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Ἀδελφοί καί τέκνα ἐν Κυρίῳ εὐλογημένα,

Ἡκοινή Μήτηρ πάντων τῶν Ὀρθοδόξων, ἡ Ἐκκλησία τοῦ Χριστοῦ, 
τό Σῶμα τοῦ αἰωνίου Κυρίου, τοῦ Θεανθρώπου Ἰησοῦ Χριστοῦ, 
ἱερουργεῖ φιλοστόργως διά πασῶν τῶν ἐνεργειῶν αὐτῆς, μάλιστα 

δέ διά τῆς Θείας Εὐχαριστίας καί τῆς προσφορᾶς τῶν δώρων Αὐτοῦ πρός 
τόν Δημιουργόν αὐτῶν, τό μυστήριον τῆς σωτηρίας τῶν τέκνων αὐτῆς. Καί 
πράττει τοῦτο, ἔχουσα καί ἀποδεικνύουσα τήν ἀπέραντον καί ἀδιάκριτον 
ἀγάπην πρός πᾶν μέλος αὐτῆς, εἰς τόν βαθμόν κατά τόν ὁποῖον τήν ἐπιδεικνύει 
καί ὁ ἐπουράνιος Πατήρ ἡμῶν.

Τήν παρουσίαν πάντων τῶν τέκνων της ἔχουσα πάντοτε ἐν τῇ 
προσευχητικῇ μνήμῃ αὐτῆς ἡ Ἐκκλησία, διατηρεῖ ζωηρόν ἐνδιαφέρον καί 
μέριμναν διά πᾶν ὅ,τι ἔχει σχέσιν καί ἐπηρεάζει τήν ζωήν αὐτῶν. Διό καί 
δέν μένει ἀσυγκίνητος καί ἀδιάφορος ἐκ τῆς συνεχιζομένης καταστροφῆς 
τοῦ φυσικοῦ περιβάλλοντος, ἡ ὁποία καθ᾿ ἡμέραν συντελουμένη, ἕνεκα 
τῆς ἀπληστίας τοῦ ἀνθρώπου καί τῆς ματαίας φιλαργύρου σπουδῆς καί 
κερδοφορίας, συνιστᾷ ἐν τῇ οὐσίᾳ ἀποστροφήν τοῦ προσώπου τοῦ Κυρίου 
καί ὡς ἐκ ταύτης ταραχήν τῆς κτίσεως καί διάσπασιν τῆς κορωνίδος τῆς 
δημιουργίας, τῆς ἀνθρωπίνης ὑπάρξεως καί ἀπειλήν αὐτῆς ταύτης τῆς 
συνεχίσεως τῆς ζωῆς.
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Τό Οἰκουμενικόν Πατριαρχεῖον καί ἡ ἡμετέρα Μετριότης ἤδη ἀπό 
πολλῶν ἐτῶν ἀξιολογοῦντες τά σημεῖα τῶν καιρῶν, ἀλλά καί ἐν πιστότητι 
εἰς τό εὐχαριστιακόν χρέος τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας, ἀνεκηρύξαμεν 
καί ἀφιερώσαμεν τήν 1ην Σεπτεμβρίου ἑκάστου ἔτους, ἀρχήν τοῦ νέου 
ἐκκλησιαστικοῦ ἔτους, εἰς ἱκετηρίους καί ἱλαστηρίους δεήσεις ὑπέρ τῆς 
διαφυλάξεως τῆς κληροδοτηθείσης ἡμῖν δημιουργίας τοῦ Θεοῦ, τοῦ 
περιβάλλοντος. Κατά τήν ἡμέραν ταύτην, κλίνομεν γόνυ ψυχῆς καί καρδίας 
καί ἐξαιτούμεθα παρά τοῦ Θεοῦ Λόγου νά ἐπιβλέψῃ φιλανθρώπως ἐπί τήν 
δημιουργίαν Αὐτοῦ καί, παραβλέπων τάς ἁμαρτίας καί τήν ἀπληστίαν ἡμῶν 
τῶν ἀνθρώπων, νά «ἀνοίξῃ τήν χεῖρα Αὐτοῦ καί νά πληρώσῃ χρηστότητος τά 
σύμπαντα» καί νά ἀνασχέσῃ τήν καταστροφικήν πορείαν τοῦ κόσμου.

Εἶναι βεβαίως ἀληθές, ὅτι κατά τάς τελευταίας δεκαετίας ἐπετεύχθη 
σημαντική πρόοδος, οὐχί βεβαίως ἐπαρκής, εἰς τόν τομέα τῆς προστασίας 
τοῦ περιβάλλοντος, μέ τήν διαρκῆ εὐαισθητοποίησιν τῆς κοινῆς γνώμης, 
τήν λῆψιν προληπτικῶν καί ἀνασταλτικῶν μέτρων, τήν λειτουργίαν 
προγραμμάτων ἀειφορίας, τήν στροφήν πρός ἠπίας μορφῆς πηγάς 
ἐνεργείας καί πολλά εἰσέτι καρποφόρα καί ἀξιόλογα μέτρα καί δράσεις, 
εἰς ἅς συνέβαλον καί αἱ προσπάθειαι καί ἡ μέριμνα τῆς Μητρός Ἐκκλησίας 
τῆς Κωνσταντινουπόλεως ἐν συνεργασίᾳ καί μετά διεθνῶν οἰκολογικῶν 
ἱδρυμάτων καί ὀργανισμῶν.

Ἑορτάζοντες καί ἐφέτος τήν ἑορτήν τῆς Βυζαντινῆς Ἰνδικτιῶνος καί 
εἰσερχόμενοι εἰς ἕνα νέον ἐνιαυτόν τῆς χάριτος τοῦ Κυρίου, ἀπευθυνόμεθα 
πρός τό εὐλογημένον Ὀρθόδοξον πλήρωμα καί πρός τόν κόσμον ὅλον 
καί καλοῦμεν πάντας εἰς συνεχῆ ἐπαγρύπνησιν, εὐαισθητοποίησιν καί 
συστράτευσιν τῶν δυνάμεων πρός ἐπιστροφήν εἰς μίαν κατάστασιν, ἄν ὄχι 
εἰς τήν πρωτόπλαστον ἀπολύτως εὐχαριστιακήν καί δοξολογικήν, ἀλλά 
τοὐλάχιστον εἰς ἀποπνέουσαν τήν χάριν καί τό ἔλεος τοῦ Κυρίου.

Ἡ ἄνευ φραγμῶν ληστρική ἐκμετάλλευσις τῶν φυσικῶν πόρων τῆς 
δημιουργίας, ἀποτελοῦσα τήν κυρίαν αἰτίαν καταστροφῆς τοῦ φυσικοῦ 
περιβάλλοντος, εἶναι κατά τήν μαρτυρίαν τῆς θεολογίας, τῆς τέχνης καί 
τῆς λογοτεχνίας ἀποτέλεσμα πτώσεως τοῦ ἀνθρώπου, παρακοῆς πρός τήν 
ἐντολήν τοῦ Κυρίου καί μή συμμορφώσεως πρός τό Θέλημα τοῦ Θεοῦ.

Ἡ Ἐκκλησία παρέχει τό ἀντίδοτον διά τήν θεραπείαν τῶν οἰκολογικῶν 
προβλημάτων, καλοῦσα τούς πάντας εἰς ἀποκατάστασιν τῆς εἰκόνος τοῦ 

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ  ΤΟΥ  Ο ΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟΥ ΠΑΤΡ ΙΑΡΧΗ Γ ΙΑ  ΤΟ  ΠΕΡ ΙΒΑΛΛΟΝ



518 ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ  ΤΟΥ  Ο ΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟΥ ΠΑΤΡ ΙΑΡΧΗ Γ ΙΑ  ΤΟ  ΠΕΡ ΙΒΑΛΛΟΝ

Θεοῦ εἰς τό ἀρχαῖον, τό πρωτότυπον κάλλος. Ἡ ἀνόρθωσις τῆς πεπτωκυΐας 
φύσεως τοῦ ἀνθρώπου, τῇ ἐπιπνοίᾳ τοῦ Ἁγίου Πνεύματος καί τῇ μετοχῇ εἰς 
τάς δωρεάς αὐτοῦ, ἀποκαθιστᾷ καί τήν ἁρμονικήν σχέσιν τοῦ ἀνθρώπου μέ 
τήν κτίσιν καί τήν δημιουργίαν, τήν ὁποίαν ἐποίησεν ὁ Θεός πρός χαράν, 
τέρψιν καί ἀπόλαυσιν αὐτοῦ, ἀλλά καί ἀναγωγήν αὐτοῦ εἰς τόν Ἴδιον, τόν 
Πλάστην.

Ἡ Μήτηρ Ἐκκλησία καλεῖ ἡμᾶς «ἐπεξεργάσασθαι ἐν Λόγῳ Θεοῦ καί 
Πνεύματι ζωοποιῷ τόν ξύμπαντα κόσμον», ὡς ὁ σήμερον ἑορταζόμενος Ἅγιος 
Συμεών ἐν τῷ στύλῳ, καί ἀπό τῶν αἰσθητῶν καί φυσικῶν νά ἀναβαίνωμεν εἰς 
τά «μετά τά φυσικά» καί νά κύπτωμεν εἰς «τά τῆς θεολογίας ἁπλᾶ καί ἀπόλυτα 
μυστικά θεάματα», ὥστε ἀπό τῆς κτίσεως νά ἀναγώμεθα εἰς τόν Κτίστην.

Ἡ ἐνοικοῦσα ἐπίπνοια τοῦ Ἁγίου Πνεύματος εἶναι αὐτή ἡ ὁποία θεοῖ 
τόν μέτοχον αὐτῆς καί ἑνοποιεῖ συγχρόνως τόν ἄνθρωπον μέ τό περιβάλλον 
αὐτοῦ, ὥστε νά αἰσθάνεται αὐτό ὡς μέρος τοῦ ἑαυτοῦ του καί νά σέβεται αὐτό 
ὡς κάτι τό ἱερόν, χωρίς νά παρασύρεται εἰς καταχρήσεις καί ὑπερβολάς.

Ὁ σεβασμός καί ἡ τροφή τοῦ ἀνθρώπου ἐκ τοῦ φυσικοῦ κόσμου 
ἀσφαλῶς καί δέν ἐπιτυγχάνεται διά τῆς ἀπλήστου χρήσεως αὐτοῦ, ἀλλά διά 
τοῦ σεβασμοῦ αὐτοῦ, δηλαδή τοῦ ἀλληλοσεβασμοῦ τοῦ ἀνθρώπου πρός τόν 
συνάνθρωπον, τοῦ ἀνθρώπου πρός τά ἔμβια ὄντα, ἀλλά καί τά ἔχοντα ἰκμάδα 
καί προσφοράν ζωῆς «καλά λίαν» καί ἐν σοφίᾳ καί ἁρμονίᾳ πλασθέντα μόνῳ 
τῷ λόγῳ τοῦ Κυρίου ὁρατά τε καί ἀόρατα στοιχεῖα τῆς φύσεως. Τοιουτοτρόπως 
θά δυνηθῶμεν νά πίωμεν ὕδωρ ἐκ τῆς ζωοποιοῦ πέτρας, νά βλέπωμεν τόν 
αἰσθητόν ἥλιον καί ἀναγώμεθα εἰς τόν νοητόν ἥλιον τῆς δικαιοσύνης, νά 
ἀτενίζωμεν τόν ὑλικόν στῦλον τοῦ Ὁσίου Συμεών καί νά βλέπωμεν τόν 
ἀληθινόν στῦλον τοῦ φωτός, νά βλέπωμεν τάς νεφέλας τῶν ὑδάτων μέ στόχον 
νά εἰσέλθωμεν εἰς τήν νεφέλην τοῦ Ἁγίου Πνεύματος, εἰς τήν κατάπαυσιν, 
ὅπου πρόδρομος ὑπέρ ἡμῶν εἰσῆλθε Χριστός, νά σπουδάσωμεν ἀπογραφῆναι 
μετά τῶν πρωτοτόκων εἰς τήν ἐν οὐρανοῖς Ἐκκλησίαν. Μόνον ὑπό τοιοῦτον 
φρόνημα κινούμενοι, ἐν σεβασμῷ τῆς προσφορᾶς ἑκάστου ἐμβίου ὄντος καί 
φυτοῦ εἰς τήν παγκόσμιον λειτουργίαν τῆς ζωῆς, θά ἐπιλύσωμεν αὐτομάτως 
διά τῆς Θείας Χάριτος καί ὄχι διά τῆς ἀνθρωπίνης ἀδυνάμου βίας πάντα 
τά περιβαλλοντικά μας προβλήματα. Τό μήνυμα τοῦτο ζωῆς, εἶναι μήνυμα 
ὑποχρεώσεως νά συνεχίσωμεν τόν πνευματικόν ἀγῶνα καί τήν προσπάθειαν, 
προσευχόμενοι, προτρεπόμενοι, παρακα-λοῦντες, ἱκετεύοντες, ἐφιστῶντες 
τήν προσοχήν πάντων εἰς τήν ἀναγκαιότητα προστασίας ἡμῶν αὐτῶν ἀπό τῆς 
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ἐπερχομένης ὀργῆς ἐπί τήν κτίσιν λόγῳ τῆς ἀλλοιώσεως αὐτῆς.

Ἡ συνεχής προσήλωσις τοῦ ἀνθρώπου εἰς τά γήϊνα καί φθαρτά εἶναι 
ἡ προκαλοῦσα καί τά προβλήματα εἰς τήν δημιουργίαν, καθότι, ὅσον 
περισσότερον στρεφόμεθα εἰς τήν γῆν, τόσον περισσότερον ἀπομακρυνόμεθα 
τοῦ οὐρανοῦ καί τοῦ Θεοῦ. 

