ πίσω στὸ ἀρχικὸ σημεῖο, στὴν ἀρχὴ τοῦ σύμπαντος. 
Ἑπομένως ὅ,τι δημιουργήθηκε δημιουργήθηκε μία καὶ μόνη φορὰ καὶ ἀπὸ 
ἐκεῖνο προῆλθε ὅ,τι ὑπάρχει.

Μὲ βάση τὰ ἀνωτέρω, τὰ προηγούμενα σχήματα ὁλοκληρώνονται ὡς ἑξῆς:

Σχῆμα 5: Ἀπὸ τὴν ἀρχικὴ πηγὴ (τὸν Θεὸ) δημιουργήθηκε ἡ πρωταρχικὴ ἐνέργεια. 
 Ἡ πρωταρχικὴ ἐνέργεια εἶναι ἡ πηγὴ τῶν πρωταρχικῶν πεδίων καὶ δυνάμεων 
 ποὺ διαμόρφωσαν τὸ ἀρχικὸ σύμπαν. Ἔκτοτε ὅλες οἱ ἑκάστοτε μορφὲς  
 ἐνέργειας μέσῳ τῶν φυσικῶν πεδίων καὶ τῶν δυνάμεων ποὺ παράγουν  
 μετασχηματίζουν ἀέναα τὴν ἐνέργεια καὶ ὁδηγοῦν στὴν ἀέναη ἀλλαγὴ καὶ  
 ἐξέλιξη τοῦ σύμπαντος, ὣς τὴ σημερινὴ μορφή του (τὸ σημερινὸ σύμπαν).

4.3 Ἡ ἐπιστημονική, ἡ φιλοσοφικὴ καὶ ἡ χριστιανικὴ θεώρηση

Τὸ ἁπλὸ Σχῆμα 6 ποὺ ἀκολουθεῖ ἐπιχειρεῖ νὰ συνθέσει τὴν ἐπιστημονική, 
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τὴν ἀριστοτελικὴ καὶ τὴ χριστιανικὴ ἄποψη. Στὸ σχῆμα, ἡ ἀρχὴ τοῦ σύμπαντος 
ἀντιστοιχεῖ στὴν κόκκινη γραμμή, ποὺ προσδιορίζεται ὡς τὸ big bang, στὸ 
ὁποῖο ἔφθασε ἡ ἐπιστήμη ἀρχίζοντας ἀπὸ τὸ σημερινὸ σύμπαν (ἀπὸ τὸν 
σημερινὸ κόσμο). Τὸ Ἀκίνητο Πρῶτο Κινοῦν τοῦ Ἀριστοτέλη ὑποδεικνύεται 
μὲ τὸ πράσινο χρῶμα πέρα ἀπὸ τὸ βέλος ποὺ δείχνει πρὸς τὰ ἄνω, πέρα ἀπὸ τὸ 
big bang, στὸ ὁποῖο ἔφθασε ὁ Ἀριστοτέλης ἀρχίζοντας, ὅπως καὶ ἡ ἐπιστήμη, 
ἀπὸ τὸν σημερινὸ κόσμο. Ὁ Δημιουργὸς Θεὸς τοῦ χριστιανισμοῦ σὲ μπλὲ 
χρῶμα εἶναι τοποθετημένος πέρα ἀπὸ τὸ big bang καὶ τὰ βέλη δείχνουν πρὸς 
τὰ κάτω, ἀπὸ τὸν αἰώνιο Θεὸ πρὸς τὸ big bang.

Τὸ Ἀκίνητο Πρῶτο Κινοῦν τοῦ Ἀριστοτέλη βρίσκεται ἐκτὸς τοῦ φυσικοῦ 
κόσμου καὶ δὲν παρεμβαίνει σὲ αὐτόν. Ὁ Δημιουργὸς Θεὸς τοῦ χριστιανισμοῦ 
βρίσκεται αἰωνίως πέραν τοῦ χρόνου· καί, ἐνῶ ὑπερβαίνει τὸν κόσμο, βρίσκεται 
διὰ τῶν ἐνεργειῶν του πάντοτε πανταχοῦ παρὼν σὲ αὐτόν.

Σχῆμα 6: Ἡ ἐπιστημονικὴ (_________ Big Bang), ἡ ἀριστοτελικὴ (Ἀκίνητο Πρῶτο 
Κινοῦν) καὶ ἡ χριστιανικὴ (Αἰώνιος Θεὸς) θεώρηση.

5. Πρὸς τὸ ὅλον – Πέραν τῆς ἐπιστήμης

Ὀρθὰ ἐλέχθη ὅτι ἡ ἔφεση γιὰ γνώση εἶναι ἔμφυτη. Ὡστόσο πρέπει νὰ 
γνωρίζει κανεὶς πόσο καλὰ γνωρίζει αὐτὸ ποὺ γνωρίζει καὶ σὲ τί εἴδους γνώση 
ἀναφέρεται. Τὰ ὅρια τῆς γνώσης δὲν εἶναι ἀπόλυτα καὶ διαφέρουν, ὅπως καὶ 
τὸ περιεχόμενο, ἡ ἀξία καὶ οἱ συνθῆκες κάτω ἀπὸ τὶς ὁποῖες αὐτὴ ἀποκτᾶται. 
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Προφανῶς τὰ δεδομένα τῆς φυσικῆς ἐπιστήμης διαφέρουν ἀπὸ ἐκεῖνα τῆς 
ἱστορίας καὶ τῆς πίστης, ἔχουν ὅμως ἀμφότερα ἀδιαμφισβήτητη ὑπόσταση. 
Εἴτε κινεῖται κανεὶς μέσα στὰ ὅρια τῆς ἐπιστήμης εἴτε κινεῖται πέραν τῆς 
ἐπιστήμης στὸν χῶρο τῆς φιλοσοφίας καὶ τῆς πίστης, ἐπιβάλλεται νὰ γνωρίζει 
πῶς γνωρίζει αὐτὸ ποὺ γνωρίζει, γιατὶ τὸ ποιὸν καὶ ἡ ἀξία τῆς γνώσης του 
ἐξαρτῶνται ἄμεσα ἀπὸ τὴ μέθοδο ποὺ χρησιμοποίησε γιὰ νὰ γνωρίσει: τὴν 
ἀκρίβεια τῶν ἐπιστημονικῶν δεδομένων, τὴ δυνατότητα τῆς πειραματικῆς 
μεθόδου, τὴν ἐγκυρότητα τοῦ μοντέλου, τῶν ὑποθέσεων, τῶν ἐννοιῶν, καὶ τὴ 
μαθηματική, λογική, ἐπαγωγικὴ ἢ τὴν κάθε ἄλλου εἴδους προσέγγιση.

Ὑπάρχουν θεμελιακές, αὐταπόδεικτες καὶ διαχρονικὲς ἀλήθειες ποὺ 
καλὰ γνωρίζουμε, οἱ ὁποῖες βρίσκονται πέραν τοῦ χώρου τῆς ἐπιστήμης καὶ 
πολλὲς φορὲς ἴσως καὶ πέραν τῆς λογικῆς, ἀλήθειες ποὺ δὲν χρειάζονται 
ἐπιστημονικὴ ἀπόδειξη. Ὄψεις τῆς ἀνθρώπινης γνώσης, ἐμπειρίας καὶ ὕπαρξης 
ποὺ καθορίζουν τὸ ποιὸν τῆς ζωῆς· καὶ μιλῶ γιὰ τὶς πανανθρώπινες ἀξίες, τὴν 
ἀξιοπρέπεια, τὴ φιλία, τὴν ἀνταποδοτικότητα, τὴν ἀγάπη καί, ναί, γιὰ τὴν 
πίστη στὸν Θεό. Αὐτὴ ἡ πέραν τῆς ἐπιστήμης γνώση δὲν πληροῖ προφανῶς τὰ 
αὐστηρὰ ἐπιστημονικὰ κριτήρια, δὲν εἶναι ἐπιστήμη, συμπληρώνει ὅμως, κατὰ 
τὴν ἄποψή μου, τὴ γνώση μας ἀπὸ τὴν ἐπιστήμη.

Συνοψίζοντας, ἀποδέχομαι μία ἀρχὴ καὶ ἕναν Δημιουργὸ τοῦ σύμπαντος, 
ὁ ὁποῖος δημιούργησε τὸ σύμπαν «ἐκ τοῦ μηδενός». Ἀπὸ τὴν ἄκτιστη 
ἐνέργεια τοῦ Θεοῦ προῆλθε ἡ πρωταρχικὴ (φυσικὴ) ἐνέργεια στὴν ἀρχὴ τοῦ 
χρόνου, ἀπὸ τὴν ὁποία προέκυψε ὅ,τι ὑλικὸ ὑπάρχει. Τὰ πάντα εἶναι ἑπομένως 
ἐνέργεια: ἄκτιστη ἐνέργεια ποὺ αἰωνίως ὑπάρχει καὶ κτιστὴ (φυσικὴ) ἐνέργεια 
ποὺ ὑπάρχει ἀπὸ τὴν ἀρχὴ τοῦ σύμπαντος.

Τελικά, κυρίες καὶ κύριοι, κλείνω μὲ δύο συμπεράσματα:

1. Ἡ ἐπιστήμη καὶ ὁ χριστιανισμὸς ἀκολουθώντας διαφορετικοὺς δρόμους 
ἔφθασαν στὸ κοινὸ συμπέρασμα ὅτι ὑπῆρξε μία ἀρχὴ τοῦ κόσμου. Στὴν ἀρχή, 
σύμφωνα μὲ τὴν ἐπιστήμη, ὅλα ἦσαν ἄυλη ἐνέργεια.

2. Ἡ ἐπιστήμη, ἡ φιλοσοφία καὶ ὁ χριστιανισμὸς –πάλι ἀκολουθώντας 
διαφορετικοὺς ἀλλὰ συμπληρωματικοὺς δρόμους– ἔφθασαν στὸ κοινὸ 
συμπέρασμα ὅτι, στὴν ἀρχὴ τοῦ σύμπαντος καὶ ἔκτοτε, ἡ ἐνέργεια εἶναι τὸ 
κρίσιμο στοιχεῖο τοῦ φυσικοῦ κόσμου.

Σᾶς εὐχαριστῶ.
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3Η ΔΙΕΘΝΗΣ ΕΚΘΕΣΗ ΒΙΒΛΙΟΥ ΚΥΠΡΟΥ
ΣΤΗΝ ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΗ 

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΑΣ ΚΑΙ ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΥ

Μετά τη μεγάλη επιτυχία που σημείωσαν   η 1η και η 2η «Διεθνής 
Έκθεση Βιβλίου Κύπρου», καθιερώθηκε ως θεσμός από την 
Ιερά Μητρόπολη Κωνσταντίας – Αμμοχώστου η ανά διετία 

διοργάνωσή της. Έτσι τον Νοέμβριο διοργανώθηκε  η  «3η  Διεθνής Έκθεση 
Βιβλίου Κύπρου» στην πλατεία της Μητροπόλεως στο Παραλίμνι.  Η Έκθεση  
εγκαινιάστηκε  στις 2 και  τελείωσε στις 9 Νοεμβρίου 2014. 

Η Διεθνής αυτή Έκθεση τελούσε υπό την αιγίδα του Εξοχότατου 
Προέδρου της Κυπριακής Δημοκρατίας κ. Νίκoυ Αναστασιάδη και του 
Μακαριωτάτου Αρχιεπισκόπου Κύπρου κ.κ. Χρυσοστόμου και είχε ως θέμα: 
«40 χρόνια κατοχής. Δεν Ξεχνώ». Η Έκθεση ήταν αφιερωμένη στη θλιβερή 
επέτειο τής συμπλήρωσης 40 χρόνων από την τουρκική εισβολή του 1974. 
Τα Εγκαίνια της Έκθεσης τέλεσε ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, μετά τη Θεία 
Λειτουργία της Κυριακής, στις  2 Νοεμβρίου, 2014  στις 10.30 π. μ. 

Στην Έκθεση συμμετείχαν εκδοτικοί οίκοι και βιβλιοπωλεία από την 
Κύπρο και το εξωτερικό. Στα πλαίσια της Έκθεσης  πραγματοποιήθηκαν 
αρκετές εκδηλώσεις, όπως διαλέξεις, ομιλίες για μαθητές, προβολές, ημερίδες, 
παρουσιάσεις νέων βιβλίων, πολιτιστικές και καλλιτεχνικές εκδηλώσεις.

Στην τελετή των Εγκαινίων, όπως και στην προηγηθείσα Θεία Λειτουργία, 
παρευρέθη, ως εκπρόσωπος τού Αρχιεπισκόπου Κύπρου,  και ο Επίσκοπος 
Μεσαορίας κύριος Γρηγόριος,  ο οποίος  ανέγνωσε τον πιο κάτω χαιρετισμό.

«Με ιδιαίτερη χαρά και συγκίνηση ευρίσκομαι ανάμεσά σας, σε τόπο 
ιερό και αγαπημένο, που με συνδέει με τις χαρές και τις λύπες σας, εσάς, τα 
προσφιλή μου πρόσωπα.

  Η πρόσκληση του Πανιερωτάτου Μητροπολίτου Κωνσταντίας και 
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Αμμοχώστου να συμμετάσχω στην ιερά Σύναξη, τη θεία Λειτουργία, καθώς 
και  η υπόδειξη του Μακαριωτάτου Αρχιεπισκόπου μας να τον εκπροσωπήσω 
στα εγκαίνια της 3ης Διεθνούς Έκθεσης Βιβλίου Κύπρου, με θέμα «40 χρόνια 
κατοχής- Δεν ξεχνώ», μού προσέφεραν αυτή την ευλογία να είμαι μαζί σας, 
Πανιερώτατε άγιε Κωνσταντίας. Ο Μακαριώτατος Αρχιεπίσκοπός μας σας 
συγχαίρει για τις ποιμαντοδιδακτικές σας πρωτοβουλίες και τις εν γένει 
δράσεις που αναπτύσσετε, μέσα στα πλαίσια της λατρευτικής, θρησκευτικής 
και ευρύτερα κοινωνικής και πολιτιστικής ενημέρωσης και μόρφωσης του 
ποιμνίου σας, του λαού της Θεοσώστου Μητροπολιτικής Περιφέρειας 
Κωνσταντίας και Αμμοχώστου. Επίσης, ο Προκαθήμενος της Εκκλησίας μας 
ευλογεί τον κλήρο και το λαό και προσεύχεται πατρικά για την πρόοδο και 
την προκοπή όλων.

 Είναι γεγονός αδιαμφισβήτητο ότι η διεύρυνση της Ιεραρχίας της Ιεράς 
Συνόδου της καθ’ ημάς Αγιωτάτης Αποστολικής Εκκλησίας της Κύπρου, 
όραμα που μετατράπηκε σε ιστορική πραγματικότητα από το Μακαριώτατο 
Προκαθήμενό μας, όπου η Χάρις του Παναγίου Πνεύματος ανέδειξε νέες 
Μητροπολιτικές περιφέρειες, παρέσχε τη δυνατότητα σε καταξιωμένους 
Ιεράρχες να εργάζονται νυχθημερόν με πίστη, αγάπη και επιμονή στον 
πνευματικό αμπελώνα του Κυρίου.  Υποδειγματικό παράδειγμα πνευματικής 
καρποφορίας αποτελεί η Ιερά Μητρόπολις Κωνσταντίας και Αμμοχώστου. Η 
αγαστή συνεργασία όλων των Μελών της Ιεραρχίας μας, με την εμπνευσμένη 
ηγεσία και την πατρική αγάπη του Μακαριωτάτου Αρχιεπισκόπου Κύπρου κ. 
κ. Χρυσοστόμου, δημιούργησε τα τελευταία οκτώ έτη μια αναζωογονημένη 
εικόνα της Εκκλησίας του Αποστόλου Βαρνάβα, και προς τα έσω και προς τα 
έξω, πανορθόδοξα και παγχριστιανικά. Η επέκταση αυτή έδωσε νέα πνοή και 
νέες προοπτικές για κάθε εκκλησιαστική περιφέρεια.

 Σήμερα, με τη Χάριν του Θεού, συναχθήκαμε επί τω αυτώ και τελέσαμε 
την αναίμακτο θυσία. Σήμερα, με τη δική σας εμπνευσμένη καθοδήγηση, 
Πανιερώτατε και πολυσέβαστέ μου Μητροπολίτη Κωνσταντίας και 
Αμμοχώστου,   εγκαινιάζουμε την   3η Διεθνή Έκθεση Βιβλίου Κύπρου, 
με θέμα «40 χρόνια κατοχής- Δεν ξεχνώ». Συγχαίρουμε όλους τους 
συντελεστές. Επαινούμε την προσπάθεια και ευχαριστούμε τους εθελοντές 
που προστρέχουν στο έργο της Εκκλησίας. Ιδιαίτερα ευχαριστούμε τους 
νέους ανθρώπους, που δραστηριοποιούνται και προσφέρουν στο πολύτιμο 
έργο της Εκκλησίας μας, με ενθουσιασμό και ανιδιοτελή αγάπη για την 
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Εκκλησία και την ημικατεχόμενη Μητροπολιτική Περιφέρεια Κωνσταντίας 
και Αμμοχώστου. Καλή επιτυχία στην Έκθεση και τα δρώμενα που 
περιλαμβάνονται από σήμερα, 2 έως 9 Νοεμβρίου 2014. Καλή επιστροφή, με 
ελευθερία, στη γη που μας γέννησε, στην Αμμόχωστο, στην Κερύνεια, στου 
Μόρφου, στην Καρπασία και τον όμορφο κάμπο της Μεσαορίας.

Σας ευχαριστώ».

Η Σύνταξη τού περιοδικού μας  «ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΒΑΡΝΑΒΑΣ» συγχαίρει 
επίσης θερμά τις πρωτοβουλίες τού Μητροπολίτη Κωνσταντίας και 
Αμμοχώστου για την ανά διετία  διοργάνωση  έκθεση βιβλίου,  με τίτλο 
«Διεθνής Έκθεση Βιβλίου Κύπρου» και ολοψύχως τόσο στον ίδιο όσο και 
στους εκλεκτούς συνεργάτες του κάθε επιτυχία στους υψηλούς και ευγενικούς  
τους στόχους. 

 

Χειρόγραφος κώδικας των ιερών προσκυνημάτων των Ιεροσολύμων και της Παλαιστίνης.
Βυζαντινό και Χριστιανικό Μουσείο, Αθήνα.



ΑΡΧΙΕΡΑΤΙΚΗ ΘΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ
ΜΕΤΑ ΑΠΟ 40 ΧΡΟΝΙΑ

ΣΤΟΝ KATEXOMENO ΙΕΡΟ ΝΑΟ
ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΣΥΡΙΑΝΟΧΩΡΙΟΥ

ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ ΧΑΤΖΗΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ,  
ΒΥΖΑΝΤΙΝΟΛΟΓΟΥ, 

 ΥΠΕΥΘΥΝΟΥ ΓΙΑ ΜΝΗΜΕΙΑ ΤΗΣ ΙΕΡΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ ΜΟΡΦΟΥ

Ο καταπράσινος κάμπος τής Μόρφου είναι όμορφος!  Μά το πιο 
όμορφο και θελκτικό  μέρος αυτού τού κάμπου είναι το Δυτικό. Αυτό 
που βρίσκεται «παρὰ θῖν’ ἁλὸς».  Εκεί  απλώνεται το Συριανοχώρι! 

Γιατί εκεί σμίγει το πράσινο φύλλωμα τής πορτοκαλιάς με το γαλάζιο κύμα 
τού γιαλού! Εκεί αδελφώνεται και ευωδιάζει ο μοσχομύριστος αγέρας των 
λεμονανθών με το ζωογόνο ιώδιο της αενάως πολυκυματούσας  θάλασσας! 

Στο κέντρο τού χωριού υψώνεται μυσταγωγική η  εκκλησία τού 
χωριού, του Αγίου Νικολάου. Τού Προστάτη των θαλασσινών μας.  Εκεί οι 
Συριανοχωρίτες τελούσαν τα θρησκευτικά τους Μυστήρια! Εκεί ήταν ο χώρος 
της κάθε τους λύπης και  χαράς. Μέχρι την αποφράδα ημέρα τής εισβολής. 
Έκτοτε ο  Αττίλας έκοψε στα δυο το δύσμοιρο κορμί της θαλασσοφίλητης 
Κύπρου μας.

« Και μονομιάς ακούστηκε το «γενηθήτω Σκότος».

Κι’ οι άνθρωποι της φλόγας καταντήσανε

οι δορυφόροι ενός ήλιου πεθαμένου..

Κι’ όλο γυρίζανε, γυρίζανε, γυρίζανε

στην κεκτημένη τους ταχύτητα πιστοί
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με μια νεκρόφιλη λατρεία για το χτες

τον ήλιο ενταφιάζοντας μέσα στην ψυχή τους

και με το σάβανο τής στάχτης του σημαία»

Εκατοντάδες χιλιάδες ψυχές με μάτια βουρκωμένα από ανείπωτο πόνο 
διώχτηκαν βάναυσα απ’ τα αγαπημένα τους μέρη! Με άφατη οδύνη ψυχής 
εγκατέλειψαν τις αιωνόβιες ρίζες τους, για να αποφύγουν το μίασμα τής 
ατιμίας! Έφυγαν για να διατηρήσουν άθικτη την τιμή και την αξιοπρέπειά 
τους!  Ανάμεσα στις χιλιάδες αυτές και οι κάτοικοι τού Συριανοχωρίου. 

Έκτοτε με τα μάτια της ψυχής στραμμένα προς το αγαπημένο τους 
χωριό, πρόσμεναν την ώρα του γυρισμού ή έστω μιας Θείας Λειτουργίας. Να  
ξαναδούν το χωριό τους, να αναβιώσουν μνήμες, να ξαναδούν πρόσωπα που 
μάς έφυγαν, που θυσιάστηκαν για την πατρίδα, που ακόμα είναι αγνοούμενοι. 
Χρόνο με τον χρόνο το όνειρο φαινόταν... να μένει όνειρο. 

Και όμως. Να που ξημέρωσε η ευλογημένη μέρα της γιορτής τού αγίου 
Νικολάου (6 Δεκεμβρίου 2014). Και οι Τούρκοι μάς «έδωσαν» την πολυπόθητη 
άδεια να λειτουργήσουμε στην ανακαινισθείσα εκκλησιά μας την επομένη, 7η 
Δεκεμβρίου, που ήταν Κυριακή. 

Από ενωρίς το πρωί οι κάτοικοι του Συριανοχωρίου και οι πιστοί από 
όλη την ελεύθερη Κύπρο πέρασαν τα οδοφράγματα και προσήλθαν   στην 
εκκλησία του Αγίου Νικολάου, για να παρακολουθήσουν με πόθο και  
κατάνυξη τη Θεία Λειτουργία.           

Η Εκκλησιαστική Επιτροπή και το Κοινοτικό Συμβούλιο Συριανοχωρίου 
σε συνεννόηση με τον Μητροπολίτη Μόρφου κύριο Νεόφυτο και τους 
συνεργάτες του, κατόρθωσαν σε σύντομο χρονικό διάστημα να οργανώσουν  
τα απαραίτητα για τη λειτουργία του ναού και την ενημέρωση του κόσμου, 
ώστε να προσέλθει στη Θεία Λειτουργία.

Στο κενό από εικόνες εικονοστάσιο τοποθετήθηκαν νέες δεσποτικές 
εικόνες του Χριστού, της Παναγίας της Οδηγήτριας, των αγίων Αυξιβίου, 
πρώτου επισκόπου Σόλων, Ιωάννου Προδρόμου, Γεωργίου και Αρχαγγέλου 
Μιχαήλ. Στο επιστύλιο τοποθετήθηκαν εικόνες του Δωδεκάορτου.  Στο παλιό 
προσκυνητάρι-θρονί στο νότιο τοίχο τοποθετήθηκε στην πρότερη θέση της η 



702 ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ ΧΑΤΖΗΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ

εικόνα του πολιούχου αγίου Νικολάου.

Περιμετρικά τοποθετήθηκαν  νέοι σκάμνοι, τους οποίους δώρισε στον 
ναό ο Πανιερώτατος Μητροπολίτης Κύκκου και Τηλλυρίας κ. Νικηφόρος. 
Ο ναός ανέκτησε, όσο γινόταν και κάτω από τις παρούσες  συνθήκες, κάτι 
από την παλιά του αίγλη!

Στο κέντρο του ναού μεταφέρθηκε για προσκύνημα εικόνα του αγίου 
Νικολάου, λαμπρό δείγμα αναγεννησιακής ζωγραφικής των αρχών του 20ού 
αιώνα, κειμήλιο από τον κατεχόμενο Άγιο Νικόλαο Σολέας.

Ο Πανιερώτατος Μητροπολίτης Μόρφου κύριος Νεόφυτος τέλεσε 
τη Θεία Λειτουργία βοηθούμενος από τους πατέρες, Οικονόμο Κυριακό 
Παπαγιάννη και Ανδρέα Φιλίππου και τους διακόνους Παντελεήμονα και 
Φοίβο.

Η προσέλευση των πιστών και ιδιαίτερα πολλών μητέρων με τα  παιδιά 
τους στο ιερό Μυστήριο της Θείας Ευχαριστίας ήταν άκρως συγκινητική. 
Ήθελαν να ξανακοινωνήσουν στον ίδιο χώρο, όπου οι ίδιες κοινωνούσαν 
ως μικρά κοριτσάκια. Ήθελαν με τον τρόπο αυτό να εκφράσουν την 
ευγνωμοσύνη τους προς τον Κύριο για τη μεγάλη Του δωρεάν. Ήταν το πιο 
έμπρακτο μάθημα θρησκευτικής και εθνικής αγωγής που μπορούσαν να 
προσφέρουν στα παιδιά τους.

Μετά το πέρας της Θείας Λειτουργίας διαβάστηκαν τα κόλλυβα του 
αγίου Νικολάου και τελέστηκαν τα μνημόσυνα όλων των αποβιωσάντων 
Συριανοχωριτών, κληρικών και λαϊκών. 

Πολύ  μεγάλη συγκίνηση  και πόνο νιώσαμε όλοι μας όταν, κατανυκτικά, 
ακούονταν τα ονόματα των πεσόντων και αγνοουμένων μας, των ιερέων, 
επιτρόπων και κοινοταρχών της κοινότητας.

Ακολούθησε η λιτανεία της θαυματουργού εικόνας του αγίου Νικολάου 
πέριξ του ναού. Οι πιστοί στη συνέχεια πέρασαν κάτω από την εικόνα  και 
έλαβαν την ευλογία του αγίου.

Στη συνέχεια παραθέτουμε την ομιλία του Πανιερωτάτου Μητροπολίτου 
Μόρφου κυρίου Νεοφύτου, στην οποία επισημαίνει κυρίως το χρέος όλων 
των πιστών να παραμείνουμε στερρώς ενωμένοι με τις χριστιανικές μας ρίζες 
και να ταυτίσουμε τη ζωή μας με το θέλημα του Θεού «καὶ  νὰ ἐργασθοῦμεν 
εἰρηνικά, ἐν μετανοίᾳ, ἐν ταπεινώσει, ἐν σιωπῇ» προκειμένου να ανατείλει 
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και πάλιν η ελευθερία στο δύσμοιρο νησί μας:

«Μας αξιώνει ο Θεός, αγαπητοί μου πατέρες και αδελφοί, αυτή την 
ευλογημένη ημέρα και ώρα, να λειτουργήσουμε σ᾽ αυτό τον ιερό ναό του εν 
αγίοις πατρός ημών Νικολάου, του μεγάλου θαυματουργού, αγίου της Μικράς 
Ασίας και πάσης της οικουμενικής Εκκλησίας, εδώ στην ιστορική κοινότητα 
του Συριανοχωρίου.

Και τούτο, σαράντα ολόκληρους χρόνους μετά που εξήλθαμε, νέοι τότε, 
από τις πατρογονικές μας κοινότητες κατά τα τραγικά γεγονότα του 1974∙ 
και τώρα επανερχόμεθα -τώρα προσωρινά και ύστερα μόνιμα-, ηλικιωμένοι 
ήδη οι πλείστοι εξ ημών.

Και χαίρομαι, που μεταφέρατε μαζί σας και τα τέκνα και τα έκγονά 
σας, για να γνωρίσουν και τούτα τους τόπους, απ᾽ όπου κατάγονται και εξ 
ών ελήφθησαν. Κι ακόμη χαίρομαι, που ο ναός τούτος του Αγίου Νικολάου 
Συριανοχωρίου από μόνος του είναι ένα σύμβολο τού τί μέλλει γενέσθαι 
για ολόκληρη την Κύπρο.

Αλλά, ακούστε παρακαλώ, για να γνωρίζετε, το τί βρήκαμε εδώ πριν 
μερικά χρόνια, όταν πρωτοάνοιξαν τα σύνορα και  ερχόμεθα, ταπεινοί 
προσκυνητές και ευέλπιδες της ελευθερίας, νοσταλγοί σ᾽ αυτή την 
εσταυρωμένη γη. Βρήκαμε τον ναό αυτό να είναι ένα εγκαταλελειμμένο 
τέμενος. Η καμάρα του Ιερού Βήματος, επάνω από την αγία Τράπεζα, ήταν 
έτοιμη να καταρρεύσει. Πόσο είχαμε λυπηθεί για την κατάσταση τη στατική 
του ναού, και πόσο είχαμε απελπισθεί για το μέλλον του! Αλλά, γι᾽ αυτό και 
τον αγαπήσαμε ιδιαίτερα, και μάλιστα οι δύο ιερείς αυτοί, που είναι σήμερα 
μαζί μας και συλλειτουργήσαμε, ο π. Κυριακός και ο π. Ανδρέας, οι οποίοι, 
ομολογώ, αγάπησαν τον ναό αυτό περισσότερο από κάθε Συριανοχωρίτη! Και 
περνούσαν από εδώ τακτικά αυτοί οι πατέρες και έβλεπαν την κατάσταση και 
μου έλεγαν: «Δεσπότη μου, το κλειδί της καμάρας του Ιερού είναι έτοιμο να 
πέσει! Οι σημερινοί κάτοικοι του χωριού εγκατέλειψαν τον ναό, φοβούμενοι 
ότι θα καταρρεύσει από στιγμή  σε στιγμή και θα γίνει σωρός ερειπίων!

Αλλά, «ἄλλαι μὲν βουλαὶ ἀνθρώπων, ἄλλα δὲ Θεὸς κελεύει»! Ο Θεός 
θέλει  την Ανάσταση του τόπου Του. Εμείς είναι που δεν μάθαμε ακόμα το 
πώς εργάζεται το ‘κλειδί’ της Αναστάσεως.

Τότε λοιπόν, μέσα στην άφατη εκείνη θλίψη μας, που βλέπαμε τον 
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ναό του Αγίου Νικολάου έτοιμο προς κατάρρευση, είπαμε στους ιερείς μας 
αυτούς: «Σάς παρακαλώ, αυτά τα λείψανα που έθεσε το 1963 ο μακαριστός 
Μητροπολίτης Κυρηνείας Κυπριανός, όταν τέλεσε τα εγκαίνια του ναού 
εδώ στο Συριανοχώρι, να έλθετε κάποια μέρα να τα πάρετε. Δεν είναι καλό, 
όταν θα καταρρεύσει ο ναός να καταπλακωθούν και τα λείψανα αυτά των 
αγίων. Δεν πρέπει να πληρώσουν οι άγιοι για τις δικές μας αμαρτίες!» Και 
ήλθε, θυμάμαι, ο πατήρ Ανδρέας, ο εξ ευωνύμων μου τώρα ευρισκόμενος, 
και αφαίρεσε την ειδική λειψανοθήκη, που ήταν στην αγία Τράπεζα, και 
που περιείχε τα μαρτυρικά λείψανα μαζί με το άγιο Μύρο, τα οποία είχε 
τοποθετήσει ο Κυρήνειας Κυπριανός το 1963. Και μου έφερε τη λειψανοθήκη 
αυτή ένα βράδυ που εξομολογούσα, εκεί, που μας έχει οδηγήσει η προσφυγιά, 
στην Ευρύχου. Χτύπησε την πόρτα ο π. Ανδρέας και, όπως εισήλθε, γέμισε 
το δωμάτιο άρωμα, ωραίο άρωμα, υπερκόσμιο άρωμα! Του λέω τότε: «Πάτερ 
Ανδρέα, εσύ δεν βάζεις ποτέ κολώνιες! Έβαλες σήμερα;» Και μου απαντά: 
«Μά, δεν είμαι εγώ που ευωδιάζω, Πανιερώτατε! Είναι αυτά, που μας είπες να 
πάμε να φέρουμε από το Συριανοχώρι!» Τί συνέβηκε; Τα λείψανα των αγίων 
μαρτύρων, που, όπως είπαμε, είχε θέσει στα εγκαίνια του ναού αυτού το 1963 
ο Κυρηνείας Κυπριανός μαζί και το άγιο Μύρο ήταν που ανέπεμπαν την 
έντονη εκείνη ευωδία, σαν να εγκαινιάσθηκε η εκκλησία εκείνη την ημέρα, 
που αφαιρέθηκε η λειψανοθήκη. Όταν το είδα αυτό, είπα στον π. Ανδρέα: 
«Δεν θα καταρρεύσει, πάτερ μου, ο ναός του Αγίου Νικολάου. Αφού οι άγιοί 
μας είναι τόσο ζωντανοί και, παρόλα τα πολλά μας λάθη και τις πολλές 
αμαρτίες και Ελλήνων και Τούρκων, δίνουν αυτή την πνευματική πληροφορία 
σ᾽ εμάς τους ελαχίστους, κάτι θα οικονομήσει ο Θεός και για τον ναό του 
Συριανοχωρίου!»

Στο μεταξύ, απαρτίσθηκε η Δικοινοτική Τεχνική Επιτροπή για τη 
συντήρηση των μνημείων πολιτισμού αμφοτέρων των μερών, με προϊστάμενο 
εκ μέρους των Ελληνοκυπρίων τον εκ Μόρφου κ. Τάκη Χατζηδημητρίου, 
άνθρωπο του πολιτισμού και της ειρήνης. Και, χάριτι Θεού, η αγωνία και 
η προσευχή μας ευοδώθηκαν! Ο ναός αυτός, που βρισκόμαστε σήμερα, με τις 
συντονισμένες εργασίες της Επιτροπής που αναφέραμε, έχει, όπως βλέπετε, 
ανακαινισθεί εκ βάθρων. 

Το λαμπρό τούτο έργο αποτελεί υλοποίηση ενός από τα πρώτα σχετικά 
προγράμματα ανακαίνισης μνημείων μας στη βορειοδυτική Κύπρο, μαζί και 
με ένα άλλο πρόγραμμα, που υλοποιήθηκε στην Κοντέα, και ανακαινίσθηκε 
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παρόμοια και ο εκεί ναός του Αγίου Χαραλάμπους. Δεν κατέρρευσε λοιπόν 
τελικά ο ναός του Συριανοχωρίου. Η καμάρα του Ιερού Βήματος είναι στη 
θέση της και τα ιερά λείψανα αναμένουν τη μονιμότητα της εδώ παρουσίας 
μας, για να εγκατασταθούν και πάλιν εδώ που ανήκουν, στο Συριανοχώρι. 
Αλλ᾽ αυτή η μονιμότητα εξαρτάται από τη μετάνοιά μας και όχι από την 
υποκρισία μας! Το πόσο σύντομα ή αργά θα επέλθει εξαρτάται από εμάς. 
Από κανέναν άλλο. Οι άγιοι τον τόπο τους τον θέλουν, θέλουν τις Θείες 
Λειτουργίες στον τόπο τους. Έτσι κι εμείς! Αυτό, που συμβαίνει αγαπητοί 
μου εδώ, είναι ένα προοίμιο, του τι μέλλει γενέσθαι στα αμέσως επόμενα 
χρόνια. Αυτό, που ζούμε σήμερα εδώ, προοιωνίζεται  την  εικόνα της 
αυριανής Κύπρου! Δεν έχουν τα σχέδιά τους μόνο οι άνθρωποι. Έχει και 
ο Θεός τα σχέδιά Του, όπως τα προφήτεψαν οι άνθρωποι του γένους μας. 
Και ξέρουμε, ότι αυτά τα σχέδια, βήμα προς βήμα, αργά-αργά, εφαρμόζονται. 
Και θα ωφελήσουν όλους: Και Έλληνες και Τούρκους και Μαρωνίτες και 
Λατίνους. Όλους θα ωφελήσουν αυτά τα θεϊκά σχέδια. Εκεί, που αποτυγχάνει 
ο άνθρωπος, έρχεται ο Θεός και συνεισφέρει τη δική Του πρόταση. Και το 
σχέδιο του Θεού δεν έχει λάθη.

Αυτές τις Λειτουργίες που κάνουμε, είναι πολύ καλά να τις τελούμε εν 
ειρήνη, εν προσευχή, εν σιωπή. Είναι πολύ σημαντικές, γιατί κάθε Λειτουργία 
έχει ένα διπλό χαρακτήρα. Έχει τον εσχατολογικό χαρακτήρα της 
ευλογημένης Βασιλείας του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, 
δηλαδή της Δευτέρας Παρουσίας του Χριστού, που στη Λειτουργία γευόμεθα 
από τώρα, καθώς και ένα δεύτερο χαρακτήρα: το ότι κοινωνούμε, όσοι 
έχουμε προετοιμαστεί, το αναστημένο Σώμα Αυτού, που νίκησε τον 
θάνατο, που νίκησε την αμαρτία. Και ο μόνος που νίκησε τον θάνατο είναι 
Αυτός, που είναι αυτοζωΐα, η όντως Ζωή, ο Σωτήρας Χριστός.

Είναι αλήθεια, όταν ερχόμαστε στην εσταυρωμένη γη των πατέρων μας, 
αισθανόμαστε και πίκρα, καθώς ξυπνούν μνήμες παλαιές, συναισθήματα 
και βιώματα περασμένα, τα οποία μας οδηγούν σε ποικίλες σκέψεις και 
ποικίλους λογισμούς. Ο μόνος τόπος, όπου η καρδία δεν αγριεύει αλλά 
ημερεύει και αναπολεί, όχι μόνον τα παρελθόντα, αλλά και τα μελλούμενα, 
είναι η Θεία Λειτουργία. Γι’ αυτό, παρακαλώ, όταν θα έρχεσθε σ’ αυτές 
τις Λειτουργίες, να έρχεσθε  με νηστεία, με πολλή προσευχή, με πολλή 
προσοχή, με πολλή εσωτερική μετάνοια και να μνημονεύετε και μέσα σας 
τα ονόματα των ανθρώπων σας, που δεν έφθασαν να δουν αυτή την ώρα. 
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Πόσοι Συριανοχωρίτες, πόσοι πρόσφυγες θα ήθελαν να είναι σήμερα εδώ; 
Ενθυμούμαι καλώς τον μακαριστό Πρεσβύτερό μας Στυλιανό, με το γλυκύ 
του χαμόγελο, που διακόνησε πριν την προσφυγιά εδώ στον Άγιο Νικόλαο 
και ύστερα στην Παναγία του Άρακα. Σήμερα δεν ήταν εδώ;  Βεβαίως και 
ήταν εδώ! Τον μνημονεύσαμε πάλιν και πολλάκις. Και στην καρδία μας και με 
το στόμα μας, κι εμείς και τα παιδιά του και όλοι εσείς, που τον αγαπήσατε. 
Και τον κάθε κοινοτάρχη του Συριανοχωρίου και τον κάθε ήρωά σας και τον 
κάθε αγνοούμενό σας και τον κάθε γονιό σας, που θα ήθελε σήμερα να είναι 
εδώ. Και είναι εδώ! Εμάς αξίωσε ο Θεός, να έχουμε ένα επιπλέον προνόμιο: Να 
είμεθα και «σωματικῷ τῷ τρόπῳ» παρόντες εδώ. Αυτά είναι δώρα Θεού. Είναι 
μικρά, φαίνονται μικρά, αλλά ο Θεός, ξέρετε, μας δίνει πρώτα ένα μικρό δώρο, 
για να δει πόσο άξιοι είμαστε να το διαχειριστούμε. Και ύστερα, όταν ιδεί την 
ορθή μας ανταπόκριση και την ταπεινότητά μας, μας δίδει και τα μεγάλα δώρα. 
Αυτό, που τώρα βλέπετε, να λειτουργούνται τόσοι ναοί στην εσταυρωμένη 
μας γη, είναι μικρά-μικρά δωράκια. Θα έρθει και το μεγάλο δώρο. Αλλά θέλει 
και εμείς να εργασθούμε ειρηνικά, εν μετανοία, εν ταπεινώσει, εν σιωπή. 
Να μη χρησιμοποιήσουμε την εσταυρωμένη γη για τη δόξα μας. Τα έκαναν 
οι παλαιότεροι  και δεν ευδοκίμησαν τα οράματά τους. Εμείς να εργασθούμε 
αλλιώτικα: Ορθόδοξα, Ανατολικά, όπως οι πολύ παλαιότεροι Κύπριοι, που 
κράτησαν τη γη τους, σε συνθήκες πολύ δυσκολότερες από τις σημερινές, σε 
άφατες σκλαβιές και όμως τίποτε δεν τους εμπόδισε στο να παραμείνουν στη 
γη των πατέρων τους.

Το Συριανοχώρι είναι ένα από τα πλέον ιστορικά χωριά της 
Μητροπόλεως Μόρφου. Εδώ κατοικούσαν οι Ακρίτες, τους οποίους έφεραν 
οι τότε Αυτοκράτορες από τα μέρη της Συρίας. Κι αυτοί οι Σύριοι, οι Συριάνοι 
(απ᾽ όπου και το όνομα του χωριού αυτού, Συριανοχώρι), ήταν Ρωμηοί, 
Ορθόδοξοι στο θρήσκευμα. Κι αυτοί οι άνθρωποι του Θεού κράτησαν αυτό 
τον τόπο, τον λειτούργησαν πάλιν και πολλάκις.

Θυμάμαι πριν δέκα χρόνια, όταν πρωτοάρχισα να έρχομαι στην 
εσταυρωμένη μας γη, ακριβώς εκεί που είναι τώρα οι λαμπάδες που ανάβουν, 
υπήρχαν αρχαίοι μαρμάρινοι κίονες. Και τούτο αδιάψευστα μαρτυρεί, πως 
ο σημερινός ναός δεν είναι ο αρχικός. Αυτός είναι ο τελευταίος χρονολογικά 
ναός. Προϋπήρξαν όμως άλλοι ναοί, άγνωστο σε πόσες φάσεις, που 
σήμερα είναι κάτω από τα θεμέλια αυτού του ναού. Οι κίονες λοιπόν αυτοί 
μαρτυρούσαν την αρχαιότητα αυτού του τόπου, του Συριανοχωρίου. Του 
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τόπου με τα αρτεσιανά νερά, του τόπου, που ο μόχθος των ανθρώπων και 
όλης της  περιφέρειας του Μόρφου, από ένα ερημότοπο, που ήταν μέχρι το 
1950, τον μεταμόρφωσαν σ᾽ αυτό τον πράσινο κάμπο, που σήμερα άλλοι 
νέμονται...

Όλα αυτά, αγαπητοί μου, έρχονται στις μνήμες μας. Κανείς δεν μπορεί να 
τα διαγράψει και κανείς δεν μπορεί να πάρει τη δική μας μνήμη. Αρκεί εμείς να 
έχουμε μετοχή θυσιαστική στο θαύμα της Θείας Λειτουργίας. Γιατί; Γιατί στη 
Λειτουργία, σας είπα, κοινωνούμε ένα Θεό, που νίκησε τον θάνατο. Κι όταν 
πιστεύουμε σ᾽ έναν τέτοιο Θεό, έχουμε να φοβηθούμε τίποτα; Τίποτα! Άλλοι 
έχουν να φοβούνται. Εμάς η δική μας πίστη είναι η πίστη της Αναστάσεως. 
Κανείς δεν μπορεί να κλέψει το όραμα της Αναστάσεως, και του Χριστού 
μας και του εαυτού μας και του τόπου μας. Αρκεί αυτό το όραμα να το 
ζούμε από τώρα μέσα σε κάθε Θεία Λειτουργία.

Και κάτι τελευταίο. Στην αρχή της σημερινής Θείας Λειτουργίας ήρθαν 
μέσα στο Ιερό Βήμα τρία παιδιά. Τον ένα τον ξέρω. Είναι Μορφίτης στη 
καταγωγή. Τους άλλους δύο, πρώτη φορά τους είδα. «Από πού είστε παιδιά;», 
τους ρώτησα. Και χάρηκα που μου απάντησαν και οι δύο, ότι είναι από το 
Συριανοχώρι. Μικρά παιδιά του δημοτικού, που δεν γεννήθηκαν εδώ. Όμως 
έχουν ταυτότητα! Και έχουν ταυτότητα, γιατί τους την έδωσαν οι γονείς 
τους, οι παππούδες τους, η μητέρα τους, ο πατέρας τους. Έτσι κι εσείς όλοι 
σας: Να μεγαλώσετε ανθρώπους με Ορθόδοξη, Ελληνική, Συριανοχωρίτικη 
ταυτότητα. Και τότε θα έχετε μέλλον και εδώ, όπως το θέλει ο Θεός.

Ευχαριστούμε ιδιαίτερα τον πατέρα Κυριακό, που πολύ κοπίασε για να 
υπάρχει σήμερα αυτή η ευπρέπεια, μαζί με τους καλούς Επιτρόπους και τον 
εκλεκτό Κοινοτάρχη σας. Να γνωρίζετε, ότι θα υπάρχει κλειδί του ναού, που 
θα το έχει ο Τουρκοκύπριος σήμερα κοινοτάρχης, και όσοι θα θέλετε στο 
μέλλον, μπορείτε να έρχεστε, να ζητάτε το κλειδί, να ανοίγετε, να προσκυνάτε. 
Θα υπάρχει καντήλι, το οποίο θα μπορείτε να το ανάβετε και οι εικόνες, που, 
όπως είναι σήμερα, θα παραμείνουν εδώ. Άρα ο ναός τούτος θα είναι ο τόπος, 
που θα ανανεώνεται η πίστη  και η ελπίδα.

Ευχαριστούμε, και ο Θεός να δώσει ό,τι καλύτερο!».
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ΜΕΤΑ ΑΠΟ 40 ΟΛΟΚΛΗΡΑ ΧΡΟΝΙΑ! 

Η ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΣΥΡΙΑΝΟΧΩΡΙΟΥ, ΣΤΗΝ ΟΠΟΙΑ 

ΤΕΛΕΣΤΗΚΕ ΘΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΤΙΣ 7 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014, ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΥ 

ΤΟΥ ΠΑΝΙΕΡΩΤΑΤΟΥ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗ ΜΟΡΦΟΥ ΚΥΡΙΟΥ ΝΕΟΦΥΤΟΥ.

 

Η ΗΜΕΡΑ ΗΤΑΝ ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΚΑΙ Η ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΗ ΣΥΓΚΙΝΗΣΗ ΜΕΓΑΛΗ! 

ΕΥΧΟΜΑΣΤΕ ΟΛΟΨΥΧΑ, ΟΠΩΣ ΣΥΝΤΟΜΑ ΤΕΛΕΣΟΥΜΕ ΚΑΙ ΠΑΛΙΝ  

ΤΗ ΘΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΕ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ.



ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΣ
ΤΟΥ ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΟΥ ΚΥΠΡΟΥ

ΚΥΡΙΟΥ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΥ Β΄
ΣΤΗΝ ΕΤΗΣΙΑ ΑΠΟΝΟΜΗ ΒΡΑΒΕΙΩΝ

ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ ΟΜΙΛΟΥ
ΚΥΠΡΙΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ

a

Μακαριώτατε Αρχιεπίσκοπε Αθηνών και πάσης Ελλάδος κύριε 
Ιερώνυμε, 

Κύριοι Επίσημοι, Έντιμε Κύριε Πρόεδρε τού ΕΠΟΚ  και λοιπά 
Μέλη αυτού, Αξιότιμα Μέλη τής Κριτικής Επιτροπής τού ΕΠΟΚ, Ευγενείς 
προσκεκλημένοι, Αγαπητοί Συνδαιτυμόνες,

Με αισθήματα ιδιαίτερης χαράς χαιρετίζω την Ε΄ ετήσια τελετή απονομής 
των βραβείων τού Ελληνικού Πολιτιστικού Ομίλου Κυπρίων Ελλάδος. 

Κατ’ αρχάς επιθυμώ να συγχαρώ θερμά τον Ελληνικό Πολιτιστικό 
Όμιλο Κυπρίων Ελλάδος, ο οποίος, συνεχίζοντας μία μακρά παράδοση των 
πνευματικών σχέσεων Ελλάδος και Κύπρου, επιτελεί ένα αξιοθαύμαστο έργο 
καλλιεργώντας τα γράμματα, τις αξίες του πολιτισμού μας  και ιδιαίτερα το 
λεπτό και ουσιώδες θέμα τής γλώσσας μας. 

Ο  μεγάλος  αοιδός  τής  Ελευθερίας και λυράρης  τής  Εθνεγερσίας  των Ελλήνων, 
Διονύσιος Σολωμός εξωτερικεύοντας τον ιδεατό  κόσμο τής ψυχής του και το 
μεγάλο όραμα τής ζωής του,  μάς κατέλιπε μια επιγραμματική παρακαταθήκη:

«Μήγαρις έχω τίποτε άλλο στο νου μου 
πάρεξ ελευθερία και γλώσσα». 

 Ο ρηξικέλευθος καινοτόμος τής γλωσσολογίας Γιάννης Ψυχάρης 
εξωτερικεύοντας και αυτός τους δικούς του οραματισμούς διακήρυξε 
εμφαντικά.
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«Παιδεία και Πατρίδα είναι το ίδιο.
Να πολεμά κανείς για την Πατρίδα του

ή την Εθνική του Παιδεία ένας  είναι ο Αγώνας.
Πάντα  αμύνεται  περί Πάτρης».

Επομένως οι ερατεινές  έννοιες τής Παιδείας, τής Πατρίδας, τής 
Ελευθερίας και τής Γλώσσας αλληλοσυνδέονται, ταυτίζονται στη συνείδησή 
μας και αναδεικνύονται ο τηλαυγής φάρος που επιβάλλεται να φωτίζει τη 
χρεωστική μας πορεία για το μέλλον. 

Αυτές άλλωστε, δια μέσου των αιώνων, αποτέλεσαν τις εύχυμες πηγές 
από τις οποίες αντλήσαμε «τὀ ὕδωρ τὀ ζῶν» και δημιουργήσαμε τα ιστορικά 
μας βιώματα, μέσω των οποίων μπορέσαμε να διατηρήσουμε την εθνική μας 
υπόσταση, να ανακτήσουμε την ελευθερία μας και να συνεχίζουμε σήμερα 
την ιστορική μας πορεία. 

Όταν ο  γερμανός ιστορικός  Fallmerayer διατύπωνε τη θεωρία 
του περί εκσλαβισμού των Ελλήνων διατυπώνοντας την άποψη ότι  
«ουδεμία σταγόνα γνησίου και ακράτου αίματος ρέει στις φλέβες των 
χριστιανών κατοίκων της σημερινής Ελλάδος»   τα επιστημονικά όπλα 
που χρησιμοποίησαν τότε, ο εθνικός μας ιστορικός Κωνσταντίνος 
Παπαρρηγόπουλος, ο οικοδόμος τής Λαογραφίας μας Νικόλαος Πολίτης και 
ο ιεροφάντης τής γλωσσικής μας ταυτότητας και θεμελιωτής τής Επιστήμης 
τής Γλωσσολογίας Γεώργιος Χατζηδάκις για να τον αντικρούσουν  και να 
αποκαταστήσουν την αλήθεια  ήταν τα εξής:

 
 Πρώτον: η ιστορική μας συνέχεια, που εδράζεται πάνω στους ηρωικούς  
αγώνες τού Ελληνισμού για τη διαφύλαξη ή την ανάκτηση της χιλιάκριβής 
μας ελευθερίας.

 Δεύτερον: ο κλασσικός μας πολιτισμός  μπροστά στον οποίο πάντοτε 
στέκει  με θαυμασμό η ανθρωπότητα και

Τρίτον: το «θαῦμα τῶν θαυμάτων», η αδιάσπαστη ελληνική μας γλώσσα, 
η οποία έχει τις  ρίζες της στις ακένωτες πηγές των Ομηρικών μας επών.

Οι αξίες αυτές εξακολουθούν και σήμερα να αποτελούν την έμψυχη πηγή, 
η οποία μας ενυδατώνει, μας αναψύχει και μας εμψυχώνει για να συνεχίσουμε, 
απτόητοι από τους κινδύνους που μας περιβάλλουν και τις απειλές που 
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νυχθημερόν δεχόμαστε, την ιστορική μας πορεία προς τις κορυφές των 
υψηλών μας ιδανικών.

Ιδιαίτερα,  εμείς στην Κύπρο, οι οποίοι επί  σαράντα ολόκληρα χρόνια 
διανύουμε την πιο επώδυνη και πολυώδυνη σκλαβιά και   ψηλαφούμε 
καθημερινά τον κίνδυνο του αφανισμού τού κυπριακού ελληνισμού από τον 
ισλαμικό φονταμενταλισμό και τη βουλιμία των νεοσουλτάνων τής Άγκυρας,  
βαθύτατα βιώνουμε τούτη την αλήθεια, την οποία διακήρυξε άλλωστε και η 
ιστορική εμβρίθεια του εθνικού μας ιστορικού. «Αλλοίμονον εἰς ἡμᾶς, ἐάν, 
δελεασθέντες ὑπό τοῦ  κοσμοπολιτικοῦ πνεύματος, ἀποβάλωμεν τὀ τῆς 
πατρίδος  αἴσθημα. Τὀ ὄνομα ἡμῶν θέλει σβεσθῇ ἐκ τῆς Βίβλου τῶν ζώντων.» 

Μέρα με τη μέρα,  συνειδητοποιούμε όλο και πιο έντονα ότι τα μοναδικά 
όπλα που μάς απέμειναν είναι η ελληνική μας γλώσσα, μέσω της οποίας 
θαυμάζουμε το κάλλος του πολιτισμού μας και βιώνουμε τις διαχρονικές του 
αξίες και η χριστιανική μας θρησκεία, η οποία, κυρίως κατά την περίοδο τής 
Τουρκοκρατίας, καλλιέργησε στον ελληνισμό την ελπίδα και την πίστη και 
τελικά αναδείχτηκε η Κιβωτός της σωτηρίας τού Γένους μας. Το διακηρύττει 
και πάλιν η σοφή γραφίδα του Κωνσταντίνου Παπαρρηγοπούλου: «Τὸ 
ἑλληνικὸ ἔθνος δὲν διεσώθη, τοὐλάχιστον δεν διέσωσε τὴν ἱστορικὴ αὑτοῦ 
ἀξίαν, εἰμὴ διὰ τῆς μετὰ τοῦ χριστιανισμοῦ συμμαχίας.... διότι  δι’ αὐτοῦ 
ἐπρωταγωνίστησεν ἐν τῷ μέσῳ αἰῶνι καὶ δι’ αὐτοῦ ἰδίως ἀνεκαινίσθη ἐν τοῖς 
νεωτέροις χρόνοις». 

 Συνεπώς, πιστεύω ακράδαντα ότι Πολιτεία και Εκκλησία έχουμε χρέος 
ιερό να θωρακίσουμε τον λαό μας και ιδιαίτερα τη νεότητά μας με αυτές τις 
διαχρονικές αξίες προκειμένου, όχι απλώς να επιβιώσουμε ως ελληνισμός, 
αλλά κυρίως να διαλάμψουμε με την πνευματική μας ανωτερότητα μέσα στη 
χορεία των πολιτισμένων χωρών τού κόσμου. 

Βιώνοντας αυτές τις αξίες θα μπορέσουμε ως λαός, ως ελληνισμός να 
διαμορφώσουμε εκείνες τις δομές και αναπτύξουμε εκείνη τη δυναμική, 
ώστε η έννοια τής Ελευθερίας, πνευματικής και εθνικής να μην αποτελεί ένα 
θελκτικό όνειρο αλλά μια ζώσα πραγματικότητα. Και για τη μητροπολιτική 
Ελλάδα και ιδιαίτερα για την τλήμονα Κύπρο μας. Και τότε επινίκιοι ύμνοι 
χαράς και ευτυχίας θα δονήσουν τους κυπριακούς μας αιθέρες. Και, είμαστε 
βέβαιοι ότι  

«από τα βάθη των αιώνων θα ανασκιρτήσουν  τρισόλβιοι αι ψυχαί 
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χιλιάδων κυπριακών γενεών, αίτινες έζησαν και απέθανον με το όραμα τής 
Ελευθερίας».

Τότε θα ισχύσει και η προφητική ρήτρα του εθνικού μας  οραματιστή, 
 Κωστή Παλαμά:

Κι αν πέσαμε σε πέσιμο πρωτάκουστο
και σε γκρεμό κατρακυλήσαμε,

που πιο βαθύ φυλή δεν είδε ως τώρα,
είναι γιατί με των καιρών το πλήρωμα,
όμοια βαθύ έν ανέβασμα, μάς μέλλεται

προς ύψη ουρανοφόρα.

Ιερά Αρχιεπισκοπή Κύπρου
Σάββατο, 22 Νοεμβρίου 2014

                                                                 Μετ’ ευχών εγκαρδίων 

                                       

ΤΟ ΠΟΛΕΜΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ



ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΣ
ΤΗΣ Α.Μ. ΤΟΥ ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΟΥ ΚΥΠΡΟΥ

κ.κ. ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΥ
ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΤΕΛΕΣΗ ΤΩΝ ΕΓΚΑΙΝΙΩΝ

ΤΗΣ ΕΚΘΕΣΗΣ ΤΗΣ ΛΕΒΕΝΤΕΙΟΥ ΠΙΝΑΚΟΘΗΚΗΣ

 «ΙΣΤΟΡΙΕΣ ΤΗΣ ΓΕΝΝΗΣΗΣ»
5 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014

 

Με ιδιαίτερη χαρά εγκαινιάζουμε απόψε την πρώτη Διεθνή 
Προσωρινή Έκθεση της Λεβέντειου Πινακοθήκης, με θέμα τις 
«Ιστορίες της Γέννησης». Η παρούσα έκθεση μάς παρουσιάζει 

την εικονογραφία της Γέννησης του Θεανθρώπου τόσο στη Βυζαντινή και 
μεταβυζαντινή παράδοση όσο και στην τέχνη της Δύσης κατά την αναγέννηση 
και τα Μεσαιωνικά χρόνια. Αλλά και πέραν τούτων προεκτείνεται στις 
εσωτερικές καλλιτεχνικές αναζητήσεις των ζωγράφων μέχρι και τις μέρες μας. 

Το μεγάλο χρονικό φάσμα που καλύπτουν οι «Ιστορίες της Γέννησης», 
εκφράζουν την προσπάθεια του κάθε ανθρώπου και ειδικά του καλλιτέχνη, να 
κατανοήσει, να βιώσει και να πληροφορήσει με τον δικό του ξεχωριστό τρόπο 
το «ξένον καί παράδοξον μυστήριον» της Γέννησης του Ιησού Χριστού. 

Η εορτή των Χριστουγέννων κατά τον ιερό Χρυσόστομο αποτελεί για 
τους χριστιανούς «τὴν Μητρόπολιν πασῶν τῶν ἑορτῶν» (PG 48, 752), διότι 
ακριβώς η ενανθρώπηση του Υιού και Λόγου του Θεού, σηματοδοτεί την 
αλλαγή της πορείας της ανθρώπινης ιστορίας και την απαρχή της σωτηρίας 
του ανθρώπινου γένους.  Η εικαστική δε έκφραση του ιστορικού γεγονότος 
της Γέννησης του Χριστού, αποτυπώνει με χρώματα, το ουσιαστικό νόημα 
της Γέννησης  για τον άνθρωπο κάθε εποχής, όπως λιτά,  και με βαθιά σοφία 
το διατύπωσε ο Μέγας Αθανάσιος: «αὐτός γάρ - ὁ Θεός- ἐνηνθρώπισεν, ἵνα 
ἡμεῖς θεοποιηθῶμεν» (P.G. 25, 192Β). 
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Το  μεγάλο και παράδοξο τούτο μυστήριο της γέννησης του Κυρίου,  
που δύσκολα μπορεί να συλλάβει ο ανθρώπινος νους και που αδυνατούν 
να περιγράψουν με ακρίβεια τα ανθρώπινα χείλη, απεικονίζεται με τον 
χρωστήρα του εικονογράφου. Ο εικαστικός δημιουργός, ανεξάρτητα με τον 
τρόπο που θα απεικονίσει τη Γέννηση του Χριστού, έρχεται να επιβεβαιώσει 
την πραγματικότητα της ενανθρώπησης του Λόγου του Θεού συνηγορώντας 
με τον Ιωάννη, τον Ευαγγελιστή της αγάπης, ο οποίος τονίζει: «Πᾶν πνεῦμα, 
ὃ ὁμολογεῖ Ἰησοῦν Χριστὸν ἐν σαρκὶ ἐληλυθότα, ἐκ τοῦ Θεοῦ ἐστι» 
(Α΄ Ιω. 4,2). Ο κόσμος της εικόνας, ως έκφραση τής ψυχής, φανερώνει τη 
δυνατότητα καθώς και τον πόθο του ανθρώπου, να ενωθεί με τη θεία ζωή· να 
ενδυθεί το φθαρτό την αφθαρσία. 

Από την πλευρά τής Ορθόδοξης εικονογραφίας, η οποία τοποθετεί τη 
Κύπρο με έντονα γράμματα στον Παγκόσμιο Πολιτιστικό χάρτη, οι σωζόμενες 
εικόνες, κάποιες από τις οποίες φιλοξενεί και η παρούσα Έκθεση, συνιστούν 
έναν ανεκτίμητο θησαυρό.  Διότι από τη μια αποτελούν τεκμήριο της 
βαθύτατης ευσέβειας των προγόνων μας και από την άλλη, φανερώνουν και 
διαιωνίζουν την έμπρακτη εκδήλωση τής εσωτερικής βίωσης του μυστηρίου 
της θείας ενανθρώπησης από τους επώνυμους, ή ανώνυμους αγιογράφους. 

Η πρόσκληση της Λεβέντειου Πινακοθήκης να εγκαινιάσουμε την 
Έκθεση αυτή, αποτελεί ξεχωριστή τιμή για μας. Και τούτο διότι οι αείμνηστοι  
αδελφοί Αναστάσιος και Χρήστος καθώς και ο Κωνσταντίνος Λεβέντης, 
αλλά και  όλα τα μέλη τής οικογένειά τους, είναι μεγάλοι ευεργέτες όχι μόνο 
της μικρής μας πατρίδας, αλλά και όλης της οικουμένης.

Τρανή απόδειξη τούτου είναι και  η  Λεβέντειος  Πινακοθήκη,  η οποία 
αποτελεί σήμερα ένα εγκαλλώπισμα   όχι μόνο στα πολιτιστικά δρώμενα τού 
κυπριακού λαού αλλά και ολόκληρου τού ελληνισμού. Επί πλέον  αποτελεί  
ακόμη ένα έντονο δείγμα της διαχρονικής  βούλησης και τής  διάθεσής τους 
να καταστήσουν τα πολιτιστικά επιτεύγματα «κτῆμα ἐσαεί» όχι μόνο στον 
κυπριακό λαό αλλά και στον κόσμο ολόκληρο. 

Στους αξιόλογους αυτούς πνευματικούς ανθρώπους και ευεργέτες, για 
τους οποίους αισθανόμεθα εσωτερική εγκαύχηση, και γιατί όχι, και θαυμασμό, 
για τα όσα προσέφεραν τόσο στην  πατρίδα μας όσο και σε χιλιάδες ευαγή και 
πολιτιστικά ιδρύματα ανά τον κόσμο, αρμόζει ο λόγος τού προφητάνακτος 
Δαβίδ: «Χρηστός ἀνήρ ὁ οἰκτίρων... ἐσκόρπισεν, ἔδωκεν τοῖς πένησιν ( Ψαλμ. 111).
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 Ειδικότερα  θα θέλαμε να ευχαριστήσουμε και να συγχαρούμε για τη 
δράση και την εγκαρδιότητά τους τον Πρόεδρο του Ιδρύματος Α. Γ. Λεβέντη, 
Αναστάσιο Παύλο Λεβέντη και το Συμβούλιο του Ιδρύματος στην ολότητά 
του.  Από μέσης καρδίας ευχαριστώ και τη θυγατέρα  του Αναστάσιου 
Γ. Λεβέντη,  Φωτεινή Παπαδοπούλου, στην οποία ο αείμνηστος πατέρα  
της ενεφύσησε στην ψυχή της μια τόσο θερμή αγάπη για το ζωογόνο τούτο 
λίκνο του πολιτισμού μας και  τον κόσμο τής Κύπρου μας. Και, νομίζω ότι 
όλοι μας έχουμε γνωρίσει πολλάκις τη φιλανθρωπική και πολιτιστική της 
δραστηριότητα. Θερμά συγχαρητήρια εκφράζουμε και στη Διευθύντρια της 
Πινακοθήκης κυρία Λουκία Λοϊζου Χατζηγαβριήλ, η οποία με  ζήλο  και 
αγάπη ηγείται της προσπάθειας αυτής, και  όλους  τους  συντελεστές της 
σημαντικής αυτής έκθεσης.

Από κέντρου καρδίας εύχομαι,  όπως ο εν σπηλαίω γεννηθείς και εν 
φάτνη ανακλιθείς Κύριος χαρίζει σ’ όλους κάθε ευλογία.  Και στη μοιρασμένη  
μας πατρίδα την ελευθερία της, ώστε να χαιρόμεθα εν ειρήνη τα επιτεύγματα 
τού πολιτισμού μας.

Ιερά Αρχιεπισκοπή Κύπρου,

      5 Δεκεμβρίου 2014.  

      Ο ΚΥΠΡΟΥ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΣ



ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ 
ΜΕΤΑΞΥ ΤΩΝ ΣΥΝΟΔΙΚΩΝ ΓΡΑΦΕΙΩΝ 

ΠΡΟΣΚΥΝΗΜΑΤΙΚΩΝ ΠΕΡΙΗΓΗΣΕΩΝ 
ΤΩΝ ΕΚΚΛΗΣΙΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ ΚΑΙ ΚΥΠΡΟΥ

TOY EΠΙΣΚΟΠΟΥ ΜΕΣΑΟΡΙΑΣ ΚΥΡΙΟΥ ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ 

 
Τη Δευτέρα, 3 Νοεμβρίου 2014, στο Μέγα Συνοδικό της Ιεράς Αρχιεπισκοπής 

Κύπρου, παρουσία της Α.Μ. του Αρχιεπισκόπου Κύπρου κ. κ. Χρυσοστόμου, 
υπογράφηκε συμφωνητικό συνεργασίας μεταξύ των Συνοδικών Γραφείων 
Προσκυνηματικών Περιηγήσεων των Εκκλησιών Ελλάδος και Κύπρου από 
τους προέδρους των δύο Γραφείων, Σεβασμιώτατο Μητροπολίτη Δωδώνης, 
 κ. Χρυσόστομο και Θεοφιλέστατο Επίσκοπο Μεσαορίας, κ. Γρηγόριο. 