Τήν ὀφειλετικήν καί σωτηριώδη δέσμευσιν αὐτῆς ὑπέρ τῆς προστασίας 
τοῦ περιβάλλοντος καί τῆς συνεχίσεως ἐν πνευματικῇ καί ὑλικῇ ἀκμῇ τῆς 
ἐπί τοῦ πλανήτου ἡμῶν ζωῆς, τοῦ κόσμου τοῦ Θεοῦ, ἀναλαβοῦσα ἐν φόβῳ 
Θεοῦ ἡ Μήτηρ Ἁγία τοῦ Χριστοῦ Μεγάλη Ἐκκλησία καί καλλιεργοῦσα 
ἀδιαλείπτως, μελετᾷ τήν πραγματοποίησιν Οἰκολογικοῦ Συνεδρίου κατά τόν 
προσεχῆ Ἰούνιον ἐν τῇ ἕδρᾳ αὐτῆς ἐπί τοῦ θέματος «Θεολογία, Οἰκολογία 
καί Λόγος: διάλογος διά τό περιβάλλον, τήν λογοτεχνίαν καί τάς τέχνας». 
Στόχος αὐτοῦ ἡ ἀφύπνησις τῆς παγκοσμίου συνειδήσεως ἐπί τῆς εἰδικῆς καί 
ἰδιαιτέρας σημασίας πτυχῆς τῆς ἠθικῆς καί πνευματικῆς διαστάσεως τῆς 
οἰκολογικῆς κρίσεως καί τῆς ἐπαναφορᾶς τοῦ περιβάλλοντος εἰς τό «ἀρχαῖον 
κάλλος», τό φυσικόν, τό ἱερόν, τό ἅγιον, τό τέλειον, ὡς ἐξῆλθεν ἐκ τῶν χειρῶν 
τοῦ τεχνουργήσαντος αὐτό Θεοῦ Λόγου, εἰς ἀπόλαυσιν καί τροφήν ἡμετέραν, 
μετά ἰδιαιτέρων ἀναφορῶν εἰς τήν σχέσιν αὐτοῦ πρός τήν τέχνην καί τήν 
λογοτεχνίαν.

Ἔχοντες «ἐν ἑαυτοῖς ἀπαράθραυστον τήν μνήμην τῶν κριμάτων» τοῦ 
Κυρίου, μαρτυροῦμεν ἀπό τοῦ Ἱεροῦ τούτου Κέντρου τῶν πανορθοδόξων τοῦ 
λόγου τό ἀληθές καί ἐφιστῶμεν τήν προσοχήν πάντων ἐπί τῶν ἐπαπειλουμένων 
δεινῶν, τά ὁποῖα ἡ Χάρις τοῦ Κυρίου ἐκ φιλανθρώπου προνοίας ἀσφαλῶς 
δέν θά ἐπιτρέψῃ, καλοῦντες τούς πάντας εἰς ἐπιστράτευσιν πρός καί διά τῆς 
προστασίας τοῦ περιβάλλοντος ἡμᾶς κόσμου ἐπιστροφήν εἰς τήν Πηγήν τῆς 
Ζωῆς, ταῖς πρεσβείαις τῆς Ὑπεραγίας ἡμῶν Θεοτόκου τῆς Παμμακαρίστου, 
τοῦ Ὁσίου Συμεών τοῦ Στυλίτου καί πάντων τῶν Ἁγίων. Ἀμήν.

͵βιδ΄ Σεπτεμβρίου α



ΕΥΧΕΤΗΡΙΑ
ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑ

ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟΥ ΠΑΤΡΙΑΡΧΗ
ΚΑΙ

ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΟΥ ΚΥΠΡΟΥ

A πό ικανού χρόνου ο Μακαριώτατος Αρχιεπίσκοπος Κύπρου κύριος 
Χρυσόστομος είχε κάποιο πρόβλημα με τη σπονδυλική του στήλη. 
Τελευταίως η κατάσταση  επιδεινώθηκε και οι θεράποντες  ιατροί 

του, μετά τις δέουσες εξετάσεις, εξέφρασαν την άποψη ότι επιβάλλεται να 
υποβληθεί σε εγχείρηση. 

Έτσι, ο Μακαριώτατος μετέβη στη Γερμανία, συνοδευόμενος από 
τον θεράποντα ιατρό του κύριο Μιχάλη Πρωτοπαπά, και υπεβλήθη σε 
εγχείρηση στη σπονδυλική στήλη. Η εγχείρηση υπήρξε άκρως επιτυχής και ο 
Μακαριώτατος επέστρεψε στα καθήκοντά του.

Ο Οικουμενικός Πατριάρχης κύριος κύριος Βαρθολομαίος, 
πληροφορηθείς περί της επικείμενης εγχειρήσεως τού Μακαριωτάτου, 
απέστειλε προς αυτόν την εξής ευχετήρια επιστολή.

a
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Μακαριώτατε καὶ  Ἁγιώτατε  Ἀρχιεπίσκοπε  Νέας Ἰουστινιανῆς  καὶ πάσης 
Κύπρου, ἐν Χριστῷ τῷ Θεῷ λίαν ἀγαπητὲ καὶ περιπόθητε ἀδελφὲ καὶ   

συλλειτουργὲ  τῆς  ἡμῶν  Μετριότητος  κύριε  Χρυσόστομε,  τὴν  Ὑμετέραν 
σεβασμίαν Μακαριότητα ἀδελφικῶς ἐν Κυρίῳ κατασπαζόμενοι, ὑπερήδιστα  
προσαγορεύομεν.

Μετὰ συγκινήσεως πληροφορηθέντες περὶ τῆς ἐνσκηψάσης εἰς ὑμᾶς 
δοκιμασίας ὡς ἐκ τοῦ κλονισμοῦ τῆς ὑγιείας Σας, σπεύδομεν διὰ τῆς παρούσης 
παρὰ τὸ προσκεφάλαιον Ὑμῶν πρὸς εὐλογίαν καὶ παραμυθίαν.

Ἄν καὶ ἡ σωματική ἀσθένεια συνιστᾷ, ὡς πάντες οἱ χριστιανοὶ πιστεύομεν, 
ὄργανόν τι παιδαγωγίας ἐν Κυρίῳ, ἵνα, πρῶτον μέν, ἐκτιμήσωμεν τὴν ἀξίαν 
τοῦ μεγάλου δωρήματος τῆς ὑγιείας, εἶτα δέ, ἀσκήσωμεν τὴν ὑπομονὴν καὶ 
ἐμπιστοσύνην ἡμῶν εἰς Αὐτόν, δεχόμενοι τὸν πειρασμὸν τῆς ἀρρωστίας 
μετὰ τῆς δεούσης χριστιανικῆς φιλοσοφίας, οὐ παυόμεθα πάντες εὐχόμενοι 
καὶ προσευχόμενοι πρὸς τὸν Ἰατρὸν ψυχῶν τε καὶ σωμάτων ὑπὲρ ὑγιείας 
καὶ σωτηρίας ἡμῶν, διὸ καὶ ἡμεῖς ἔνθερμον ἀναπέμπομεν τὴν ἡμετέραν 
προσευχὴν πρὸς Αὐτὸν ὅπως ταχέως ἀποκατασταθῇ τὸ πολύτιμον τοῦτο 
ἀγαθὸν εἰς Ὑμᾶς.

Ἐπὶ δὲ τούτοις, ἀσπαζόμενοι Ὑμᾶς φιλαδέλφως, προσεπευχόμεθα καλὴν 
ἀνάρρωσιν καὶ ταχεῖαν τὴν πλήρη ἀποθεραπείαν, ὅπως ἐπανέλθητε εἰς τὰ 
θεοφιλῆ Ὑμῶν ἔργα, δοξάζοντες καὶ αὖθις τὸν πολυεύσπλαγχνον Κυβερνήτην 
τοῦ παντός,  «τὸν ἰώμενον πάσας τὰς νόσους» (Ψαλμ. ρβ΄ 3) ἡμῶν.

Περιπτυσσόμενοι  δὲ τὴν Ὑμετέραν λίαν ἡμῖν ἀγαπητὴν καὶ περισπούδαστον 
Μακαριότητα φιλήματι ἁγίῳ, διατελοῦμεν μετά τῆς ἐν Κυρίῳ αγάπης καὶ 
τιμῆς ἐξαιρέτου.

                                                                  ,βιδ´ Ὀκτωβρίου γ’

                                               Τῆς Ὑμετέρας σεβασμίας Μακαριότητος

                                                            ἀγαπητός ἐν Χριστῷ ἀδελφός
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Στην επιστολή του Οικουμενικού Πατριάρχη ο Μακαριώτατος

απάντησε ως εξής:

Παναγιώτατε Ἀρχιεπίσκοπε Κωνσταντινουπόλεως, Νέας Ῥώμης καὶ 
Οἰκουμενικὲ Πατριάρχα, λίαν ἡμῖν  ἀγαπητὲ καὶ περισπούδαστε 

ἀδελφὲ καὶ συλλειτουργέ, κύριε Βαρθολομαῖε, τὴν Ὑμετέραν γερασμιωτάτην 
Παναγιότητα ἀδελφικῶς ἐν Κυρίῳ κατασπαζόμενοι, ὑπερήδιστα 
προσαγορεύομεν. 

Βαθύτατα συγκεκινημένοι ἐλάβομεν τὸ δῶρον καὶ τὴν ἐπιστολὴν τῆς 
Ὑμετέρας Παναγιότητος, δι’ ἧς ἐκφράζεται ἡ πρὸς ἡμᾶς ἐν Κυρίῳ ἀγάπη καὶ 
αἱ εὐχαὶ διὰ τὴν ἀποκατάστασιν τῆς ὑγιείας ἡμῶν. 

Ἐκ μέσης καρδίας εὐχαριστοῦμεν καὶ μετὰ συγκινήσεως ὁμολογοῦμεν ὅτι 
τόσον κατὰ τὴν ἡμέραν τῆς ἐπεμβάσεως ὅσον καὶ καθ’ ὅλην τὴν περίοδον τῆς 
δοκιμασίας ἡμῶν, ᾐσθανόμεθα βαθύτατα  τὰς εὐχὰς τῆς Ὑμετέρας θεοτιμήτου 
Κορυφῆς.  

Περιπτυσσόμενοι δὲ τὴν Ὑμετέραν λίαν ἡμῖν ἀγαπητὴν Παναγιότητα καὶ 
ἀσπαζόμενοι Αὐτὴν φιλήματι ἁγίῳ, διατελοῦμεν μετὰ τῆς ἐν Κυρίῳ ἀγάπης,

Ἐν τῇ  Ἱερᾷ  Ἀρχιεπισκοπῇ Κύπρου, 

      τῇ 15ῃ  Ὀκτωβρίου  2014.    

                                 

                                              Τῆς Ὑμετέρας γερασμιωτάτης Παναγιότητος

                                                            ἀγαπητὸς ἐν Χριστῷ ἀδελφὸς

A 



ΜΗΝΥΜΑ ΤΗΣ Α.Μ. ΤΟΥ ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΟΥ ΚΥΠΡΟΥ

κ.κ. ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΥ

ΕΠ’ ΕΥΚΑΙΡΙΑι ΤΗΣ ΕΝΑΡΞΗΣ ΤΗΣ ΝΕΑΣ ΣΧΟΛΙΚΗΣ

 ΧΡΟΝΙΑΣ 2014-2015. 

ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΜΑΘΗΤΕΣ ΚΑΙ ΜΑΘΗΤΡΙΕΣ, ΣΠΟΥΔΑΣΤΕΣ 

ΚΑΙ ΣΠΟΥΔΑΣΤΡΙΕΣ, ΦΟΙΤΗΤΕΣ ΚΑΙ ΦΟΙΤΗΤΡΙΕΣ.

a
Αγαπητοί μαθητές και μαθήτριες,

σπουδαστές και σπουδάστριες,

φοιτητές και φοιτήτριες, 

Με την έναρξη της νέας σχολικής χρονιάς εκφράζουμε προς όλους 
σας τις πατρικές μας ευχές για κάθε επιτυχία στους στόχους, που 
έχετε θέσει. Μεταξύ αυτών οι σημαντικότεροι θα πρέπει να είναι η 

επιστημονική σας κατάρτιση, γιατί η γνώση είναι ένα δυνατό όπλο στα χέρια 
σας, αλλά  και η επίδοση και η καρποφορία σας στις πνευματικές αξίες τής 
ζωής.  

Μια άλλη ουσιαστική παράμετρος για να είναι η ζωή σας ολοκληρωμένη 
και ευτυχισμένη είναι η ευλογία του Θεού και η επιδίωξη για να κερδίσουμε 
τη χάρη Του. Δυστυχώς οι πειρασμοί και οι προκλήσεις της καθημερινότητας 
παρεμποδίζουν το έργο της ολοκληρωμένης και απρόσκοπτης πορείας 
σας προς την κατεύθυνση αυτή. Το πνεύμα της εποχής μας είναι εν κυρίως 
υλιστικό. Παραγνωρίζει τον Θεό και τις αξίες που συνεπάγεται η ζωή μαζί Του. 
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Παράλληλα, τα  πρότυπα που προβάλλονται δεν είναι πάντοτε θετικά και 
έτσι σας αποπροσανατολίζουν αντί να σας υποβοηθούν για να οικοδομήσετε 
πάνω σ’ αυτή τη βάση  την προσωπικότητά σας.

Αγαπητοί νέοι και νέες,

Η ορθόδοξη πίστη μας προβάλλει διαχρονικά το υγιές πρότυπο του 
ανθρώπου που έχει ήθος και σωστή πορεία  ζωής. Αυτού που αγωνίζεται 
να βάλει τον Θεό μέσα του. Που παίρνει δύναμη και εμπνέεται από το Άγιο 
θέλημα Του. Που φωτίζεται από το Πνεύμα Του και  βαδίζει στην τρίβο των 
εντολών Του. Αυτός ο άνθρωπος όποια εμπόδια και αν συναπαντήσει στην 
πορεία του τα υπερπηδά γιατί πορεύεται «υπό την σκέπην των πτερύγων 
Του». Και έχει μέσα του μια γαλήνη και μια ηρεμία που του χαρίζει η εμπειρία 
αυτή την οποία  βιώνει.