Παρέστησαν, κληρικοί, εκπρόσωποι του Υπουργείου Παιδείας και 
Πολιτισμού, της Πρεσβείας της Ελλάδος, του ΚΟΤ, των Ταξιδιωτικών 
Πρακτόρων, των Ξενοδόχων και άλλων εμπλεκομένων σε θέματα 
Θρησκευτικού Τουρισμού, καθώς και συνεργάτες του Συνοδικού Γραφείου 
Προσκυνηματικών Περιηγήσεων της Εκκλησίας της Κύπρου.

Η τελετή, εκτός της υπογραφής, περιλάμβανε προσφώνηση από τον 
Επίσκοπο Μεσαορίας κ. Γρηγόριος, σύντομη ομιλία από τον Μητροπολίτη 
Δωδώνης κ. Χρυσόστομο. Η σεμνή τελετή έκλεισε με σύντομη αναφορά του 
Μακαριωτάτου Αρχιεπισκόπου Κύπρου κ. Χρυσοστόμου. 

Ο Αρχιεπίσκοπος Χρυσόστομος συνεχάρη τον Μητροπολίτη 
Δωδώνης και τον Επίσκοπο Μεσαορίας για τη συμφωνία, τονίζοντας ότι 
οι λαοί της Ελλάδας και της Κύπρου είναι λαοί θρησκευόμενοι και «η 
συμφωνία νοικοκυρεύει περισσότερο ό,τι εξαρτάται από μας για σωστό 
προγραμματισμό».

Τόνισε ότι «πρέπει να επέμβουμε στα θρησκευτικά μας μνημεία και 
εκεί που δεν υπάρχουν χώροι στάθμευσης κλπ, να ετοιμάσουμε αυτούς 



717ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΥΝΟΔΙΚΩΝ ΓΡΑΦΕΙΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ ΚΑΙ ΚΥΠΡΟΥ

τους χώρους, ούτως ώστε όταν τους επισκέπτονται να εξυπηρετούνται 
καταλλήλως» οι επισκέπτες.

Εξέφρασε βεβαιότητα ότι χρόνο με χρόνο ο τουρισμός θα αναπτύσσεται, 
σημειώνοντας ότι τόσο η Ελλάδα όσο και η Κύπρος είναι τουριστικές χώρες 
“και πρέπει να δώσουμε την απαραίτητη σημασία και το σπρώξιμο προς την 
κατεύθυνση, ούτως ώστε να γνωρίσουμε τους θρησκευτικούς μας χώρους”.

Στην ομιλία του, ο Μητροπολίτης Δωδώνης είπε ότι στην Ελλάδα έχουν 
υπογράψει με το Πατριαρχείο της Μόσχας και με άλλες Εκκλησίες, καθώς 
και με το Βατικανό.  Τώρα που υπογράψαμε και  με την Κύπρο, θα έχουμε τη 
δυνατότητα να τους λέμε « ελάτε και στην Κύπρο, να δείτε πολιτισμό των 
αιώνων».

Αυτός είναι ο σκοπός του συμβολαίου, ανέφερε, τονίζοντας ότι θα 
πραγματοποιείται μια ανταλλαγή σκέψεων και η συμφωνία θα ενισχύεται 
κυρίως στα εθνικά θέματα, όπως το πρόβλημα που αντιμετωπίζει η Κύπρος.

«Και εύχομαι  να ξανάρθω σύντομα και να σας βρω εν υγεία και με πλήρη 
ελευθερία», ανέφερε.
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Ακολουθεί η προσφώνηση Επισκόπου Μεσαορίας κ. Γρηγορίου

Με ιδιαίτερη χαρά σάς καλωσορίζουμε, εκ μέρους της Α. Μ. του 
Αρχιεπισκόπου Κύπρου κ.κ. Χρυσοστόμου, στην παρούσα σεμνή 

τελετή υπογραφής σύμφωνου συνεργασίας μεταξύ των Εκκλησιών της 
Ελλάδος και της Κύπρου.

Μακαριώτατε,  
Σας ευχαριστώ βαθύτατα, καθώς και τα Σεπτά Μέλη της Ιεράς Συνόδου της 
καθ´ ημάς Αγιωτάτης Εκκλησίας της Κύπρου, για την εμπιστοσύνη και την 
ανάθεση σ’ εμένα της ευθύνης του Συνοδικού Γραφείου Προσκυνηματικών 
Περιηγήσεων. 

Αρχικά, ξεκινήσαμε το Φθινόπωρο του 2008 τη συνεργασία με τον 
Κυπριακό Οργανισμό Τουρισμού, η οποία με την πάροδο του χρόνου όλο και 
βαθαίνει και ωριμάζει. Ιδιαίτερα αυτή η συνεργασία αναδεικνύεται σε ιστορική 
πραγματικότητα μετά τον Απρίλιο του 2012, όταν επίσημα ιδρύεται το εν 
λόγω Συνοδικό Γραφείο. Ήδη, από τότε, καταγράφονται ποικίλες δράσεις, 
όπως π.χ. έκδοση χαρτών και άλλων εντύπων, παρουσιάσεις εντός και εκτός 
Κύπρου, συμμετοχές σε συνέδρια και εκθέσεις, διαλέξεις, συνεντεύξεις σε 
έγκυρες εφημερίδες και ειδικά περιοδικά, καθώς επίσης  συνεργασία με όλους 
τους εμπλεκόμενους φορείς, σχεδιασμός Προσκυνηματικών διαδρομών και 
οργάνωση ομάδας περιφερειακών αντιπροσώπων της Αρχιεπισκοπής, των 
Μητροπόλεων και Μονών.

Βαθύτατες ευχαριστίες εκφράζω προς την Α. Μ. τον Αρχιεπίσκοπο 
Αθηνών και πάσης Ελλάδος κ.κ. Ιερώνυμο και την Ιερά Σύνοδο της 
Εκκλησίας της Ελλάδος. Εξαιρέτως, εκφράζω εγκάρδιες ευχαριστίες προς 
τον Σεβασμιώτατο Μητροπολίτη Δωδώνης κ. Χρυσόστομο, Πρόεδρο του 
Συνοδικού Γραφείου Προσκυνηματικών Περιηγήσεων (Θρησκευτικού 
Τουρισμού) της Εκκλησίας της Ελλάδος και χαιρόμαστε που ευρίσκεται 
μαζί μας ακόμη μια φορά. Ο Άγιος Δωδώνης, οφείλω να επισημάνω, είχε την 
πρωτοβουλία του παρόντος συμφωνητικού, το οποίο, από κοινού με τους 
συνεργάτες μας, επεξεργαστήκαμε και ετοιμάσαμε.

Σεβασμιώτατε, σάς υποσχόμαστε ότι η σημερινή ιστορική υπογραφή 
συνεργασίας θα συμβάλει θεμελιακά και δε θα παραμείνει μόνο στα λόγια 
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ούτε σημειολογικά, αλλά θα αναζωογονείται διαρκώς με έργα ουσιαστικά και 
επωφελή, με σκοπό το εγγύτερο πλησίασμα και ευρύτερα τη σύσφιγξη των 
σχέσεων των δύο αδελφών Αποστολικών Εκκλησιών Ελλάδος και Κύπρου.

Δεν ήταν δυνατόν η υπόσχεση και εντολή του Αναστημένου Ιησού 
Χριστού   προς τους μαθητές του «εις πάντα τα έθνη» να περιοριστεί στην 
Παλαιστίνη ή στην Αντιόχεια. Έφθασε επίσημα στην Κύπρο με τους 
Αποστόλους Βαρνάβα, Παύλο και τον Ευαγγελιστή Μάρκο το 45 μ.Χ. Και 
λέγω «επίσημα», λόγω του πανίερου γεγονότος της χειροτονίας, από τους 
Αποστόλους, κατά τόπους Επισκόπων και Πρεσβυτέρων. Ενώ η διάδοση του 
Ευαγγελίου μαρτυρείται, σύμφωνα με το βιβλίο των Πράξεων των Αποστόλων, 
ήδη αμέσως μετά την Πεντηκοστή και το μαρτύριο του Πρωτομάρτυρα 
Στεφάνου. Επίσης, εδώ μαρτυρείται βιβλικά ο εκχριστιανισμός του πρώτου 
Ρωμαίου Διοικητή, του Ανθύπατου Σέργιου Παύλου στην Πάφο, την τότε 
πρωτεύουσα της νήσου μας.

Από την Κύπρο πορεύθηκε, όπως είναι γνωστόν, ο Απόστολος Παύλος 
στη Μ. Ασία, στη Μακεδονία, στο κλεινόν Άστυ, στην Αθήνα των ονείρων 
και των οραματισμών μας, στην Κόρινθο και ευρύτερα στον τότε κόσμο των 
ειδώλων.

Ιδού γιατί προσκαλούμε σήμερα τους αδελφούς εξ Ελλάδος να 
κοπιάσουν οίκαδε και να είναι βέβαιοι ότι έχουν να γνωρίσουν μια άλλη 
Ελλάδα, ζωντανή μέσα στους αιώνες εις πείσμα όλων των καταιγίδων, ορατών 
και αοράτων. Μικρή σε έκταση η Κύπρος, τεραστίων διαστάσεων σε ποιότητα 
η ψυχή, η πίστη, η ευλάβεια και η εθνική συνείδηση των Κυπρίων. Εδώ ζει 
το Βυζάντιο, στα βήματα των Αποστόλων, των Ιεραρχών, των Μαρτύρων και 
των Οσίων, του χθες του σήμερα και του αύριο.

Το ίδιο και οι Κύπριοι, ως προσκυνητές ασπάζονται ευλαβικά τα 
ιερά χώματα της Ελλάδος, τα οποία είναι κατάσπαρτα από Εκκλησίες και 
Μοναστήρια. Εάν, ο Ισοκράτης μάς διαβεβαιώνει ότι «Έλληνες καλούνται 
οι της ημετέρας παιδείας μετέχοντες», τι θα πούμε εμείς που και η παιδεία 
μας και η ψυχή μας, ακόμη και οι πνεύμονές μας, εισπνέουν την ίδια πίστη, 
παράδοση και πολιτισμό;

Είμαι βέβαιος, μαζί και οι συνεργάτες μου, Μακαριώτατε, ότι με τις 
πατρικές Σας ευλογίες προχωρούμε σεμνά και ταπεινά, αλλά και παραγωγικά, 
με όλα τα προσφερόμενα μέσα και σεβόμενοι πάντα κάθε άλλη θετική και 
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εκ φιλοπατρίας προσπάθεια. Προχωρούμε έτσι ώστε περισσότεροι άνθρωποι 
να γνωρίσουν και να γευθούν τα καθαρά και ιαματικά νερά της Ορθοδόξου 
Πίστεως, που εκ της φύσεώς της αγκαλιάζει όλο τον κόσμο.

Ευχαριστούμε όλους εσάς, σεβαστοί πατέρες, κυρίες και κύριοι, εκλεκτοί 
μας προσκεκλημένοι, που σπεύσατε να είστε μαζί μας σε αυτή τη σεμνή 
τελετή.

Κλείνοντας, Μακαριώτατε, να μού επιτρέψετε να ευχαριστήσω 
και τους συνεργάτες μου, οι οποίοι δεν είναι και λίγοι. Είναι οι ήρωες, 
οι οποίοι αφιλοκερδώς προσφέρουν από το χρόνο και τις γνώσεις και 
εμπειρίες τους για το πολύτιμο έργο της Εκκλησίας και ιδιαίτερα του 
Γραφείου μας. Αιτούμεθα των ευχών Σας για όλους και τους οικείους μας. 
Σας ευχαριστώ πολύ.

s



Η ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΤΗΣ ΠΡΩΤΗΣ
ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ 

ΚΑΙ Η ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΗΣ ΣΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ
ΤΟΥ ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΟΥ ΚΑΙ ΠΡΟΚΥΝΗΜΑΤΙΚΟΥ 

ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ

ΔΡ ΝIΚΟΣ ΡΟΔΟΣΘEΝΟΥΣ 
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚOY ΠΑΝΕΠΙΣΤHΜΙΟY ΚYΠΡΟΥ

ΕΙΣΑΓΩΓH

 Η Εκκλησία της Κύπρου είναι μια από τις αρχαιότερες χριστιανικές 
Εκκλησίες. Είναι η αρχαιότερη μετά τις Εκκλησίες των Ιεροσολύμων και της 
Αντιόχειας1. Στη διάδοση του χριστιανικού μηνύματος στην Κύπρο και στα 
υπόλοιπα έθνη σημαντικότατη υπήρξε η συμβολή των Αποστόλων Παύλου, 
Βαρνάβα και Μάρκου, καθώς και των άλλων ελληνιστών χριστιανών2. 

Η Κύπρος, αν και προχριστιανικά αποτελούσε ξακουστό κέντρο λατρείας 
τής θεάς Αφροδίτης και όχι μόνο, εντούτοις υπήρξε μεταξύ των πρώτων 
εθνικών χωρών που αποδέχθηκαν το Ευαγγέλιο. Κάτοικοι της Κύπρου ήταν 
και από τους πρώτους που εργάσθηκαν για την εξάπλωση του Χριστιανισμού 
στην Αντιόχεια3. Η διάδοση του Χριστιανισμού στην Κύπρο γίνεται στην 
1   Κύπρος, Εκκλησία – Τέχνες – Γράμματα, τόμ. Στ΄, εκδ. Διαγόρας, 1987, σ. 11.
2  Ι. Χρυσοστόμου, Ὑπόμνημα εἰς τὰς Πράξεις των Ἀποστόλων, PG 60, 241.
3  Ιωάννης Χάκκεττ, Ιστορία της Ορθοδόξου Εκκλησίας της Κύπρου, μτφ. Χαρίλαου 
Ι. Παπαϊωάννου, τόμ. Α΄, Αθήνα 1923, σ. 7. Lousignan Estienne, Description de toute l’ ile 
de Chypre, Paris, 1580, σ. 23β: «Πόσον υπόχρεoς, οφείλει να είναι η πόλις της Αντιόχειας προς 
τους Κυπρίους! Και πόσον υπόχρεοι είναι, επίσης, οι Χριστιανοί, ούτω κληθέντες διά μέσου της 
Κύπρου! Τι δε είπωμεν περί σου, ω Ρώμη αγία; Πόθεν εδέξω τας πρώτας αρχάς του ημετέρου 
αγιασμού ειμή παρά Βαρνάβα; Και υμείς Μεδιόλανα, Πέργαμα και Βρεσκία, ποίας χάριτας δεν 
οφείλετε; Ιδού, λοιπόν πώς η Κύπρος είναι αληθής φίλη του Χριστού και εν αληθεστάτη εννοία 
επαρχία της αγίας Γης, αφ’ ου εγένετο η πρώτη αιτία τού να αγιασθή η Ρώμη εις κεφαλήν του 
κόσμου». 
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αρχή από ιδιώτες χριστιανούς της Ιερουσαλήμ, σε δεύτερη φάση από τους 
Αποστόλους Βαρνάβα και Παύλο και σε τελική φάση από τον Βαρνάβα και 
τον ανεψιό του Ιωάννη – Μάρκο, όπως χαρακτηριστικά αναφέρεται στις 
Πράξεις των Αποστόλων4. 

Κατά τα πρώτα χρόνια της διάδοσης του χριστιανισμού μεγάλη ήταν 
η επιθυμία για τα ιερά ταξίδια. Παρατηρείται, έτσι, μια άνευ προηγουμένου 
διακίνηση πιστών, με ένα έντονο θρησκευτικό ενδιαφέρον για την εποχή 
εκείνη, προς την Παλαιστίνη. Αυτό αποτελεί την απαρχή του Θρησκευτικού 
και Προσκυνηματικού Τουρισμού στην Αγία Γη, ο οποίος συνεχίζεται και 
αναπτύσσεται αδιάκοπα μέχρι και σήμερα. Το φαινόμενο, βέβαια, των 
ιεραποδημιών ήταν γνωστό και στους αρχαίους Έλληνες, οι οποίοι επιδίδονταν 
σε ταξίδια στα διάφορα μαντεία και κέντρα λατρείας και λάμβαναν μέρος σε 
διάφορες τελετές και πανηγύρεις για θρησκευτικούς λόγους. 

Η ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΩΝ ΑΠΟΣΤΟΛΩΝ ΠΑΥΛΟΥ, ΒΑΡΝΑΒΑ ΚΑΙ ΜΑΡΚΟΥ

ΣΤΗ ΔΙΑΔΟΣΗ ΤΟΥ ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΣΜΟΥ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ

ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΟΥ ΠΡΟΣΚΥΝΗΜΑΤΙΚΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ

Από τα πρώτα χριστιανικά χρόνια ιδιώτες χριστιανοί έφθασαν στην 
Κύπρο από τα Ιεροσόλυμα, μετά από τον διωγμό που ακολούθησε το μαρτύριο 
του Πρωτομάρτυρα Στεφάνου, ενώ άλλοι διασκορπίσθηκαν στις επαρχίες της 
Φοινίκης και της Αντιόχειας5. Η προσπάθεια των χριστιανών αυτών, μέσα 
από τις διακινήσεις τους ήταν να γνωστοποιήσουν τη διδασκαλία του Ιησού 
αποκλειστικά στους Ιουδαίους6. 
4   Πράξ. κεφ. 11, 12, 13, 15. Χρήστος Οικονόμου, Οι απαρχές του Χριστιανισμού στην Κύπρο, 
έκδ. Ι. Μητροπόλεως Πάφου, Πάφος 1996, σ. 53: «Εκτός του ότι αποτελεί σταθμό στην εξέλιξη 
της ιστορίας της Εκκλησίας και γενικότερα του πολιτισμού του νησιού, παράλληλα επηρέασε 
σημαντικά και την πορεία των γεγονότων της αρχέγονης Εκκλησίας. Γι’ αυτό και η διήγηση 
Πράξ. 13, 1 – 12 έχει ιδιαίτερη σημασία για την ιστορική και θεολογική μαρτυρία των Πράξεων. 
Αναφέρεται στην πρώτη αποστολική περιοδεία του Παύλου και Βαρνάβα στην Κύπρο, η οποία 
είναι η πρώτη οργανωμένη και προγραμματισμένη ιεραποστολή της Εκκλησίας στον εθνικό 
κόσμο». 
5   Πράξ. κεφ. 11, 20: «Ἦσαν δέ τινες ἐξ αὐτῶν ἄνδρες Κύπριοι καὶ Κυρηναῖοι, οἵτινες εἰσελθόντες 
εἰς Ἀντιόχειαν ἐλάλουν πρὸς τοὺς Ἑλληνιστάς, εὐαγγελιζόμενοι τὸν Κύριον Ἰησοῦν».
6   Πράξ. 11, 19: «Οἱ μὲν οὖν διασπαρέντες ἀπὸ τῆς θλίψεως τῆς γενομένης ἐπὶ Στεφάνῳ διῆλθον 
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Η διάδοση, όμως, του Χριστιανισμού στην Κύπρο οφείλεται πρωτίστως 
στη συστηματική προσπάθεια που κατέβαλαν οι Απόστολοι Παύλος7 και 
Βαρνάβας, ο οποίος ήταν Κύπριος και ένας εκ των Εβδομήκοντα Αποστόλων8. 
Μαζί τους είχαν και τον Μάρκο, ανεψιό του Βαρνάβα. Οι Πράξεις των 
Αποστόλων αναφέρουν ότι ο Απόστολος Παύλος μαζί με τον Απόστολο 
Βαρνάβα9 έφθασαν στο λιμάνι τής Σαλαμίνας τής Κύπρου το 45 π.Χ., κατά 
την πρώτη αποστολική τους περιοδεία. 

Είναι δε φανερό ότι οι δύο Απόστολοι δεν έφθασαν στην Κύπρο για 
τουριστικούς ή προσκυνηματικούς λόγους, αλλά ήταν σταλμένοι από το 
Άγιο Πνεύμα, όπως πληροφορεί το βιβλίο των Πράξεων των Αποστόλων10 
«Οὗτοι μὲν οὖν ἐκπεμφθέντες ὑπό τοῦ πνεύματος τοῦ Ἁγίου κατῆλθον εἰς 
τὴν Σελεύκειαν, ἐκεῖθέν τε ἀπέπλευσαν εἰς τὴν Κύπρον, καὶ γενόμενοι ἐν 
Σαλαμῖνι κατήγγελον τὸν λόγον τοῦ Θεοῦ ἐν ταῖς συναγωγαῖς τῶν Ἰουδαίων». 
Οι ίδιοι, όμως, συντέλεσαν στο να διευρυνθούν οι πνευματικοί ορίζοντες των 
κατοίκων της Κύπρου και εν τέλει η ίδια η Κύπρος να μετατραπεί στο πέρασμα 
των αιώνων αγιοτόκος και σημαντικός προσκυνηματικός προορισμός

Ενώ αρχικός και βασικός στόχος των Αποστόλων ήταν να διδάξουν στα 
δύο μεγάλα λατρευτικά και ειδωλολατρικά κέντρα της Κύπρου τής εποχής 
εκείνης, τη Σαλαμίνα και την Πάφο, ωστόσο οι πράξεις των Αποστόλων 

ἕως Φοινίκης καὶ Κύπρου καὶ Ἀντιοχείας, μηδενὶ λαλοῦντες τὸν λόγον εἰ μὴ μόνον Ἰουδαίοις».
7  Χρίστος Θ. Κρικώνης, «Η οικουμενικότητα του Αποστόλου Παύλου πάντοτε επίκαιρη», 
Εκκλησία, Επίσημον Δελτίον της Εκκλησίας της Ελλάδος, Ιούνιος 2007, αρ. 6, σ. 483, όπου: 
«Η αποστολή αυτή του Παύλου στα έθνη, αποτελεί συνεπώς την πραγματοποίηση της 
εντολής του Θεού, η οποία του εδόθη καθ’ οδόν προς τη Δαμασκό [...] έτσι η οικουμενική 
αποστολή και το ιεραποστολικό έργο του Παύλου εντάσσονται και αυτά στο ίδιο πλαίσιο της 
οικουμενικής αποστολής των άλλων Αποστόλων [...] και κάθε προγραμματισμός της πορείας 
του προς τα έθνη ήταν του Αγίου Πνεύματος και όχι ατομικός, γεγονός το οποίο δείχνει 
την εκκλησιολογική και αγιοπατερική βάση τής ιεραποστολής, ότι δηλ. το Άγιο Πνεύμα 
αποστέλλει διά της Εκκλησίας τοὐς ιεραποστόλους στο έργο τής σωτηρίας των εθνών». 
8  Α. Αν. Αγγελόπουλος, Εκκλησιαστική Ιστορία. Η Εκκλησία της Κύπρου στο παρελθόν και 
στο παρόν, εκδ. Αδελφών Κυριακίδη, Θεσσαλονίκη, 1998, σ. 24, όπου σημειώνεται ότι ο 
Βαρνάβας και ο Μάρκος  κατάγονταν από την Κύπρο.
9  Α. Αν. Αγγελόπουλος, Εκκλησιαστική Ιστορία. Η Εκκλησία της Κύπρου στο παρελθόν και 
στο παρόν, ό.π., σ. 27, όπου οι πληροφορίες ότι ο Βαρνάβας ήταν Λευΐτης, Εβραιοκύπριος και 
πρωτεργάτης στη στήριξη των μαθητών στον Χριστιανισμό, γι’  αυτό και ονομάσθηκε «υιός 
παρακλήσεως». 
10  Πράξ. 13, 2-5.
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αναφέρουν ότι διέσχισαν όλη την Κύπρο11 μέχρι το σημαντικότερο ιερό 
τής Αφροδίτης στην Πάφο,  που αποτελούσε τόπο έλξης χιλιάδων οπαδών 
της λατρείας της θεάς, και πρωτεύουσα τότε της Ρωμαϊκής διοικήσεως. 
Στο σημαντικό αυτό μεγάλο κέντρο της ειδωλολατρικής θρησκείας, 
ο Ρωμαίος Ανθύπατος Σέργιος Παύλος επιδεικνύει ενδιαφέρον να γνωρίσει 
τους σκοπούς, τις ιδέες των Αποστόλων και τους προσκαλεί κοντά του. 
Η στάση του αυτή αποκαλύπτει έναν άνθρωπο με βαθύτερους πνευματικούς 
προβληματισμούς και με γενικότερες μεταφυσικές αναζητήσεις12. 
Το γεγονός αυτό επιβεβαιώνεται και από την παρουσία του Ελύμα, ο οποίος 
ήταν Εβραίος και παρουσιαζόταν ως μάγος και προφήτης, στην προσπάθειά 
του να ικανοποιήσει όλες τις πνευματικές ανάγκες του Ρωμαίου Διοικητή.  
Ουσιαστικά δίνεται τότε δυναμικά η πρώτη επίσημη μαρτυρία του λόγου 
του Κυρίου και συντελείται η απαρχή για τον μεγάλο τριγμό στα θεμέλια 
τού μέχρι τότε ισχύοντος σαθρού πνευματικού κατεστημένου της Πάφου. 
Τη σύγκρουση αυτή, ο ιερός Χρυσόστομος τη θεωρεί ως σύγκρουση του 
Χριστιανισμού με τη μαγεία των Ελληνορωμαϊκών χρόνων13. Από το 
κομβικό χρονικό αυτό σημείο συντελείται πια ανεμπόδιστα η εξάπλωση του 
χριστιανικού κηρύγματος και η εδραίωση της πρώτης Εκκλησίας της Κύπρου, 
χωρίς να αποτελεί εμπόδιο η ρωμαϊκή κοσμική εξουσία του νησιού.

Τα γεγονότα της αποστολής και της πορείας των Αποστόλων στο 
νησί μάς καταδεικνύουν ότι τα βήματά τους αποτέλεσαν και εξακολουθούν 
να αποτελούν και σήμερα οδοδείκτες για πνευματικές, θρησκευτικές και 
προσκυνηματικές διαδρομές, στοιχεία πολύ σημαντικά και αξιόλογα, ικανά 
να ενισχύσουν την προσπάθεια για την ανάπτυξη του Θρησκευτικού και 
Προσκυνηματικού Τουρισμού στην Κύπρο. 

Στη συνέχεια, επιχειρείται η περαιτέρω διάδοση του Χριστιανισμού μέσα 
από τις προσπάθειες των Αποστόλων Βαρνάβα και Μάρκου, που έρχονται 
στο νησί το 49 μ.Χ.14, θέτοντας πλέον τις πνευματικές βάσεις, έτσι ώστε η 

11  Πράξ. 13 – 16. Βλ. Ιωάννης Χάκκεττ, Ιστορία της Ορθοδόξου Εκκλησίας της Κύπρου, ό.π., 
σ. 9: «Ὁ Κύπριος μοναχὸς Ἀλέξανδρος ἐν τῷ ἑαυτοῦ Ἐγκωμίῳ εἰς τὸν ἀπόστολον Βαρνάβαν 
βεβαιοῖ ὅτι οἱ Ἀπόστολοι ἵδρυσαν Ἐκκλησίας ἐν διαφόροις τόποις τῆς Νήσου, ὁρίζοντες ἐν 
αὐταῖς τοὺς ἐκ τῶν μαθητῶν αὑτῶν διακρινομένους ἐπὶ ζήλῳ καὶ θάρσει». 
12  Α. Αν. Αγγελόπουλος, Εκκλησιαστική Ιστορία, Η Εκκλησία της Κύπρου στο παρελθόν και 
στο παρόν, ό.π., σ. 24.
13  Χρήστος Οικονόμου, Οι απαρχές του Χριστιανισμού στην Κύπρο,  ό.π., σ. 64.
14   Χρήστος Οικονόμου, Οι απαρχές του Χριστιανισμού στην Κύπρο, ό.π., σ. 194.
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στρατευμένη Εκκλησία της Κύπρου να καταστεί ικανή να αναδείξει αγίους, 
οσίους και μάρτυρες, για το πλήθος των οποίων ο χρονογράφος Λεόντιος 
Μαχαιράς αποκαλεί την Κύπρο «Αγίαν Νήσον», οι δε Πατέρες της Εκκλησίας 
«Φίλην Θεού». Οι τόποι της άσκησης του χορού των αγίων αυτών αποτελούν 
μέχρι και σήμερα τόπους αγιασμένους και προσκυνηματικούς προορισμούς, 
οι οποίοι τονώνουν την ορθόδοξη πίστη των επισκεπτών.

Η Σαλαμίνα, από την άλλη, καθίσταται η βασική έδρα της Εκκλησίας της 
Κύπρου και στην ίδια πόλη πεθαίνει ο Απόστολος Βαρνάβας το 57 μ.Χ., μετά 
από μαρτυρικό θάνατο διά λιθοβολισμού15. Το ιερό λείψανό μέχρι σήμερα 
αποτελεί ιερό προσκύνημα για όλη την Ορθοδοξία16. Η δημιουργία στη 
συνέχεια μεγαλοπρεπούς ναού με κελιά των μοναχών, καθώς και ξενώνων 
για τους πιστούς  και τους προσκυνητές που επισκέπτονται τον ιερό αυτό 
τόπο, συμβάλλουν στην ανάπτυξη του Θρησκευτικού και Προσκυνηματικού 
Τουρισμού στο νησί.

Μετά τον θάνατο του Αποστόλου Βαρνάβα ακολουθεί μεγάλος διωγμός, 
στο πλαίσιο του γενικότερου διωγμού των Ρωμαίων προς τον Χριστιανισμό. 
Η Εκκλησία της Κύπρου έχει τότε να επιδείξει νέφος μαρτύρων17. Κατά 
τους επόμενους αιώνες, το νησί απολαμβάνει διοικητικής ανεξαρτησίας και 
από τον 4ο αιώνα  μ.Χ. δημιουργούνται οι επισκοπές Κιτίου, Αμαθούντος, 
Νεαπόλεως, Κουρίου, Πάφου, Αρσινόης, Σόλων, Λαπήθου, Κερύνειας, 
Καρπασίας, Τριμυθούντος, Χύτρων και Λευκωσίας18. Από τότε η Εκκλησία 
της Κύπρου αρχίζει πλούσια ποιμαντική διακονία, ακμάζει και θριαμβεύει 
και, αναδεικνυόμενη πρόμαχος της Ορθοδοξίας εναντίον των αιρέσεων, 

15   Ιωάννης Χάκκεττ, Ιστορία της Ορθοδόξου Εκκλησίας της Κύπρου, ό.π., σ. 12.
16  Πράξ. 11, 24, όπου  χαρακτηρίζουν τον Βαρνάβα «ἄνδρα ἀγαθόν»˙ Ιωάννου 
Χρυσοστόμου  ομιλία 11, 2 Eἰς Κολασσαεῖς, PG 62, 375: « μέγας γὰρ ἀνὴρ ἦν ὁ Βαρνάβας».  
Ιωάννης  Χάκκεττ, Ιστορία της Ορθοδόξου Εκκλησίας της Κύπρου, ό.π., σ. 42: «Ἐντολῇ δὲ 
τοῦ Αὐτοκράτορος (Ζήνωνος) ὁ Ἀνθέμιος ἐπανελθὼν εἰς Κύπρον ᾠκοδόμησεν ἐπὶ τοῦ τόπου, 
ἔνθα τὸ ἱερὸν λείψανον εὑρέθη, μεγαλοπρεπῆ ναὸν μετὰ κελίων διὰ μοναχοὺς καὶ ξενώνων 
χάριν τῶν προσκυνητῶν, οὕς θὰ ἔφερεν ἐκεῖ ἡ ἱερότης τοῦ τόπου. Τὸ δὲ κιβώτιον, ἐν ᾧ τὰ ἱερὰ 
λείψανα ἔκειντο, ἐτοποθέτησε δεξιᾷ τοῦ ἁγιαστηρίου, ἐν ᾧ τόπῳ κεκοσμημένῳ δι’ ἀργύρου καὶ 
μαρμαρίνων κιόνων».
17  Κέντρο Μελετών Ιεράς Μονής Κύκκου, Εκκλησία Κύπρου 2000 χρόνια Χριστιανισμού, 
Πρακτικά Επιστημονικού Συνεδρίου, έκδ. Ιερά Σύνοδος της Εκκλησίας της Κύπρου, Λευκωσία, 
2002, σ.37. 
18   Α. Αν. Αγγελόπουλος, Εκκλησιαστική Ιστορία, Η Εκκλησία της Κύπρου στο παρελθόν και 
στο παρόν, ό.π., σ. 31.
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εκπροσωπείται επάξια σε Οικουμενικές συνόδους, όπως ήταν η εξέχουσα 
παρουσία του Αγίου Σπυρίδωνα, επισκόπου Τριμυθούντος στην Α΄ 
Οικουμενική σύνοδο το 325 μ.Χ.19, κατά την οποία με το γνωστό θαύμα της 
κεραμίδος απέδειξε το τρισυπόστατο της Αγίας Τριάδας. Η Εκκλησία της 
Κύπρου έδωσε το δυναμικό παρόν της στις Οικουμενικές Συνόδους, ιδιαίτερα 
στην Α΄, Γ΄, Δ΄, ΣΤ΄ και Ζ΄20, και οι μορφές της Κύπρου, που κόσμησαν 
τους επισκοπικούς θρόνους της Εκκλησίας, ήταν άνθρωποι ενάρετοι, που 
ασχολήθηκαν ιδιαίτερα με θέματα πίστεως και παιδείας. Στη διάρκεια των 
αιώνων η Αυτοκέφαλη Εκκλησία της Κύπρου συνέβαλε καθοριστικά στη 
διαμόρφωση της ζωής του νησιού, εθνικής και κοινωνικής,  συμμετέχοντας 
σε κάθε αγώνα του για ευημερία και δικαίωση. Σε καιρούς σκληρούς και 
δύσκολους υπήρξε η μέγιστη μάχιμη δύναμη του Ελληνισμού της Κύπρου, 
με ύψιστη έκφραση ηρωισμού την εκούσια θυσία του Αρχιεπισκόπου 
Κυπριανού την 9η Ιουλίου 182121. Ο ιερός κλήρος και η ορθόδοξη παράδοση 
της Εκκλησίας της Κύπρου ήταν ο κυτταρικός πυρήνας γύρω από τον οποίο 
στράφηκε ο ελληνισμός του νησιού στο «δούλειον ήμαρ» και επιβίωσε. 
Αν δεν υπήρχε η ορθόδοξη Εκκλησία και πίστη, το νησί θα είχε από καιρού 
αλλοτριωθεί από τα συμφέροντα και τις επιβουλές των ισχυρών κάθε εποχής. 

ΕΠΙΛΟΓΟΣ

Ο Χριστιανισμός στην Κύπρο, που είναι ισότιμος με τον όρο Εκκλησία, 
είχε και συνεχίζει να έχει σφαιρική παρουσία. Μέσα στη δισχιλιετή και 
πολυτάραχή της ιστορία η Εκκλησία της Κύπρου υπήρξε η «Κιβωτός 
της Σωτηρίας» και προστασίας του νησιού, διότι πέρα από το πλούσιο 
ποιμαντικό και κοινωνικό της έργο, ακούμπησε όλες τις πτυχές της ζωής και 
της ιστορίας του νησιού. Η δημιουργία εξάλλου ορθόδοξων χριστιανικών 
ναών και επισκοπών πάνω στα ιερά, τα μαντεία και τα πολύ ξακουστά για 
την εποχή κέντρα λατρείας της Αφροδίτης, αλλά και στη συνέχεια η ίδρυση 
πολλών ιερών μονών στο νησί, λειτουργούσε ως συνεχής πρόσκληση ή και 

19   Νικόδημος Αγιορείτης,  Συναξαριστής των δώδεκα μηνών του ενιαυτού, τόμος Β΄, έκδ. 
Ορθόδοξος Κυψέλη,  Θεσσαλονίκη  2003, σ. 294.
20    Α. Αν. Αγγελόπουλος, Εκκλησιαστική Ιστορία, Η Εκκλησία της Κύπρου στο παρελθόν και 
στο παρόν, ό.π., σ. 35.
21  Αρχιεπίσκοπος Κύπρου Κυπριανός, Ο Μάρτυρας της Πίστεως και της Πατρίδος, έκδ. Ιεράς 
Βασιλικής και Σταυροπηγιακής Μονής Μαχαιρά, Κύπρος 2009, σ. 65.
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ως πρόκληση προς τους πιστούς της ευρύτερης περιοχής, αλλά και των 
διαφόρων προσκυνητών και περιηγητών των Αγίων Τόπων,  για θρησκευτικές 
και προσκυνηματικές επισκέψεις. Αυτό είχε ως αποτέλεσμα την αύξηση με 
εντυπωσιακό τρόπο όχι μόνο του αριθμού των ευλαβών προσκυνητών στο 
νησί και κατ’ επέκταση του Θρησκευτικού και Προσκυνηματικού Τουρισμού, 
αλλά και την πνευματική ακτινοβολία της Κύπρου γενικότερα. 

Η ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΤΟΥ ΤΙΜΙΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥ ΤΟΥ ΑΓΙΑΣΜΑΤΙ.

ΑΝΗΚΕΙ ΣΤΟΝ ΚΑΤΑΛΟΓΟ ΤΗΣ ΠΑΓΚΟΣΜΙΑΣ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ. 

ΚΤΙΣΤΗΚΕ ΣΤΗΝ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΔΕΚΑΕΤΙΑ ΤΟΥ 15ου ΑΙΩΝΑ ΚΑΙ ΔΙΑΚΟΣΜΗΘΗΚΕ 
ΜΕ ΤΟΙΧΟΓΡΑΦΙΕΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΣΥΡΟΡΘΟΔΟΞΟ ΑΓΙΟΓΡΑΦΟ ΦΙΛΙΠΠΟ ΓΟΥΛ, Ο ΟΠΟΙΟΣ 

ΑΝΤΛΗΣΕ ΤΑ ΘΕΜΑΤΑ ΤΟΥ ΤΟΣΟ ΑΠΟ ΤΗ ΒΥΖΑΝΤΙΝΗ ΚΑΙ ΔΥΤΙΚΗ ΖΩΓΡΑΦΙΚΗ 
ΟΣΟ ΚΑΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΝΤΟΠΙΑ ΠΑΡΑΔΟΣΗ.

ΕΙΝΑΙ Ο ΜΟΝΑΔΙΚΟΣ ΣΤΟΟΠΕΡΙΒΛΗΤΟΣ ΝΑΟΣ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ. ΜΕ ΤΟΝ ΤΡΟΠΟ 
ΑΥΤΟ Η ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ ΣΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ ΤΟΥ ΝΑΟΥ ΔΙΑΤΗΡΕΙΤΑΙ ΣΤΑΘΕΡΗ. 



ΗΜΕΡΙΔΑ ΣΤΗΝ ΙΕΡΑ ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΗ ΜΕ ΘΕΜΑ:
«ΕΝΗΜΕΡΩΝΟΜΑΙ ΚΑΙ ΓΙΝΟΜΑΙ ΟΔΟΔΕΙΚΤΗΣ ΣΤΑ 

ΜΟΝΟΠΑΤΙΑ ΤΩΝ ΠΡΟΣΚΥΝΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΤΟΠΟΥ ΜΑΣ»
ΣΑΒΒΑΤΟ 13 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014

ΤΟΥ ΕΠΙΣΚΟΠΟΥ ΜΕΣΑΟΡΙΑΣ ΚΥΡΙΟΥ ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ

Στέφθηκε με ικανοποιητική επιτυχία η Ημερίδα με θέμα: «Ενημερώνομαι 
και γίνομαι οδοδείκτης στα μονοπάτια των Προσκυνημάτων του 
τόπου μας», η οποία πραγματοποιήθηκε στην αίθουσα του Ιδρύματος 

Αρχιεπισκόπου Μακαρίου Γ΄, στην Ιερά Αρχιεπισκοπή, το Σάββατο 
13 Δεκεμβρίου 2014. Οι διοργανωτές ήταν το Υπουργείο Παιδείας και 
Πολιτισμού, το Υπουργείο Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού, 
όλοι οι φορείς του επαγγελματικού τουρισμού (ACTA, ΠΑΣΥΞΕ, ΣΤΕΚ), 
ο Σύνδεσμος Ξεναγών Κύπρου, ο Κυπριακός Οργανισμός Τουρισμού (ΚΟΤ), 
καθώς και το Συνοδικό Γραφείο Προσκυνηματικών Περιηγήσεων της 
Εκκλησίας της Κύπρου και εκπρόσωποι των εκκλησιαστικών περιφερειών και 
Μονών.

Την Ημερίδα παρακολούθησαν μαζί με τους επαγγελματίες ξεναγούς, 
τουριστικούς πράκτορες και ξενοδόχους, πέραν των 100 συνέδρων. Χαιρέτισαν 
την Ημερίδα ο Δρ. Ανδρέας Φυλακτού, Γενικός Διευθυντής του Πολιτιστικού 
Ιδρύματος Αρχιεπισκόπου Μακαρίου Γ΄, ο Θεοφιλέστατος Επίσκοπος 
Μεσαορίας κ. Γρηγόριος, Πρόεδρος του εν λόγω Συνοδικού Γραφείου, ο Δρ. 
Ανδρέας Θεοδωρίδης, Επιθεωρητής Δ.Ε., εκ μέρους του Υπουργείου Παιδείας 
και Πολιτισμού, ο κ. Γιάννης Μιχαηλίδης, Γεν. Διευθυντής του ACTA, εκ 
μέρους των επαγγελματιών φορέων του Τουρισμού, ο κ. Άγγελος Λοΐζου, 
Πρόεδρος του Δ.Σ. του ΚΟΤ. Τέλος, ο  Πανοσιολογιώτατος Αρχιμανδρίτης 
κ. Νεόφυτος Εγκλειστριώτης ανέγνωσε τον Χαιρετισμό του Μακαριωτάτου 
Αρχιεπίσκοπου Κύπρου κ.κ. Χρυσοστόμου. 

Ο Μακαριώτατος στον χαιρετισμό του συνεχάρη όλους τους διοργανωτές 
της Ημερίδας. Ανέφερε χαρακτηριστικά: «Συγχαίρουμε όλους τους 
εμπνευστές και συντελεστές, εκπροσώπους των φορέων των επαγγελματιών 
του Τουρισμού, για την πραγματοποίηση και διοργάνωση της παρούσης 

ι
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ημερίδας με τη φροντίδα του Συνοδικού Γραφείου Προσκυνηματικών 
Περιηγήσεων.

Στη συνέχεια, ο Αρχιεπίσκοπος επαίνεσε τον ρόλο που μπορούν να 
διαδραματίσουν οι συμμετέχοντες στην ημερίδα και υπογράμμισε τα πολύ 
ενδιαφέροντα για όλους μας: 

«Η παρουσία σας, σήμερα εδώ, αναμφίβολα μαρτυρεί την αγάπη σας 
για τη μικρή αλλά και ιστορική μας πατρίδα, η οποία έχει να επιδείξει έναν 
μοναδικό θρησκευτικό, πολιτιστικό και ιδιαίτερα βυζαντινό πλούτο με 
παγκόσμια αναγνώριση και εμβέλεια. Μαρτυρεί ακόμη τον πόθο σας να 
αναδειχθείτε, μέσα από αυτή την ημερίδα, και άλλες που θα ακολουθήσουν 
στο μέλλον, οδοδείκτες και λαμπαδηφόροι αυτού του πολιτισμού μας.  

Αναλογίζομαι αγαπητοί μου συνεργάτες την τιμή αλλά και την ευθύνη 
που έχουμε να καταστήσουμε αυτό τον πλούτο οικείο και «κτῆμα ἐσαεί» όχι 
μόνο των Ελλήνων αλλά και τού κάθε ξένου που επισκέπτεται την πατρίδα 
μας».

Ακολούθησαν  τέσσερεις εισηγήσεις. Πρώτος μίλησε ο  Επίσκοπος 
Μεσαορίας κ. Γρηγόριος, με θέμα:  Κύπρος Νήσος Αγίων. Το προσκύνημα ως 
πολύτιμο πνευματικό βίωμα. Ακολούθως, μίλησε ο Δρ. Γιώργος Φιλοθέου, 
Αρχαιολόγος, με θέμα: Προσκύνημα στα Χριστιανικά Μνημεία. Επίσκεψη 
στα Εκκλησιαστικά Μουσεία. Έπειτα, η κυρία Μαρία Πίγγουρα, Ξεναγός, 
μίλησε με θέμα:  Εντυπώσεις και βιώματα του προσκυνητή και ξεναγού. 
Τελευταίος εισηγητής ήταν ο κύριος Βασίλης Σταματάρης, ταξιδιωτικός 
Πράκτορας, με θέμα:  Ο σχεδιασμός και οι ανάγκες του προσκυνηματικού 
ταξιδιού.

Κατόπιν, πραγματοποιήθηκε πάνελ όπου συμμετείχαν όλοι οι 
εκπρόσωποι των φορέων του Τουρισμού, με συντονιστή τον Πρόεδρο του 
Δ.Σ. του ΚΟΤ κ. Άγγελο Λοΐζου. Ακολούθησε ευρεία συζήτηση τόσο επί των 
εισηγήσεων όσο και επί των γενικότερων θεμάτων, τα οποία απασχολούν 
τους επαγγελματίες του Τουρισμού. Μέσα από γόνιμες προτάσεις και 
παρατηρήσεις που κατατέθηκαν, ακόμη, μέσα από παράπονα ή ελλείψεις που 
διαπιστώθηκαν, εξήχθη  το συμπέρασμα ότι είμαστε στον σωστό δρόμο, που 
επιβάλλει τη συνεργασία όλων των εμπλεκομένων με αγάπη για την πατρίδα, 
την Εκκλησία και τον πολιτισμό μας. 
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Η επιτυχία κρίνεται από το γεγονός ότι όλοι αναμένουν την επόμενη 
Ημερίδα με θεματικές που θα βοηθήσουν όλους, τόσο τους φορείς όσο και 
του εργαζόμενους στον συγκεκριμένο χώρο του θρησκευτικού τουρισμού 
και ευρύτερα του τουρισμού στην πατρίδα μας. Οι νέες θεματικές θα 
βοηθήσουν εκτενέστερα και θα ανοίξουν δρόμους πλατύτερης συνεργασίας 
και περισσότερης ενημέρωσης για τον πανάρχαιο πολιτισμό μας, που μας 
προσφέρει  αυτή την ταυτότητα και αυτό τον χαρακτήρα στη νήσο μας. 

Ευελπιστούμε ότι  το εν λόγω εργαστήρι θα βοηθήσει όλους, όσοι το 
παρακολούθησαν και έλαβαν και σχετικό πιστοποιητικό,  και θα αποτελέσει 
έναν κώδικα καθοδήγησης στις Προσκυνηματικές περιηγήσεις στους ιερούς 
τόπους της πατρίδας μας· τόσο για τους ντόπιους όσο και για τους ξένους 
επισκέπτες. Όντως  ήρθε η ώρα και υπάρχουν οι προϋποθέσεις να γίνουμε 
αυτό που ζητά η ψυχή του ποιητή Οδυσσέα Ελύτη, το οποίο μας θύμισε στον 
χαιρετισμό του ο Δρ. Ανδρέας Φυλακτού, «Η ψυχή μου ζητούσε Σηματωρό 
και Κήρυκα» (Ἀξιόν Ἐστιν, Α΄ Γένεσις) του πνευματοφόρου παγκόσμιου 
πολιτισμού μας.



ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΟΥ ΚΥΠΡΟΥ ΚΥΡΙΟΥ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΥ Β΄
ΧΡΟΝΙΚΑ ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2014

Ζ Ζ Ζ
ΚΥΡΙΑΚΗ

2 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2014
Ὁ Μακαριώτατος Αρχιεπίσκοπος Κύπρου προέστη τῆς Θείας Λειτουργίας 
στόν ἱερό Ναό τῆς τοῦ Θεοῦ Σοφίας Στροβόλου.

ΔΕΥΤΕΡΑ
3 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2014

Δέχθηκε τόν Πρέσβη τῆς Συρίας στήν Κύπρο κ. Adnan AL HAMWI καί 
τόν Βικάριο τῆς Καθολικῆς Ἐκκλησίας κ. George Kraj.
Τό μεσημέρι παρέστη στήν τελετή  ὑπογραφῆς τῆς συμφωνίας μεταξύ 
τῶν Συνοδικῶν Γραφείων Προσκυνηματικῶν Περιηγήσεων Ἐκκλησιῶν 
Ἑλλάδος καί Κύπρου.

ΤΡΙΤΗ
4 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2014

Προήδρευσε οἰκονομικῆς συνεδρίας στήν Ἱερά Ἀρχιεπισκοπή Κύπρου.
Ἀκολούθως δέχθηκε τόν  Μητροπολίτη Ζιμπάμπουε καί Ἀγκόλας 
κ. Σεραφείμ καί τόν Ὑπουργό Δικαιοσύνης καί Δημοσίας Τάξεως κ. Ἰωνᾶ 
Νικολάου, στόν ὁποῖο καί παρέθεσε γεῦμα.

ΠΕΜΠΤΗ
6 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2014

Παρέστη στό ἐπίσημο δεῖπνο πού παρέθεσε ὁ Πρόεδρος τῆς Δημοκρατίας 
κ. Νίκος Ἀναστασιάδης στόν Πρωθυπουργό τῆς Ἑλλάδος κ. Ἀντώνη 
Σαμαρᾶ στό Προεδρικό Μέγαρο.

EΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΑ ΧΡΟΝΙΚΑ
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΣΤΑΣΕΙΣ

ΤΟΥ ΜΑΚΑΡΙΩΤΑΤΟΥ ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΟΥ ΚΥΠΡΟΥ
ΚΑΙ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΗΣ ΙΕΡΑΣ ΣΥΝΟΔΟΥ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ

ΚΑΤΑ ΤΟΥΣ ΜΗΝΕΣ  ΝΟΕΜΒΡΙΟ - ΔΕΚΕΜΒΡΙΟ
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ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
7 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ2014

 
Δέχθηκε τήν Α.Ε. τόν Πρωθυπουργό τῆς Ἑλλάδας κ. Ἀντώνη Σαμαρᾶ, 
ὁ ὁποῖος συνοδευόταν ἀπό τόν Ἀντιπρόεδρο τῆς Κυβερνήσεως καί 
Ὑπουργό Ἐξωτερικών κ. Ευάγγελο Βενιζέλο, τόν Πρέσβη τῆς Κύπρου στήν 
Ἀθήνα κ. Κυριάκο Κενεβέζο καί τόν Πρέσβη τῆς Ἑλλάδας στήν Κύπρο 
κ. Βασίλη Παπαϊωάννου.
Παρέστη σέ εἰδική σύσκεψη στό Ὑπουργεῖο Ἐσωτερικῶν, συνοδευόμενος 
ἀπό Μέλη τῆς Ἱερᾶς Συνόδου, ὅπου, μαζί μέ τόν Ὑπουργό Ἐσωτερικῶν 
κ. Σωκράτη Χάσικο καί ὁμάδα τοῦ Ὑπουργείου, ἐξέτασαν τό θέμα τῆς 
πώλησης περιουσιών στά κατεχόμενα.

ΚΥΡΙΑΚΗ
9 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2014

Προέστη τῆς Θείας Λειτουργίας στόν Ἱερό Ναό Παναγίας Χρυσελεούσης 
στό Στρόβολο. Ἀκολούθως, τέλεσε τό  τεσσαρακονθήμερο μνημόσυνο τοῦ  
αείμνηστου  πατρός Κωνσταντίνου Κούκου.
Τό μεσημέρι τέλεσε τά ἐγκαίνια τοῦ ἱεροῦ Μετοχίου τῆς Ἱερᾶς Βασιλικῆς 
καὶ Σταυροπηγιακῆς Μονῆς τοῦ Ἀποστόλου Βαρνάβα, που στεγάζεται 
στήν αὐλή τοῦ ἱεροῦ Ναοῦ Ἁγίου Ἀντωνίου Λευκωσίας.   

ΤΡΙΤΗ
11 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2014

Δέχθηκε τόν νέο Πρέσβη τῆς Ἰσλαμικῆς Δημοκρατίας τοῦ Ἰράν στήν 
Κύπρο δρα Reza Zabib καί τόν νέο Πρέσβης τῆς Ἱσπανίας στήν Κύπρο 
κ. Angel Lossada.
Τό μεσημέρι παρέθεσε γεῦμα σέ ἄπορους μαθητές τοῦ Παγκύπριου 
Γυμνασίου Λευκωσίας.

ΤΕΤΑΡΤΗ
12 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2014

Χοροστάτησε, μέ τήν εὐκαιρία τῶν ὀνομαστηρίων Του, κατά τήν 
ἀκολουθία τοῦ πανηγυρικοῦ ἑσπερινοῦ τῆς ἑορτῆς τοῦ Ἁγίου Ἰωάννου τοῦ 
Χρυσοστόμου στόν Καθεδρικό Ναό Ἁγίου Ἰωάννου Λευκωσίας.
Ἀκολούθως, ὁ Μακαριώτατος δέχθηκε τίς εὐχές τῶν πιστῶν στό Μέγα 
Συνοδικό τῆς Ἱερᾶς Ἀρχιεπισκοπῆς Κύπρου.

ΠΕΜΤΗ
13 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2014

Προέστη Ἀρχιερατικοῦ συλλείτουργου στόν Καθεδρικό Ναό Ἁγίου 
Ἰωάννου Λευκωσίας, μέ τήν εὐκαιρία τῶν ὀνομαστηρίων Αὐτοῦ.
Ἀκολούθως, ὁ Μακαριώτατος δέχθηκε τίς εὐχές τοῦ Προέδρου τῆς 
Δημοκρατίας, τῆς Ἀντιπροέδρου τοῦ Γ.Γ. τοῦ ΟΗΕ κας Λίζας Μπάτενχαϊμ, 
τοῦ Μουφτή τῶν Τουρκοκυπρίων, ἄλλων ἐπισήμων καί πολιτικῶν 
ἀξιωματούχων τοῦ τόπου, καθώς καί πλήθους πιστῶν στό Μέγα Συνοδικό 
τῆς Ἱερᾶς Ἀρχιεπισκοπῆς Κύπρου.

 ΚΥΡΙΑΚΗ
23 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2014

Προέστη τῆς Θείας Λειτουργίας στόν ἱερό Ναό Ἀρχαγγέλου Μιχαήλ 
Αὐτοστέγασης Λατσιῶν. Κατά τη διάρκεια αὐτῆς χειροτόνησε σέ 
πρεσβύτερο τόν Διάκονο Θεόδωρο Πίττα.
Δέχθηκε τόν Πρόεδρο καί τά Μέλη τῆς Διακοινοβουλευτικῆς Συνέλευσης 
τῆς Ὀρθοδοξίας (ΔΣΟ).

ΔΕΥΤΕΡΑ
24 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ  2014

 Χοροστάτησε κατά τόν πανηγυρικό ἑσπερινό τής Ἁγίας Αἰκατερίνης στην 
ομώνυμη Εκκλησία τής γενέτειράς του Τάλας. Ἀκολούθως σέ εἰδική τελετή 
ἀνέδειξε τόν ἱερό ναό τῆς Ἁγίας Αἰκατερίνης σέ ἐκκλησιαστικό Μουσεῖο.  
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ΤΡΙΤΗ
25 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2014

Δέχθηκε στό Μέγα Συνοδικό τῆς Ἱερᾶς Ἀρχιεπισκοπῆς Κύπρου τὰ Μέλη 
τῆς Ἐκτελεστικῆς Ἐπιτροπῆς τοῦ Παγκοσμίου Συμβουλίου Ἐκκλησιῶν καὶ 
ἀκολούθως παρέθεσε σ’ αὐτά γεῦμα.

ΤΕΤΑΡΤΗ
26 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2014

Προέστη τῆς Θείας Λειτουργίας στόν ἱερό Ναό Ἁγίου Στυλιανοῦ τοῦ 
Συνοικισμοῦ Ἄσπρες.
Ἐπισκέφθηκε τὴν Α.Ε. τὸν Πρόεδρο τῆς Κυπριακῆς Δημοκρατίας 
κ. Νίκο Ἀναστασιάδη προς τὸν ὁποῖο εὐχήθηκε τὰ βέλτιστα, ἐνόψει τοῦ 
προγραμματισμένου στίς 4 Δεκεμβρίου ταξιδιοῦ τοῦ Προέδρου στίς 
ΗΠΑ, όπου θά ὑποβληθεῖ σε ἐπέμβαση τῆς μιτροειδοῦς βαλβίδας στό 
πανεπιστημιακό νοσοκομεῖο τοῦ Μάουντ Σάιναϊ.
Τό μεσημέρι δέχθηκε τόν Εἰδικό Σύμβουλο τοῦ Γ.Γ. τοῦ ΟΗΕ γιά τήν 
Κύπρο Ἔσπεν Μπαρθ Ἄιντα, στόν ὁποῖο καὶ παρέθεσε γεῦμα.

ΠΕΜΠΤΗ
28 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2014 Δέχθηκε τούς πρώην Ὑπουργούς Κώστα Πετρίδη καί Μάριο Ἠλιάδη.

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
28 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2014

Παρέθεσε γεῦμα στόν Σεβασμιώτατο Ἀρχιεπίσκοπο Ἀβήλων κ. Δωρόθεο 
τοῦ Πατριαρχείου Ἱεροσολύμων, τόν ὁποῖο συνόδευε ὁ Ἔξαρχος τοῦ 
Παναγίου Τάφου στήν Κύπρο Μητροπολίτης Βόστρων κ. Τιμόθεος.

ΚΥΡΙΑΚΗ
30 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2014

Προέστη τῆς Θείας Λειτουργίας στόν πανηγυρίζοντα ἱερό Ναό 
Ἀποστόλου Ἀνδρέα στον Συνοικισμὀ  Στρόβολος 3.

ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΟΥ ΚΥΠΡΟΥ ΚΥΡΙΟΥ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΥ Β΄
ΧΡΟΝΙΚΑ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014

Ζ Ζ Ζ
ΤΡΙΤΗ

2 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014
Ὁ Μακαριώτατος Ἀρχιεπίσκοπος Κύπρου κ. κ. Χρυσόστομος τέλεσε 
ἁγιασμό στά γραφεῖα τῆς Ἀρχῆς Ραδιοτηλεόρασης.

ΤΕΤΑΡΤΗ
3 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014

Ἔδωσε συνέντευξη στόν ἰταλό δημοσιογράφο  Salvatore  Giuffrida.
Τὸ ἀπόγευμα χοροστάτησε κατὰ τὴν ἀκολουθία τοῦ ἑσπερινοῦ στόν 
πανηγυρίζοντα ἱερὸ Ναὸ Ἁγίας Βαρβάρας Καϊμακλίου.

ΠΕΜΠΤΗ
4 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014

Παρακάθησε σέ σύσκεψη μέ τόν εἰδικό εἰσηγητή τοῦ ΟΗΕ γιά τήν 
ἐλευθερία τῆς θρησκείας  ἤ τῆς πίστης Δρα Heiner Bielefeltd, καθώς καί 
μέ ἄλλους 19  θρησκευτικούς ἡγέτες, ἀξιωματούχους καί ἐκπροσώπους τοῦ 
ΟΗΕ, στό μικρό Συνοδικό τῆς Ἱερᾶς Ἀρχιεπισκοπῆς Κύπρου.
Στη συνέχεια ὁ Μακαριώτατος προσέφερε ἐπίσημο γεῦμα στούς 
συμμετέχοντες.
Τὸ ἀπόγευμα χοροστάτησε κατὰ τὴν ἀκολουθία τοῦ ἑσπερινοῦ στόν 
πανηγυρίζοντα ἱερὸ Ναὸ Ἁγίου Σάββα.
Ἀκολούθως τέλεσε τά ἐγκαίνια Ἔκθεσης Ζωγραφικῆς- Ἁγιογραφίας μέ 
τίτλο «Οἱ Γεννήσεις τοῦ Κυρίου» στό Λεβέντειο Μουσεῖο. 
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ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
5 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014

Τέλεσε τό μνημόσυνο τοῦ ἀείμνηστου εὐεργέτη  Γεώργιου Παρασκευαΐδη 
στόν ἱερό Ναό ἁγίου Κωνσταντίνου και Ἑλένης.
Δέχθηκε τόν Πρόεδρο τῆς Βουλῆς κ. Γιαννάκη  Ὁμήρου τόν ὁποῖο 
συνόδευαν στελέχη τῆς Ε.Δ.Ε.Κ, τήν Πρόεδρο τοῦ Κυπριακοῦ Ἐρυθροῦ 
Σταυροῦ κυρία Ἀντιγόνη Παπαδοπούλου καί τόν Πρέσβη κ. Τάσο Τζιωνή 
στόν ὁποῖο καί παρέθεσε γεῦμα.

ΣΑΒΒΑΤΟ
6 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 Προέστη τῆς Θείας Λειτουργίας στόν ἱερό Ναό Ἁγίου Νικολάου Ἔγκωμης.

ΔΕΥΤΕΡΑ
8 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014

Παρέστη στό Ὑπουργεῖο Παιδείας σέ σύσκεψη ἀφορώσα  τό Παγκύπριο 
Γυμνάσιο.

ΤΡΙΤΗ
9 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ  2014

Ἔδωσε συνέντευξη στόν δημοσιογράφο κ. Κυριάκο Πομηλορίδη τοῦ 
τηλεοπτικοῦ σταθμοῦ ΑΝΤ1 Κύπρου. Δέχθηκε ὁμάδα μαθητῶν/τριῶν ἀπό 
τό Ριζοκάρπασο.

ΠΕΠΤΗ
11 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014

Ἔδωσε συνέντευξη μέσα στά πλαίσια τοῦ ντοκιμαντέρ γιά την  
ἀποκατάσταση τῆς Ἱερᾶς Μονῆς Ἀποστόλου Ἀνδρέα.
Στή συνέχεια δέχθηκε τόν Ὑπουργό Συγκοινωνιῶν καί Ἔργων κ. Μάριο 
Δημητριάδη καί παρέστη στήν τελετή κατάθεσης τοῦ θεμελίου λίθου 
τῶν κτηριακῶν συγκροτημάτων τῆς ἐν Κύπρῳ Ἐξαρχίας τοῦ Παναγίου 
Τάφου στό Γέρι, πού ἔγινε ἀπό τόν Πατριάρχη Ἀλεξανδρείας κ. Θεόδωρο. 
Ἀκολούθως παρέθεσε γεῦμα στόν Πατριάρχη καί στή συνοδία του στήν 
Ἱερά Ἀρχιεπισκοπή Κύπρου.
Χοροστάτησε κατά τήν ἀκολουθία τοῦ ἑσπερινοῦ στον πανηγυρίζοντα 
ἱερό Ναό Ἁγίου Σπυρίδωνος στό παλαιό κοιμητήριο Λευκωσίας.

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
12 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ  2014

Προέστη τῆς Θείας Λειτουργίας στόν πανηγυρίζοντα ἱερό Ναό Ἁγίου 
Σπυρίδωνος στόν Συνοικισμό Στροβόλου 2.

ΔΕΥΤΕΡΑ
15 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014

Παρέλαβε χρηματικά ποσά από τήν Ἑταιρεία ΡΕΜΕΤΙΚΟ καί ἀπό 
τήν Κεντρική Συνεργατική Τράπεζα γιά τίς ἀνάγνες τοῦ Κοινωνικοῦ 
Παντοπωλείου τῆς Ἱερᾶς Ἀρχιεπισκοπῆς Κύπρου.

ΤΡΙΤΗ
16 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 Ἔδωσε συνέντευξη στό  ἀμερικανικό παγκόσμιο  Κανάλι ΠΛΟΥΜ-ΠΕΡΚ.

ΤΕΤΑΡΤΗ
17 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 Δέχθηκε τόν καθηγητή τοῦ Πανεπιστημίου Ἀθηνῶν κύριο Ἀνδρέα Βοσκό.

ΠΕΜΠΤΗ 18 ΚΑΙ 
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 19

ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014

Ἐπισκέφθηκε διάφορα φυλάκια τῆς Ἐθνικῆς Φρουρᾶς, μοίρασε δώρα 
καί εὐχήθηκε τά δέοντα στούς   ὁπλίτες καί στά στελέχη τῆς Ἐθνικῆς 
Φρουρᾶς. Παρέλαβε  ποσότητες τροφίμων ἀπό τό στρατόπεδο Ἀθαλάσσας 
γιά τίς ἀνάγκες τοῦ Κοινωνικοῦ Παντοπωλείου τῆς Ἱερᾶς Ἀρχιεπισκοπῆς 
Κύπρου.
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ΔΕΥΤΕΡΑ
22 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014

Δέχθηκε σε συνεργασία γιά τό θέμα τοῦ αὐτισμοῦ τούς Ὑπουργούς 
Παιδείας κ. Κώστα Καδή, Ἐργασίας καί Κοινωνικῶν Ἀσφαλίσεων κυρία 
Ζέτα Αἰμιλιανίδου   στούς ὁποίους καί παρέθεσε γεῦμα.

ΤΡΙΤΗ
23 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014

Ἄκουσε τά Κάλαντα ἀπό τίς φιλαρμονικές τῆς Ἀστυνομίας, τῆς Ἐθνικῆς 
Φρουρᾶς, τῆς ΕΛ.ΔΥ.Κ., καθώς καί τα κάλαντα στή ρωσική γλώσσα   ἀπό 
τή χορωδία τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ Παναγίας Σαϊεντάγιας Ἀλεθρικοῦ.
Ἀκολούθως παρέστη συμπροσευχόμενος στην ἀκολουθία τοῦ Ἁγίου 
Εὐχελαίου  που τελέστηκε στό παρεκλήσιο τοῦ Ἀποστόλου Βαρνάβα στήν 
Ἱερά Ἀρχιεπισκοπή Κύπρου γιά ὅλο τό προσωπικό. 

ΠΕΜΠΤΗ
25 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014

Προέστη τῆς Θείας Λειτουργίας τῶν Χριστουγέννων στόν Καθεδρικό ἱερό 
Ναό Ἁγίου Ἰωάννου τοῦ Θεολόγου Λευκωσίας.

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 
26 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014

Ἐπισκέφθηκε, μαζί μέ τόν Πανιερώτατο Μητροπολίτη Πάφου κύριο 
Γεώργιο, τόν Ἡγούμενο Ἁγίου Νεοφύτου κύριο Λεόντιο καί  τον Ἡγούμενο 
τῆς ἱερᾶς   Μονῆς τοῦ Ἀποστόλου Βαρνάβα κύριο Ἰωάννη, τό Γενικό 
Νοσοκομεῖο Πάφου.  Ἅπαντες εὐχήθηκαν τά δέοντα στούς ἀσθενεῖς καί τό 
προσωπικό καί διένειμαν δῶρα.

ΔΕΥΤΕΡΑ
29 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014

Ἐπισκέφθηκε  Νοσοκομεῖα τῆς Λευκωσίας. Εὐχήθηκε τά δέοντα στό 
προσωπικό καί στούς ἀσθενεῖς καί μοίρασε   δῶρα.  

ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗ ΠΑΦΟΥ ΚΥΡΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ
ΧΡΟΝΙΚΑ ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2014

Ζ Ζ Ζ
ΣΑΒΒΑΤΟ

1 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2014

Ο Πανιερώτατος Μητροπολίτης Πάφου κύριος Γεώργιος  λειτούργησε και 
κήρυξε τον θείο λόγο στον πανηγυρίζοντα ιερό ναό Αγίων Αναργύρων 
Κάτω Πάφου.

ΚΥΡΙΑΚΗ
2 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2014

Λειτούργησε και κήρυξε τον θείο λόγο στον ιερό ναό Αποστόλου Βαρνάβα 
Μεσόγης.