Τα όσα αναφέρονται δεν είναι θεωρητικά κατασκευάσματα. Είναι 
δεδομένα τα οποία έζησαν και τα ζουν άνθρωποι, που αγωνίζονται πνευματικά 
και καταρτίζονται με προσευχή και μελέτη του θελήματος του Θεού. Αυτή την 
πορεία της ζωής, σας προσκαλώ να  δοκιμάσετε και σεις αγαπητοί μου νέοι. 
Μελετήστε τον Λόγο του Θεού, φροντίστε να τον βιώσετε και εναρμονίστε 
τη ζωή σας σύμφωνα με τις εντολές Του. Φροντίστε να  εκκλησιάζεστε 
συχνά, να ζείτε τη μυστηριακή ζωή τής Εκκλησίας μας και προσπαθήστε να 
πράττετε κάθε τι που απαιτείται για να γίνετε παιδιά Του, υιοί και θυγατέρες 
της βασιλείας Του. Πλησιάστε τους πνευματικούς ταγούς τής Εκκλησίας 
μας και ζητήστε καθοδήγηση στα λεπτά και δύσκολα προβλήματα που σας 
απασχολούν. 

Δεν αγνοούμε ότι υπάρχουν δυσκολίες στη ζωή και ιδιαίτερα στην 
καθημερινότητα της μικρής πατρίδας στην οποία ζούμε, που αφορούν 
την οικονομία και τις δυσμενείς συνέπειες στα νοικοκυριά και ιδιαίτερα 
στους νέους. Ελπίζω, όμως, πως με τη βοήθεια του Θεού και τις ειλικρινείς 
προσπάθειες της ηγεσίας του λαού θα ξεπεραστούν και αυτές και το νησί μας 
θα ορθοποδήσει. 

Το πιο σημαντικό πρόβλημα που παραμένει ακόμη άλυτο είναι η κατοχή 
για σαράντα ολόκληρα χρόνια μεγάλου μέρους της πατρίδας μας από τον 
Τούρκο εισβολέα.  Σάς καλώ να σταθείτε άγρυπνοι φρουροί των αναφαίρετων 
δικαιωμάτων μας για απελευθέρωση και επιστροφή κάτω από συνθήκες 
ασφάλειας, δικαιοσύνης και ειρήνης. 
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Με αυτές τις σκέψεις σας εύχομαι ευλογημένη χρονιά, γεμάτη με 
επιτυχίες και πνευματική πρόοδο. Σας σφίγγω το χέρι, με την ευχή ο Θεός να 
σας καθοδηγεί στη μόρφωσή σας, στο δρόμο τής αρετής και να σας φωτίζει 
εις παν έργον αγαθόν και ευάρεστο ενώπιό  Του,

 Καλή δύναμη σ’ όλους σας.

Ιερά Αρχιεπισκοπή Κύπρου,

10 Σεπτεμβρίου 2014.

             Ευχέτης προς Κύριον

              †Ο ΚΥΠΡΟΥ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΣ

ΠΑΓΚΥΠΡΙΟΝ ΓΥΜΝΑΣΙΟΝ
ΙΔΡΥΘΗΚΕ ΑΠΟ ΤΟΝ ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΟ ΚΥΠΡΙΑΝΟ ΤΟ 1812



ΜΗΝΥΜΑ
ΤΟΥ ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΟΥ ΚΥΠΡΟΥ 

ΣΤΟ 22ο ΔΙΕΘΝΕΣ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΟΡΘΟΔΟΞΗΣ 
ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ 

ΜΕ ΘΕΜΑ: «ΜΑΚΑΡΙΟΙ ΟΙ ΕΙΡΗΝΟΠΟΙΟΙ»
 ΣΤΗ ΜΟΝΗ ΤΟΥ BOSE ΙΤΑΛΙΑΣ

Ζ 

Aπό τις 3 έως τις 6 Σεπτεμβρίου 2014 πραγματοποιήθηκε στο 
Ρωμαιοκαθολικό Μοναστήρι του Μπόζε της Ιταλίας, σε συνεργασία 
με, κατά τόπους, Ορθόδοξες Εκκλησίες, το 22ο Διεθνές συνέδριο 

για την Ορθόδοξη Πνευματικότητα με κεντρικό θέμα «Μακάριοι οι 
ειρηνοποιοί». Στο συνέδριο έλαβε μέρος μεγάλος αριθμός από Ορθόδοξους, 
Ρωμαιοκαθολικούς, Αγγλικανούς και Προτεστάντες χριστιανούς, κληρικούς 
και λαϊκούς, θεολόγους και εν γένει ερευνητές, οι οποίοι επικεντρώθηκαν στη 
διερεύνηση του διαχρονικού ζητήματος της ειρήνης. 

Η ειρήνη αποτελεί βασικό στοιχείο της διδασκαλίας του Ιησού Χριστού, 
ο οποίος, π.χ. στην επί του Όρους ομιλία Του μακαρίζει τους ειρηνοποιούς 
(Ματθ. 5, 9). Η έννοια της ειρήνης κατέχει κεντρική θέση σε πολλά κείμενα 
της Παλαιάς και της Καινής Διαθήκης, όπως λ.χ. στους «Ψαλμούς» και στις 
Επιστολές του Αποστόλου Παύλου. Το αίτημα για την αποκατάσταση και τη 
διατήρηση της ειρήνης είναι ένα από τα αιτήματα που εμπεριέχονται σε κάθε 
θεία Λειτουργία.

Κατά τη διάρκεια των εργασιών του Συνεδρίου έγινε αναφορά στη 
συμβολή σημαντικών μορφών της πατερικής παράδοσης και της εν γένει 
εκκλησιαστικής γραμματείας (εκκλησιαστικών συγγραφέων και ποιμένων, 
μαρτύρων, ασκητών, κ.ά.) στην ενσάρκωση του Ευαγγελίου της ειρήνης, όπως 
μεταξύ άλλων ο άγιος Κλήμης Ρώμης, ο άγιος Ειρηναίος της Λυών, ο άγιος 
Φραγκίσκος της Ασίζης (της Ρωμαιοκαθολικής παράδοσης), ο άγιος Ναρσής 
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ο εκ Λαμπρών, ο άγιος Σιλουανός ο Αθωνίτης, ο Νικολάι Νεπλούεβ με την 
εργατική αδελφότητα του, ο Οικουμενικός Πατριάρχης Αθηναγόρας, ο πατήρ 
Στέφαν Ζάνκοβ και ο πατήρ Αντρέι Σκρίμα. 

Όμως, παρά τις εντυπωσιακές προόδους που επιτελεί η ανθρωπότητα σε 
πολλούς τομείς, το ζήτημα της ειρήνης εξακολουθεί πάντοτε να παραμένει 
επίκαιρο και ακανθώδες, καθώς φλέγονται πολλές εστίες πολέμου σε όλο 
τον κόσμο, με όλα τα δεινά που αυτό συνεπάγεται. Εκτός από τον ηγούμενο 
της Μονής του Bose, Οσιολογιώτατο Enzo Bianchi, ο οποίος εκφώνησε 
την εισαγωγική ομιλία, μεταξύ των ομιλητών του συνεδρίου ήταν οι Σεβ. 
Μητροπολίτες Διοκλείας κ. Κάλλιστος (Ware) και Βελγίου κ. Αθηναγόρας 
(Peckstadt) του Οικουμενικού Πατριαρχείου, ο Θεοφ. Επίσκοπος Αυστρίας και 
Ελβετίας του Πατριαρχείου της Σερβίας κ. Andrej (Cilerdjic), o π. John Behr 
(Νέα Υόρκη, Η.Π.Α.), o π. John Chryssavgis (Βοστώνη, Η.Π.Α), o π. Michel 
van Parys (Grottaferrata, Ρώμη), ο Αριστοτέλης Παπανικολάου (Νέα Υόρκη, 
Η.Π.Α.), ο Mikhail G. Seleznev (Μόσχα, Ρωσία), ο π. Porphyrios Georgi 
(Μπαλαμάντ, Λίβανος), η Darija Morozova (Κίεβο, Ουκρανία), ο Jim Forest 
(Alkmaar, Ολλανδία), η Amal Dibo (Βηρυτός, Λίβανος), ο Konstantin Sigov 
(Κίεβο, Ουκρανία), ο Andrei Plesu (Βουκουρέστι, Ρουμανία), ο Aleksandr 
Ogorodnikov (Μόσχα, Ρωσία), ο π. Cyril Hovorun(Γέιλ, Η.Π.Α), ο Adam 
Makaryan (Etchmiadzin, Αρμενία), η αδελφή Magdalene (Essex, Μ. Βρετανία), 
η Natalija Ignatovič (Μόσχα, Ρωσία), ο Viktor Mutafov (Σόφια, Βουλγαρία), η 
Anca Manolescu (Βουκουρέστι, Ρουμανία). Από την Ελλάδα ομιλητές ήταν οι 
καθηγητές Συμεών Πασχαλίδης (Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης), 
Χρήστος Καρακόλης (Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών 
και Δ. Σ. Ακαδημίας Θεολογικών Σπουδών Βόλου), Παναγιώτης Υφαντής 
(Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης).

Μέσα στα πλαίσια των εργασιών του Συνεδρίου, την Τρίτη ημέρα 
πραγματοποιήθηκε συζήτηση «στρογγυλής τραπέζης» κατά την οποία οι 
συμμετέχοντες ασχολήθηκαν με ερωτήματα που αφορούν στο ρόλο των 
χριστιανικών Εκκλησιών και των επί μέρους χριστιανών στην ενσάρκωση του 
μηνύματος της ειρήνης στην ταραγμένη εποχή μας, με κυριότερη αναφορά 
στο φλέγον ζήτημα της ενδορθόδοξης διένεξης μεταξύ Ρωσίας-Ουκρανίας, 
στην τραγική κατάσταση των χριστιανών στη Μέση Ανατολή, αλλά και στη 
γενικότερη στάση της Εκκλησίας ως προς το κρίσιμο ερώτημα της ευλογίας 
για τη χρήση των όπλων. 
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Στο συνέδριο συμμετείχαν επίσης ο Σεβ. Μητροπολίτης Θερμοπυλών 
κ. Ιωάννης και ο Θεοφ. Επίσκοπος Μεσαορίας κ. Γρηγόριος, καθώς και οι 
καθηγητές Πέτρος Βασιλειάδης, Σπυρίδων Κοντογιάννης, Κωνσταντίνος 
Χαραλαμπίδης, Νικήτας Αλιμπράντης, Ευαγγελία Αμοιρίδου, Κωνσταντίνος 
Μανίκας, Δημήτριος Μόσχος, Άννα Καραμανίδου, Δ. Μπενέτος, κ.ά. 

Κατά τη διάρκεια της τελευταίας ημέρας του συνεδρίου τελέστηκε 
Ορθόδοξη θεία Λειτουργία από τον Αρχιμανδρίτη π. Αθηναγόρα της 
Ι. Μητροπόλεως Ιταλίας του Οικουμενικού Πατριαρχείου, στην οποία 
έλαβαν μέρος οι Ορθόδοξοι σύνεδροι. Η μοναστική αδελφότητα του Bose 
διοργανώνει κάθε χρόνο διεθνές διαχριστιανικό συνέδριο για την Ορθόδοξη 
πνευματικότητα το οποίο, εκτός από την επιστημονική σπουδή, φιλοδοξεί 
να φέρει όλους τους χριστιανούς πιο κοντά στην Ορθόδοξη πατερική και 
πνευματική παράδοση, η οποία – από την εποχή της αδιαίρετης Εκκλησίας 
ήδη – αποτελεί το κοινό έδαφος και το σημείο ενότητας όλων των χριστιανών.

Στο εν λόγω Συνέδριο την Εκκλησία της Κύπρου εκπροσώπησε 
ο Θεοφιλέστατος Επίσκοπος Μεσαορίας κ. Γρηγόριος, ο οποίος ανέγνωσε 
και τον χαιρετισμό της Α. Μ. του Αρχιεπισκόπου Κύπρου κ. κ. Χρυσοστόμου, 
προς τα μέλη του Συνεδρίου. 

Ακολουθεί ο χαιρετισμός του Μακαριωτάτου, ο οποίος έχει ως 
ακολούθως. 

Αγαπητοί Σύνεδροι,

Ανταποκρινόμενοι στην πρόσκλησή σας να χαιρετίσουμε το παρόν 22ο 

Διεθνές Οικουμενικό Συνέδριο για την Ορθόδοξη Πνευματικότητα, το οποίο 
πραγματοποιείται στη Μονή του Bose, με θέμα: «Μακάριοι οἱ εἰρηνοποιοί», 
επιθυμούμε να εκφράσουμε μαζί με τις εγκάρδιες ευχαριστίες μας και τις 
ακόλουθες σκέψεις, τόσο για το θεολογικό περιεχόμενο του βιβλικού λόγου 
«Μακάριοι οἱ εἰρηνοποιοί, ὅτι αὐτοὶ υἱοὶ Θεοῦ κληθήσονται» (Ματθ. 5, 9),  
όσο και τον πόθο όλων μας να επικρατήσει η αληθινή ειρήνη, ήτοι η ειρήνη 
του Θεού στο παγκόσμιο στερέωμα.

Ο Κύριός μας Ιησούς Χριστός υποσχέθηκε στους μαθητές του, και 
κατ΄ επέκταση στον άνθρωπο που θα τον ακολουθήσει και θα αποδεχθεί τον 
λόγο Του, ότι θα καταστούν μακάριοι όλοι εκείνοι που ζουν με ειρήνη και 
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ειρηνεύουν με τους ανθρώπους, διότι οι πραγματικοί ειρηνοποιοί  θα κληθούν 
παιδιά του Θεού.

Η ειρήνη εκπηγάζει από τον ίδιο τον Θεό. Είναι χάρισμα του Αγίου 
Πνεύματος (Γαλ. 5, 22). Η ειρήνη στην αυθεντική της διάσταση ευρίσκεται 
ανάμεσα στις σχέσεις των τριών θείων Προσώπων. Ήτοι του Πατέρα, του 
Υιού και του Αγίου Πνεύματος. Αυτή την ειρήνη, καθώς και την αγάπη, την 
ενότητα και την αρμονία θέλει ο Ιησούς Χριστός να έχουν και οι πιστοί μεταξύ 
τους. Για τον πόθο αυτό προσεύχεται ο ίδιος προς τον Θεό Πατέρα, προ του 
εκούσιου πάθους, «Ἵνα πάντες ἕν ὦσιν» (Ιωάν. 17, 21).

Άλλωστε ο Υιός του Θεού εσαρκώθη «διὰ τὴν ἡμετέραν σωτηρίαν», 
για να επιφέρει την ειρήνη και την καταλλαγή μεταξύ του Θεού και των 
ανθρώπων, καταργώντας, δια της προσλήψεως της ανθρωπίνης φύσεως, το 
μεσότοιχο του φραγμού και επαναφέροντας τον άνθρωπο στο αρχαίο κάλλος.

Ο Χριστός, με την έλευσή του στην ανθρώπινη ιστορία, ευαγγελίστηκε 
την ειρήνη προς τους εγγύς και προς τους μακράν. Οι Άγγελοι μεταφέρουν το 
ευχάριστο μήνυμα: «Δόξα ἐν ὑψίστοις  Θεῷ καὶ ἐπὶ γῆς εἰρήνη, ἐν ἀνθρώποις 
εὐδοκία» (Λουκ. 2, 14). Η ειρήνη αυτή είναι η πνευματική και ατέρμονη 
ειρήνη. Η ειρήνη μεταξύ Θεού και ανθρώπων είναι οντολογική ειρήνη. Είναι 
θεϊκό δώρο, είναι εντολή, είναι αίτημα και αναστάσιμο δώρο του Κυρίου προς 
τους μαθητές του και προς όλους τους πιστούς ανά τους αιώνες.

Ενώ ο Θεός είναι ο «Θεός τῆς εἰρήνης καὶ τῆς ἀγάπης» (Β΄ Κορ. 13,11), 
σύμφωνα με τον Απ. Παύλο, την ίδια στιγμή η αγάπη και η ειρήνη παραμένουν 
τα ζητούμενα ανάμεσα στους ανθρώπους, τους λαούς και τις κοινωνίες. 
Είναι προσευχή και αίτημα προς τον Θεό να επικρατήσει η ειρήνη μεταξύ 
των αδελφών χριστιανών. Να επικρατήσει η αγάπη μεταξύ των εθνοτήτων. 
Η αγάπη και η ειρήνη φέρνουν την αδελφοσύνη μεταξύ των ανθρώπων.

Η ειρήνη είναι έμφυτη στον άνθρωπο. Όπως στο ανθρώπινο σώμα 
υπάρχει η τέλεια ειρήνη και αρμονία μεταξύ των μελών, τα οποία υπακούουν 
στην κεφαλή, έτσι και ο άνθρωπος θέλει ειρηνική την κοινωνία και  την 
οικουμένη χωρίς αναστατώσεις. 

Μέσα από τη λατρευτική εμπειρία, γνωρίζουμε ότι η Εκκλησία 
προσεύχεται: «τὸν ὑπόλοιπον χρόνον τῆς ζωῆς ἡμῶν ἐν εἰρήνῃ καὶ μετανοίᾳ 
ἐκτελέσαι…». Χρειάζεται και η ειρήνη και η μετάνοια. Δύο χαρίσματα 
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του Αγίου Πνεύματος, που ο κόσμος, άλλοτε ηθελημένα και άλλοτε λόγω 
άγνοιας, τα περιφρονεί. Εξαιτίας του εγωισμού  και όλων όσων απορρέουν 
από αυτόν, θα συνεχίσουν να επικρατούν μέσα στην ανθρωπότητα το μίσος, 
η ακαταστασία και οι ποικίλοι πόλεμοι.

Η Κύπρος, στα ανατολικά της Μεσογείου, αναδεικνύεται σταυροδρόμι 
τριών ηπείρων και οι άνθρωποί της, ειρηνικοί και φιλήσυχοι, τα τελευταία 40 
έτη είναι διαρκώς θύματα της ακαταστασίας που επέφερε η βάρβαρη τουρκική 
εισβολή και η συνεχιζόμενη βίαιη κατοχή του 37% του εδάφους χώρας μέλους 
της Ε. Ε., από 40.000 πάνοπλους Τούρκους στρατιώτες. Η κατοχή του βορείου 
τμήματος της νήσου επέφερε τη συμφορά και τη διαίρεση, την εκτόπιση 
των νόμιμων κατοίκων και τη δημογραφική αλλοίωση με τη μεταφορά 
εκατοντάδων χιλιάδων εποίκων από τα ανατολικά της Τουρκίας, καθώς, 
επίσης, τη λεηλασία και την καταστροφή των εκκλησιών και άλλων χώρων 
παγκόσμιας πολιτιστικής κληρονομιάς.

Προσευχόμαστε για την επικράτηση της ειρήνης και της αδελφοσύνης 
στην Κύπρο και σε κάθε πονεμένο τόπο της υφηλίου. 

Αγαπητοί Σύνεδροι, 

Είμεθα βέβαιοι ότι κατά τη διάρκεια των εργασιών του συνεδρίου σας 
θα ακουστούν θέσεις και απόψεις, τόσο για την ειρήνη ως δώρο Θεού και τη 
σχέση του ανθρώπου με τον Θεό, όσο και την ειρήνη ως ευλογία στις σχέσεις 
μεταξύ των ανθρώπων του Θεού και των λαών. 

Ευχόμεθα ο Θεός της ειρήνης και της καταλλαγής να χαρίζει στον καθένα 
από εσάς και στον κάθε άνθρωπο ειρήνη και συνεργασία και το απότοκο 
αυτής, την εν Κυρίῳ καρποφορία. Κι έτσι να μπορούμε να αισθανόμαστε 
ειρηνοποιοί και μακάριοι, ως πραγματικά τέκνα Θεού.

Καλή επιτυχία στις εργασίες του παρόντος συνεδρίου σας.

Ιερά Αρχιεπισκοπή Κύπρου,

3 Σεπτεμβρίου 2014.

                    Διάπυρος προς Θεόν ευχέτης



ΑΠΟ ΤΗΝ
9Η ΙΟΥΛΙΟΥ 1821
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ΚΑΙ ΣΤΟ ΣΗΜΕΡΑ

ΤΟΥ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗ ΠΑΦΟΥ ΚΥΡΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ

ΔΙΑΛΕΞΗ ΠΟΥ ΕΓΙΝΕ ΣΤΑ ΧΑΝΙΑ ΤΗΣ ΚΡΗΤΗΣ ΣΤΙΣ  6 ΙΟΥΛΙΟΥ 2014

Π ολλαπλή, αλλά πάντα θλιβερή, η διαδρομή της σκέψης μας, μέσα 
στον Ιούλιο, Σεβασμιώτατε, κυρίες και κύριοι. Ξεκινά από τη 
θλιβερή επέτειο της 9ης Ιουλίου 1821, την «πλήρη αιμάτων», που 

πιστοποίησε, όμως, την κοινή φύτρα των Κυπρίων με τους άλλους Έλληνες, 
προσπερνά την, απαισίας μνήμης, 15η Ιουλίου 1974, με την προδοσία των 
Ελληνοφώνων της Χούντας και της ΕΟΚΑ Β΄ και τη διάνοιξη των πυλών της 
Κύπρου στον εχθρό, και φτάνει μέχρι την αποφράδα ημέρα της 20ης Ιουλίου 
1974, της Τουρκικής εισβολής και κατάκτησης.

Στην πρώτη, ο καθένας μας, νιώθει μαζί με τη θλίψη, και περηφάνια. Στον 
μεγάλο ξεσηκωμό του γένους, πότισε και η Κύπρος, το δέντρο της ελληνικής 
ελευθερίας, με άφθονο μαρτυρικό αίμα. Το αίμα του Αρχιεπισκόπου της, των 
τριών Μητροπολιτών, και πολλών άλλων τέκνων της, κληρικών και λαϊκών.

Στη δεύτερη νιώθει, ο κάθε Κύπριος, ντροπή και αγανάκτηση. Θέλει 
να στρέψει αλλού τη μνήμη του, να υπερβεί την καταισχύνη. Τόσα χρόνια 
μετά, να αναβιώσει ο Εφιάλτης, ο Ιούδας, ο Πήλιος Γούσης...δεν το χωρεί το 
μυαλό μας. Πώς άνθρωποι με ελληνικά ονόματα, απετόλμησαν μιαν τέτοια 
προδοσία;

Στην τρίτη και φοβερότερη, τα επακόλουθα της οποίας βιώνουμε 
αμείωτα μέχρι σήμερα, παραλύουν τα γόνατά μας, σβήνει η φωνή μας. 
Αφουγκραζόμαστε με δέος τους στεναγμούς των προγόνων μας από την 
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κατεχόμενη γη μας, αισθανόμαστε να μας καταδιώκουν οι ερινύες για τον 
εκτουρκισμό του τόπου μας, που εμπεδώνεται εδώ και 40 χρόνια.

Και να θέλαμε, δεν θα μπορούσαμε, Σεβασμιώτατε και Κρήτες αδελφοί, 
να μη σας ζηλέψουμε, να μη σας καλοτυχίσουμε. Όσα κι αν ήταν τα βάσανά 
σας, τέλειωσαν. Οι ταλαιπωρίες και οι εθνικές περιπέτειές σας έληξαν. 
Απολαμβάνετε τη θαλπωρή της μητρικής αγκάλης. Νοιώθετε την ασφάλεια 
της ελεύθερης πατρίδας.

Η Κύπρος, που ευνοήθηκε το ίδιο με σας ως προς την εθνική 
καταγωγή, που αδικήθηκε, όμως, από τη γεωγραφική της θέση,  
δεν ευτύχησε, παρά τις εκατόμβες των θυσιών των τέκνων της, να απολαύσει 
τη χαρά της ελευθερίας. Όταν οι συνθήκες επέτρεψαν την απελευθέρωση της 
Κρήτης, της Ηπείρου, της Μακεδονίας και των νήσων του Αιγαίου, είχαμε 
ήδη, δυστυχώς, περιέλθει σε χειρότερη και στυγνότερη δουλεία από την 
Τουρκική, την Αγγλική, οι υποχθόνιες μεθοδεύσεις τής οποίας επισώρευσαν,  
σ’ εμάς, τα σημερινά δεινά.

Παραμερίζοντας, ωστόσο, για λίγο, τη συγκίνηση και τη συναισθηματική 
φόρτιση που νιώθω, τόσο εγώ όσο και οι συνεκδρομείς μου, θα προσπαθήσω 
να ανταποκριθώ στις απαιτήσεις της ομιλίας που, ο Πρόεδρος των Κυπρίων 
των Χανίων, μου ανέθεσε. Ευχαριστώ τόσον αυτόν, όσο και όλους τους 
συμπατριώτες μου, που με προσκάλεσαν, καθώς και τον Σεβασμιώτατο 
Μητροπολίτη Κυδωνίας και Αποκορώνου, που υιοθέτησε την πρόσκλησή 
τους και με δέχτηκε αδελφικά.

Σκοπός των ημερών μνήμης είναι η κινητοποίηση των ψυχικών 
δυνάμεών μας για δράση προς εξουδετέρωση των ανεπιθύμητων συμβάντων. 
Οφείλουμε, σ’ αυτές, να προβαίνουμε, όχι με απόγνωση, αλλά με ελπίδα και 
πίστη στο μέλλον, σε ανασύνταξη δυνάμεων και να αναζητούμε ερείσματα 
του αγώνα μας.

Δεκατέσσερεις  αιώνες πριν τον Χριστό η Κύπρος ήταν Ελληνική. 
Υπάρχουν σαφέστατες ιστορικές μαρτυρίες για τούτο. Κι από τότε, από τα 
πανάρχαια χρόνια, η Κύπρος αγωνίζεται να κρατήσει την Ελληνική της ψυχή, 
μέσα στα αλλεπάλληλα κύματα των βαρβάρων, που ξέσπαζαν πότε από τα 
βάθη της Ανατολής και πότε από τη Δύση, με τις ίδιες πάντα αφελληνιστικές 
διαθέσεις.
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Το 1191, στη διάρκεια της Γ΄ Σταυροφορίας, η Κύπρος απεσπάσθη 
βίαια από την Ελληνική Βυζαντινή αυτοκρατορία. Έζησε, μέχρι το 1570, τη 
στυγνή καταπίεση, θρησκευτική και εθνική, των Λατίνων. Και από το 1570, 
τη στυγνότερη καταπίεση, τους εξανδραποδισμούς, και τα παιδομαζώματα 
της πρώτης Τουρκοκρατίας.

Σ ’όλους τους μακρούς και ασέληνους αιώνες της δουλείας, 
ο Κυπριακός Ελληνισμός δεν ξέχασε την εθνική καταγωγή του, ούτε και 
αποπροσανατολίστηκε από τις επιδιώξεις του. Μόνιμη επιδίωξή του, η 
απελευθέρωση και η ενσωμάτωση στον εθνικό κορμό. 

Βακτηρία και υποστηριγμός του Κυπριακού Ελληνισμού, σ’ όλες τις 
περιόδους της δουλείας, ήταν η Ορθόδοξη Εκκλησία του. Η Ελληνική 
Ορθοδοξία λειτούργησε ως ασπίδα προστασίας, που διαφύλαξε την 
πολιτιστική και την εθνική ταυτότητα του Ελληνικού Κυπριακού λαού και δεν 
τον άφησε να αφομοιωθεί από τους κατακτητές του.

 Ιδιαίτερα, κατά τη διάρκεια της Τουρκοκρατίας, η Ιστορία της 
Εκκλησίας της Κύπρου ταυτίζεται με την Ιστορία των Ελλήνων Κυπρίων που 
αγωνίζονται συνεχώς να διατηρήσουν ό,τι ιερό έχουν: την Ορθόδοξη τους 
πίστη, την ελληνική τους γλώσσα και την εθνική τους συνείδηση. Μα και 
να αποκτήσουν ό,τι, πρόσκαιρα, έχασαν: Την εθνική τους ελευθερία. Σειρά 
αρχιεπισκόπων και μητροπολιτών, από την πρώτη ημέρα της Τουρκικής 
κατάκτησης, εξορίστηκαν, φυλακίστηκαν, βασανίστηκαν, εκθρονίστηκαν, 
υπερασπιζόμενοι τα δίκαια του λαού. Σπουδαιότερος ανάμεσα σ’ όλους, με 
μοναδική θέση στο πάνθεο των ηρώων μας, ο Αρχιεπίσκοπος Κυπριανός, τη 
θυσία του οποίου τιμούμε σήμερα.

Ανήλθε στον αρχιεπισκοπικό θρόνο το 1810, όταν άρχισε να κυοφορείται 
ο μεγάλος ξεσηκωμός του γένους. Κι αμέσως, το 1812, βλέποντας την πατρίδα 
να πάσχει «μέγαν αυχμόν παιδείας» και «έλλειψιν ελληνικών μαθημάτων», 
ιδρύει την «Ελληνικήν Σχολήν» που εξελίχθηκε στη συνέχεια στο σημερινό 
Παγκύπριο Γυμνάσιο. 