ΔΕΥΤΕΡΑ
3 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2014

Λειτούργησε και κήρυξε τον θείο λόγο στον πανηγυρίζοντα ιερό ναό 
Αγίου Γεωργίου Πάνω Πάχνας και χειροθέτησε σε οικονόμο τον εφημέριο 
του ναού π. Ανδρέα Γιάγκου.

ΤΡΙΤΗ 
4 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2014

Παρέστη στην τελετή παρουσίασης του βιβλίου «Κεφάλαια από την 
ιστορία και την κοινωνία της Αθηαίνου», που έγινε στο Δημαρχείο 
Αθηαίνου και προσφώνησε αυτήν.

ΠΕΜΠΤΗ 
6 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2014 Τέλεσε τον αγιασμό κατά τα εγκαίνια του νηπιαγωγείου Χλώρακας.

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
7 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2014

Χοροστάτησε, κατά τον εσπερινό, και κήρυξε τον θείο λόγο στον 
πανηγυρίζοντα ιερό ναό Αρχαγγέλου Μιχαήλ Λεμόνας.
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ΣΑΒΒΑΤΟ
8 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2014

Παρέστη στον εορτασμό της Αεροπορίας στην αεροπορική βάση «Ανδρέας 
Παπανδρέου».
Χοροστάτησε, κατά τον εσπερινό, και κήρυξε τον θείο λόγο στον 
πανηγυρίζοντα ιερό ναό Αγίου Νεκταρίου Χλώρακας.

ΚΥΡΙΑΚΗ
 9 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2014

Λειτούργησε και κήρυξε τον θείο λόγο στον ιερό ναό Αγίου Αντωνίου 
Λευκωσίας.

ΤΡΙΤΗ 
11 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2014

Λειτούργησε και κήρυξε τον θείο λόγο στον πανηγυρίζοντα ιερό ναό 
Αγίου Μηνά Νέου Χωρίου.

ΤΕΤΑΡΤΗ
12 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2014

Χοροστάτησε, κατά τον εσπερινό, και κήρυξε τον θείο λόγο στον 
πανηγυρίζοντα ιερό ναό Αγίου Ιωάννου του Χρυσοστόμου Κανναβιού.

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
14 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2014

Λειτούργησε και κήρυξε τον θείο λόγο στον πανηγυρίζοντα ιερό ναό 
Αποστόλου Φιλίππου Άρσους. 

ΚΥΡΙΑΚΗ
 16 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2014

Λειτούργησε και κήρυξε τον θείο λόγο στον ιερό ναό Αποστόλου Λουκά 
Παλαιχωρίου, όπου και προέστη του μνημοσύνου του ήρωα Κυριάκου 
Μάτση. 

ΤΕΤΑΡΤΗ 
19 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2014

Μίλησε σε συγκέντρωση του Μελάθρου Αγωνιστών ΕΟΚΑ ( Κλάδος 
Πάφου) με θέμα «Πορεία προς τα Χριστούγεννα-Μηνύματα προς τους 
πιστούς».

ΠΕΜΠΤΗ
20 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2014

Χοροστάτησε, κατά τον εσπερινό, και κήρυξε τον θείο λόγο στον 
πανηγυρίζοντα ιερό ναό Παναγίας Παντανάσσης Πάφου. 

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
21 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2014

Λειτούργησε και κήρυξε τον θείο λόγο στον πανηγυρίζοντα ιερό ναό 
Παναγίας Πέγειας, όπου και χειροτόνησε σε διάκονο τον κ. Γεώργιο 
Αναξαγόρα.

ΚΥΡΙΑΚΗ
23 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2014

Λειτούργησε και κήρυξε τον θείο λόγο στον ιερό ναό Αγίου Επιφανίου 
Δρούσιας.

ΤΡΙΤΗ
25 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2014

Χοροστάτησε, κατά τον εσπερινό, και κήρυξε τον θείο λόγο στον 
πανηγυρίζοντα ιερό ναό Αγίου Στυλιανού Πενταλιάς.

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
28 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2014

Αναχώρησε στην Κωνσταντινούπολη όπου εκπροσώπησε την Εκκλησία 
της Κύπρου στη θρονική γιορτή του Οικουμενικού Πατριαρχείου.

ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗ ΠΑΦΟΥ ΚΥΡΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ
ΧΡΟΝΙΚΑ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014

Ζ Ζ Ζ
ΔΕΥΤΕΡΑ

1 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014

Ο Πανιερώτατος Μητροπολίτης Πάφου κύριος Γεώργιος  μίλησε στους 
φοιτητές της Ιερατικής Σχολής με θέμα «Αντιμετώπιση των αντιξοοτήτων 
της ζωής από τον πνευματικό ηγέτη της κοινότητας».
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ΤΕΤΑΡΤΗ
3 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014

Χοροστάτησε, κατά τον εσπερινό και κήρυξε τον θείο λόγο στον 
πανηγυρίζοντα ιερό ναό Αγίας Βαρβάρας της ομώνυμης κοινότητας 
Πάφου.
Προσφώνησε συγκέντρωση για την Ημέρα Εθελοντών στην Παλιά 
Ηλεκτρική Πάφου.

ΠΕΜΠΤΗ
4 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014

Λειτούργησε και κήρυξε τον θείο λόγο στον πανηγυρίζοντα ιερό ναό Αγίας 
Βαρβάρας Σαλαμιούς.

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 
5 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014

Χοροστάτησε κατά τον εσπερινό και κήρυξε τον θείο λόγο στον 
πανηγυρίζοντα ιερό ναό Αγίου Νικολάου παραλιακού μετώπου 
Γεροσκήπου.

ΣΑΒΒΑΤΟ
6 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014

Λειτούργησε και κήρυξε τον θείο λόγο στον πανηγυρίζοντα ιερό ναό 
Αγίου Νικολάου της ομώνυμης κοινότητας Πάφου.

ΚΥΡΙΑΚΗ
7 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014

Λειτούργησε και κήρυξε τον θείο λόγο στον ιερό ναό Αγίου Εφραίμ στον 
Άγιο Αμβρόσιο.

ΔΕΥΤΕΡΑ
8 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014

Μίλησε σε ξενοδοχείο της Πάφου με θέμα «Το ιστορικό πρόσωπο του 
Ιησού Χριστού».

ΤΡΙΤΗ
 9 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014

Λειτούργησε και κήρυξε τον θείο λόγο στον πανηγυρίζοντα ιερό ναό Αγίας 
Άννας Αλέκτορας.

ΠΕΜΠΤΗ 
11 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014

Χοροστάτησε κατά τον εσπερινό και κήρυξε τον θείο λόγο στον 
πανηγυρίζοντα ιερό ναό Αγίου Σπυρίδωνα Γεροσκήπου.

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
12 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014

Προσφώνησε συγκέντρωση, στην ΑΗΚ,  με θέμα «Δώσε φως σε μια ζωή», 
που έγινε για στήριξη των καρκινοπαθών.

ΚΥΡΙΑΚΗ
14 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014

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

ΠΕΜΠΤΗ
 18 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014

Προσφώνησε συγκέντρωση και έλαβε μέρος σε συζήτηση με θέμα«Το 
μάθημα των Θρησκευτικών στα σχολεία», στο Πανεπιστήμιο Λευκωσίας. 

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
19 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014

Παρακολούθησε επίκαιρους θρησκευτικούς ύμνους που παρουσίασε 
η  Βυζαντινή Χορωδία της Ιεράς Μητροπόλεως Πάφου.

ΚΥΡΙΑΚΗ
21 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014

Λειτούργησε και κήρυξε τον θείο λόγο στον ιερό ναό Αγίου Κόνωνος 
Κισσόνεργας.
Χοροστάτησε, κατά τον εσπερινό, και κήρυξε τον θείο λόγο στον 
πανηγυρίζοντα ιερό ναό Αγίας Αναστασίας Κοιλίνιας. 

ΔΕΥΤΕΡΑ
22 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014

Τέλεσε τρισάγιο για τη Μαργαρίτα Λιασίδου και παρακολούθησε 
εκδήλωση στο ομώνυμο ίδρυμα  στην Κολώνη Πάφου.
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ΤΡΙΤΗ
23 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014

Προσφώνησε την πανδημοτική Χριστουγεννιάτικη εκδήλωση του Δήμου 
Πάφου.

ΠΕΜΠΤΗ
25 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014

Κυριώνυμος ημέρα  της του Χριστού Γεννήσεως. Λειτούργησε στον 
καθεδρικό  ναό Αγίου Θεοδώρου Πάφου.

ΣΑΒΒΑΤΟ
27 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014

Λειτούργησε και κήρυξε τον θείο λόγο στον πανηγυρίζοντα ιερό
ναό Αγίου Στεφάνου Λέμπας.

ΚΥΡΙΑΚΗ
28 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014

Λειτούργησε και κήρυξε τον θείο λόγο στον ιερό ναό Παναγίας Ελεούσας 
Σίμου.

ΤΡΙΤΗ
30 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014

Παρακάθησε σε γεύμα που η Ιερά Μητρόπολη Πάφου παρέθεσε για      
τους ιερείς και τις συζύγους τους.

ΤΕΤΑΡΤΗ
31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014

Έκοψε τη βασιλόπιττα κατά την πρωτοχρονιάτικη εκδήλωση των 
υπαλλήλων της Ιεράς Μητροπόλεως Πάφου.

ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗ ΚΙΤΙΟΥ ΚΥΡΙΟΥ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΥ
ΧΡΟΝΙΚΑ ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2014

Ζ Ζ Ζ
ΚΥΡΙΑΚΗ

2 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2014

Ο Πανιερώτατος Μητροπολίτης Κιτίου κύριος Χρυσόστομος λειτούργησε 
και κήρυξε στον Μητροπολιτικό ναό Σωτήρος. Το εσπέρας της 
Κυριακής χοροστάτησε στην πανηγυρίζουσα ιερά μονή αγίου Γεωργίου 
Μαυροβουνίου.

ΔΕΥΤΕΡΑ
3 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2014

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

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
7 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2014

Χοροστάτησε στον πανηγυρίζοντα ιερό ναό Αρχαγγέλου Μιχαήλ στην 
Ορόκλινη.

ΚΥΡΙΑΚΗ 
9 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2014

Λειτούργησε και κήρυξε στον πανηγυρίζοντα ιερό ναό αγίου Νεκταρίου 
Τερσεφάνου.

ΤΕΤΑΡΤΗ
12 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2014 Λειτούργησε στον ιερό ναό Παναγίας Φανερωμένης στη Λάρνακα.

ΚΥΡΙΑΚΗ
16 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2014

Λειτούργησε στον ιερό ναό αγίου Μάμαντος στους Τρούλλους και 
προέστη του εθνικού μνημοσύνου του ήρωα Μιχαήλ Ζένιου.
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ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗ ΚΙΤΙΟΥ ΚΥΡΙΟΥ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΥ
ΧΡΟΝΙΚΑ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014

Ζ Ζ Ζ
ΚΥΡΙΑΚΗ

14 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014

Ο Πανιερώτατος Μητροπολίτης Κιτίου κύριος Χρυσόστομος λειτούργησε 
και κήρυξε στον ιερό ναό αγίου Κωνσταντίνου στην Ορμήδεια. Το 
εσπέρας της Κυριακής χοροστάτησε στον πανηγυρίζοντα ιερό ναό αγίου 
Ελευθερίου στον Συνοικισμό Τσιακκιλερού.

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 
19 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014

Επισκέφθηκε διάφορα ιδρύματα της Πόλεως Λάρνακας και μοίρασε ευχές 
και δώρα.

ΚΥΡΙΑΚΗ
21 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014

Λειτούργησε στον ιερό ναό αγίου Γεωργίου Κοντού στη Λάρνακα και  
προέστη  του μνημοσύνου του μακαριστού Υπουργού Άμυνας Τάσου 
Μητσόπουλου.

ΤΕΤΑΡΤΗ
24 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014

Ο Πανιερώτατος χοροστάτησε κατά την ακολουθία των Μεγάλων Ωρών 
και του εσπερινού των Χριστουγέννων και τέλεσε τη θεία Λειτουργία του 
Μεγάλου Βασιλείου στον Μητροπολιτικό ναό Σωτήρος.

ΠΕΜΠΤΗ
25 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 Λειτούργησε και κήρυξε στον Μητροπολιτικό ναό Σωτήρος.

ΚΥΡΙΑΚΗ
28 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014

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

ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗ ΚΥΡΗΝΕΙΑΣ ΚΥΡΙΟΥ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΥ
ΧΡΟΝΙΚΑ ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2014

Ζ Ζ Ζ
ΣΑΒΒΑΤΟ

1 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2014
Ὁ Πανιερώτατος Μητροπολίτης Κυρηνείας κύριος  Χρυσόστομος 
ἀναχώρησε στό ἐξωτερικό.

ΠΕΜΠΤΗ
6 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 214 Ἐπέστρεψε  ἀπό τό ἐξωτερικό.

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
7  ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2014

Μετέσχε σέ σύσκεψη στό Ὑπουργεῖο Ἐσωτερικών, ὑπό τήν προεδρία  τοῦ 
ἔντιμου Ὑπουργοῦ Ἐσωτερικῶν κ. Σωκράτη Χάσικου, μέ θέμα τήν πώληση 
ἑλληνοκυπριακῶν περιουσιῶν  πού βρίσκονται στά κατεχόμενα. Τό 
ἑσπέρας, κατά τήν ἀκολουθία τοῦ Ἑσπερινοῦ τῶν Ἀρχαγγέλων Μιχαήλ 
καί Γαβριήλ καί πασῶν τῶν Ἐπουρανίων  Δυνάμεων,  χοροστάτησε στόν 
ἱερό ναό Ἀποστόλου Ἀνδρέα στό Πλατύ Ἀγλαντζιᾶς,  κήρυξε, ἀνέπεμψε 
δέηση καί προέστη μνημοσύνου τῶν κατοίκων τῆς κατεχόμενης πόλης τῆς 
Κερύνειας καί  τῶν περιχώρων της.
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ΣΑΒΒΑΤΟ                   
8 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2014

Λειτούργησε καί  κήρυξε στόν πανηγυρίζοντα ἱερό ναό Ἀρχαγγέλου 
Μιχαήλ στήν Παρεκκλησιά. Τέλεσε τήν κηδεία τῶν λειψάνων τοῦ  
ἀγνοουμένου Ἰακώβου Σάββα ἀπό τή Λάπηθο. Χοροστάτησε καί κήρυξε 
κατά τήν ἀκολουθία τοῦ Ἑσπερινοῦ τοῦ Ἁγίου Νεκταρίου, στόν ἱερό ναό 
Παναγίας Τριχερούσας στή Λεμεσό.  

ΚΥΡΙΑΚΗ                                              
9 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2014

Λειτούργησε καί κήρυξε στόν ἱερό ναό Ἁγίου  Νικολάου  Λυκαβηττοῦ στή 
Λευκωσία. 

ΔΕΥΤΕΡΑ                                                              
10 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2014 Παρέστη σέ ἐκδήλωση γιά τήν Π.Ο.Σ.Ε.Η. στό Προεδρικό.

ΤΕΤΑΡΤΗ                                                     
12 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ  2014

Προέστη Ἀρχιερατικοῦ Συλλείτουργου στόν πανηγυρίζοντα ἱερό ναό 
Ἁγίου Ἰωάννου τοῦ Ἐλεήμονος, πολιούχου Λεμεσοῦ στή Λεμεσό.

ΠΕΜΠΤΗ                                                   
13 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2014

Παρέστη σέ συνεδρία τῆς Π.Ε.Ε.Θ. στή Λευκωσία καί σέ ἐκδήλωση τοῦ 
Ο.Γ.Ε.Κ. στό Προεδρικό.

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ                                                            
14 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2014

Μετέβη στό Α΄ Δημοτικό Σχολεῖο Γερίου καί μίλησε στά παιδιά  μέσα στά 
πλαίσια τοῦ 15νθήμερου προγράμματος ἐνημέρωσης γιά τά κατεχόμενα.  
Δέχθηκε στό Γραφεῖο του τήν Πρόεδρο καί Mέλη τῆς Ὁμοσπονδίας 
Συνδέσμων Γονέων Μέσης Ἐκπαίδευσης Κερύνειας καί στή συνέχεια 
παρέστη σέ ἐκδήλωση καταδίκης τοῦ ψευδοκράτους, πού ὀργάνωσε ἡ 
Ἐπιτροπή Κατεχομένων Δήμων στό Δημοτικό Θέατρο Στροβόλου. 

ΚΥΡΙΑΚΗ                                                
16 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ  2014

Λειτούργησε καί  κήρυξε στόν ἱερό ναό  Ἁγίου Χαραλάμπους 
Αὐτοστέγασης Γερίου, καί προέστη ἀκολουθίας κατάθεσης τοῦ θεμελίου 
λίθου τοῦ Πνευματικοῦ Κέντρου τοῦ ναοῦ. Παρέστη σέ ἐκδήλωση τῶν 
κατοίκων τῆς κατεχόμενης Κοινότητας Διορίου στή Χοιροκοιτία καί 
ἀπηύθυνε χαιρετισμό. Τό ἑσπέρας παρέστη καί μίλησε σέ ἐκδήλωση τοῦ 
Παγκυπρίου Συνδέσμου Καρκινοπαθῶν καί Φίλων στό Παραλίμνι μέ θέμα: 
«Καρκῖνος καί ἡ δύναμις τῆς πίστεως».

ΠΕΜΠΤΗ                                                                                
20 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ  2014

Χοροστάτησε  καί κήρυξε  κατά τήν ἀκολουθία τοῦ ἑσπερινοῦ  τῶν 
Εἰσοδίων τῆς Θεοτόκου στόν ἱερό ναό Ἁγίου Στυλιανοῦ, στόν προσφυγικό 
Συνοικισμό Ἄσπρες στόν Στρόβολο, γιά τήν κατεχόμενη Κοινότητα 
Συγχαρίου καί ἀκολούθως χοροστάτησε καί κήρυξε στόν ἱερό ναό  Ἁγίου 
Νικολάου στήν Πάνω Λακατάμεια, γιά τήν κατεχόμενη Κοινότητα 
Λάρνακος Λαπήθου. 

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ                                            
21 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2014

Λειτούργησε καί κήρυξε στόν πανηγυρίζοντα ἱερό ναό  τῶν Εἰσοδίων 
τῆς Παναγίας στήν Κοκκινοτριμιθιά. Τό ἀπόγευμα παρέστη σέ ἐκδήλωση 
τῆς χορωδίας  «Φωνή τῆς Κερύνειας» στό Προεδρικό καί ἀκολούθως σέ 
ἐκδήλωση γιά τήν ἡμέρα τῆς Ἀνεξαρτησίας τοῦ Λιβάνου στό Hilton Park 
Hotel στή Λευκωσία.
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ΣΑΒΒΑΤΟ               
22  ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2014

Παρέστη στό Στ΄ Συμπόσιο τοῦ Δήμου Κερύνειας  μέ θέμα: « Ὁ ρόλος τῶν 
νέων στόν ἀγώνα γιά ἐπιστροφή», πού  πραγματοποιήθηκε στήν  Αἴθουσα  
Β 108, στήν Πανεπιστημιούπολη, Κτήριο Συμβουλίου - Συγκλήτου 
«Ἀναστάσιος Γ.  Λεβέντης»,  στή Λευκωσία καί ἀπηύθυνε χαιρετισμό. Στή 
συνέχεια ἀναχώρησε  στό ἐξωτερικό.

KΥΡΙΑΚΗ
23 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2014

Λειτούργησε  καί κήρυξε στόν ἱερό ναό Παναγίας Δεξιᾶς στή Θεσσαλονίκη 
καί προέστη τοῦ ἐτησίου μνημοσύνου τοῦ ἥρωα τοῦ  ἀπελευθερωτικοῦ 
ἀγώνα τῆς Ε.Ο.Κ.Α, 1955-59 Κυριάκου Μάτση καί τοῦ Χρυσοστόμου 
Ἱερείδη πού ἔπεσε στόν Α΄ Παγκόσμιο Πόλεμο. Στή συνέχεια κατέθεσε 
στεφάνι στήν προτομή τοῦ ἥρωα Κυριάκου Μάτση, εἶχε συνάντηση μέ τόν 
Σεβ. Μητροπολίτη Θεσσαλονίκης κ. Ἄνθιμο καί ἀκολούθως μετέβη στό 
Ἅγιο Ὄρος.

ΤΡΙΤΗ 25 ΠΡΟΣ ΤΕΤΑΡΤΗ 
26 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2014

Προέστη  Ἀγρυπνίας στήν ἱ. Μεγίστη Μονή Βατοπεδίου, μέ τήν εὐκαιρία 
τῆς μνήμης τοῦ Ἁγίου Ἰωάννου τοῦ Χρυσοστόμου.

ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗ ΚΥΡΗΝΕΙΑΣ ΚΥΡΙΟΥ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΥ
ΧΡΟΝΙΚΑ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014

Ζ Ζ Ζ
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ

5 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014

Ὁ Πανιερώτατος Μητροπολίτης Κυρηνείας κύριος Χρυσόστομος  
ἐπέστρεψε ἀπό τό ἐξωτερικό. Τό   ἑσπέρας  χοροστάτησε καί κήρυξε κατά 
τήν ἀκολουθία τοῦ ἑσπερινοῦ  στήν πανηγυρίζουσα ἱερά μονή Ἁγίου 
Νικολάου Γάτων, παρά τό χωρίο Ἀκρωτήρι Λεμεσοῦ.

ΣΑΒΒΑΤΟ
6  ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014

Τό πρωί λειτούργησε καί κήρυξε στό πανηγυρίζον ἱερό παρεκκλήσιο Ἁγίου 
Νικολάου στόν Μαθιάτη καί τό ἑσπέρας χοροστάτησε καί κήρυξε  κατά 
τήν ἀκολουθία τοῦ  ἑσπερινοῦ  τοῦ Ἁγίου Ἀμβροσίου στόν ἱερό ναό Ἁγίων 
Κωνταντίνου καί Ἑλένης στό Τσέρι, ὅπου ἀνέπεμψε δέηση καί προέστη 
μνημοσύνου τῶν θανόντων κατοίκων τῆς κατεχόμενης Κοινότητας Ἁγίου 
Ἀμβροσίου Κυρηνείας.  

ΚΥΡΙΑΚΗ                                              
7  ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014

Λειτούργησε καί κήρυξε στόν ἱερό ναό Ἁγίου Νικολάου στήν Κάτω 
Δευτερά. 

ΠΕΜΠΤΗ                                              
11 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014

Χοροστάτησε καί κήρυξε κατά τήν ἀκολουθία τοῦ ἑσπερινοῦ τοῦ Ἁγίου 
Σπυρίδωνος  στόν ἱερό ναό Ἁγίων Πάντων στή Μακεδονίτισσα.  

ΣΑΒΒΑΤΟ                                                              
13  ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ  2014

Λειτούργησε καί κήρυξε στόν ἱερό ναό Παναγίας Χρυσοπολίτισσας στόν 
Ὕψωνα.

ΚΥΡΙΑΚΗ                                                     
14  ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014

Τό πρωί λειτούργησε καί κήρυξε στόν ἱερό ναό τῆς Ἁγίας τοῦ Θεοῦ 
Σοφίας στό Στρόβολο καί τό ἑσπέρας χοροστάτησε καί κήρυξε κατά τήν 
ἀκολουθία τοῦ ἑσπερινοῦ, στόν πανηγυρίζοντα ἱερό ναό Ἁγίου Ἐλευθερίου 
στή Μουτταγιάκα.
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ΚΥΡΙΑΚΗ                                                           
21 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014

Λειτούργησε καί κήρυξε στόν ἱερό ναό Ἁγίου Μάμαντος στόν Συνοικισμό 
Α΄ στήν Κοκκινοτριμιθιά.

   ΤΡΙΤΗ                                                                                
23  ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ  2014

Τό πρωί λειτούργησε καί κήρυξε στόν ἱερό Μητροπολιτικό ναό Ἀποστόλου 
Βαρνάβα στήν Κοκκκινοτριμιθιά, ὅπου  τό  ἑσπέρας, κατά τήν ἀκολουθία 
τοῦ ἑσπερινοῦ, χοροστάτησε καί κήρυξε.

ΤΕΤΑΡΤΗ                                            
24 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014

Προέστη τῆς Ἀκολουθίας τῶν Μεγάλων Ὡρῶν, τέλεσε τόν Μεγάλο 
Ἑσπερινό τῶν Χριστουγέννων, τή Θεία Λειτουργία τοῦ Μεγάλου 
Βασιλείου καί κήρυξε στόν ἱερό Μητροπολιτικό ναό Ἀποστόλου Βαρνάβα 
στήν Κοκκινοτριμιθιά.

   ΠΕΜΠΤΗ
25 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014

Τό πρωί τέλεσε τή Θεία Λειτουργία τῶν Χριστουγέννων στόν ἱερό 
Μητροπολιτικό ναό Ἀποστόλου Βαρνάβα στήν Κοκκινοτριμιθιά.
Τό  ἑσπέρας, κατά τήν ἀκολουθία τοῦ ἑσπερινοῦ χοροστάτησε καί 
κήρυξε στόν ἑορτάζοντα ἱερό ναό τῶν Εἰσοδίων τῆς Θεοτόκου στήν 
Κοκκινοτριμιθιά.

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
26 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014

Λειτούργησε καί κήρυξε στόν ἑορτάζοντα ἱερό ναό τῶν Εἰσοδίων τῆς 
Θεοτόκου στήν Κοκκινοτριμιθιά.

      ΣΑΒΒΑΤΟ
27  ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014

Λειτούργησε καί κήρυξε στόν ἱερό ναό  Ἁγίου Μάμαντος στόν Συνοικισμό 
Α΄ στήν Κοκκινοτριμιθιά.

ΚΥΡΙΑΚΗ
28 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 Λειτούργησε καί κήρυξε στόν ἱερό ναό Ἁγίου Γεωργίου στό Μάμμαρι.

  ΤΕΤΑΡΤΗ
31 ΔΕΚΕΜΒΡΊΟΥ 2014

Χοροστάτησε καί κήρυξε κατά τήν ἀκολουθία τοῦ ἑσπερινοῦ στόν ἱερό 
Μητροπολιτικό ναό  Ἀποστόλου Βαρνάβα στήν Κοκκινοτριμιθιά. 

ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗ ΛΕΜΕΣΟΥ ΚΥΡΙΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ
ΧΡΟΝΙΚΑ ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2014

Ζ Ζ Ζ
ΔΕΥΤΕΡΑ

3 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2014

Ὁ Πανιερώτατος Μητροπολίτης Λεμεσοῦ κύριος Ἀθανάσιος προέστη 
ἀγρυπνίας στήν ἱερά μονή Ἀναλήψεως τοῦ Σωτῆρος (Σίψα) Δράμας στήν 
Ἑλλάδα,  ἐπί τῇ μνήμῃ τοῦ Ὁσίου Γεωργίου Καρσλίδη.

ΤΡΙΤΗ
4 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2014

Προεξῆρχε  Ἀρχιερατικοῦ Συλλείτουργου στήν ἱερά μονή Ἀναλήψεως 
τοῦ Σωτῆρος (Σίψα) Δράμας στήν Ἑλλάδα, συλλειτουργούντων τῶν 
Σεβασμιωτάτων Μητροπολιτῶν Δράμας κ.κ.Παύλου, Φιλαδελφείας 
κ.κ.Βενέδικτου καί Σαμταβίσι καί Γκόρι κ.κ.Ἀνδρέα. 

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
7 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2014

Χοροστάτησε κατά τήν ἀκολουθία τοῦ ἑσπερινοῦ στήν ἱερά μονή 
Παμμεγίστων Ταξιαρχῶν Πηλίου Ἑλλάδας, συγχοροστατοῦντος τοῦ 
Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτη Δημητριάδος καί Ἁλμυροῦ κ.κ.Ἰγνατίου.
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ΣΑΒΒΑΤΟ
8 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2014

Τέλεσε τή Θεία Λειτουργία στήν πανηγυρίζουσα ἱερά μονή Παμμεγίστων 
Ταξιαρχῶν Πηλίου, Ἑλλάδας.
Χοροστάτησε κατά τήν ἀκολουθία τοῦ Ἑσπερινοῦ στόν πανηγυρίζοντα 
ἱερό ναό Ἁγίου Νεκταρίου στόν Βόλο Ἑλλάδας.

ΤΡΙΤΗ
11 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2014

Συγχοροστάτησε κατά τήν ἀκολουθία τοῦ Ἑσπερινοῦ στόν πανηγυρίζοντα 
ἱερό ναό Ἁγίου Ἰωάννη τοῦ Ἐλεήμονος, μετά τοῦ Πανιερωτάτου 
Μητροπολίτη Ταμασοῦ καί Ὀρεινῆς κ.κ.Ἡσαΐα καί τοῦ Θεοφιλεστάτου 
Ἐπισκόπου Ἀμαθοῦντος κ.Νικολάου.

ΤΕΤΑΡΤΗ
12 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2014

Συμμετέσχε σέ Ἀρχιερατικό Συλλείτουργο στόν πανηγυρίζοντα ἱερό ναό 
Ἁγίου Ἰωάννη τοῦ Ἐλεήμονος, μετά τοῦ Πανιερωτάτου Μητροπολίτη 
Κυρηνείας κ.κ.Χρυσοστόμου καί τοῦ Θεοφιλεστάτου Ἐπισκόπου 
Ἀμαθοῦντος κ.Νικολάου.

ΚΥΡΙΑΚΗ
16 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2014

Συμμετέσχε σέ Ἀρχιερατικό Συλλείτουργο στόν ἱερό ναό Ἁγίας Μαρίνας 
τῆς κοινότητας  Ἑπταγώνιας μετά τοῦ Θεοφιλεστάτου Ἐπισκόπου Λήδρας 
κ.Ἐπιφανίου, κατά τή διάρκεια τοῦ ὁποίου χειροτόνησε σέ Πρεσβύτερο τόν 
εὐλαβέστατο Διάκονο π.Νικόλαο Νικολάου.

    

         ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗ ΜΟΡΦΟΥ ΚΥΡΙΟΥ ΝΕΟΦΥΤΟΥ
ΧΡΟΝΙΚΑ ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2014

Ζ Ζ Ζ
ΚΥΡΙΑΚΗ

2 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2014

Ὁ Πανιερώτατος Μητροπολίτης Μόρφου κ. Νεόφυτος τέλεσε τὴ Θεία 
Λειτουργία καὶ κήρυξε τὸν θεῖο λόγο στὸν  ἱερὸ ναὸ τῶν Ὁσίων Βαρνάβα 
και Ἱλαρίωνος στὴν κοινότητα Περιστερώνας (Μόρφου). Ἀκολούθησε 
παγκοινοτική  ἐκδήλωση τῶν ἐκτοπισθέντων κατοίκων τῆς κατεχόμενης 
κοινότητας Κατωκοπιᾶς.

ΚΥΡΙΑΚΗ
2 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2014

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

ΔΕΥΤΕΡΑ
3 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2014

Τέλεσε τὴ Θεία Λειτουργία καὶ κήρυξε τὸν θεῖο λόγο στὴν πανηγυρίζουσα 
ἱερὰ Μονὴ τοῦ Ἁγίου Γεωργίου– Μαυροβουνίου στὴ Λάρνακα.

ΤΕΤΑΡΤΗ
5 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2014

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

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
7 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2014

Προέστη τῆς Ἀκολουθίας τοῦ πανηγυρικοῦ Ἑσπερινοῦ καὶ κήρυξε τὸν 
θεῖο λόγο στὸν ἱερὸ ναὸ τοῦ Ἁγίου Αὐξιβίου στὴν κοινότητα Ἀστρομερίτη, 
μὲ τὴν εὐκαιρία τοῦ ἐκεῖ ἑορτασμοῦ τοῦ Ἀρχαγγέλου Μιχαὴλ ἀπὸ τὴν 
κατεχόμενη κοινότητα Ἄνω Ζώδιας.
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ΣΑΒΒΑΤΟ
8 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2014

Τέλεσε τὴ Θεία Λειτουργία καὶ κήρυξε τὸν θεῖο λόγο στὸ πανηγυρίζον ἱερὸ 
παρεκκλήσιο τοῦ Ἀρχαγγέλου Μιχαὴλ στὴν κοινότητα Ἀκακίου.

ΣΑΒΒΑΤΟ
8 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2014

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.

ΚΥΡΙΑΚΗ
9 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2014

Τέλεσε τὴ Θεία Λειτουργία καὶ κήρυξε τὸν θεῖο λόγο στὸ ἱερὸ 
παρεκκλήσιο τοῦ Ἁγίου Νεκταρίου στὸ Πολυδύναμο Κέντρο τῆς Ἱερᾶς 
Μητροπόλεως Μόρφου «Ἡ Σολέα» στὴν Εὐρύχου.

ΠΕΜΠΤΗ
13 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2014

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

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
14 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2014

Προήδρευσε συνάντησης μὲ τὸ Κοινοτικὸ Συμβούλιο καὶ τὴν 
Ἐκκλησιαστικὴ Ἐπιτροπὴ τῆς κατεχόμενης κοινότητας Συριανοχωρίου.

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
14 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2014

Παρέστη καὶ μίλησε στὴ «Δεξαμενὴ σκέψης» τῆς ἐνορίας Ἁγίου Νικολάου 
στὴ Λεμεσό, μέ θέμα: «Σύγχρονη γεωστρατηγικὴ καὶ προφητεῖες 
συγχρόνων πατέρων».

ΣΑΒΒΑΤΟ
15 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2014

Παρέστη καί ἀπηύθυνε χαιρετισμὸ στὴν ἐπιστημονικὴ ἡμερίδα «Ὁ Κώστας 
Μόντης καὶ ἡ Μόρφου», ἡ ὁποία ἔλαβε χώρα στὴν αἴθουσα ἐκδηλώσεων 
τοῦ Πανεπιστημίου Κύπρου.

ΚΥΡΙΑΚΗ
16 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2014

Τέλεσε τὴ Θεία Λειτουργία καὶ κήρυξε τὸν θεῖο λόγο στὴν ἱερὰ μονὴ 
τοῦ Ἁγίου Νικολάου παρὰ τὴν Ὀρούντα, ὅπου καὶ προέστη τοῦ ἐτησίου 
μνημοσύνου τοῦ μακαριστοῦ Γέροντος Ἰακώβου Τσαλίκη.

ΤΡΙΤΗ
18 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2014

Παρέστη καὶ μίλησε στὴ «Σύναξη νέων» τῆς ἐνορίας Ἁγίου Νικολάου  
Ἔγκωμης στὴ Λευκωσία, μέ θέμα: «Γέρων Ἰάκωβος – Στιγμὲς τῆς ζωῆς του».

ΠΕΜΠΤΗ
20 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 

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

ΠΕΜΠΤΗ
20 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ

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

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
21 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ

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

ΣΑΒΒΑΤΟ
22ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ

Συνόδευσε προσκυνητὲς ἀπὸ τὸ Παραλίμνι σὲ προσκυνήματα καὶ 
ἀρχαιολογικοὺς χώρους τῆς κατεχομένης περιοχῆς τῆς Μόρφου.

ΚΥΡΙΑΚΗ
23 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2014

Τέλεσε τὴ Θεία Λειτουργία καὶ κήρυξε τὸν θεῖο λόγο στὸν ἱερὸ ναὸ 
Παναγίας στὴν προσφυγικὴ κοινότητα Κιβισιλίου  Λάρνακος.
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ΔΕΥΤΕΡΑ
24 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ

Μίλησε στοὺς μαθητὲς καὶ μαθήτριες τοῦ Περιφερειακοῦ Δημοτικοῦ 
Σχολείου Εὐρύχου.

ΔΕΥΤΕΡΑ
24 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ

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

ΤΡΙΤΗ
25 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ

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

ΠΕΜΠΤΗ
27 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ

Μίλησε στοὺς Ἱεροσπουδαστὲς τῆς Ἱερατικῆς Σχολῆς «Ἀπόστολος 
Βαρνάβας», μὲ θέμα, «Κύπρος - Ἀραβικὲς ἐπιδρομές».

ΠΕΜΠΤΗ
27 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ

Συμμετέσχε στὴ 3η Συνάντηση (γιὰ τὸ ἀκαδημαϊκὸ ἔτος 2014-2015) 
τοῦ Ἐπιμορφωτικοῦ Σεμιναρίου Κλήρου τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως 
Μόρφου, μὲ θέμα, «Τὸ Ἰσλάμ. Θεολογία καὶ ἱστορία του»,  
μὲ εἰσηγητὴ τὸν Πανοσιολογιώτατο Ἀρχιμανδρίτη π. Κυπριανὸ Μηλιδώνη.

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
28 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2014

Προέστη τῆς πανηγυρικῆς ἀγρυπνίας ἐπὶ τῇ μνήμῃ τοῦ νέου Ἱερομάρτυρος 
Φιλουμένου τοῦ Κυπρίου καὶ κήρυξε τὸν θεῖο λόγο στὸν ἱερὸ ναὸ τοῦ 
Ἀποστόλου Λουκᾶ στὴν κοινότητα Ὀρούντας.

ΣΑΒΒΑΤΟ
29 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2014

Παρέστη στὸ «Συμπόσιο Ἀρχαιοκαπηλείας» στὴν Παλαιὰ Ἱερὰ 
Ἀρχιεπισκοπὴ Κύπρου στὴ Λευκωσία.

ΣΑΒΒΑΤΟ
29 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ

Χοροστάτησε κατὰ τὴν Ἀκολουθία τοῦ πανηγυρικοῦ Ἑσπερινοῦ καὶ 
κήρυξε τὸν θεῖο λόγο στὸν πανηγυρίζοντα ἱερὸ ναὸ τοῦ Ἀποστόλου 
Ἀνδρέα στὴν κοινότητα Νικηταρίου.

KYRIAKH
30 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2014

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 2014

Ζ Ζ Ζ
ΔΕΥΤΕΡΑ

1 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014

Ὁ Πανιερώτατος Μητροπολίτης Μόρφου κ. Νεόφυτος προέστη τῆς 
πανηγυρικῆς ἀγρυπνίας μὲ τὴν εὐκαιρία τῆς μνήμης τοῦ Ὁσίου Πορφυρίου 
τοῦ Καυσοκαλυβίτη, τοῦ ὁποίου τὴν ἁγιότητα πρόσφατα διακήρυξε τὸ 
Οἰκουμενικὸ Πατριαρχεῖο, τέλεσε τή Θεία Λειτουργία καὶ κήρυξε τὸν θεῖο 
λόγο στὴν ἱερὰ μονὴ Παναγίας Χρυσοκουρδαλιωτίσσης στὸ Κούρδαλι.

ΤΕΤΑΡΤΗ
3 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014

Μίλησε στοὺς διδασκάλους καὶ μαθητὲς τοῦ Δημοτικοῦ Σχολείου 
Κοράκου.
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ΤΕΤΑΡΤΗ
3 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014

Προέστη τῆς Ἀκολουθίας τοῦ πανηγυρικοῦ Ἑσπερινοῦ καὶ κήρυξε τὸν 
θεῖο λόγο στὸ πανηγυρίζον ἱερὸ ἐξωκκλήσιο τῆς Ἁγίας Βαρβάρας στὴν 
κοινότητα Φλάσου.

ΠΕΜΠΤΗ
4 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014

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

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
5 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014

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

ΣΑΒΒΑΤΟ
6 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014

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

ΚΥΡΙΑΚΗ
7 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014

Τέλεσε τὴ  Θεία Λειτουργία καὶ κήρυξε τὸν θεῖο λόγο στὸν ἄρτι 
ἀνακαινισθέντα καὶ παραδοθέντα στὴν Ἱερὰ Μητρόπολη Μόρφου ἱερὸ ναὸ 
τοῦ Ἁγίου Νικολάου στὴν κατεχόμενη κοινότητα Συριανοχωρίου δυτικά 
τῆς Μόρφου.

ΔΕΥΤΕΡΑ
8 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014

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

ΔΕΥΤΕΡΑ
8 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014

Προέστη τῆς Ἀκολουθίας τοῦ πανηγυρικοῦ Ἑσπερινοῦ καὶ κήρυξε τὸν θεῖο 
λόγο στὸν πανηγυρίζοντα ἱερὸ ναὸ τῶν Ἁγίων  Θεοπατόρων Ἰωακείμ καὶ 
Ἄννης στὴν κοινότητα Καλλιανῶν.

ΤΡΙΤΗ
9 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014

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

ΤΕΤΑΡΤΗ
10 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014

Συναντήθηκε με τὸ νεοκλεγὲν Συμβούλιο τοῦ «Συνδέσμου Φιλανθρωπίας  
Γυναικῶν» τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Μόρφου.

ΠΕΜΠΤΗ
11 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014

Μίλησε στοὺς διδασκάλους καὶ μαθητὲς τοῦ Δημοτικοῦ Σχολείου 
Περιστερώνας (Μόρφου).

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
12 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014

Τέλεσε τὴ  Θεία Λειτουργία στὴν ἱερὰ μονὴ τοῦ Ἁγίου  Νικολάου παρὰ τὴν 
Ὀρούντα, ἐπὶ τῇ μνήμῃ τοῦ ἁγίου Σπυρίδωνος, ἐπισκόπου Τριμυθοῦντος.  

ΚΥΡΙΑΚΗ
14 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 

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

ΔΕΥΤΕΡΑ
15 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ

Χοροστάτησε κατὰ τὴν Ἀκολουθία τοῦ πανηγυρικοῦ Ἑσπερινοῦ καὶ 
κήρυξε τὸν θεῖο λόγο στὸ πανηγυρίζον ἱερὸ παρεκκλήσιο τοῦ Ἁγίου 
Μοδέστου στὴν κοινότητα Ἀστρομερίτη.
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ΤΡΙΤΗ
16 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ

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

ΤΡΙΤΗ
16 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ

Μίλησε, μετὰ ἀπὸ πρόσκληση τοῦ Ἀρχιεπισκόπου τῶν Μαρωνιτῶν 
Κύπρου κ. Ἰωσήφ, σὲ ἐκδήλωση τῆς Ἱερᾶς Ἀρχιεπισκοπῆς Μαρωνιτῶν, μὲ 
θέμα, «Θεολογία τῶν Χριστουγέννων διὰ μέσου τῆς εἰκόνας - βυζαντινὴ 
ἁγιογραφία». 

ΠΕΜΠΤΗ
18 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014

Μίλησε στοὺς ἱεροσπουδαστὲς τῆς Ἱερατικῆς Σχολῆς «Ἀπόστολος 
Βαρνάβας», μὲ θέμα, «Ἡ Ἐκκλησία Κύπρου τὸν 11ο  καὶ 12ο  αἰώνα».

ΠΕΜΠΤΗ
18 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ

Συμμετέσχε στὴ 4η Συνάντηση (γιὰ τὸ ἀκαδημαϊκὸ ἔτος 2014-2015) τοῦ 
Ἐπιμορφωτικοῦ Σεμιναρίου Κλήρου τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Μόρφου, 
μὲ θέμα, «Εἰσαγωγὴ στὴ Θεολογία τῶν Μυστηρίων τοῦ Βαπτίσματος 
καὶ τοῦ Χρίσματος καὶ ἡ Τελετουργική τους», μὲ εἰσηγητὲς τοὺς 
Αἰδεσιμολογιωτάτους Πρεσβυτέρους π. Μιχαὴλ Νικολάου καὶ π. Νεκτάριο 
Νικολάου, ἀντίστοιχα.

ΚΥΡΙΑΚΗ
21 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ

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

ΔΕΥΤΕΡΑ
21 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014

Μίλησε στοὺς διδασκάλους καὶ μαθητὲς τοῦ Δημοτικοῦ Σχολείου 
Κακοπετριᾶς.

ΤΕΤΑΡΤΗ
24 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ

Προέστη τῆς Ἀκολουθίας τοῦ Ὄρθρου καὶ τῶν Μεγάλων Ὡρῶν καὶ τέλεσε 
τὴ Θεία Λειτουργία τοῦ Μεγάλου Βασιλείου στὴν ἱερὰ μονὴ τοῦ Ἁγίου 
Νικολάου παρὰ τὴν Ὀρούντα.

ΠΕΜΠΤΗ
25 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ

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

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
26 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ

Τέλεσε τὴ  Θεία Λειτουργία καὶ κήρυξε τὸν θεῖο λόγο στὸν ἱερὸ ναὸ 
Ὁσίων Βαρνάβα καὶ Ἰλαρίωνος στὴν κοινότητα Περιστερώνας (Μόρφου) 
(Πανηγύρις κατεχόμενης κοινότητας Κατωκοπιᾶς).

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
26 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014

Χοροστάτησε κατὰ τὴν Ἀκολουθία τοῦ πανηγυρικοῦ Ἑσπερινοῦ τοῦ 
πρωτομάρτυρος καὶ ἀρχιδιακόνου Στεφάνου καὶ κήρυξε τὸν θεῖο 
λόγο στὸν ἱερὸ ναὸ τοῦ Ἁγίου Χαραλάμπους στὴν κοινότητα Δένειας 
(Πανήγυρις κατεχόμενης κοινότητας Κυρᾶς).

ΤΕΤΑΡΤΗ
31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014

Προέστη τῆς πανηγυρικῆς ἀγρυπνίας, μὲ τὴν εὐκαιρία τῆς μνήμης τοῦ 
Μεγάλου Βασιλείου, στὴν ἱερὰ μονὴ τοῦ Ἁγίου Νικολάου παρὰ τὴν 
Ὀρούντα.
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ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΑΣ ΚΑΙ ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΥ ΚΥΡΙΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ
ΧΡΟΝΙΚΑ ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2014

Ζ Ζ Ζ

ΚΥΡΙΑΚΗ
02 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ  2014

Ο Πανιερώτατος Μητροπολίτης Κωνσταντίας και Αμμοχώστου 
κ. Βασίλειος προέστη του Αρχιερατικού Συλλείτουργου στον 
Μητροπολιτικό  Ναό  Αγίου   Γεωργίου Παραλιμνίου, συλλειτουργούντων 
του Σεβασμιωτάτου  Μητροπολίτου Αρκαδίας κ. Βασιλείου, τού  
Πατριαρχείου Αντιοχείας  και του Θεοφιλεστάτου Χωρεπισκόπου 
Μεσαορίας κ. Γρηγορίου. 
Ακολούθησαν τα εγκαίνια της Διεθνούς Έκθεση Βιβλίου.  

ΔΕΥΤΕΡΑ
03 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ  2014

Παρέστη στην ομιλία του Μητροπολίτη Αρκαδίας κ. Βασίλειου με θέμα 
«Οι σύγχρονοι  διωγμοί των Χριστιανών». 

ΤΕΤΑΡΤΗ
05 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ  2014

Παρέστη στην ομιλία «Οι φωνές της κυπριακής παράδοσης» που έγινε από 
τον Μιχάλη  Χατζημιχάλη.

ΠΕΜΠΤΗ
06 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ  2014

Παρέστη στη δεύτερη Διάλεξη του Σαλαμίνιου Ελεύθερου Πανεπιστημίου 
Αμμοχώστου, σε συζήτηση στρογγυλής τραπέζης με θέμα «40 χρόνια 
κατοχής – Δεν ξεχνώ».

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
07 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2014 Παρέστη στην εκδήλωση «Νησί πικρό, νησί  γλυκό».

ΣΑΒΒΑΤΟ
08 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2014

Υποδέχθηκε στους χώρους της Γ’ Διεθνούς Έκθεσης Βιβλίου Κύπρου 
μαθητές των Κατηχητικών Σχολείων της Μητροπόλεως.                                                                                                  
Παρέστη στην εκδήλωση « Δεν ξεχνώ – Διεκδικώ» των μαθητών των 
Λυκείων Παραλιμνίου, Κοκκινοχωρίων και του Μουσικού Σχολείου 
Αμμοχώστου.

ΚΥΡΙΑΚΗ
09 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2014

Προέστη της Θείας Λειτουργίας στον Μητροπολιτικό  Ναό  Αγίου   
Γεωργίου Παραλιμνίου και τέλεσε το ετήσιο μνημόσυνο του 
μακαριστού Μητροπολίτου Αδριανουπόλεως κυρού Δαμασκηνού.                                                                                
Παρέστη στην εκδήλωση του Συμβουλίου Νεολαίας της Μητροπόλεως. 
Λήξη 3ης  Διεθνούς  έκθεσης

ΠΕΜΠΤΗ
13 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2014

Παρέστη στο επίσημο γεύμα στην Ιερά Αρχιεπισκοπή Κύπρου  με 
την ευκαιρία της ονομαστικής εορτής του Αρχιεπισκόπου Κύπρου 
κ.κ  Χρυσόστομου .
Παρέστη και απεύθυνε χαιρετισμό στην παρουσίαση βιβλίου 
«Εκ Μανδρών Αμμοχώστου» του Σάββα Καραγιάννη.

ΚΥΡΙΑΚΗ
16 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2014

Προέστη της Θείας Λειτουργίας στον Ιερό Ναό Αρχαγγέλου Μιχαήλ στο 
Φρέναρος και τέλεσε το μνημόσυνο του ήρωα Φώτη Πίττα.
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ΔΕΥΤΕΡΑ
17 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ ΚΑΙ 

ΤΡΙΤΗ 18 2014 
Μετέβη στην Αθήνα και συμμετείχε στη συνάντηση της Βιβλικής Εταιρίας.  

ΠΕΜΠΤΗ
20 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ  - 

ΤΕΤΑΡΤΗ
26 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2014

Φιλοξένησε στους χώρους του Συνοδικού της Μητροπόλεως τη 
συνάντηση της Εκτελεστικής Επιτροπής του Παγκοσμίου Συμβουλίου 
Εκκλησιών 

ΚΥΡΙΑΚΗ
23 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2014

Συλλειτούργησε με τον Σεβασμιώτατο Μητροπολίτη Σασίμων κ. Γεννάδιο  
του Οικουμενικό Πατριαρχείου στον Ιερό ναό Αγίου Γεωργίου Εξορινού 
στην εντός των τειχών πόλη της Αμμοχώστου.

ΣΑΒΒΑΤΟ
29 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2014

Χοροστάτησε  κατά την ακολουθία του Εσπερινού στον Μητροπολιτικό 
Ναό Αγίου Γεωργίου Παραλιμνίου με την ευκαιρία της εορτής του 
Αποστόλου Ανδρέα. 

ΚΥΡΙΑΚΗ
30 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2014

Προέστη της θείας Λειτουργίας στον Μητροπολιτικό Ναό Αγίου  Γεωργίου 
Παραλιμνίου

ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΑΣ ΚΑΙ ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΥ ΚΥΡΙΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ
ΧΡΟΝΙΚΑ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014

Ζ Ζ Ζ
ΤΕΤΑΡΤΗ

03 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ

Ο Πανιερώτατος Μητροπολίτης Κωνσταντίας και Αμμοχώστου 
κ. Βασίλειος χοροστάτησε κατά την ακολουθία του εσπερινού στον 
πανηγυρίζοντα Ιερό Ναό Αγίας Βαρβάρας στο Παραλίμνι .

ΠΕΜΠΤΗ
04 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ

Προέστη της Θείας Λειτουργίας στον πανηγυρίζοντα Ιερό Ναό Αγίας 
Βαρβάρας στο Παραλίμνι.

ΣΑΒΒΑΤΟ 
06 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ

Προέστη της Θείας Λειτουργίας στον πανηγυρίζοντα Ιερό Ναό  Αγίου 
Νικολάου στο κατεχόμενο χωριό Λιμνιά Αμμοχώστου. 

ΚΥΡΙΑΚΗ
07 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ

Τέλεσε τη Θεία Λειτουργία στον Ιερό Ναό Αρχαγγέλου Μιχαήλ στο 
Φρέναρος και τέλεσε το μνημόσυνο των κεκοιμημένων ιερέων, ψαλτών, 
επιτρόπων, νεωκόρων  και προέδρων τής κοινότητας.

ΚΥΡΙΑΚΗ
14 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ

Προέστη της Θείας Λειτουργίας στον Ιερό Ναό Παναγίας στην Αγία Νάπα. 
Προέστη της εξόδιου ακολουθίας του αγνοουμένου Νίκου Ψαρά. 

ΔΕΥΤΕΡΑ
15 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ

Χοροστάτησε κατά την ακολουθία του εσπερινού στον πανηγυρίζον 
παρεκκλήσιο του Αγίου Μοδέστου στη Δερύνεια. 

ΠΕΜΠΤΗ
18 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ

Παρέστη στην Τρίτη Διάλεξη του Σαλαμίνιου Ελεύθερου Πανεπιστημίου 
Αμμοχώστου.
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ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
19 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ

Πραγματοποίησε 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.

ΚΥΡΙΑΚΗ
21 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ

Προέστη της Θείας Λειτουργίας στον Ιερό Αναστάσεως του Σωτήρος στη 
Σωτήρα και στη συνέχεια τέλεσε το ετήσιο μνημόσυνο του Αρχιεπισκόπου 
Χρυσοστόμου Α΄.

ΔΕΥΤΕΡΑ
22 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ

Εθιμοτυπική επίσκεψη Υπουργού Άμυνας στη Μητρόπολη και παράδοση 
τροφίμων στο κοινωνικό παντοπωλείο της Μητροπόλεως «Φωλιά 
Αγάπης». 

ΤΕΤΑΡΤΗ
24 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ

Προέστη της Θείας Λειτουργίας στον Ιερό Ναό Αγίας Βαρβάρας στο 
Παραλίμνι.

ΠΕΜΠΤΗ
25 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ

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

ΚΥΡΙΑΚΗ
28 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ

Προέστη της αρχαίας Θείας Λειτουργίας του Αγίου Ιακώβου του 
Αδελφοθέου στον Μητροπολιτικό Ναό Αγίου Γεωργίου Παραλιμνίου.

ΤΕΤΑΡΤΗ
31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ

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 2014

Ζ Ζ Ζ
ΚΥΡΙΑΚΗ

2 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2014

Ὁ Πανιερώτατος Μητροπολίτης Κύκκου τέλεσε τή Θεία Λειτουργία 
στόν ἱερό ναό τῶν ἁγίων Κωνσταντίνου καί Ἑλένης στόν Κάτω Πύργο 
Τηλλυρίας καί τέλεσε τό μνημόσυνο τοῦ ἥρωα τῆς Ε.Ο.Κ.Α. Γεωργίου 
Νικολάου.

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
7 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2014

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

ΚΥΡΙΑΚΗ
9 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2014

Τέλεσε τή Θεία Λειτουργία στόν ἱερό ναό ἁγίου Προκοπίου στό Μετόχιο 
τῆς Παναγίας τοῦ Κύκκου στή Λευκωσία καί τέλεσε τό πρῶτο ἐτήσιο 
μνημόσυνο τοῦ ἀειμνήστου πρώην Προέδρου τῆς Κυπριακῆς Δημοκρατίας 
Γλαύκου Κληρίδη.

ΤΡΙΤΗ
11 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2014

Συναντήθηκε μέ τούς Δημάρχους Λευκωσίας κ. Κωνσταντίνο Γιωργκάτζη, 
Στροβόλου κ. Λάζαρο Σαββίδη καί Ἔγκωμης κ. Ζαχαρία Κυριάκου στό 
Μετόχιο τῆς Παναγίας τοῦ Κύκκου στή Λευκωσία.
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ΠΕΜΠΤΗ
13 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2014

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

ΤΡΙΤΗ
18 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2014

Συναντήθηκε μέ τόν Πρέσβη τῆς Βουλγαρίας κ. Xristo Georgiev, στό 
Μετόχιο τῆς Παναγίας τοῦ Κύκκου στή Λευκωσία.

ΤΕΤΑΡΤΗ
19 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2014

Συναντήθηκε καί παρέθεσε γεῦμα στόν Ὑπουργό Παιδείας κ. Κώστα Καδή 
στό Μετόχιο τῆς Παναγίας τοῦ Κύκκου στή Λευκωσία.

ΠΕΜΠΤΗ
20 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2014

Συναντήθηκε καί παρέθεσε γεῦμα στούς Ὑπουργούς Ἄμυνας 
κ. Χριστόφορο Φωκαΐδη καί Συγκοινωνιῶν κ. Μάριο Δημητριάδη στό 
Μετόχιο τῆς Παναγίας τοῦ Κύκκου στή Λευκωσία.

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
21 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2014

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

ΚΥΡΙΑΚΗ
23 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2014

Τέλεσε τή Θεία Λειτουργία στόν ἱερό ναό ἁγίου Προκοπίου στό Μετόχιο 
τῆς Παναγίας τοῦ Κύκκου στή Λευκωσία καί χειροτόνησε σέ Διάκονο τόν 
Ἰάκωβο Alayoub.

ΔΕΥΤΕΡΑ
24 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2014

Συναντήθηκε καί παρέθεσε γεῦμα στόν Ὑπουργό Ἐσωτερικῶν κ. Σωκράτη 
Χάσικο  στό Μετόχιο τῆς Παναγίας τοῦ Κύκκου στή Λευκωσία.

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
28 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2014

Παρέστη στή διάλεξη «Ἰωάννης Καποδίστριας καί ἡ διέξοδος ἀπό τή 
σημερινή κρίση τοῦ Ἔθνους», πού πραγματοποιήθηκε στό Μέγα Συνοδικό 
τοῦ Μετοχίου τῆς ἱερᾶς Μονῆς τῆς Παναγίας τοῦ Κύκκου στή Λευκωσία.

ΚΥΡΙΑΚΗ
30 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2014

Τέλεσε τή Θεία Λειτουργία στόν ἱερό ναό τῶν ἁγίων Κωνσταντίνου καί 
Ἑλένης στήν κοινότητα Τσερίου.

ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗ ΚΥΚΚΟΥ ΚΑΙ ΤΗΛΛΥΡΙΑΣ ΚΥΡΙΟΥ ΝΙΚΗΦΟΡΟΥ
ΧΡΟΝΙΚΑ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014

Ζ Ζ Ζ
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ

5 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014

Ὁ Πανιερώτατος Μητροπολίτης Κύκκου χοροστάτησε κατά τήν ἀκολουθία 
τοῦ ἑσπερινοῦ στόν πανηγυρίζοντα ἱερό ναό τοῦ Ἁγίου Νικολάου 
Τσακκίστρας καί κήρυξε τόν θεῖο λόγο.

ΣΑΒΒΑΤΟ
6 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 Τέλεσε τή Θεία Λειτουργία στήν πανηγυρίζουσα Ἁγία Μονή τῶν Ἁγίων 

Νικολάου καί Εὐτυχίου στήν Πάφο καί κήρυξε τόν θεῖο λόγο.

ΔΕΥΤΕΡΑ
15 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014

Παρέστη στή Χριστουγεννιάτικη γιορτή τοῦ Κέντρου Ἡμερήσιας 
Φροντίδας «Ἐλεούσα τοῦ Κύκκου», στόν Ἀρχάγγελο.

ΚΥΡΙΑΚΗ
21 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014

Τέλεσε τή Θεία Λειτουργία στόν ἱερό ναό ἁγίου Προκοπίου στό Μετόχιο 
τῆς Παναγίας τοῦ Κύκκου στή Λευκωσία καί κήρυξε τόν θεῖο λόγο.
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ΠΕΜΠΤΗ
25 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014

Τέλεσε τή  Θεία Λειτουργία τῆς ἑορτῆς τῆς Γεννήσεως τοῦ Κυρίου, στήν 
Ἱερά Μονή Κύκκου καί κήρυξε τόν θεῖο λόγο.

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
26 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 Τέλεσε τή  Θεία Λειτουργία τῆς Συνάξεως τῆς Ὑπεραγίας Θεοτόκου, στήν 

Ἱερά Μονή Κύκκου.

ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗ ΤΑΜΑΣΟΥ ΚΑΙ ΟΡΕΙΝΗΣ ΚΥΡΙΟΥ ΗΣΑΪΟΥ
ΧΡΟΝΙΚΑ ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2014

Ζ Ζ Ζ
ΚΥΡΙΑΚΗ

3 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2013

Ὁ Πανιερώτατος Μητροπολίτης Ταμασοῦ καί Ὀρεινῆς κ. Ἠσαΐας 
συλλειτούργησε μέ τόν Μακαριώτατο Ἀρχιεπίσκοπο Κύπρου κ.κ. 
Χρυσόστομο καί ἄλλους Ἀρχιερεῖς εἰς τόν Ἱερό Ναό τῆς τοῦ Θεοῦ Σοφίας 
στό Στρόβολο. 

ΔΕΥΤΕΡΑ 
4 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2013

Συλλειτούργησε μέ τόν Μακαριώτατο Πατριάρχη Μόσχας καί Πασῶν 
τῶν Ῥωσιῶν κ.κ. Κύριλλο καί ἄλλους Ἀρχιερεῖς στόν Καθεδρικό Ναό τῆς 
Κοιμήσεως τῆς Θεοτόκου στό Κρεμλίνο Μόσχας.
Συναντήθηκε μέ τόν Μακαριώτατο Πατριάρχη Μόσχας κ.κ. Κύριλλο.  

ΤΡΙΤΗ
5 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2013

Λειτούργησε στήν Ἱερά Μονή Ἁγίας Ματρώνας στή Μόσχα καί κήρυξε τόν 
θεῖο λόγο

ΤΡΙΤΗ
5 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ

ΣΑΒΒΑΤΟ
9 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2013

Μετεῖχε στίς ἐργασίες Διεθνοῦς Συνεδρίου πού διοργάνωσε 
τό Πατριαρχεῖο Μόσχας, σέ συνεργασία μέ τόν Σύνδεσμο 
Κινηματογραφιστῶν Ῥωσίας, μέ θέμα: «Ἦθος καί Κινηματογράφος». Κατά 
τή διάρκεια τῶν ἐργασιῶν, μίλησε μέ θέμα: «Ἡ παρουσία τῆς Ἁγιότητας 
στή μεγάλη ὀθόνη» καί ἔλαβε μέρος σέ συζητήσεις στρογγυλῆς τραπέζης. 

ΚΥΡΙΑΚΗ
10 ΝΟΕΜΒΡΟΥ 2013

Λειτούργησε στήν Ἱερά Μονή Ἁγίου Σεραφείμ τοῦ Σαρώφ στό Ντιβέγιεβο 
Ῥωσίας καί κήρυξε τόν θεῖο λόγο

ΔΕΥΤΕΡΑ
11 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
15 ΝΟΕΜΒΡΟΥ 2013

Ἐπισκέφθηκε τό Οἰκουμενικό Πατριαρχεῖο στό Φανάρι 
Κωνσταντινουπόλεως. Κατά τή διάρκεια τῆς ἐκεῖ παρουσίας του, εἶχε 
συνάντηση μέ τόν Οἰκουμενικό Πατριάρχη κ.κ. Βαρθολομαῖο, ἐπισκέφθηκε 
Μονές καί ἄλλα προσκυνήματα τῆς Πόλης καί συμμετεῖχε στίς 
ἑορταστικές ἀκολουθίες, ἐπ’ εὐκαιρίᾳ τῆς ἑορτῆς τοῦ Ἁγίου Ἰωάννου τοῦ 
Χρυσοστόμου. 

ΚΥΡΙΑΚΗ 
17 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2013

Λειτούργησε στόν Ἱερό Ναό τοῦ Ἀποστόλου Λουκᾶ στό Παλαιχώρι, 
κήρυξε τόν θεῖο λόγοκαί τέλεσε τό Ἐθνικό Μνημόσυνο τοῦ ἥρωα τοῦ 
Ἀπελευθερωτικοῦ Ἀγώνα τῆς ΕΟΚΑ 1955-’59 Κυριάκου Μάτση. 
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ΤΕΤΑΡΤΗ
20 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2013

Παρέστη καί μίλησε σέ Ἱερατική Σύναξη τῶν Κληρικῶν τῆς Ἱερᾶς 
Μητροπόλεως Ταμασοῦ. 
Τό ἑσπέρας χοροστάτησε κατά τήν ἀκολουθία τοῦ ἑσπερινοῦ καί κήρυξε 
τόν θεῖο λόγοστόν πανηγυρίζοντα Ἱερό Ναό τῆς Παναγίας στή Μελίνη. 

ΠΕΜΠΤΗ
21 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2013

Λειτούργησε στόν Ἱερό Ναό τῆς Παναγίας Χρυσοπαντάνασσας στή 
Μαλοῦντα καί κήρυξε τόν θεῖο λόγο.
Παρέστη στήν τελετή γιά τόν ἑορτασμό τῆς Ἡμέρας τῶν Ἑλληνικῶν 
Ἐνόπλων Δυνάμεων καί γενέθλιας ἡμέρας τῆς ΕΛΔΥΚ στό Στρατόπεδο 
Ἀντ/χου Σταυριανάκου στή Μαλούντα. 
Προήδρευσε ἐτήσιας Γενικῆς Συνέλευσης τῶν Χριστιανικῶν Συνδέσμων 
Γυναικῶν τῆς μητροπολιτικῆς περιφέρειας Ταμασοῦ καί Ὀρεινῆς.  

ΚΥΡΙΑΚΗ
24 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2013

Λειτούργησε στόν Ἱερό Ναό τῆς Ἁγίας Βαρβάρας στήν Ἁγία Βαρβάρα, 
κήρυξε τόν θεῖο λόγο καί τέλεσε τό ἑξάμηνο Μνημόσυνο τοῦ ἀειμνήστου 
Ἱερέα τῆς κοινότητας, Οἰκ. Μιχαήλ Καλλονᾶ. 

ΤΡΙΤΗ
26 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2013

Μετεῖχε στίς ἐργασίες Ἡμερίδας, πού διοργάνωσε ἡ Ἀστυνομία Κύπρου, σέ 
συνεργασία μέ τό ΚΥΚΑΤ, καί ἀπηύθυνε χαιρετισμό.

ΠΕΜΠΤΗ
28 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2013

Συλλειτούργησε μέ τόν Μακαριώτατο Πατριάρχη Ἱεροσολύμων 
κ.κ. Θεόφιλο καί ἄλλους Ἀρχιερεῖς στήν Ἱερά Μονή Ἁγίας Φωτεινῆς τῆς 
Σαμαρείτιδος καί τοῦ Ἁγίου Φιλουμένου παρά τό Φρέαρ τοῦ Ἰακώβ στήν 
Παλαιστίνη. 

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 
29 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2013

Λειτούργησε στήν Ἱερά Μονή Ἁγίας Φωτεινῆς τῆς Σαμαρείτιδος καί τοῦ 
Ἁγίου Φιλουμένου παρά τό Φρέαρ τοῦ Ἰακώβ καί κήρυξε τόν θεῖο λόγο

ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗ ΤΑΜΑΣΟΥ ΚΑΙ ΟΡΕΙΝΗΣ ΚΥΡΙΟΥ ΗΣΑΪΟΥ
ΧΡΟΝΙΚΑ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014

Ζ Ζ Ζ
ΔΕΥΤΕΡΑ

1 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014

Ο Πανιερώτατος Μητροπολίτης Ταμασού και Ορεινής κ. Ησαΐας το 
εσπέρας χοροστάτησε κατά την ακολουθία του πανηγυρικού Εσπερινού 
στον πανηγυρίζοντα ιερό ναό του Οσίου Αββακούμ στο Φτερικούδι και 
κήρυξε τον θείο λόγο.   

ΤΡΙΤΗ
2 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014

Το εσπέρας προέστη της Ακολουθίας της παρακλήσεως στην Παναγία τη 
Γερόντισσα στον ιερό ναό των Αγίων Κωνσταντίνου και Ελένης στο Τσέρι 
και κήρυξε τον θείο λόγο. 