Καταλάβαινε πως η πνευματική άνωση ενός λαού, εξαρτάται από την 
έκταση και την ποιότητα της Παιδείας του. Διερευνώντας διεξόδους για τη 
φυλή, στα τρομερά αδιέξοδα των καιρών του, και τρόπους επιβίωσης του 
γένους, μέσα στον αριθμητικό κατακλυσμό των βαρβάρων, συνειδητοποιούσε 
πως ο Ελληνισμός δεν είχε ποτέ την εύνοια των αριθμών. Μοίρα του πάντα, 
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από τα μυθικά χρόνια, η ποιότητα. Και προς αυτή την κατεύθυνση έπρεπε 
να προσανατολισθεί∙ στη βελτίωση της ποιότητάς του, στην πνευματική του 
πρόοδο και προκοπή. Έτσι συνέλαβε το νόημα της Παιδείας στο δουλωμένο 
γένος ο Κυπριανός και κατ’ αυτό τον τρόπο προχώρησε, πέραν από τη 
στοιχειώδη Παιδεία, στην ίδρυση της ανώτερης Ελληνικής Σχολής. Η Σχολή, 
όπως σημειώνεται στο Πρακτικό της σύστασής της, θα βοηθούσε στην 
καλυτέρευση των ηθών∙ αλλά και θα συνέβαλλε στη διαφύλαξη και στην 
ενίσχυση της εθνικής αυτοσυνειδησίας και ελπίδας. Ήταν η πρώτη μεγάλη 
ευεργεσία του Κυπριανού προς την πατρίδα. 

Και πράγματι∙ μπορούμε σήμερα να ομολογούμε, πως η Ελληνική 
Παιδεία στάθηκε η πραγματική σχεδία του βίου μας. Ίσως αυτή τη δύναμη 
της Παιδείας να’ χουν υπόψη τους όσοι επιχειρούν σήμερα να μας αποκόψουν 
από το ελληνικό πρότυπο Παιδείας, κι όσοι έθεσαν ως στόχο ζωής την 
παραχάραξη της Ιστορίας μας. 

Εκείνο, όμως, που προσέδωσε στον Κυπριανό κορυφαία θέση στη 
συνείδηση του Κυπριακού Ελληνισμού ήταν η υπέρτατη θυσία του.

Αμετάθετος στόχος του Αρχιεπισκόπου Κυπριανού, ως Εθνάρχη των 
αλυτρώτων Κυπρίων, ήταν η απελευθέρωση της Κύπρου. Στο στόχο αυτό 
αποσκοπούσαν όλες οι επί μέρους ενέργειές του. Η καρδιά του σκιρτούσε 
στην προσδοκία της επανάστασης και στο όραμα της απελευθέρωσης. Μα 
εκτός από τον πατριωτισμό, διέθετε και σύνεση και διορατικότητα.

Είχε σωστή αντίληψη της ιδιότυπης θέσης της Κύπρου, που βρισκόταν 
τότε, στο κέντρο του Σουλτανικού Κράτους. Κάθε απόπειρα ένοπλης 
εξέγερσης των Κυπρίων ήταν σίγουρο πως θα καταπνιγόταν αμέσως στο 
αίμα από δυνάμεις που θα αποβιβάζονταν γρήγορα από τις γύρω περιοχές, 
ενώ αντίθετα η κύρια εστία της επανάστασης, η κυρίως Ελλάδα, βρισκόταν 
μακριά και δεν θα μπορούσε να προσδοκάται βοήθεια απ’ εκεί. Γι’ αυτό το 
λόγο ο Αρχιεπίσκοπος Κυπριανός, που ήταν από καιρό μυημένος στη Φιλική 
Εταιρεία και προσδοκούσε με αγωνία την εξέγερση του έθνους, υποσχέθηκε 
αμέριστη την ηθική και υλική υποστήριξη στον κυοφορούμενο αγώνα. 
Ο Κανάρης είχε προσεγγίσει πολλές φορές τις βόρειες ακτές της νήσου 
και φόρτωσε πολεμοφόδια και τρόφιμα για τις επαναστατημένες περιοχές. 
Ιστορικές μαρτυρίες αναφέρουν ότι κατά τις παραμονές της έκρηξης της 
επανάστασης, στον καθεδρικό ναό της Λευκωσίας, γίνονταν καθημερινά 
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εικονικές κηδείες και με τα φέρετρα μεταφέρονταν όπλα και πυρομαχικά, που 
διοχετεύονταν από εκεί, με υπόγεια σήραγγα, προς το Παγκύπριο Γυμνάσιο 
και απ’ εκεί προς την Πελοπόννησο και την κυρίως Ελλάδα. Εξέγερση στην 
ίδια την Κύπρο, ήταν πρακτικά αδύνατη και εθνικά επιζήμια.

Κι όμως η Κύπρος δεν διέφυγε την καταστροφή. Η Κύπρος κι ο 
Αρχιεπίσκοπός της, πλήρωσαν με το αίμα τους την ταπείνωση και τον 
εξευτελισμό, που υφίστατο η Οθωμανική Αυτοκρατορία στην ξηρά και στη 
θάλασσα από τις δυνάμεις της επανάστασης.

Ο Κυπριανός δεν ήταν απροετοίμαστος γι’ αυτή τη θυσία. Τα ύπουλα 
σχέδια του αιμοσταγούς διοικητή, περιήλθαν έγκαιρα σε γνώση του. Πολλοί 
τον πρότρεψαν να φύγει∙ κι είχε την ευχέρεια. Μ’ αυτό θα ήταν αντίθετο προς 
τις αρχές και τις πεποιθήσεις του. Ήταν ανάγκη να στηρίξει τον λαό του με 
την έμπρακτη εφαρμογή των διακηρύξεών του. 

Όταν κάποιος μπορεί ενσυνείδητα να πεθάνει, γνωρίζει τι ακριβώς 
ζητά. Κι ο Κυπριανός ήξερε τι ζητούσε. Επεδίωκε τη στήριξη του ποιμνίου 
του στη γη των πατέρων του, μέχρι την ημέρα που θα δημιουργούνταν οι 
προϋποθέσεις για τη λύτρωση, την εθνική του αποκατάσταση.

Έτσι την 9η Ιουλίου 1821 απαγχονίζεται, με τη συναίσθηση ότι η θυσία 
του θα ριζώσει βαθύτερα στις ψυχές των υποδούλων την πίστη στην Ελληνική 
ιδέα. Μπροστά στην αγχόνη ξεδιπλώθηκε όλο το παρελθόν της φυλής του. Τα 
μάτια του εκτόξευσαν τη λάμψη της περηφάνιας, που δεν σβήνει ούτε στην 
πτώση, ούτε στο θάνατο, κι άφησε στο λαό του το σπέρμα για μια νέα ζωή. 

Απαγχονίστηκε ο Κυπριανός, καρατομήθηκαν οι Μητροπολίτες κι ένα 
πλήθος, 500 περίπου, προκρίτων, κληρικών και λαϊκών. Πεθαίνοντας, όμως, 
ο Κυπριανός, έδωσε στον λαό του μηνύματα πίστης και εγκαρτέρησης 
και εμμονής στα εθνικά του δίκαια. Αν έφευγε για να γλυτώσει τη ζωή του, 
τότε είναι αμφίβολο αν θα εξακολουθούσε, η Κύπρος, για μακρό διάστημα 
να διατηρείται ελληνική και χριστιανική. Σε μιαν περίοδο, μάλιστα, που 
οι περισσότεροι από τους κατοίκους ζούσαν σε κατάσταση αμάθειας και 
πνευματικού σκότους, εξαιτίας της τουρκικής κακοδιοίκησης, της φτώχειας 
και της εξαθλίωσης, ο κίνδυνος του μαζικού εξισλαμισμού, που θα οδηγούσε 
σε σταδιακό εκτουρκισμό, ήταν ιδιαίτερα μεγάλος. Ο Κυπριανός, με το 
θάνατό του, έγινε θρύλος. Ο τάφος του έγινε τάφος ζωαρχίας για να αντλεί ο 
λαός του τα στοιχεία για τη νέα του ζωή, που θ’ απεργάζονταν την ελευθερία 
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του. Στη θυσία του οφείλουμε και το ότι και σήμερα εξακολουθούμε να 
είμαστε Έλληνες και να παλεύουμε για την ελληνική ταυτότητά μας.

Σε μιαν εναλλαγή της κατοχής, το 1878, η Κύπρος έγινε κτήση της 
Βρετανικής Αυτοκρατορίας. Οι Έλληνες της Κύπρου δέχτηκαν την αλλαγή 
ως προσωρινό γεγονός, που θα τους οδηγούσε στην ένωση με την μητέρα 
Ελλάδα, όπως έγινε με τα Επτάνησα λίγα χρόνια πριν, το 1864. Όταν, όμως, 
πείστηκαν ότι οι Άγγλοι ουδέποτε θα τους παραχωρούσαν την ελευθερία 
τους, ξεσηκώθηκαν, το 1955, σ’ έναν επικό, τετραετή, αγώνα, με επικεφαλής 
πάλιν την Εκκλησία τους.

Ο απελευθερωτικός μας αγώνας έγινε για την ένωση με την Ελλάδα. 
Δεν μπόρεσε, όμως, να υλοποιήσει πλήρως τον στόχο του. Άμοιροι πολιτικής 
παιδείας, χωρίς τη στήριξη του εθνικού κέντρου και υπό την πίεση των 
ισχυρών της γης, συρθήκαμε στα πλοκάμια της Αγγλικής διπλωματίας και 
στα νύχια της Τουρκικής βουλιμίας. Συμβιβαστήκαμε, με μιαν ελλειμματική 
ανεξαρτησία με πολλά τα σπέρματα της διαίρεσης της Αγγλικής δολιότητας. 
Ο αγώνας εκείνος, ωστόσο, τερμάτισε την αποικιοκρατία. Δεν ήταν ούτε 
λίγο ούτε αμελητέο αυτό. Κι άφησε ανοικτή την προοπτική της μελλοντικής 
βελτίωσης της ελευθερίας που επιτεύχθηκε.

Δεν μπορέσαμε, δυστυχώς, να ανταποκριθούμε στις απαιτήσεις 
ούτε της Ιστορίας, ούτε της στοιχειώδους λογικής. Ενώ ο Αρχιεπίσκοπος 
Μακάριος, από τη θέση του εκλελεγμένου Προέδρου της Κυπριακής 
Δημοκρατίας, προσπαθούσε να αντιμετωπίσει τις δολοπλοκίες των Άγγλων 
και τις επεκτατικές, επεμβατικές βλέψεις της Τουρκίας, -εν τω μεταξύ είχε 
παρακινήσει τους Τουρκοκυπρίους σε ανταρσία-  μια μικρή μειοψηφία 
Ελλήνων της Κύπρου, στράφηκε εναντίον του.

Το σύνθημα της Ένωσης της Κύπρου με τη μητέρα  Ελλάδα, μαγνήτιζε 
πολλούς και τότε και σήμερα. Γι’ αυτό τον σκοπό διεξήχθη ο απελευθερωτικός 
μας αγώνας, και για την ευόδωσή του έγιναν τόσες θυσίες. Η αποδοχή 
της λύσης της ανεξαρτησίας από τον Μακάριο, ήταν αποτέλεσμα αδήριτης 
ανάγκης. Οι Άγγλοι απειλούσαν με διχοτόμηση την Κύπρο κι η Τουρκία 
καραδοκούσε από τότε, αφού η Αγγλική πονηρία την ενέπλεξε στο θέμα, για 
πλήρη κατάληψη της Κύπρου.

Θα’πρεπε να επικρατήσει η λογική. Κι αυτή τη λογική χρησιμοποιούσε 
ο Μακάριος. Μέσα από τις παγίδες, με πολλή δεξιοτεχνία προσπαθούσε 
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να πετύχει τον μόνιμο στόχο της Ένωσης. Η μικρή αυτή μειοψηφία δεν 
μπορούσε να κατανοήσει τις δυσκολίες. Κι έγινε θύμα των εχθρών της 
Κύπρου, υπηρετώντας τα καταχθόνια σχέδιά τους. Καταστροφική υπήρξε η 
συγκυρία της επιβολής της ξενοκίνητης δικτατορίας στην Ελλάδα το 1967. 
Το Εθνικό κέντρο το εκπροσωπούσε, τότε, μια ομάδα παρανοϊκών και 
ταυτόχρονα αδίστακτων δικτατόρων που οργάνωσε μιαν άρτια μηχανή 
παραπληροφόρησης και υπόσκαψης του Μακαρίου στην Εθνική Φρουρά, 
στα σχολεία, στα σωματεία. Κατάφερε αυτή να διεισδύσει ακόμα και στην 
Εκκλησία, οδηγώντας σε αδελφοκτόνο σπαραγμό.

Όλοι αυτοί, όσοι, είτε ξεγελάστηκαν από εύηχα συνθήματα, είτε φθόνησαν 
για τον ένα ή τον άλλο ιδιοτελή λόγο τον Μακάριο, είτε εξαγοράστηκαν από 
ξένους, δρούσαν, στο σκότος και υπέσκαψαν συστηματικά τα θεμέλια του 
Κυπριακού Κράτους. Ανατινάξεις  αστυνομικών σταθμών, γεφυρών, σπιτιών, 
δολοφονίες αντιφρονούντων, συχνές απόπειρες εναντίον του Αρχιεπισκόπου 
Μακαρίου, γίνονταν εν ονόματι της Ένωσης. Οι θλιβεροί αυτοί νυχτοβάτες 
αποδείχτηκαν, κατά τα προφητικά λόγια του Μακαρίου,  «οι νεκροθάπτες 
της Ενώσεως».