ΤΕΤΑΡΤΗ 
3 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014

Το εσπέρας χοροστάτησε κατά την ακολουθία του πανηγυρικού Εσπερινού 
στον πανηγυρίζοντα ιερό ναό της Αγίας Βαρβάρας στην ομώνυμη 
Κοινότητα και κήρυξε τον θείο λόγο. 
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ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 
5 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014

Το εσπέρας χοροστάτησε κατά την ακολουθία του πανηγυρικού Εσπερινού 
στον πανηγυρίζοντα ιερό ναό του Αγίου Νικολάου στην Κάτω Δευτερά και 
κήρυξε τον θείο λόγο.  

ΣΑΒΒΑΤΟ
6 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014

Λειτούργησε στον πανηγυρίζοντα καθεδρικό ναό του Αγίου Νικολάου στο 
Επισκοπειό και κήρυξε τον θείο λόγο.

ΚΥΡΙΑΚΗ
7 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 

Λειτούργησε στον ιερό ναό του Αγίου Προκοπίου του Μετοχίου Κύκκου 
στη Λευκωσία, κήρυξε τον θείο λόγο και τέλεσε το ετήσιο Μνημόσυνο του 
αοιδίμου Καθηγουμένου της Ιεράς Βασιλικής και Σταυροπηγιακής Μονής 
του Αποστόλου Βαρνάβα κυρού Γαβριήλ.

ΤΕΤΑΡΤΗ
10 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014

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.

ΠΕΜΠΤΗ
11 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014

Το εσπέρας χοροστάτησε κατά την ακολουθία του πανηγυρικού Εσπερινού 
στον πανηγυρίζοντα ιερό ναό του Αγίου Σπυρίδωνος στην Πάνω Δευτερά 
και κήρυξε τον θείο λόγο.

ΚΥΡΙΑΚΗ
14 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014

Λειτούργησε στον καθεδρικό ναό του Αγίου Νικολάου στο Επισκοπειό και 
κήρυξε τον θείο λόγο.
Το απόγευμα τέλεσε τα εγκαίνια του οικήματος του κέντρου νεολαίας της 
Μητροπόλεως Ταμασού στο Τσέρι.

ΤΕΤΑΡΤΗ
17 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014

Παρέστη στη χριστουγεννιάτικη γιορτή του Περιφερειακού Δημοτικού 
Σχολείου Ταμασού.

ΠΕΜΠΤΗ
18 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014

Παρέστη και μίλησε σε Ιερατική Σύναξη των Κληρικών της Μητροπόλεως 
Ταμασού.

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
19 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014

Δέχτηκε επίσκεψη από μαθητές των Νηπιαγωγείων, Δημοτικών και 
Γυμνασίων της Μητροπολιτικής Περιφέρειας Ταμασού και Ορεινής, οι 
οποίοι έψαλλαν τα κάλαντα στον Πανιερώτατο.

ΣΑΒΒΑΤΟ 
20 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014

Λειτούργησε στον ιερό ναό του Προφήτου Ηλιού στους Αγίους Τριμιθιάς 
και κήρυξε τον θείο λόγο. Κατά τη διάρκεια της Θείας Λειτουργίας 
χειροτόνησε τον Ιεροδιάκονο Θεοτόκη σε Πρεσβύτερο και στη συνέχεια 
τον προεχείρισε σε Αρχιμανδρίτη και Πνευματικό.

ΚΥΡΙΑΚΗ
21 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014

Λειτούργησε στον ιερό ναό του Αποστόλου Βαρνάβα στον Μαθιάτη 
και κήρυξε τον θείο λόγο. Κατά τη διάρκεια της Θείας Λειτουργίας 
προεχείρισε τον Ιερομόναχο Διονύσιο Κοπτίδη σε Αρχιμανδρίτη και 
Πνευματικό.

ΤΡΙΤΗ
23 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014

Επισκέφθηκε στρατόπεδα που βρίσκονται εντός της Μητροπολιτικής 
Περιφέρειας Ταμασού, έδωσε τις ευχές του στους αξιωματικούς και στους 
οπλίτες με την ευκαιρία των εορτών και μοίρασε σε όλους αναμνηστικά 
δώρα.
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ΠΕΜΠΤΗ
25 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014

Προέστη της Αγρυπνίας και τέλεσε τη Θεία Λειτουργία για την εορτή των 
Χριστουγέννων στην Ιερά Μονή του Αγίου Ηρακλειδίου στο Πολιτικό.

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
26 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014

Παρέστη και μίλησε  σε εορταστική εκδήλωση που διοργάνωσε το Κέντρο 
Νεότητας Πολιτικού. 

ΣΑΒΒΑΤΟ
27 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014

Λειτούργησε στον ιερό ναό του Τιμίου Προδρόμου στον Άγιο Ιωάννη 
Μαλούντας και κήρυξε τον θείο λόγο.

ΚΥΡΙΑΚΗ
28 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014

Λειτούργησε στον ιερό ναό της Παναγίας στο Παλαιομέτοχο και κήρυξε 
τον θείο λόγο. Κατά τη διάρκεια της Θείας Λειτουργίας προεχείρισε τον 
Οικονόμο Γεώργιο Σπύρου σε Πρωτοπρεσβύτερο.

ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗ ΤΡΙΜΥΘΟΥΝΤΟΣ ΚΥΡΙΟΥ ΒΑΡΝΑΒΑ
ΧΡΟΝΙΚΑ ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2014

Ζ Ζ Ζ
ΚΥΡΙΑΚΗ

2 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2014

Ὁ Πανιερώτατος Μητροπολίτης Τριμυθοῦντος κύριος Βαρνάβας 
λειτούργησε στόν Ἱερό Ναό Ἀναστάσεως Χριστοῦ Ἀλάμπρας καί κήρυξε 
τόν θεῖο λόγο. 
Χοροστάτησε κατά τήν ἀκολουθία τοῦ Ἑσπερινοῦ στό πανηγυρίζον 
Παρεκκλήσιο τοῦ Ἁγίου Γεωργίου τῆς Ἱερᾶς Μονῆς Ἁγίας Θέκλης στή 
Μοσφιλωτή.

ΔΕΥΤΕΡΑ
3 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2014

Λειτούργησε στόν πανηγυρίζοντα Ἱερό Ναό Ἁγίου Γεωργίου Μαρωνίου καί 
κήρυξε τόν θεῖο λόγο.

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ-ΣΑΒΒΑΤΟ
7-8 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2014

Προέστη ἀγρυπνίας, μέ τήν εὐκαιρία τῆς ἑορτῆς τῆς συνάξεως τῶν 
ἀρχιστρατήγων Μιχαήλ καί Γαβριήλ, στό παρεκκλήσιο τῆς Ἁγίας 
Παρασκευῆς στή Μοσφιλωτή.

ΚΥΡΙΑΚΗ
9 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2014

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

ΔΕΥΤΕΡΑ
10 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2014

Χοροστάτησε κατά τήν ἀκολουθία τοῦ Ἑσπερινοῦ στήν πανηγυρίζουσα 
Ἱερά Μονή Ἁγίου Μηνᾶ Βάβλας.

ΔΕΥΤΕΡΑ
11 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2014 Λειτούργησε στήν πανηγυρίζουσα Ἱερά Μονή Ἁγίου Μηνᾶ Βάβλας.

ΠΕΜΠΤΗ
13 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2014

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

ΚΥΡΙΑΚΗ
16 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2014

Λειτούργησε στόν Ἱερό Ναό Παναγίας Καλαβασοῦ καί κήρυξε τόν θεῖο 
λόγο.
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ΠΕΜΠΤΗ
20 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2014

Χοροστάτησε κατά τήν ἀκολουθία τοῦ Ἑσπερινοῦ στόν πανηγυρίζοντα 
Ἱερό Ναό Παναγίας Ἁγίου Σωζομένου.

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
21 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2014

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

ΚΥΡΙΑΚΗ
23 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2014

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

ΤΕΤΑΡΤΗ
26 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2014

Λειτούργησε στόν πανηγυρίζοντα Ἱερό Ναό Ἁγίου Στυλιανοῦ Ξυλοφάγου 
καί κήρυξε τόν θεῖο λόγο.
Χοροστάτησε κατά τήν ἀκολουθία τοῦ Ἑσπερινοῦ στόν πανηγυρίζοντα 
Ἱερό Ναό Ἁγίου Ἰακώβου τοῦ Πέρσου Χοιροκοιτίας.

ΣΑΒΒΑΤΟ
29 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2014

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

ΚΥΡΙΑΚΗ
30 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2014

Λειτούργησε στόν Ἱερό Ναό Ἁγίου Λαζάρου Λάρνακος καί κήρυξε τόν θεῖο 
λόγο.

ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗ ΤΡΙΜΥΘΟΥΝΤΟΣ ΚΥΡΙΟΥ ΒΑΡΝΑΒΑ
ΧΡΟΝΙΚΑ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014

Ζ Ζ Ζ
ΤΕΤΑΡΤΗ

3 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014

Ὁ Πανιερώτατος Μητροπολίτης Τριμυθοῦντος κύριος Βαρνάβας 
χοροστάτησε κατά τήν ἀκολουθία τοῦ Ἑσπερινοῦ στό πανηγυρίζον 
Μετόχιο τῆς Ἁγίας Βαρβάρας, τῆς Ἱερᾶς Μονῆς Σταυροβουνίου.

ΠΕΜΠΤΗ
4 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014

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

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ-ΣΑΒΒΑΤΟ
5-6 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 Προέστη ἀγρυπνίας, μέ τήν εὐκαιρία τῆς ἑορτῆς τοῦ Ἁγίου Νικολάου, στό 

παρεκκλήσιο τῆς Ἁγίας Παρασκευῆς στή Μοσφιλωτή.

ΚΥΡΙΑΚΗ
7 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014

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

ΤΡΙΤΗ
9 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014

Λειτούργησε στόν πανηγυρίζοντα Ἱερό Ναό Ἁγίας Ἄννης τῆς ὁμώνυμης 
κοινότητας τῆς Ἐπαρχίας Λάρνακος καί κήρυξε τόν θεῖο λόγο.

ΠΕΜΠΤΗ
11 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014

Χοροστάτησε κατά τήν ἀκολουθία τοῦ Ἑσπερινοῦ στόν ὑπό ἀνέγερση 
πανηγυρίζοντα Ἱερό Ναό Ἁγίου Σπυρίδωνος Μαρί.

Προέστη ἀγρυπνίας, μέ τήν εὐκαιρία τῆς ἑορτῆς τοῦ Πολιούχου Ἁγίου τῆς 
Μητροπόλεως Τριμυθοῦντος, Σπυρίδωνος τοῦ θαυματουργοῦ, στήν Ἱερά 
Μονή Σταυροβουνίου.
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ΚΥΡΙΑΚΗ
14 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 Λειτούργησε στόν Ἱερό Ναό Παναγίας Ἀθηαίνου καί κήρυξε τόν θεῖο λόγο.

ΚΥΡΙΑΚΗ
21 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014

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

ΤΕΤΑΡΤΗ
25 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014

Ἑορτή τῶν Χριστουγέννων. Λειτούργησε στόν Ἱερό Ναό Ἁγίου Ἐπιφανίου 
Ὀλυμπίων.

ΚΥΡΙΑΚΗ
28 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014

Λειτούργησε στόν Ἱερό Ναό Ἁγίου Θεράποντος Ἀγγλισίδων καί κήρυξε 
τόν θεῖο λόγο.

ΕΠΙΣΚΟΠΟΥ ΚΑΡΠΑΣΙΑΣ ΚΥΡΙΟΥ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΥ
ΧΡΟΝΙΚΑ ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2014

Ζ Ζ Ζ
 ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ

7 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2014

Ὁ Θεοφιλέστατος Ἐπίσκοπος Καρπασίας κ. Χριστοφόρος χοροστάτησε τό 
ἑσπέρας στόν πανηγυρίζοντα ἱερό ναό Ἀρχαγγέλου Μιχαήλ Καϊμακλίου 
καί κήρυξε τόν θεῖο λόγο. 

ΣΑΒΒΑΤΟ
   8 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2014

Λειτούργησε στόν πανηγυρίζοντα ἱερό ναό Ἀρχαγγέλου Μιχαήλ τῆς 
κατεχόμενης κοινότητας τῆς Κώμας Αἰγιαλοῦ Καρπασίας καί κήρυξε τόν 
θεῖο λόγο. Τό ἑσπέρας τῆς ἴδιας ἡμέρας χοροστάτησε στόν πανηγυρίζοντα 
ἱερό ναό Ἁγίου Νεκταρίου στήν Ἀγλαντζιά καί κήρυξε τόν θεῖο λόγο.    

ΚΥΡΙΑΚΗ
9 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2014

Λειτούργησε στόν πανηγυρίζοντα ἱερό ναό Ἁγίου Νεκταρίου στήν 
Ἀγλαντζιά καί κήρυξε τόν θεῖο λόγο.
Τό ἑσπέρας τῆς ἴδιας ἡμέρας χοροστάτησε στόν πανηγυρίζοντα ἱερό ναό 
Ἁγίου Ἀρσενίου Λευκωσίας καί κήρυξε τόν θεῖο λόγο. 

ΔΕΥΤΕΡΑ
10 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2014

Λειτούργησε στόν πανηγυρίζοντα ἱερό ναό Ἁγίου Ἀρσενίου Λευκωσίας 
καί κήρυξε τόν θεῖο λόγο.
Τό ἑσπέρας τῆς ἴδιας ἡμέρας χοροστάτησε στόν πανηγυρίζοντα ἱερό ναό 
Ἁγίου Μηνᾶ Γερίου καί κήρυξε τόν θεῖο λόγο. 

ΤΡΙΤΗ
11 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2014

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

ΤΕΤΑΡΤΗ
  12 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2014

Παρέστη στόν ἑσπερινό τῆς ἑορτῆς τοῦ Μακαριωτάτου Ἀρχιεπισκόπου 
Κύπρου κ.κ Χρυσοστόμου Β΄ πού τελέστηκε στόν καθεδρικό ναό Ἁγίου 
Ἰωάννου Λευκωσίας, χοροστατοῦντος τοῦ Μακαριωτάτου.   

ΠΕΜΠΤΗ
 13 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2014

Μέ τήν εὐκαιρία τῆς ὀνομαστικῆς ἑορτῆς τοῦ Μακαριωτάτου 
Ἀρχιεπισκόπου Κύπρου κ.κ Χρυσοστόμου Β΄ συλλειτούργησε μέ ἄλλους 
ἀρχιερεῖς, προεξάρχοντος τοῦ Μακαριωτάτου, στόν καθεδρικό ναό Ἁγίου 
Ἰωάννου Λευκωσίας. 
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ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
  14 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2014

Λειτούργησε στόν πανηγυρίζοντα ἱερό ναό Ἀποστόλου Φιλίππου Λατσιῶν 
καί κήρυξε τόν θεῖο λόγο.
Τό ἑσπέρας τῆς ἴδιας ἡμέρας χοροστάτησε στόν πανηγυρίζοντα ἱερό ναό 
Ἁγίων Ὁμολογητῶν στή Λευκωσία καί κήρυξε τόν θεῖο λόγο.

ΚΥΡΙΑΚΗ
  16 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2014 

Λειτούργησε στὀν ἱερό ναό Ἁγίου Νικολάου Δροσιᾶς στή Λάρνακα καί 
κήρυξε τόν θεῖο λόγο.

ΠΕΜΠΤΗ 
  20 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2014

Χοροστάτησε τό ἑσπέρας στόν πανηγυρίζοντα ἱερό (παλαιό) ναό 
Παναγίας τῆς Εὐαγγελιστρίας στή Παλουριώτισσα καί κήρυξε τόν θεῖο 
λόγο.  

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
 21 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2014

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

ΚΥΡΙΑΚΗ
  23 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2014

Λειτούργησε στόν ἱερό ναό Ἀποστόλου Ἀνδρέου στήν Ὀρόκλινη 
Λάρνακας καί κήρυξε τόν θεῖο λόγο.

ΣΑΒΒΑΤΟ 
  29 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2014

Χοροστάτησε τό ἑσπέρας στόν πανηγυρίζοντα ἱερό ναό Ἀποστόλου 
Ἀνδρέου στό Πλατύ Ἀγλαντζιᾶς καί κήρυξε τόν θεῖο λόγο.  

ΚΥΡΙΑΚΗ
 30 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2014

Λειτούργησε στήν πανηγυρίζουσα ἱερά μονή Ἀποστόλου Ἀνδρέου 
Ριζοκαρπάσου καί κήρυξε τόν θεῖο λόγο.

ΕΠΙΣΚΟΠΟΥ ΚΑΡΠΑΣΙΑΣ ΚΥΡΙΟΥ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΥ
ΧΡΟΝΙΚΑ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014

Ζ Ζ Ζ
ΤΕΤΑΡΤΗ

3 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014

Ὁ Θεοφιλέστατος Ἐπίσκοπος Καρπασίας κ. Χριστοφόρος χοροστάτησε τό 
ἑσπέρας στόν πανηγυρίζοντα ἱερό ναό Ἁγίας Βαρβάρας Καϊμακλίου καί 
κήρυξε τόν θεῖο λόγο. 

ΠΕΜΠΤΗ
   4 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014

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

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
5 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014

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

ΚΥΡΙΑΚΗ
7 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014

Λειτούργησε στόν ἱερό ναό Παναγίας Φανερωμένης Λευκωσίας καί 
κήρυξε τόν θεῖο λόγο. 

ΠΕΜΠΤΗ
11 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014

Χοροστάτησε τό ἑσπέρας στόν πανηγυρίζοντα ἱερό ναό Ἁγίου Σπυρίδωνα 
Στροβόλου καί κήρυξε τόν θεῖο λόγο.
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ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
  12 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014

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

ΚΥΡΙΑΚΗ
 14 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014

Λειτούργησε στόν ἱερό ναό Ἁγίας Αἰκατερίνης, μετόχιο τῆς Ἱερᾶς Μονῆς 
τοῦ Σινᾶ στήν Κύπρο, καί κήρυξε τόν θεῖο λόγο. Τό ἑσπέρας τῆς ἴδιας 
ἡμέρας χοροστάτησε στόν πανηγυρίζοντα ἱερό ναό Ἁγίου Ἐλευθερίου 
Λατσιῶν καί κήρυξε τόν θεῖο λόγο.  

ΚΥΡΙΑΚΗ
  21 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014

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

ΠΕΜΠΤΗ
  25 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 

Λειτούργησε στὀν ἱερό ναό Ἁγίου Συνεσίου Ριζοκαρπάσου καί κήρυξε τόν 
θεῖο λόγο. 

ΚΥΡΙΑΚΗ
  28 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014

Λειτούργησε στόν ἱερό ναό Ἁγίου Στυλιανοῦ Στροβόλου καί κήρυξε τόν 
θεῖο λόγο.

ΤΕΤΑΡΤΗ
31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014

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

ΕΠΙΣΚΟΠΟΥ ΑΡΣΙΝΟΗΣ ΚΥΡΙΟΥ ΝΕΚΤΑΡΙΟΥ
ΧΡΟΝΙΚΑ ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2014

Ζ Ζ Ζ
ΚΥΡΙΑΚΗ

2 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2014

Ο Θεοφιλέστατος Επίσκοπος Αρσινόης κ. Νεκτάριος λειτούργησε στην 
ιερά Μονή της Παναγίας Σαλαμιωτίσσης.
Το εσπέρας χοροστάτησε κατά την ακολουθία του εσπερινού στην 
πανηγυρίζουσα ιερά Μονή του Αγίου Γεωργίου Κοντού στη Λάρνακα και 
κήρυξε τον θείο λόγο.

ΤΕΤΑΡΤΗ
5 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2014

Χοροστάτησε κατά την ακολουθία του εσπερινού στον πανηγυρίζοντα 
ιερό Ναό του Αγίου Δημητριανού στην ομώνυμη Κοινότητα και κήρυξε 
τον θείο λόγο.

ΣΑΒΒΑΤΟ
8 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2014

Λειτούργησε στον πανηγυρίζοντα ιερό Ναό του Αρχαγγέλου Μιχαήλ στην 
Ανώγυρα και κήρυξε τον θείο λόγο.
Το εσπέρας χοροστάτησε κατά την ακολουθία του εσπερινού στον ιερό 
Ναό του Αποστόλου Ανδρέου Πόλεως Χρυσοχούς.

ΚΥΡΙΑΚΗ
9 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2014

Λειτούργησε στον πανηγυρίζοντα ιερό Ναό του Αγίου Νεκταρίου στη 
Χλώρακα και κήρυξε τον θείο λόγο.

ΚΥΡΙΑΚΗ
16 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2014

Λειτούργησε στον ιερό Ναό της Αγίας Βαρβάρας στη Σαλαμιού και κήρυξε 
τον θείο λόγο.
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ΠΕΜΠΤΗ
20 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2014

Χοροστάτησε κατά την ακολουθία του εσπερινού στο εξωκκλήσιο της 
Παναγίας Χόρταινης στην Πελαθούσα και κήρυξε τον θείο λόγο.

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
21 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2014

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

ΚΥΡΙΑΚΗ
23 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2014

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

ΔΕΥΤΕΡΑ
24 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2014

Χοροστάτησε κατά την ακολουθία του εσπερινού στον πανηγυρίζοντα 
ιερό Ναό της Αγίας Αικατερίνης στην Κρήτου Τέρρα και κήρυξε τον θείο 
λόγο.

ΤΡΙΤΗ
25 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2014

Λειτούργησε στον πανηγυρίζοντα ιερό Ναό του Αγίου Μερκουρίου στη 
Λυσό και κήρυξε τον θείο λόγο.

ΣΑΒΒΑΤΟ
29 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2014

Χοροστάτησε κατά την ακολουθία του εσπερινού στον πανηγυρίζοντα 
ιερό Ναό του Αποστόλου Ανδρέου Πόλεως Χρυσοχούς και κήρυξε τον 
θείο λόγο.

ΚΥΡΙΑΚΗ
30 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2014

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

ΕΠΙΣΚΟΠΟΥ ΑΡΣΙΝΟΗΣ ΚΥΡΙΟΥ ΝΕΚΤΑΡΙΟΥ
ΧΡΟΝΙΚΑ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014

Ζ Ζ Ζ
ΤΕΤΑΡΤΗ

3 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014

Ο Θεοφιλέστατος Επίσκοπος Αρσινόης κ. Νεκτάριος χοροστάτησε κατά 
την ακολουθία του εσπερινού στον πανηγυρίζοντα ιερό Ναό της Αγίας 
Βαρβάρας στην Άρμου και κήρυξε τον θείο λόγο.

ΠΕΜΠΤΗ
4 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014

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

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
5 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014

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

ΣΑΒΒΑΤΟ
6 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014

Λειτούργησε στην πανηγυρίζουσα ιερά Μονή του Αγίου Νικολάου των 
Γάτων στη Λεμεσό και κήρυξε τον θείο λόγο.

ΚΥΡΙΑΚΗ
7 ΔΕΚΕMΒΡΙΟΥ 2014

Λειτούργησε στον ιερό Ναό της Μεταμορφώσεως του Σωτήρος στη 
Δρύμου και κήρυξε τον θείο λόγο.
Το εσπέρας χοροστάτησε κατά την ακολουθία του εσπερινού στον 
πανηγυρίζοντα ιερό Ναό του Αγίου Τυχικού στα Μέσανα και κήρυξε τον 
θείο λόγο.
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ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
12 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014

Λειτούργησε στον πανηγυρίζοντα ιερό Ναό του Αγίου Σπυρίδωνος στη 
Γεροσκήπου και κήρυξε τον θείο λόγο.

ΚΥΡΙΑΚΗ
14 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014

Λειτούργησε στον ιερό Ναό της Παναγίας Χρυσελεούσης στην Ίννια και 
προέστη του μνημοσύνου των ηρώων της Κοινότητας.

ΚΥΡΙΑΚΗ
21 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 Λειτούργησε  στον ιερό  ναό αγίου Μάμαντος και κήρυξε τον θείο λόγο.

ΤΕΤΑΡΤΗ
24 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014

Χοροστάτησε κατά την ακολουθία των Μεγάλων Ωρών, του Μεγάλου 
Εσπερινού των Χριστουγέννων και τέλεσε τη Θεία Λειτουργία 
του Μεγάλου Βασιλείου στον ιερό Ναό του Αγίου Μάμαντος στην 
Περιστερώνα.

ΠΕΜΠΤΗ
25 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 Λειτούργησε στον ιερό Ναό του Αποστόλου Ανδρέου Πόλεως Χρυσοχούς.

ΚΥΡΙΑΚΗ
28 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014

Λειτούργησε στον ιερό Ναό του Αγίου Καλανδίωνος στις Αρόδες και 
κήρυξε τον θείο λόγο.

ΕΠΙΣΚΟΠΟΥ ΑΜΑΘΟΥΝΤΟΣ ΚΥΡΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ
ΧΡΟΝΙΚΑ ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2014

Ζ Ζ Ζ
ΣΑΒΒΑΤΟ

1 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2014

Ὁ Θεοφιλέστατος Ἐπίσκοπος Ἀμαθοῦντος κύριος Νικόλαος τέλεσε τή 
Θεία Λειτουργία στόν ἱερό ναό Ἁγίου Νικολάου Κάτω Πολεμιδιῶν κατά τή 
διάρκεια τῆς ὁποίας χειροτόνησε σέ διάκονο τόν κ. Ἀνδρέα Κούλλη.

ΚΥΡΙΑΚΗ
2 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2014

Τέλεσε τή Θεία Λειτουργία στόν πανηγυρίζοντα  ἱερό ναό Ἁγίου Γεωργίου 
τῆς κοινότητας Ἀκρούντας.
Χοροστάτησε κατά τήν ἀκολουθία τοῦ ἑσπερινοῦ στόν πανηγυρίζοντα 
ἱερό ναό Ἁγίου Γεωργίου Φραγκούδη.

ΔΕΥΤΕΡΑ
3 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2014

Τέλεσε τή Θεία Λειτουργία στόν πανηγυρίζοντα ἱερό ναό Ἁγίου Γεωργίου 
Χαβούζας.

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
7 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2014

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

ΣΑΒΒΑΤΟ
8 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2014

Τέλεσε τή Θεία Λειτουργία στόν πανηγυρίζοντα ἱερό ναό Ἀρχαγγέλου 
Μιχαήλ τῆς κοινότητας Ἁγίου Ἰωάννη Πιτσιλιᾶς.
Χοροστάτησε κατά τήν ἀκολουθία τοῦ ἑσπερινοῦ στό ἱερό παρεκκλήσιο 
τοῦ Ἁγίου Δημητριανοῦ  τῆς κοινότητας Ἀκρωτηρίου.
Χοροστάτησε κατά τήν ἀκολουθία τοῦ ἑσπερινοῦ στόν πανηγυρίζοντα 
ἱερό ναό Ἁγίου Νεκταρίου Λεμεσοῦ.
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ΚΥΡΙΑΚΗ
9 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2014

Τέλεσε τή Θεία Λειτουργία στόν πανηγυρίζοντα ἱερό ναό Ἁγίου Νεκταρίου 
Λεμεσοῦ.
Χοροστάτησε κατά τήν ἀκολουθία τοῦ ἑσπερινοῦ στόν πανηγυρίζοντα 
ἱερό ναό Ἁγίου Ἀρσενίου Λεμεσοῦ.

ΔΕΥΤΕΡΑ
10 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2014

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

ΤΡΙΤΗ
11 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2014

Τέλεσε τή Θεία Λειτουργία στόν πανηγυρίζοντα ἱερό ναό Ἁγίου Μηνᾶ 
στόν Ἅγιο Ἀθανάσιο κατά τή διάκρεια τῆς ὁποίας χειροτόνησε σέ διάκονο 
τόν κ.Ὀνησίφορο Παπαονησιφόρου.
Συγχοροστάτησε κατά τήν ἀκολουθία τοῦ ἑσπερινοῦ στόν πανηγυρίζοντα 
ἱερό ναό Ἁγίου Ἰωάννου τοῦ Ἐλεήμονος μετά τῶν Πανιερωτάτων 
Μητροπολιτῶν Ταμασοῦ καί Ὀρεινῆς κ.κ.Ἡσαΐα καί Λεμεσοῦ 
κ.κ.Ἀθανασίου.

ΤΕΤΑΡΤΗ
12 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2014

Συμμετέσχε σέ Ἀρχιερατικό Συλλείτουργο στόν πανηγυρίζοντα ἱερό ναό 
Ἁγίου Ἰωάννου τοῦ Ἐλεήμονος μετά τῶν Πανιερωτάτων Μητροπολιτῶν 
Κυρηνείας κ.κ.Χρυσοστόμου καί Λεμεσοῦ κ.κ.Ἀθανασίου.

ΚΥΡΙΑΚΗ
16 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2014

Τέλεσε τή Θεία Λειτουργία στόν μητροπολιτικό ναό Παναγίας 
Παντανάσσης (Καθολικῆς) κατά τή διάρκεια τῆς ὁποίας προέστη 
μνημοσύνου τῶν εὐεργετῶν καί μελῶν τοῦ Μελάθρου Ἀγωνιστῶν τῆς 
Ε.Ο.Κ.Α.

ΠΕΜΠΤΗ
20 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2014

Χοροστάτησε κατά τήν ἀκολουθία τοῦ ἑσπερινοῦ στόν πανηγυρίζοντα  
ἱερό ναό Παναγίας Χρυσελεούσης τῆς κοινότητας Πραστειοῦ Κελλακίου.

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
21 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2014

Τέλεσε τή Θεία Λειτουργία στόν πανηγυρίζοντα ἱερό ναό Παναγίας 
Χρυσελεούσης τῆς κοινότητας Φοινικαριῶν.

ΚΥΡΙΑΚΗ
23 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2014

Τέλεσε τή Θεία Λειτουργία στόν ἱερό ναό Ἀποστόλων Πέτρου καί 
Παύλου καί Ἁγίου Ἀρτεμίου κατά τή διάρκεια τῆς ὁποίας χειροτόνησε σέ 
Πρεσβύτερο τόν εὐλαβέστατο Διάκονο π. Πέτρο Παπαπαύλου.

ΔΕΥΤΕΡΑ
24 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2014

Χοροστάτησε κατά τήν ἀκολουθία τοῦ ἑσπερινοῦ στήν ἱερά μονή 
Παναγίας Ἀμιρούς παρά τήν κοινότητα Ἀψιού.

ΤΡΙΤΗ
25 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2014

Τέλεσε τή Θεία Λειτουργία στήν ἱερά μονή Παναγίας Ἀμιρούς παρά τήν 
κοινότητα Ἀψιού.
Χοροστάτησε κατά τήν ἀκολουθία τοῦ ἑσπερινοῦ στόν πανηγυρίζοντα 
ἱερό ναό Ἁγίου Στυλιανοῦ τοῦ Συνοικισμοῦ Λινόπετρας.

ΤΕΤΑΡΤΗ
26 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2014

Τέλεσε τή Θεία Λειτουργία στόν πανηγυρίζοντα ἱερό ναό Ἁγίου Στυλιανοῦ 
τοῦ Συνοικισμοῦ Λινόπετρας. 
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ΣΑΒΒΑΤΟ
29 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2014

Τέλεσε τή Θεία Λειτουργία στόν ἱερό ναό Τιμίου Σταυροῦ τοῦ Συνοικισμοῦ 
Πάνω Πολεμιδιῶν μέ τήν εὐκαιρία τῆς μνήμης τοῦ ἱερομάρτυρος 
Φιλουμένου τοῦ Κυπρίου.
Χοροστάτησε κατά τήν ἀκολουθία τοῦ ἑσπερινοῦ στόν πανηγυρίζοντα 
ἱερό ναό Ἀποστόλου Ἀνδρέα (Χαράκη).

ΚΥΡΙΑΚΗ
30 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2014

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

ΕΠΙΣΚΟΠΟΥ ΑΜΑΘΟΥΝΤΟΣ ΚΥΡΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ
ΧΡΟΝΙΚΑ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014

Ζ Ζ Ζ
ΔΕΥΤΕΡΑ

1 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014

Ὁ Θεοφιλέστατος Ἐπίσκοπος Ἀμαθοῦντος κύριος Νικόλαος προέστη 
ἀγρυπνίας στόν ἱερό ναό Ἁγίου Νικολάου Λεμεσοῦ γιά τή μνήμη τοῦ 
Ὁσίου Πορφυρίου τοῦ Καυσοκαλυβήτου.

ΤΕΤΑΡΤΗ
3 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014

Χοροστάτησε κατά τήν ἀκολουθία τοῦ ἑσπερινοῦ στόν πανηγυρίζοντα 
ἱερό ναό Ἁγίας Βαρβάρας τῆς κοινότητας Ἁγίου Τύχωνος.

ΠΕΜΠΤΗ
4 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014

Συμμετέσχε σέ Ἀρχιερατικό Συλλείτουργο στόν πανηγυρίζοντα ἱερό 
ναό Ἁγίας Βαρβάρας Ζακακίου, προεξάρχοντος τοῦ Σεβασμιωτάτου 
Μητροπολίτου Ζιμπάμπουε κ.Γεωργίου.  
Χοροστάτησε κατά τήν ἀκολουθία τοῦ ἑσπερινοῦ στόν πανηγυρίζοντα 
ἱερό ναό Ἁγίου Σάββα στόν Ὕψωνα, κατά τή διάρκεια τοῦ ὁποίου 
προχείρισε σέ Πρωτοπρεσβύτερο τόν Αἰδεσιμολογιώτατο Πρεσβ. π.Φειδία 
Ἐλπιδοφόρου.

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
5 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014

Τέλεσε τή Θεία Λειτουργία στόν πανηγυρίζοντα ἱερό ναό Ἁγίου Σάββα 
στόν Ὕψωνα.
Χοροστάτησε κατά τήν ἀκολουθία τοῦ ἑσπερινοῦ στόν πανηγυρίζοντα 
ἱερό ναό Ἁγίου Νικολάου Κάτω Πολεμιδιῶν.