Παρά τις ξεκάθαρες προειδοποιήσεις του Προέδρου Μακαρίου ότι 
η Τουρκία καραδοκούσε κι ότι θα θρηνούσαμε επί ερειπίων, το κακό δεν 
απεφεύχθη. Και μετρούμε σήμερα 40 ολόκληρα χρόνια από τότε. Δεν θα 
αναφερθώ στο πραξικόπημα, γιατί δεν το αντέχω. Δεν έχω την ψυχική δύναμη 
να αναφερθώ σε μιαν τόσο μεγάλη προδοσία, σε ένα τέτοιον αυτοεξευτελισμό. 
Δεν αντέχω στη σκέψη ότι προσφέραμε άφατη αγαλλίαση στους Τούρκους 
και στους Αγγλους, στον Κίσιγκερ και στον Ετζεβίτ. Δεν μπορώ να βρω μιαν, 
έστω και αδύνατη, δικαιολογία για να την προτάξω στους ήρωες μας: Τον 
Αυξεντίου, τον Μάτση, τον Παλληκαρίδη. Τι να τους πω; Ότι την ψυχική 
ανάταση εκείνων, διαδέχτηκε η νάρκωση η δική μας; Θυσιάστηκαν εκείνοι, 
για την Κύπρο και την ελευθερία της, κι ήρθαμε εμείς, ελάχιστα χρόνια μετά, 
να προσφέρουμε την πατρίδα μας στην Τουρκία;

Το πραξικόπημα της 15ης Ιουλίου 1974 ακολούθησε, στις 20 Ιουλίου, 
η Τουρκική εισβολή. Γι’ αυτήν, εξάλλου, έγινε το πραξικόπημα, αυτήν 
εξυπηρετούσε η μεγάλη προδοσία.

Η Τουρκία, εκτός από τους φόνους, τους βιασμούς, τις υλικές 
καταστροφές, κατέκτησε, σε δυο αλλεπάλληλες φάσεις του ίδιου εγκλήματος, 
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και κατακρατεί έκτοτε, το 37% του εδάφους μας. Εκτόπισε όλους τους 
Έλληνες γηγενείς κατοίκους από την περιοχή και, παραγνωρίζοντας κάθε 
έννοια δικαίου, τουρκοποιεί τα κατεχόμενα και προγραμματίζει κατάληψη 
ολόκληρης της Κύπρου.

Και εμείς, σιγά-σιγά, αποπροσανατολιστήκαμε. Στραφήκαμε στην 
ευμάρεια. Ξεχαστήκαμε στην άνετη προσωρινότητα. Παραγνωρίσαμε 
την αρετή. Κι όταν η σήψη, βαθμιαία, επικράτησε και οδηγηθήκαμε στην 
οικονομική χρεοκοπία, δεν ανανήψαμε. Ο αγώνας γίνεται, τώρα, για 
ανάκτηση της καλοπέρασης, που χάσαμε κι όχι για απελευθέρωση.

Η παιδεία μας, ακολουθώντας, δυστυχώς, το εθνικό κέντρο, παραμέλησε 
τις διαχρονικές μας αξίες και η νέα γενιά περιφρόνησε την προγονική σοφία. 
Μια ανεξήγητη ροπή προς ισοπέδωση των πάντων κυριαρχεί σε κάθε ηλικία.

Ξεχαστήκαμε στα μισά του δρόμου. Και είμαστε η ίδια γενιά που έζησε 
την οδύνη του εκπατρισμού και θα’ πρεπε να διατηρεί εναργή τον πόθο 
της επιστροφής. Αντ’ αυτού μπαινοβγαίνουμε, κάτω από τους δοτούς 
περιορισμούς του κατακτητή, τις προσωπικές ταπεινώσεις και τον εθνικό 
εξευτελισμό, στα κατεχόμενα και ενισχύουμε την οικονομία τους. Νιώθουμε 
βαθύτατα υποχρεωμένοι γιατί ο παράνομος κάτοχος του δικού μας σπιτιού 
καταδέχεται να μας ανοίξει την πόρτα, ίσως και να μας προσφέρει έναν καφέ.

Και το χειρότερο, κάτι που αγγίζει τα όρια εσχάτης προδοσίας, μερικοί 
πωλούν, σήμερα, σε εξευτελιστικές τιμές, πραγματικά αντί πινακίου φακής, 
τις περιουσίες τους στα κατεχόμενα, στην Τουρκία. Την υποβοηθούν, έτσι, 
στην υλοποίηση των στόχων της. Μαζί με την ηθική πώρωση παρουσιάστηκε, 
δηλαδή, ως νοσηρό κοινωνικό φαινόμενο και η εθνική πώρωση.

Η κατάσταση είναι αξιοθρήνητη και στο επίπεδο των στόχων του αγώνα 
μας, όπως προβάλλονται από την πολιτική ηγεσία μας. Παρασυρθήκαμε στη 
διαδικασία των διακοινοτικών συνομιλιών με στόχο όχι την αποκατάσταση 
των δικαιωμάτων  του λαού μας, αλλά τον συμβιβασμό με την αρπαγή και την 
αδικία. Αυτό εδραίωσε τη διεθνή προπαγάνδα της Τουρκίας για τη φύση του 
Κυπριακού προβλήματος, παρουσιάζοντας το σαν δικοινοτική διαφορά και 
θέτοντας τον εαυτό της στο απυρόβλητο. Παίρνει μάλιστα τα εύσημα, από 
τον διεθνή παράγοντα, ως ενθαρρύνουσα τη λύση του προβλήματος. Το πόσο 
πέτυχε σ’ αυτό τον στόχο της η Τουρκία, με τη δική μας συνέργεια, φαίνεται 
και από τις μέχρι σήμερα υποβληθείσες προτάσεις για λύση του Κυπριακού, 
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αλλά και από τις δικές μας διεκδικήσεις: Ούτε υπαινιγμός για εισβολή και 
κατοχή, ούτε λόγος για εποικισμό και εθνικό ξεκαθάρισμα.

Την τακτική της κατοχικής δύναμης είχε αντιληφθεί έγκαιρα ο Εθνάρχης 
Μακάριος. Πιεζόμενος κι εκείνος από τον διεθνή παράγοντα και έχοντας 
υποσχέσεις για παρεμβάσεις προς την Τουρκία, δέχτηκε τη διαδικασία των 
συνομιλιών. Όταν διαπίστωσε, όμως, τους σχεδιασμούς και την τακτική 
της Τουρκίας, δεν δίστασε να κηρύξει τον μακροχρόνιο αγώνα και να τον 
αφήσει ως  σωστική παρακαταθήκη για τον λαό του. Η συνέχιση, έκτοτε, 
των συνομιλιών οδήγησε στην σταδιακή αποδοχή όλων των απαιτήσεων των 
Τούρκων, χωρίς κανένα αποτέλεσμα. Κι εμείς εξακολουθούμε να παίζουμε το 
παιχνίδι τους.

Γι’ αυτό και είναι ανάγκη, να κατανοήσουμε τους σχεδιασμούς των 
Τούρκων και τις μεθοδεύσεις τους, προκειμένου να προστατευθούμε από τους 
θανάσιμους κινδύνους που συνεπάγονται για μας. Ο Νιχάτ Ερίμ, όχι μόνο 
καθόρισε, από το 1956, τον στόχο της κατάληψης ολόκληρης της Κύπρου από 
την Τουρκία, αλλά κατάρτισε και σχεδιάγραμμα σταδιακής υλοποίησής του, 
που εφαρμόστηκε κατά γράμμα μέχρι τώρα. Σήμερα η Τουρκία προσπαθεί 
να βάλει τις τελευταίες πινελιές στο σχέδιό της, να ολοκληρώσει τον ανόσιο 
στόχο της. Και η προσπάθειά της  εξελίσσεται με τρεις, ταυτόχρονα, τρόπους:

- Με τις συνομιλίες από τις οποίες προσδοκά κατάργηση της Κυπριακής 
Δημοκρατίας και δημιουργία ενός μορφώματος, το οποίο να μπορεί, ανά 
πάσα στιγμή, να διαλύσει, και να μας καταστήσει όμηρούς της, αφού τότε δεν 
θα’ χουμε διεθνή υπόσταση.

- Με τον εποικισμό, οπότε, όταν τα καταφέρει με τις διεθνείς σχέσεις 
της και παραπλανώντας τον διεθνή παράγοντα, να τον νομιμοποιήσει, θα 
έχουμε την τύχη της Αλεξανδρέττας. Σήμερα, όπως καταγγέλλουν οι ίδιοι οι 
Τουρκοκύπριοι, υπάρχουν, στο κατεχόμενο μέρος της πατρίδας μας, πέραν 
του ενός εκατομμυρίου έποικοι. Ο εποικισμός είναι ο πρώτος και μεγαλύτερος 
κίνδυνος. Έστω και αν μάς αναγνωρίσουν όλα τα άλλα απαράγραπτα 
δικαιώματά μας, αν παραμείνουν οι έποικοι, θα γίνουμε μία μικρή μειοψηφία. 
Θα ζητήσουν τότε οι Τούρκοι ενιαίο κράτος και εμείς θα καταποντιστούμε.

- Τρίτος τρόπος με τον οποίο προσπαθούν να ολοκληρώσουν την πλήρη 
κατάληψη της Κύπρου, είναι ο εκφοβισμός. Με τον εκφοβισμό, τη δημιουργία 
κλίματος ανασφάλειας στην πλευρά μας, δεν θα μείνει άλλη επιλογή, στον 
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λαό μας, από τη φυγή˙ και θα’ χουμε την τύχη της Ίμβρου και της Τενέδου. 

Η Κύπρος βρίσκεται, χωρίς αμφιβολία, αυτή τη στιγμή στην κρισιμότερη 
φάση της εθνικής της ζωής. Ο Ελληνισμός της Κύπρου βρίσκεται, σήμερα, σε 
τροχιά αφανισμού από τον τόπο στον οποίο ζει εδώ και 35 αιώνες.

Τι πρέπει, λοιπόν, να κάμουμε; Θα παρακολουθήσουμε παθητικά 
την έκβαση των πραγμάτων; Έχουμε υποχρέωση να αντισταθούμε στην 
υλοποίηση των Τουρκικών στόχων και να τους ματαιώσουμε. Οφείλουμε να 
αναχαιτίσουμε την ψυχολογική κατάρρευση του λαού, να ανορθώσουμε το 
ηθικό του, να του εμπνεύσουμε πίστη στις δυνάμεις του.

Είναι γεγονός πως τα συγκριτικά υλικά μεγέθη, με αντίπαλο την 
Τουρκία, είναι συντριπτικά σε βάρος μας, όπως, εξ άλλου, ήταν πάντα στην 
ιστορική διαδρομή του Ελληνισμού. Είναι, όμως, επιλογή η παράδοση γιατί ο 
αντίπαλος είναι ισχυρός; Στην Ιστορία μας, αποδείχτηκε πολλές φορές, ότι το 
ψυχικό σθένος καταβάλλει τον αριθμό. Και όπως φάνηκε ξεκάθαρα και κατά 
τη διάρκεια του απελευθερωτικού μας αγώνα, όταν υπάρχει πίστη σε σκοπό, 
τα όπλα και τα πυρομαχικά του εχθρού αποδεικνύονται άχρηστα σιδερικά.

Χωρίς να παραγνωρίζουμε την επιβαλλόμενη σύνεση στις κινήσεις και 
στις προσπάθειες μας, άλλο τόσο θα πρέπει να αγνοήσουμε τις φωνές των 
λεγόμενων ρεαλιστών για «αμετακίνητα τετελεσμένα», και οι οποίοι θεωρούν 
ως «εθνική αυτοκτονία» κάθε αντίσταση στα σχέδια του κατακτητή. Ούτε 
ο Παλαιολόγος, ούτε ο Εθνομάρτυς Κυπριανός, ούτε ο Λεωνίδας, ούτε 
ο Αυξεντίου, που αγωνίστηκαν για την πατρίδα, εν γνώσει τους ότι 
θα πέθαιναν, ανέμεναν να κριθούν οι πράξεις τους από Εφιάλτες, από 
Περσόφιλους, Αγγλόφιλους ή Τουρκόφρονες. Άλλοι είναι οι αιώνιοι 
κριτές τους: Εκείνοι που τους έχουν, έκτοτε, φυλακτό στην καρδιά τους 
και δακρύζουν στην προφορά του ονόματός τους. Η εθνική αντίσταση δεν 
υπήρξε ποτέ και δεν είναι εθνική αυτοκτονία. Αντίθετα θα πρέπει να είναι η 
πρώτη προτεραιότητα της ζωής μας.

Οφείλουμε, λοιπόν, πρώτα να πληροφορήσουμε ειλικρινώς τον λαό 
για τις δυσκολίες και τις θυσίες που θα απαιτηθούν. Να αποκαλύψουμε, 
όσον φοβερά και αν είναι, τα σχέδια των Τούρκων. Η αλήθεια είναι πάντοτε 
ερεβοκτόνος. Αποκαλύπτει τις πραγματικές διαστάσεις του οποιουδήποτε 
προβλήματος και παρέχει τη δυνατότητα, εύκολη, ή δύσκολη, αντιμετώπισής 
του.
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Να απαιτήσουμε, ύστερα, αγωνιστική διάθεση εκ μέρους των ηγετών μας, 
διαφάνεια στη ζωή και ηθική στον τρόπο συμπεριφοράς τους. Δεν μπορείς με 
σάπια ηγεσία και διεφθαρμένες συμπεριφορές να οργανώσεις αποτελεσματικά 
και να φέρεις σε πέρας έναν αγώνα, από την έκβαση του οποίου κρίνονται τα 
πάντα.

Θα πρέπει, κατόπιν, να πρωτοστατήσουμε στην αλλαγή πλεύσης του 
αγώνα μας. Οι συνομιλίες, όπως γίνονται, δεν οδηγούν πουθενά. Ήταν 
ο σχεδιασμός της κατοχικής δύναμης για αποτελμάτωση του θέματός μας, για 
αποπροσανατολισμό και ημών των ιδίων, και των ξένων. Κάθε υποχώρησή 
μας, οδηγεί σε νέες διεκδικήσεις των Τούρκων. Στους συμβιβασμούς δεν 
υπάρχει τέρμα όταν υπάρξει αρχή. Οφείλουμε, λοιπόν, να πρωτοστατήσουμε 
σε επαναφορά του θέματός μας ως θέματος εισβολής και κατοχής, με αίτημα 
την απελευθέρωση και όχι την επανένωση. Μπορούν οι Ευρωπαίοι εταίροι 
μας να μη συμφωνήσουν πλήρως  σ’ ένα τόσο δίκαιο  αίτημά μας που θα 
τεκμηριώνεται πλήρως;  Αφού, όμως, εμείς συμβιβαζόμαστε με όλο και 
λιγότερα, ποιος ο λόγος να μεριμνούν εκείνοι; 

Ασφαλέστατα δεν έχουν νόημα, και δεν οδηγούν σε λύση, αλλά 
εμπεδώνουν την κατοχή και προωθούν τα τελικά σχέδια των Τούρκων 
οι επιλεγμένες θρησκευτικές τελετές-θέατρα σε ορισμένους από τους 
ελάχιστους συντηρημένους κατεχόμενους ναούς μας, παρουσία ξένων, 
Μουσουλμάνων και αθέων, και με δορυφορική μετάδοση στον έξω κόσμο, 
για εξυπηρέτηση των τουρκικών προπαγανδιστικών σκοπών. Επιθυμούμε 
να λατρεύσουμε τον Θεό μας εκεί που τον λάτρευσαν και οι πρόγονοί μας, 
εκεί που δημιουργήθηκαν τα παιδικά βιώματά μας κι εκεί που βρίσκεται 
καθημερινά η καρδιά μας, όχι όμως με εκποίηση των εθνικών δικαίων μας. 
Αποτελεί μέτρο οικοδόμησης εμπιστοσύνης η παροχή βήματος και ευκαιρίας 
προπαγάνδας στον εχθρό;

Έχουμε χρέος, πιστεύω, να τοποθετηθούμε, και ως Εκκλησία και ως 
λαός, και πάνω στο πρόβλημα της εκποίησης των κατεχομένων περιουσιών 
μας από τους κατόχους τους προς την Τουρκία. Έχω τη γνώμη ότι δεν είναι 
δικαίωμα των κατόχων τους να πωλούν στην Τουρκία την περιουσία τους. 
Γιατί δεν πωλούν απλώς κάποια στρέμματα γης που τους ανήκει. Εκχωρούν, 
ταυτόχρονα, μέρος της κρατικής κυριαρχίας μας που ανήκει σε όλους μας. 
Όσο κι αν δημιούργησαν τετελεσμένα, έστω κι αν φραστικά ανακήρυξαν 
«κράτος», οι Τούρκοι, με τη δύναμη των όπλων, όλα είναι παράνομα. 
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Ένα κράτος εδράζεται επί κάποιου εδάφους. Επί ποίου εδάφους έχει 
ανακηρυχθεί το ψευδοκράτος; Σε δικό μας έδαφος που δεν τους ανήκει. Αν 
αυτό το εκχωρήσουμε, νομιμοποιούμε το εγχείρημά τους. Δεν θα χρειάζεται 
πια, ούτε συμφωνία, ούτε υπογραφή μας. Καταλαβαίνετε, λοιπόν, ότι κάτι 
τέτοιο αγγίζει τα όρια της εσχάτης προδοσίας.

Ίσως κάποιοι να μας πουν υπερβολικούς. Δεν είμαστε όμως. 
Μη μας ξεγελά το ανυποψίαστο του λαού και η αδιαφορία των ιθυνόντων. 
Θυμηθείτε τον Τιτανικό. Την ώρα που το θαυμαστό υπερωκεάνιο βυθιζόταν, 
η μουσική συνέχιζε να παίζει και οι άνθρωποι φορώντας τα γιορτινά τους, 
ανίδεοι, χόρευαν και λικνίζονταν. Γι’ αυτό και προβάλλει σήμερα ενώπιόν 
μας, όσον ποτέ άλλοτε, επιτακτική η ευθύνη μας για το μέλλον του τόπου. 
Να ευαισθητοποιήσουμε τον λαό, ώστε να κατανοήσει τον κίνδυνο που 
διατρέχουμε, αλλά και να τον εμψυχώσουμε, να του εμφυσήσουμε την 
ελπίδα για το μέλλον. Ποτέ άλλοτε η λησμοσύνη τού  πλέον πρόσφατου 
παρελθόντος, συνδεδεμένη με την αδιαφορία για το πλέον προσεχές μέλλον, 
δεν κατέστησαν τον βίο τόσον αβέβαιο.

Κάθε φορά που «ὠδῖνες θανάτου, κίνδυνοι ᾅδου» ( Ψαλμ. 114,3) 
περιεκύκλωναν τον Ελληνισμό, αυτός σωζόταν με τη βοήθεια δυο 
παραγόντων: α) Ενός λείμματος, έστω και μικρού, που έμενε σταθερό στις 
αξίες και τις παραδόσεις του έθνους και γινόταν η ζύμη για να ζυμωθεί «όλον 
το φύραμα» και β) Του Θεού που ερχόταν πάντα βοηθός στις δικές μας 
προσπάθειες.

Και οι δύο αυτοί παράγοντες υφίστανται και σήμερα και για μας στην 
Κύπρο. Ας τους χρησιμοποιήσουμε για τη σωτηρία του τόπου και των παιδιών 
μας.    

Η βοήθεια όλων των Ελλήνων Κυπρίων, όπου κι αν βρίσκονται, και η 
συμπαράσταση ολόκληρου του έθνους είναι απαραίτητη προϋπόθεση για την 
ευόδωση του αγώνα μας.  
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MΑΥΣΩΛΕΙΟ ΤΟΥ ΙΕΡΟΥ ΝΑΟΥ ΦΑΝΕΡΩΜΕΝΗΣ

«Ω ΘΥΤΑΙ ΑΙΝΑ ΤΥΘΕΝΤΕΣ, ΙΔ’ ΑΛΛΟΙ ΜΑΡΤΥΡΕΣ ΙΡΟΙ
ΟΥΡΑΝΟΘΕΝ ΠΑΤΡΗι ΝΥΝ ΔΟΤ’ ΕΛΕΥΘΕΡΙΗΝ»

ΑΠΟΔΟΣΗ ΣΤΗ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ.
«Ω ΣΕΙΣ ΑΡΧΙΕΡΕΙΣ ΠΟΥ ΘΥΣΙΑΣΤΗΚΑΤΕ ΕΝΔΟΞΑ,

 ΚΑΙ ΟΙ ΑΛΛΟΙ ΙΕΡΟΙ ΜΑΡΤΥΡΕΣ 
  ΑΠΟ ΤΟΝ ΟΥΡΑΝΟ ΣΤΗΝ ΠΑΤΡΙΔΑ ΤΩΡΑ ΔΩΣΤΕ  ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ»
Τὸ μνημεῖον τοῦτο συμβολίζον τὰ ἰδεώδη τῆς Ἑλληνικῆς Φυλῆς καὶ τοῦ Ἔθνους, 

ὑπὲρ τῶν ὁποίων τοῦτο  ἀπ’ αἰώνων ἀγωνίζεται καὶ ὑπὲρ τῶν ὁποίων ἐσφαγιάσθητε, τίμια 
ἱερεῖα, θὰ διδάσκῃ τὴν τὲ παροῦσαν καὶ τὰς ἐπερχομένας γενεὰς τὰ πρὸς τὴν πίστιν καὶ τὴν 
πατρίδα καθήκοντα, τῶν ὁποίων ἡ ἐκτέλεσις,  κατὰ τὸ ὑμέτερον παράδειγμα, προάγουσα τὴν 
πραγμάτωσιν τῶν ἐθνικῶν ἠμῶν πόθων, θέλει ἀποτελέσῃ συγχρόνως καὶ τὴν ὑψηλοτέραν καὶ 
μᾶλλον εὐάρεστον πλήρωσιν ὀφειλῆς εἰς τὴν σεβασμίαν ὑμῶν μνήμην. 

Ἀρχιεπίσκοπος Κύριλλος Γ΄

Απόσπασμα από την ομιλία του που εκφωνήθηκε στις 9 Ιουλίου 1930, ότε και έγινε η ανακομιδή 
των ιερών λειψάνων των Εθνομαρτύρων από τον ιερό Ναό της Παναγίας Φανερωμένης στο ως άνω 
Μαυσωλείο.
         Ο αναγνώστης μπορεί να διαβάσει περισσότερα στο βιβλίο «Ιστορία του Ιερού Ναού Παναγίας 
Φανερωμένης Λευκωσίας  και η Προσφορά του στον Ελληνισμό της Κύπρου» Σελ.47 και εξής. 



 

ΠΡΟΣΚΥΝΗΜΑΤΙΚΗ ΕΠΙΣΚΕΨΗ
ΤΟΥ ΠΑΤΡΙΑΡΧΗ ΠΑΣΗΣ ΓΕΩΡΓΙΑΣ

ΚΥΡΙΟΥ ΚΥΡΙΟΥ ΗΛΙΑ Β΄ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 17 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ ΕΩΣ ΤΕΤΑΡΤΗ 22 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2014

ΠΑΥΛΟΥ  ΧΑΤΖΗΠΡΟΔΡΟΜΟΥ,
ΤΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΕΝΗΜΕΡΩΣΕΩΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

Μετά από πρόσκληση της Α. Μ. του Αρχιεπισκόπου Κύπρου κ. κ. 
Χρυσοστόμου, η Α. Μ. ο Αρχιεπίσκοπος Μετσχέτης και Τιφλίδος, 
Μητροπολίτης Μπιτσβίνθας και Σουχουμίου-Αμπχαζίας και 

Καθολικός Πατριάρχης πάσης Γεωργίας κ.κ. Ηλίας Β΄ πραγματοποίησε 
προσκυνηματική επίσκεψη στην Κύπρο, από την Παρασκευή 17 έως την 
Τετάρτη 22 Οκτωβρίου 2014. Τον Μακαριώτατο Πατριάρχη της Γεωργίας 
συνόδευαν οι Σεβασμιώτατοι Μητροπολίτες Πότι και Χόμπι κ. Γρηγόριος, 
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Χόνι και Σαμτρεδίας κ. Σάββας, Αψαλτσίχης και Τάο-Κλαρδζέτης 
κ. Θεόδωρος, Μπατούμι και Λαζικής κ. Δημήτριος, και Ζουκδίδι και Τσαΐσι 
κ. Γεράσιμος. Επίσης, συνόδευσαν τον Πατριάρχη κ. Ηλία, κληρικοί και λαϊκοί 
συνεργάτες, πολυμελής χορωδία του Πατριαρχείου Γεωργίας, καθώς επίσης 
ομάδα συνεργατών και γεωργιανών προσκυνητών. 

Η Α. Μ. ο Αρχιεπίσκοπος Κύπρου κ. Χρυσόστομος πλαισιούμενος από 
τους Πανιερωτάτους Μητροπολίτες Πάφου κ. Γεώργιο, Κιτίου 

κ. Χρυσόστομο, Κωνσταντίας και Αμμοχώστου κ. Βασίλειο, Τριμυθούντος 
κ. Βαρνάβα και τους Θεοφιλεστάτους Επισκόπους Αρσινόης κ. Νεκτάριο και 
Μεσαορίας κ. Γρηγόριο, υποδέχθηκε στο αεροδρόμιο Λάρνακας, το μεσημέρι 
της Παρασκευής, 17ης   Οκτωβρίου 2014, τον Πατριάρχη Γεωργίας και τη 
συνοδία του.

Σε δηλώσεις του προς τους δημοσιογράφους ο Μακαριώτατος 
Αρχιεπίσκοπος Κύπρου καλωσόρισε τον Πατριάρχη Γεωργίας λέγοντας 
χαρακτηριστικά «Σας καλωσορίζουμε στο σπίτι σας και στην πατρίδα σας. 
Είμαστε βέβαιοι ότι όλες αυτές τις μέρες που θα σας έχουμε μαζί μας, όπου 
θα πορευθείτε, στην Αρχιεπισκοπή, στις Μητροπόλεις, στα Μοναστήρια 
και στις  ενορίες, θα αισθανθείτε τον σεβασμό του κλήρου και του λαού μας 
προς το πρόσωπό Σας και προς την Αγία Ορθόδοξη Εκκλησία της Γεωργίας. 
Ευχόμαστε σε Σας και στη συνοδία σας καλή παραμονή στον τόπο τον δικό 
σας. Κατά τη διάρκεια της παραμονής Σας στο νησί θα έχουμε την ευκαιρία 
να ανταλλάξουμε σκέψεις και προβληματισμούς σε θέματα που αφορούν 
την Ορθοδοξία, τον Χριστιανισμό και τις διάφορες άλλες θρησκείες. Θα 
συσκεφθούμε και για θέματα που αφορούν τον άνθρωπο στη σύγχρονη εποχή 
που ζούμε».

Ακολούθως, ο Μακαριώτατος Πατριάρχης Γεωργίας ευχαρίστησε τον 
Προκαθήμενο της Εκκλησίας της Κύπρου και εξέφρασε την ευγνωμοσύνη 
του τόσο προς αυτόν όσο και προς την ιεραρχία, τον κλήρο και τον 
λαό για την υποδοχή και τη φιλοξενία του ιδίου και της συνοδίας του. 
Ο Πατριάρχης Γεωργίας  κ. Ηλίας χαρακτήρισε την Εκκλησία της Κύπρου 
αρχαιότατη Αποστολική Εκκλησία.  Εξέφρασε δε τη ικανοποίησή του διότι 
θα έχει τη δυνατότητα να συζητήσει με τον Μακαριώτατο Αρχιεπίσκοπο 
Κύπρου τα σύγχρονα προβλήματα που απασχολούν την παγκοσμιοποιημένη 
ανθρωπότητα. Μια τέτοια χαρά – είπε – αποτελεί ευλογία από τον Θεό.
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Αμέσως μετά, αναχώρησαν για την πρωτεύουσα και το ξενοδοχείο Hilton 
Park, στην Έγκωμη. Το απόγευμα, ο Πατριάρχης Γεωργίας είχε συνάντηση με 
Γεωργιανούς, που ζουν και  εργάζονται στην Κύπρο.