ΣΑΒΒΑΤΟ
6 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014

Συμμετέσχε σέ Ἀρχιερατικό Συλλείτουργο στόν πανηγυρίζοντα ἱερό 
ναό Ἁγίου Νικολάου Λεμεσοῦ , συλλειτουργοῦντος τοῦ Θεοφιλεστάτου 
Ἐπισκόπου Λήδρας κ.Ἐπιφανίου.

ΚΥΡΙΑΚΗ
7 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014

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

ΔΕΥΤΕΡΑ
8 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014

Χοροστάτησε κατά τήν ἀκολουθία τοῦ ἑσπερινοῦ στόν πανηγυρίζοντα 
ἱερό ναό Ἁγίας Ἄννης τῆς κοινότητας Σπιταλίου.

ΠΕΜΠΤΗ
11 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014

Χοροστάτησε κατά τήν ἀκολουθία τοῦ ἑσπερινοῦ στόν πανηγυρίζοντα 
ἱερό ναό Ἁγίου Σπυρίδωνα.
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ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
12 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014

Τέλεσε τή Θεία Λειτουργία στόν πανηγυρίζοντα ἱερό ναό Ἁγίου 
Σπυρίδωνα.

ΚΥΡΙΑΚΗ
14 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014

Τέλεσε τή Θεία Λειτουργία στόν ἱερό ναό Ἁγίου Ἰγνατίου τοῦ Θεοφόρου.
Χοροστάτησε κατά τήν ἀκολουθία τοῦ ἑσπερινοῦ στόν πανηγυρίζοντα 
ἱερό ναό Ἁγίου Ἐλευθερίου Μέσα Γειτονιᾶς.

ΔΕΥΤΕΡΑ
15 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014

Τέλεσε τή Θεία Λειτουργία στόν πανηγυρίζοντα ἱερό ναό Ἁγίου 
Ἐλευθερίου τῆς κοινότητας Μουτταγιάκας.

ΚΥΡΙΑΚΗ
21 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014

Τέλεσε τή Θεία Λειτουργία στόν ἱερό ναό Ἀποστόλου Βαρνάβα στό 
Συνοικισμό Ἁγίου Ἰωάννη.
Χοροστάτησε κατά τήν ἀκολουθία τοῦ ἑσπερινοῦ στό παρεκκλήσιο τῆς 
Ἁγίας Ἀναστασίας τῆς Φαρμακολύτριας στά Πολεμίδια.

ΠΕΜΠΤΗ
25 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014

Τέλεσε τή Θεία Λειτουργία στόν ἱερό ναό τῆς τοῦ Χριστοῦ Γεννήσεως τοῦ 
Σωτῆρος τῆς κοινότητας Ἀσωμάτου.

ΣΑΒΒΑΤΟ
27 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014

Τέλεσε τή Θεία Λειτουργία στόν ἱερό ναό Ἀρχαγγέλου Μιχαήλ τῆς 
κοινότητας Παρεκκλησιᾶς κατά τή διάρκεια τῆς ὁποίας χειροτόνησε σέ 
Πρεσβύτερο τόν Εὐλαβέστατο Διάκονο π.Ονησίφορο Παπαονησιφόρου.

ΚΥΡΙΑΚΗ
28 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 Τέλεσε τή Θεία Λειτουργία στόν ἱερό ναό Ἁγίου Ἰωσήφ τοῦ Μνήστορος.

ΕΠΙΣΚΟΠΟΥ ΛΗΔΡΑΣ ΚΑΙ ΗΓΟΥΜΕΝΟΥ ΙΕΡΑΣ ΜΟΝΗΣ ΜΑΧΑΙΡΑ 
ΚΥΡΙΟΥ ΕΠΙΦΑΝΙΟΥ 

ΧΡΟΝΙΚΑ ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ ΚΑΙ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014

Ζ Ζ Ζ
Ὁ Ἐπίσκοπος Λήδρας καὶ Ἡγούμενος τῆς Ἱερᾶς Βασιλικῆς καὶ Σταυροπηγιακῆς Μονῆς Μαχαιρᾶ 
κατὰ τοὺς μῆνες Νοέμβριο καὶ Δεκέμβριο χοροστάτησε ἢ καὶ τέλεσε τὴ Θεία Λειτουργία στὴ 
φερώνυμη ἱερὰ Μονή.

ΕΠΙΣΚΟΠΟΥ ΧΥΤΡΩΝ ΚΥΡΙΟΥ ΛΕΟΝΤΙΟΥ 
ΧΡΟΝΙΚΑ ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ ΚΑΙ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014

Ζ Ζ Ζ
ΚΥΡΙΑΚΗ

2 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2014

Ο Επίσκοπος Χύτρων κ. Λεόντιος χοροστάτησε κατά την ακολουθία τού 
εσπερινού στον πανηγυρίζοντα ιερό ναό Αγίου Γεωργίου «Στεφάνης» 
(Μετόχιο Ιεράς Μονής Αγ. Νεοφύτου).

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 
7 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2014 Προέστη αγρυπνίας στην Ιερά Μονή Αγίου Νεοφύτου.



765ΕΠΙΣΚΟΠΟΥ ΧΥΤΡΩΝ ΧΡΟΝΙΚΑ ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ - ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ

ΠΕΜΠΤΗ
13 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2014

Παρέστη στο επίσημο γεύμα, το οποίο παρέθεσε στην Ιερά Αρχιεπισκοπή 
ο Μακαριώτατος Αρχιεπίσκοπος Κύπρου κ.κ. Χρυσόστομος, με την 
ευκαιρία της ονομαστικής του εορτής.

ΔΕΥΤΕΡΑ 
24 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2014

Παρέστη σε εκδήλωση, κατά την οποία ο ιερός ναός Αγίας Αικατερίνης 
Τάλας αναδείχθηκε σε εκκλησιαστικό μουσείο.  Την εκδήλωση χαιρέτισε 
ο Μακαριώτατος Αρχιεπίσκοπος Κύπρου κ.κ. Χρυσόστομος.

ΚΥΡΙΑΚΗ
30 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2014

Τέλεσε τη  Θεία Λειτουργία στο καθολικό της Ιεράς Μονής Αγίου 
Νεοφύτου και προέστη του ετήσιου μνημοσύνου των πεσόντων και των εν 
ειρήνη τελειωθέντων Παφίων αγωνιστών του απελευθερωτικού αγώνα της 
ΕΟΚΑ.

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
5 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 Προέστη αγρυπνίας στην Ιερά Μονή Αγίου Νεοφύτου.

ΤΕΤΑΡΤΗ
24 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014

Προέστη της ακολουθίας του Αγίου Ευχελαίου στην Ιερά Μονή Αγίου 
Νεοφύτου.

ΠΕΜΠΤΗ
25 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014

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

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
26 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014

Επισκέφθηκε τους ασθενείς του Νοσοκομείου Πάφου μαζί με το 
Μακαριώτατο, τον Πανιερώτατο  Μητροπολίτη Πάφου, τις Αρχές της 
πόλεως Πάφου και Μέλη του Συμβουλίου Επισκέψεων και Ευημερίας  των 
Ασθενών του νοσηλευτηρίου.

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 2014

Ζ Ζ Ζ
ΣΑΒΒΑΤΟ

01 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2014
Ο Θεοφιλέστατος Επίσκοπος Νεαπόλεως τέλεσε τη Θεία Λειτουργία και 
κήρυξε τον θείο λόγο στον ιερό ναό Αγίου Αρσενίου στη Λεμεσό.

ΚΥΡΙΑΚΗ
02 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2014

 Τέλεσε τη Θεία Λειτουργία και κήρυξε τον θείο λόγο στον ιερό ναό Αγίου 
Γεωργίου στην κατεχόμενη Βατυλή.

ΤΕΤΑΡΤΗ
05 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2014

Ο Θεοφιλέστατος χοροστάτησε κατά την ακολουθία του εσπερινού στον 
ιερό ναό Παναγίας Παλουριώτισσας στη Λευκωσία.
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ΠΕΜΠΤΗ
06 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2014

 Τέλεσε τη Θεία Λειτουργία και κήρυξε τον θείο λόγο στον ιερό ναό Αγίας 
Μαρίνας Κυθρέας.

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
07 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2014

Ο Θεοφιλέστατος χοροστάτησε κατά την ακολουθία του εσπερινού στην 
Ιερά Μονή Αρχαγγέλου Μιχαήλ στον Αναλιόντα.

ΚΥΡΙΑΚΗ
09 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2014

Ο Θεοφιλέστατος συμμετέσχε σε πολυαρχιερατικό συλλείτουργο στον 
πανηγυρίζοντα μητροπολιτικό ναό των Ταξιαρχών Βρυξελλών.

ΚΥΡΙΑΚΗ
16 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2014

 Τέλεσε τη Θεία Λειτουργία και κήρυξε τον θείο λόγο στον ιερό ναό Αγίας 
Μαρίνας στις Βρυξέλλες.

ΚΥΡΙΑΚΗ
23 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2014

 Τέλεσε τη Θεία Λειτουργία και κήρυξε τον θείο λόγο στον ιερό ναό Αγίου 
Νικολάου στο Schaerbeek στις Βρυξέλλες.

ΣΑΒΒΑΤΟ
29 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2014 

 Χοροστάτησε κατά την ακολουθία του εσπερινού στον ιερό ναό 
Αποστόλου Ανδρέα στον Κάτω Αμίαντο.

ΚΥΡΙΑΚΗ
30 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2014

Ο Θεοφιλέστατος τέλεσε τη Θεία Λειτουργία και κήρυξε τον θείο λόγο 
στον ιερό ναό Αποστόλου Ανδρέα στις Καμάρες στη Λάρνακα.

ΕΠΙΣΚΟΠΟΥ ΝΕΑΠΟΛΕΩΣ ΚΥΡΙΟΥ ΠΟΡΦΥΡΙΟΥ 
ΧΡΟΝΙΚΑ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014

Ζ Ζ Ζ
ΚΥΡΙΑΚΗ 

07 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014

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

ΚΥΡΙΑΚΗ
14 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014

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

ΚΥΡΙΑΚΗ
21 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014

Ο Θεοφιλέστατος τέλεσε τη Θεία Λειτουργία στον Μητροπολιτικό ναό 
των Βρυξελλών.

ΤΕΤΑΡΤΗ
24 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014

Ο Θεοφιλέστατος τέλεσε τη Θεία Λειτουργία της Ακολουθίας των 
Μεγάλων Ωρών στον ιερό ναό Αγίου Στυλιανού στον Συνοικισμό Άσπρες 
Στροβόλου.

ΠΕΜΠΤΗ
25 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014

Ο Θεοφιλέστατος τέλεσε τη Θεία Λειτουργία της Εορτής των 
Χριστουγέννων στον ιερό ναό Αγίου Γεωργίου Αγλαντζιάς.

ΚΥΡΙΑΚΗ
28 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014

Ο Θεοφιλέστατος τέλεσε τη Θεία Λειτουργία στον ιερό ναό Παναγίας 
Νέου Τραχωνίου Κυθρέας.

ΤΕΤΑΡΤΗ
31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014

Ο Θεοφιλέστατος προέστη της αγρυπνίας της εορτής του Μεγάλου 
Βασιλείου στην Ιερά Μονή Αγίου Ηρακλειδίου στο Πολιτικό στην 
Λευκωσία.
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ΕΠΙΣΚΟΠΟΥ ΜΕΣΑΟΡΙΑΣ ΚΥΡΙΟΥ ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ 
ΧΡΟΝΙΚΑ ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2014

Ζ Ζ Ζ

ΚΥΡΙΑΚΗ
2 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2014

Ὁ Ἐπίσκοπος Μεσαορίας κύριος Γρηγόριος συλλειτούργησε μὲ τοὺς 
Μητροπολίτες Κωνσταντίας κ. Βασίλειο καὶ Ἀρκαδίας (Πατριαρχεῖο 
Ἀντιοχείας) κ. Βασίλειο στὸν ἱ.ν. Ἁγίου Γεωργίου Παραλιμνίου. Μίλησε 
καὶ τέλεσε τὰ ἐγκαίνια τῆς 3ης Διεθνοῦς Ἔκθεσης Βιβλίου Κύπρου μὲ 
τὸν Ἐπίτροπο Προεδρίας γιὰ Ἀνθρώπιστικά θέματα κ. Φώτη Φωτίου.  
Τὸ ἑσπέρας χοροστάτησε καὶ κήρυξε στὸν ἱ.ν. Ἁγίου Γεωργίου, στὸν Ἅγιο 
Δομέτιο. 

ΔΕΥΤΕΡΑ
3 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2014

Λειτούργησε καὶ κήρυξε στὸν πανηγυρίζοντα ἱ.ν. Ἁγίου Γεωργίου στὰ 
Λατσιά. 
Προσφώνησε τὴν τελετή καὶ ὑπέγραψε, μαζί μὲ τὸν Σεβ. Μητροπολίτη 
Δωδώνης κ. Χρυσόστομο, Συμφωνητικό Συνεργασίας τῶν Συνοδικῶν 
Γραφείων Προσκυνηματικῶν Περιηγήσεων τῶν Ἐκκλησιῶν Ἐλλάδος καὶ 
Κύπρου. 

ΤΕΤΑΡΤΗ
5 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2014

Τὸ ἑσπέρας χοροστάτησε καὶ κήρυξε στὸ ἐκκλησάκι τοῦ Ἁγίου 
Δημητριανοῦ στὸ ἐλεύθερο τμῆμα τοῦ προαστίου τῆς Ὀμορφίτας.

ΠΕΜΠΤΗ
6 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2014

Λειτούργησε καὶ κήρυξε στὸν ἱ.ν. Παναγίας Εὐαγγελίστριας στὴν 
Παλουριώτισσα.

ΣΑΒΒΑΤΟ
8 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2014 Λειτούργησε καὶ κήρυξε στὸν ἱ.ν. τοῦ Ἀρχαγγέλου Μιχαήλ στὸ Καϊμακλί. 

ΚΥΡΙΑΚΗ
9 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2014

Λειτούργησε καὶ κήρυξε στὸ Παρεκκλήσιο τοῦ Ἁγίου Νεκταρίου στὴν Ἱ.Μ. 
Ἀρχαγγέλου Μιχαήλ στὸν Ἀναλυόντα. 

ΤΡΙΤΗ
11 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2014

Ἐκπροσώπησε τὸν Μακαριώτατο καὶ τέλεσε τρισάγιο στὴν ἐκδήλωση γιὰ 
τὴν Ἡμέρα Ἀνάμνησης τῶν πεσόντων στοὺς δύο Παγκοσμίους Πολέμους.

ΠΕΜΠΤΗ
13 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2014

Συλλειτούργησε μὲ τὴν Α.Μ. τὸν Ἀρχιεπίσκοπο Κύπρου κ.κ. Χρυσόστομο 
καὶ ἄλλους Άρχιερεῖς στὸν Καθεδρικό Ναό τοῦ Ἁγίου Ἰωάννου. Τὸ ἑσπέρας 
χοροστάτησε καὶ κήρυξε στὸν ἱ.ν. Ἀποστόλου Φιλίππου στὰ Λατσιά. 

ΣΑΒΒΑΤΟ
15 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2014 Λειτούργησε καὶ κήρυξε στὸν ἱ.ν. Ἁγίων Ὀμολογητῶν στὴ Λευκωσία. 

ΚΥΡΙΑΚΗ
16 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2014

Λειτούργησε καὶ κήρυξε στὸν ἱ.ν. Ἀποστόλου Φιλίππου στὰ Λατσιά καὶ 
ὑποδέχθηκε τὴν Τίμια Κάρα τοῦ Ἁγίου Φιλίππου ἀπό τὸ Ὄμοδος.

ΤΡΙΤΗ
18 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2014

Τέλεσε δέηση ὑπέρ ὑγείας τῶν ὀδηγῶν και τῶν τραυματιῶν καὶ τρισάγιο 
στὴ μνήμη τῶν θυμάτων τῶν ὁδικῶν συγκρούσεων, σὲ Σεμινάριο τῆς 
Διεύθυνσης Τροχαίας.
 Ἁνέγνωσε τὸν Χαιρετισμό τοῦ Μακαριωτάτου στὴν παρουσίαση τοῦ 
βιβλίου τοῦ Δημήτρη Ταλιαδώρου γιὰ τὴν ἱστορία τῆς Ἐκκλησίας 
Φανερωμένης.
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ΤΕΤΑΡΤΗ 
19 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2014

Τέλεσε Τρισάγιο τοῦ Ἥρωα τοῦ Ἐθνικοῦ Ἀπελευθερωτικοῦ Ἀγώνα ΕΟΚΑ 
1955-59 Κυριάκου Μάτση στὴ Λακατάμεια. 

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
21 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2014

Συλλειτούργησε μὲ τὸν Θεοφιλέστατο Ἐπίσκοπο Λήδρας κ. Ἐπιφάνιο στὴν 
ὁλονυκτία στὴν Ἱερά Μονή Μαχαιρᾶ. 

ΣΑΒΒΑΤΟ
22 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2014 Λειτούργησε στὴν ἴδια Ἱερά Μονή.

ΚΥΡΙΑΚΗ
23 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2014

Συλλειτούργησε μὲ τὸν Μακαριώτατο στὸν ἱ.ν. Ἀρχαγγέλου Μιχαήλ 
Αὐτοστέγαση Λατσιῶν. Παρέστη στὴ Συνεδρίαση τῆς Δ.Σ. τῆς Ὀρθοδοξίας 
καὶ μίλησε γιὰ τὸ ἔργο προσφορᾶς τῆς Ἐκκλησίας τῆς Κύπρου γιὰ τοὺς 
Χριστιανούς τῆς Μ. Ἀνατολῆς. 

ΔΕΥΤΕΡΑ
24 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2014

Τὸ ἑσπέρας χοροστάτησε καὶ κήρυξε στὸ Παρεκκλήσιο τῆς Ἁγίας 
Αἰκατερίνης στὸ Γυμνάσιο Γερίου.

ΤΡΙΤΗ
25 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2014

Λειτούργησε καὶ κήρυξε στὸ ἴδιο Παρεκκλήσιον. Τὸ ἑσπέρας χοροστάτησε 
καὶ κήρυξε στὸν ἱ.ν. Ἁγίου Στυλιανοῦ στὸν Συνοικισμό Ἄσπρες Στροβόλου. 

ΤΕΤΑΡΤΗ 
26 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2014 Συλλειτούργησε μὲ τὸν Μακαριώτατο στὸν ἴδιο Ἱερό Ναό.

ΣΑΒΒΑΤΟ
29 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2014

Τὸ ἑσπέρας χοροστάτησε καὶ κήρυξε στὸν ἱ.ν. Ἀποστόλου Ἀνδρέου στὸν 
Προσφυγικό Συνοικισμό Στροβόλου ΙΙΙ.

ΚΥΡΙΑΚΗ
30 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2014 Συλλειτούργησε μὲ τὸν Μακαριώτατο στὸν ἴδιο Ἱερό Ναό.

ΕΠΙΣΚΟΠΟΥ ΜΕΣΑΟΡΙΑΣ ΚΥΡΙΟΥ ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ 
ΧΡΟΝΙΚΑ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014

Ζ Ζ Ζ
Ὁ Θεοφιλέστατος Ἐπίσκοπος Μεσαορίας κ. Γρηγόριος κατά τὸν μήνα Δεκέμβριο 2014, εἴτε 
χοροστάτησε εἴτε λειτούργησε καὶ κήρυξε σὲ ναούς τῆς Ἀρχιεπισκοπῆς περιφερείας καὶ ἀλλαχοῦ. 

Ἐπίσης, δέχθηκε στὸ Γραφεῖο του σὲ συνεργασία διαφόρους ἐπισκέπτες. Ἀκόμη, ὡς βοηθός 
Ἐπίσκοπος τῆς Ἱερᾶς Ἀρχιεπισκοπῆς, ἐκπροσώπησε τὴν Α. Μ. τὸν Ἀρχιεπίσκοπο Κύπρου 
σὲ διάφορες ἐκδηλώσεις, ἐκκλησιαστικές, ἐκπαιδευτικές καὶ πολιτιστικές, ὅπου, ἀναλόγως, 
ἀπηύθυνε χαιρετισμό εἴτε ἀνέγνωσε τὸν χαιρετισμό τοῦ Μακαριωτάτου. Ἐπιπλέον, 
πραγματοποίησε ἐπισκέψεις σὲ εὐαγή ἱδρύματα.
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 ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗ ΠΑΦΟΥ: 40 ΧΡΟΝΙΑ ΜΕΤΑ. ΠΩΣ ΠΡΟΧΩΡΟΥΜΕ;   312

 ΔΙΑΚΟΝΟΥ ΚΥΠΡΙΑΝΟΥ ΚΟΥΝΤΟΥΡΗ:  326
 ΟΔΟΙΠΟΡΙΚΟ ΣΤΗΝ ΑΝΑΣΤΗΜΕΝΗ ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΤΗΣ ΑΛΒΑΝΙΑΣ   

 ΜΑΡΑΘΕΥΤΗ ΜΙΧΑΛΑΚΗ: ΟΙ ΔΙΑΠΡΟΣΩΠΙΚΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ  334
 ΚΑΙ ΤΟ ΠΟΙΜΑΝΤΙΚΟ ΕΡΓΟ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ

 ΚΥΡΙΑΚΟΥ ΣΤΑΥΡΙΑΝΟΥ: ΟΙ ΕΓΚΩΜΙΑΣΤΙΚΟΙ ΛΟΓΟΙ 341
 ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΠΕΤΡΟΥ ΕΠΙΣΚΟΠΟΥ ΑΡΓΟΥΣ

 ΚΗ΄  ΣΥΝΕΔΡΙΟ  ΤΗΣ ΧΕΚΕ   348
 ΕΒΔΟΜΟΣ ΠΑΓΚΥΠΡΙΟΣ ΜΑΘΗΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ  357
 ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ

 ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΑ ΧΡΟΝΙΚΑ   361
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 ΑΝΑΚΟΙΝΩΘΕΝ ΤΗΣ ΙΕΡΑΣ ΣΥΝΟΔΟΥ   392
 ΤΗΣ ΣΥΝΤΑΞΕΩΣ ΤΟΥ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟΥ ΜΑΣ: 
 20 ΙΟΥΛΙΟΥ 1974  20 ΙΟΥΛΙΟΥ 2014.  40 ΧΡΟΝΙΑ ΕΙΣΒΟΛΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΟΧΗΣ 394  
 ΙΩΑΝΝΗ XΡ. ΓΙΑΓΚΟΥ:  
 ΠΕΝΤΑΔΑΚΤΥΛΟΣ ΣΥΜΒΟΛΟ  ΑΓΩΝΑ ΚΑΙ ΠΡΟΣΔΟΚΙΑ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ 399  
 ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΜΑΚΑΡΙΩΤΑΤΟΥ  
 ΣΤΟ ΦΙΛΟΛΟΓΙΚΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ ΤΟΥ ΜΑΚΑΡΙΟΥ 405
 ΠΑΤΡΟΣ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΥ ΧΡΥΣΟΠΟΥΛΟΥ: ΝΙΚΗΘΗΚΑΝ ΤΗΣ ΦΥΣΕΩΣ ΟΙ ΟΡΟΙ 408
 ΝΕΑΠΟΛΕΩΣ ΠΟΡΦΥΡΙΟΥ: Η ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ ΕΙΝΑΙ Η ΨΥΧΗ ΤΗΣ  ΕΥΡΩΠΗΣ 416
 ΕΛΠΙΔΟΣ ΓΟΥΝΑΡΗ:
 Ο ΡΟΛΟΣ ΤΗΣ ΓΥΝΑΙΚΑΣ ΓΙΑ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΘΝΙΚΗ ΕΠΙΒΙΩΣΗ 423
 ΠΑΤΡΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΔΗΜΟΣΘΕΝΟΥΣ:
 Η ΤΟΙΧΟΓΡΑΦΙΑ ΤΗΣ ΣΤΑΥΡΩΣΕΩΣ ΤΟΥ ΚΑΘΕΔΡΙΚΟΥ ΝΑΟΥ ΑΓΙΟΥ ΙΩΑΝΝΟΥ 432
 ΚΥΡΙΑΚΟΥ ΣΤΑΥΡΙΑΝΟΥ:
 ΟΙ ΕΓΚΩΜΙΑΣΤΙΚΟΙ ΛΟΓΟΙ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΠΕΤΡΟΥ ΕΠΙΣΚΟΠΟΥ ΑΡΓΟΥΣ 440
 ΔΡΟΣ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ:
 ΤΑ ΒΥΖΑΝΤΙΝΑ ΜΝΗΜΕΙΑ ΤΗΣ ΛΑΚΑΤΑΜΕΙΑΣ 447
 ΧΡΗΣΤΟΥ ΙΑΚΩΒΟΥ:
 Ο ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΣΜΟΣ ΣΤΗ ΜΕΣΗ ΑΝΑΤΟΛΗ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΑΡΑΒΙΚΗ ΑΝΟΙΞΗ  454
   ΠΑΤΡΟΣ ΑΝΔΡΕΑ ΑΓΑΘΟΚΛΕΟΥΣ: ΤΟ ΦΟΒΕΡΟΝ ΤΟΥ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟΥ ΕΡΓΟ  461
 ΦΡΙΞΟΥ ΚΛΕΑΝΘΟΥΣ: ΚΗ΄  ΣΥΝΕΔΡΙΟ  ΤΗΣ ΧΕΚΕ   463
 ΝΙΚΟΥ ΟΡΦΑΝΙΔΗ:  Ο ΣΥΓΧΩΡΗΤΙΚΟΣ ΛΟΓΟΣ ΤΟΥ ΚΟΛΟΚΟΤΡΩΝΗ 475

 ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΑ ΒΙΒΛΙΑ ΠΟΥ ΜΑΣ ΑΠΟΣΤΕΛΛΟΝΤΑΙ. 
 XΡ.  ΠΑΧΟΥΛΙΔΗ:  ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ ΚΥΡΗΝΕΙΑΣ ΠΑΥΛΟΣ 478
 ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΑ ΧΡΟΝΙΚΑ   480
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 ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΤΟΥ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟΥ ΠΑΤΡΙΑΡΧΗ ΓΙΑ ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ  516
 ΕΥΧΕΤΗΡΙΑ ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑ
 ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟΥ ΠΑΤΡΙΑΡΧΗ ΚΑΙ ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΟΥ ΚΥΠΡΟΥ 520  
 ΜΗΝΥΜΑ ΜΑΚΑΡΙΩΤΑΤΟΥ ME THN ΕΥΚΑΙΡΙΑ ΤΗΣ ΕΝΑΡΞΗΣ
 ΤΗΣ ΝΕΑΣ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΧΡΟΝΙΑΣ 2014-2015 523  
 ΜΗΝΥΜΑ ΜΑΚΑΡΙΩΤΑΤΟΥ ΣΤΟ 22ο ΔΙΕΘΝΕΣ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΟΡΘΟΔΟΞΗΣ   
 ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΣΤΗ ΜΟΝΗ ΤΟΥ  BOSE  ΙΤΑΛΙΑΣ  526
 ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗ ΠΑΦΟΥ ΚΥΡΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ: 
 ΑΠΟ ΤΗΝ 9Η ΙΟΥΛΙΟΥ 1821 ΣΤΟΝ ΙΟΥΛΙΟ ΤΟΥ 1974 ΚΑΙ ΣΤΟ ΣΗΜΕΡΑ 531
 ΠΡΟΣΚΥΝΗΜΑΤΙΚΗ ΕΠΙΣΚΕΨΗ ΤΟΥ ΠΑΤΡΙΑΡΧΗ ΠΑΣΗΣ ΓΕΩΡΓΙΑΣ
 ΚΥΡΙΟΥ ΚΥΡΙΟΥ ΗΛΙΑ Β΄ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ 544
 AΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΟΥ ΑΜΕΡΙΚΗΣ ΚΥΡΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ
 ΑΡΧΙΕΡΑΤΙΚΟ ΣΥΛΛΕΙΤΟΥΡΓΟ ΣΤΟΝ ΑΓΙΟ ΔΗΜΗΤΡΙΟ ΑΚΡΟΠΟΛΕΩΣ 555
 ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΣΤΗΝ ΙΕΡΑ ΜΟΝΗ ΧΡΥΣΟΡΡΟΓΙΑΤΙΣΣΑΣ ΜΕ ΘΕΜΑ:
  «ΠΤΗΝΟΠΑΝΙΔΑ ΚΑΙ ΦΥΤΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ ΣΤΗ ΦΥΣΗ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΤΕΧΝΗ» 560
 ΓΕΩΡΓΙΟΥ Ι. ΣΤΟΥΚΗ:
 ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ 567
 ΔΡΟΣ ΑΝΔΡΕΑ ΧΑΤΖΗΧΑΜΠΗ: Η ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΤΩΝ ΦΥΤΩΝ,
 Ο  ΠΡΟΟΡΙΣΜΟΣ ΤΟΥΣ ΚΑΙ Η ΠΑΡΟΥΣΙΑ ΤΟΥΣ ΣΤΗ ΛΑΤΡΕΙΑ  573
 ΑΝΤΩΝΙΟΥ Ν. ΣΤΥΛΙΑΝΑΚΗ: ΘΕΟΔΙΚΙΑ  581
 ΟΡΘΟΔΟΞΙΑ  ΚΑΛΟΓΗΡΟΥ:
 Η ΧΡΙΣΤΙΑΝΗ ΓΥΝΑΙΚΑ. ΜΙΑ ΑΓΚΑΛΙΑ ΦΙΛΑΝΘΡΩΠΙΑΣ  584
 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΚΛΕΑΝΘΟΥΣ:  
 Η ΠΑΛΑΙΑ ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΤΗΣ ΑΓΙΑΣ ΒΑΡΒΑΡΑΣ ΚΑΪΜΑΚΛΙΟΥ 593
 ΝΕΑΡΧΟΥ ΝΕΑΡΧΟΥ:  ΠΑΝΗΓΥΡΙΚΟΣ 28ΗΣ ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 1940 600
 ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΑ ΧΡΟΝΙΚΑ   606
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 ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΟΥ ΚΥΠΡΟΥ: ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΙΑΤΙΚΗ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ  644
 ΕΠΙΣΚΟΠΟΥ  ΜΕΣΑΟΡΙΑΣ:
 ΕΠΙΜΝΗΜΟΣΥΝΟΣ ΛΟΓΟΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΟ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟ Α΄ 648 
  ΑΝΔΡΕΑ ΣΤΥΛΙΑΝΙΔΗ, ΦΙΛΟΛΟΓΟΥ:   
 ΜΝΗΜΗ ΠΑΤΡΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΚΟΥΚΟΥ 652 
  ΕΓΚΑΙΝΙΑ ΙΕΡΟΥ ΜΕΤΟΧΙΟΥ ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΒΑΡΝΑΒΑ 658
 ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΜΑΚΑΡΙΩΤΑΤΟΥ ΣΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΟΥ ΒΙΒΛΙΟΥ
 ΤΟΥ ΔΗΜΗΤΡΗ ΤΑΛΙΑΔΩΡΟΥ "ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΙΕΡΟΥ ΝΑΟΥ ΦΑΝΕΡΩΜΕΝΗΣ" 664
   «ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ ΜΗΤΕΡΕΣ – ΕΜΜΕΛΕΙΕΣ»: 
 ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΜΑΚΑΡΙΩΤΑΤΟΥ ΣΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ 669
 ΜΑΚΑΡΙΩΤΑΤΟΥ:  ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΣ   ΣΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΗΣ ΠΟΕΔ 673
 ΛΟΥΚΑ Γ. ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΥ, ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ:  
 ΕΝΕΡΓΕΙΑ: ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ, ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΗ ΚΑΙ ΘΕΟΛΟΓΙΚΗ ΔΙΑΣΤΑΣΗ 677
 3η ΔΙΕΘΝΗΣ ΕΚΘΕΣΗ ΒΙΒΛΙΟΥ ΚΥΠΡΟΥ 
 ΣΤΗΝ ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΑΣ ΚΑΙ ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΥ  697
 ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ ΧΑΤΖΗΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ, ΒΥΖΑΝΤΙΝΟΛΟΓΟΥ:  
 ΑΡΧΙΕΡΑΤΙΚΗ ΘΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΤΟ ΚΑΤΕΧΟΜΕΝΟ  ΣΥΡΙΑΝΟΧΩΡΙ 700
 ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΜΑΚΑΡΙΩΤΑΤΟΥ 
 ΣΤΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ ΟΜΙΛΟ ΚΥΠΡΙΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ  709
 «ΙΣΤΟΡΙΕΣ ΤΗΣ ΓΕΝΝΗΣΗΣ ΤΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ»  
 ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΜΑΚΑΡΙΩΤΑΤΟΥ ΣΤΟ  ΛΕΒΕΝΤΕΙΟ ΜΟΥΣΕΙΟ  713
 ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕΤΑΞΥ ΤΩΝ ΣΥΝΟΔΙΚΩΝ ΓΡΑΦΕΙΩΝ  
 ΕΚΚΛΗΣΙΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ ΚΑΙ ΚΥΠΡΟΥ 716
 ΔΡ ΝIΚΟΣ ΡΟΔΟΣΘEΝΟΥΣ:  ΠΡΩΤΗ ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΗ ΕΚΚΛΗΣΙΑ
 ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ 721
 ΕΠΙΣΚΟΠΟΥ ΜΕΣΑΟΡΙΑΣ:  «ΕΝΗΜΕΡΩΝΟΜΑΙ ΚΑΙ ΓΙΝΟΜΑΙ ΟΔΟΔΕΙΚΤΗΣ
 ΣΤΑ ΜΟΝΟΠΑΤΙΑ ΤΩΝ ΠΡΟΣΚΥΝΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΤΟΠΟΥ ΜΑΣ». 728
 ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΑ ΧΡΟΝΙΚΑ   731
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