Το πρωί του Σαββάτου, 18 Οκτωβρίου 2014, η Α. Μ. ο Αρχιεπίσκοπος 
Κύπρου κ. κ. Χρυσόστομος, πλαισιωμένος από μέλη της Ιεραρχίας, 
υποδέχθηκε στην Ιερά Αρχιεπισκοπή τον Μακαριώτατο Αρχιεπίσκοπο 
Μετσχέτης και Τιφλίδος, Μητροπολίτη Μπιτσβίνθας και Σουχουμίου-
Αμπχαζίας και Καθολικό Πατριάρχη πάσης Γεωργίας, κ.κ. Ηλία Β΄, μαζί με 
τη συνοδία του. Στην υποδοχή παρέστησαν ο Κλήρος και πλήθος πιστών 
της πόλεως της Λευκωσίας, Κύπριοι και Γεωργιανοί που παρεπιδημούν στην 
Κύπρο, οι οποίοι είχαν την ευκαιρία να λάβουν την ευχή και την ευλογία του 
Πατριάρχη, στο Μέγα Συνοδικό της Αρχιεπισκοπής.

Κατόπιν, πραγματοποιήθηκε στο Αρχιεπισκοπικό Γραφείο, σύσκεψη 
μεταξύ των δύο Προκαθημένων. Στη σύσκεψη παρακάθισαν και 
Αντιπροσωπίες Ιεραρχών των δύο Εκκλησιών.

Ο Μακαριώτατος Αρχιεπίσκοπος Κύπρου κ. κ. Χρυσόστομος προσφώνησε 
τον Πατριάρχη της Γεωργίας και τους Ιεράρχες που τον πλαισίωναν. Τους 
καλωσόρισε στο θρησκευτικό Κέντρο της Εκκλησίας της Κύπρου, την Ιερά 
Αρχιεπισκοπή. Όπως είπε και κατά την άφιξη στο αεροδρόμιο της Λάρνακας, 
τούς καλωσόρισε στο  σπίτι τους, στην Κύπρο μας.

Κατά τη διάρκεια της ομιλίας του, ο Αρχιεπίσκοπος Κύπρου αναφέρθηκε 
στη δομή της διοίκησης και προσφοράς της Εκκλησίας της Κύπρου σε 
όλους τους τομείς της διακονίας. Δεν παρέλειψε να μιλήσει για τη γόνιμη 
συμμετοχή της Εκκλησίας της Κύπρου σε διορθόξους, διαχριστιανικούς και 
διαθρηκειακούς διαλόγους. Επισήμανε δε και θέματα τοπικού και ευρύτερου 
ενδιαφέροντος.

Αναφέρθηκε στη καλή συνεργασία των Ορθοδόξων Εκκλησιών 
της Μέσης Ανατολής καθώς επίσης  και στις συναντήσεις των νεολαιών 
αυτών στην Κύπρο. Περιέγραψε συγκεκριμένα ζητήματα των κατά τόπους 
Ορθοδόξων Εκκλησιών αλλά και θέματα που απασχολούν γενικότερα τον 
σύγχρονο κόσμο.

Ο Μακαριώτατος Αρχιεπίσκοπος Κύπρου υπογράμμισε ότι θα πρέπει να 
πρυτανεύσει η αγάπη, η ταπείνωση και η αλληλοκατανόηση μεταξύ όλων των 
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πλευρών. Αυτό είναι το θέλημα του Θεού. Αν αυτό γίνει πραγματικότητα, τότε 
θα δώσουμε όλοι μαζί την ορθή μαρτυρία του Χριστιανισμού,  την οποία έχει 
μεγάλη ανάγκη ο σύγχρονος κόσμος και  θα μπορέσουμε να βρούμε λύσεις  
στα μεγάλα και δύσκολα προβλήματα που αντιμετωπίζει η ανθρωπότητα. 

 Ο Μακαριώτατος Πατριάρχης Γεωργίας κ. Ηλίας, στην αντιφώνησή του, 
ευχαρίστησε τον Αρχιεπίσκοπο Κύπρου για τη θερμή  υποδοχή και  φιλοξενία. 
Ανέφερε  ότι συμφωνεί με τα θέματα που έθιξε   ο Κύπρου Χρυσόστομος 
και υπογράμμισε τη βαθύτατή του  αγάπη και εκτίμηση που νιώθει για την 
προσωπικότητα τού  Προκαθημένου τής Εκκλησίας της  Κύπρου. Με συγκινεί 
ιδιαιτέρως - τόνισε- η παρρησία, το σθένος, η ευθύτητα και η ευαισθησία, την 
οποία επιδεικνύει πάντοτε και ιδιαίτερα στις διορθόδοξες σχέσεις.

Ακολούθησε συζήτηση και ανταλλαγή δώρων. Ο Μακαριώτατος 
Αρχιεπίσκοπος Κύπρου προσέφερε ασημένια μακέτα του καθολικού της 
Παναγίας της  Χρυσογιαλιωτίσσης στην Πάφο. Ο δε Πατριάρχης Γεωργίας 
προσέφερε στον Αρχιεπίσκοπο Κύπρου εγκόλπιο με την παραδοσιακή 
γεωργιανή τέχνη του σμάλτου.  Κατόπιν, ο Πατριάρχης μετέβη στο Ίδρυμα 
Μακαρίου Γ´, όπου είχε την ευκαιρία να επισκεφθεί το Βυζαντινό Μουσείο 
και να ενημερωθεί, σχετικά με τα προσφάτως  επαναπατρισθέντα κειμήλια 
που λεηλάτησαν αρχαιοκάπηλοι στην τουρκοκρατούμενη περιοχή της νήσου. 
Εκεί, είχε και την ευκαιρία να δώσει συνέντευξη στο τηλεοπτικό κανάλι 
"Μέγα".

Ακολούθως, ο Μακαριώτατος Αρχιεπίσκοπος Κύπρου παρέθεσε γεύμα 
προς τιμήν του καθολικού Πατριάρχη της Γεωργίας, στο οποίο παρακάθισε και 
ο Πρόεδρος της Κυπριακής Δημοκρατίας κ. Νίκος Αναστασιάδης, Μέλη της 
Ιεράς Συνόδου, εκπρόσωποι των άλλων δογμάτων, οι Υπουργοί Εξωτερικών 
και Παιδείας και Πολιτισμού, ο Πρέσβης της Γεωργίας, ο Αρχηγός της Εθνικής 
Φρουράς, ο Διοικητής της ΕΛΔΥΚ και άλλοι επίσημοι.

Να σημειωθεί ότι πριν από την άφιξη στην Ιερά Αρχιεπισκοπή, 
ο Πατριάρχης και η συνοδία του, πέρασαν και προσκύνησαν στον Ιερό 
Ναό του Αγίου Μάρκου, όπου οι ενορίτες υποδέχθηκαν τον Μακαριώτατο 
Πατριάρχη Γεωργίας και έλαβαν την ευχή του.

Το απόγευμα τού Σαββάτου, η συνοδία του Πατριάρχου Γεωργίας 
μετέβη στην ιερά Μονή Μαχαιρά, όπου έτυχε αβραμιαίας φιλοξενίας από 
τον Θεοφιλέστατο  Επίσκοπο Λήδρας και Καθηγούμενο κ. Επιφάνιο και την 
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Αδελφότητα της ιεράς Μονής.

Την Κυριακή, 19 Οκτωβρίου 2014, πραγματοποιήθηκε στον Ιερό Ναό 
Αγίου Λαζάρου στη Λάρνακα, Αρχιερατικό Συλλείτουργο προεξάρχοντος 
του Μακαριωτάτου Αρχιεπισκόπου Μετσχέτης και Τιφλίδος, Μητροπολίτη 
Μπιτσβίνθας και Σουχουμίου-Αμπχαζίας και Καθολικού Πατριάρχη 
πάσης Γεωργίας, κ. κ. Ηλία Β΄ και συμπροσευχομένου του Μακαριωτάτου 
Αρχιεπισκόπου Κύπρου κ. κ. Χρυσοστόμου. Εκτός από τους Ιεράρχες που 
συνόδευαν τον Πατριάρχη, στο συλλείτουργο έλαβαν μέρος οι Μητροπολίτες 
Πάφου κ. Γεώργιος, Κιτίου κ. Χρυσόστομος, Κωνσταντίας κ. Βασίλειος και οι 
Επίσκοποι Αρσινόης κ. Νεκτάριος και Μεσαορίας κ. Γρηγόριος.

Στο τέλος της θείας Λειτουργίας προσφώνησε τον Μακαριώτατο 
Πατριάρχη Γεωργίας  κ.κ. Ηλία ο Αρχιεπίσκοπος Κύπρου, ως εξής: 

 Μακαριώτατε,

Με ιδιαίτερη χαρά και θερμή αδελφική αγάπη σάς καλωσορίζουμε, μαζί με 
την τιμία συνοδία σας, στην Κύπρο. Μέσα στην κατήφεια των ημερών, 

που προκαλείται από τις πολεμικές συρράξεις στην περιοχή μας, την πάντοτε 
ταραγμένη Μέση Ανατολή, και μέσα στη θλίψη από την αναγκαστική και 
βίαιη  έξοδο των Χριστιανών από τις προαιώνιες εστίες τους, σάς δεχόμαστε 
ως άγγελο ελπίδος, κομίζοντα μήνυμα εγκαρτέρησης και πίστης στην 
Πρόνοια του Θεού, που πηγάζει από τη δική σας μακροχρόνια εμπειρία και 
τις ταλαιπωρίες του λαού σας στο πρόσφατο παρελθόν.

Η παρουσία σας ανάμεσά μας, ανακαλεί στη μνήμη μας τις εμπειρίες από 
την επίσκεψή μας στην πατρίδα σας, την ευλάβεια του ευσεβούς Γεωργιανού 
λαού, τα πάμπολλα προσκυνήματά σας και την αλησμόνητη συναναστροφή 
μας μαζί σας. Αναπολούμε και δικές σας παλαιότερες επισκέψεις στην Κύπρο. 
Γιατί δεν είναι η πρώτη φορά που έχουμε την ευλογία από τον Θεό και την 
τιμή να σας υποδεχόμαστε στη χώρα μας. Σας ενθυμούμεθα και επισήμως 
να επισκέπτεσθε την Εκκλησία μας, στο λυκαυγές του αιώνα μας, αλλά και 
ανεπισήμως, παλαιότερα, πορευόμενον προς τους Αγίους Τόπους.

Η εγγύτητα της Κύπρου προς τα Πανάγια Προσκυνήματα του 
Χριστιανισμού αλλά και η μη ύπαρξη, σε παλαιότερους καιρούς, απ’ ευθείας 
σύνδεσης, της Γεωργίας με την Αγία Γη, οδηγούσε πολλούς πιστούς από το 
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ποίμνιό σας σε ολιγόωρη ή και ολιγοήμερη στάθμευση στην πατρίδα μας, 
οι οποίοι έρχονταν, με τον τρόπο αυτό, σε επαφή και με τα δικά μας σεβάσματα. 
Δημιουργήθηκε, έτσι, ένας ιδιαίτερος δεσμός μεταξύ των λαών μας, ο οποίος 
έγινε πιο στενός στα τελευταία χρόνια με την εγκατάσταση στην Κύπρο 
ομοεθνών μας Ελληνοποντίων, που είχαν καταφύγει στη χώρα σας από την 
Τουρκία, αλλά και Γεωργιανών που έχουν έλθει εδώ προς εξεύρεση εργασίας.

Δεν Σας υποδεχόμαστε εκ καθήκοντος και τυπικά, Μακαριώτατε, ως 
έναν Προκαθήμενο Αυτοκεφάλου Εκκλησίας. Σας νιώθουμε πλησίον μας, 
ως έναν εξ ημών, γιατί είναι πολλές οι ομοιότητες των Εκκλησιών μας και 
παραπλήσια η δύσβατη πορεία των στους είκοσι χριστιανικούς αιώνες.

Αποστολικές οι Εκκλησίες μας. Οι Πράξεις των Αποστόλων αναφέρουν 
με σχετικές λεπτομέρειες την ίδρυση της δικής μας Εκκλησίας από τρεις 
Αποστόλους. Τον Μέγαν Παύλο, τον Γενναιομάρτυρα Βαρνάβα και 
τον Ευαγγελιστή Μάρκο. Ισχυρά παράδοση φέρει και τον Πρωτόκλητο 
Απόστολο Ανδρέα να έχει επισκεφθεί την Κύπρο, με την κατεχόμενη, σήμερα, 
Μονή του στο ανατολικότερο άκρο της νήσου μας, να παραπέμπει σ’ αυτήν 
την επίσκεψη. Η ίδια ισχυρά παράδοση, εξάλλου, φέρει τον Απ. Ανδρέα να 
κηρύττει στη χώρα σας. Η παράδοση αναφέρει και άλλους Αποστόλους, όπως 
τον Ματθία, τον Βαρθολομαίο και τον Θαδδαίον, να κηρύσσουν στη Γεωργία.

Κοινό σημείο, των δυο λαών μας, Μακαριώτατε, είναι και οι συνεχείς 
εθνικές ταλαιπωρίες τους που οφείλονται στην πολυσήμαντη γεωπολιτική 
θέση των χωρών μας. Μέσα από συνεχείς αγώνες και θυσίες κατόρθωναν 
οι λαοί μας να επιβιώνουν, διατηρώντας αλώβητα τα εθνικά και πολιτιστικά 
χαρακτηριστικά τους, καθώς και την ορθόδοξη χριστιανική τους ακεραιότητα. 
Μαζί με τους άλλους μεγάλους αγίους μας όπως π.χ. τον Σπυρίδωνα 
Τριμυθούντος, τον Επιφάνιο Κωνσταντίας, τον Ιωάννη τον Ελεήμονα και 
άλλους, και τους δικούς σας, την Αγία Νίνα, τον βασιλέα Μίριαν και άλλους, 
οι περιπέτειες της Ιστορίας χάρισαν, και σ’ εσάς και σ’ εμάς, νέφος μαρτύρων 
και νεομαρτύρων, πρεσβευτών μας προς τον Κύριο.

Σάς είναι γνωστόν, όμως, Μακαριώτατε, πως εδώ και 40 χρόνια οι δικές 
μας ταλαιπωρίες ξεπέρασαν κατά πολύ τις δικές σας, τόσο τις πρόσφατες όσο 
και τις παλαιότερες. 38% της γης μας κατέχεται, σήμερα, από την Τουρκία. 
Όλοι οι Χριστιανοί, όσοι επέζησαν, από τις εκτελέσεις και τις δολοφονίες, 
αναγκάστηκαν να εγκαταλείψουν τις εστίες τους. Η κατεχόμενη γη μας 
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εποικίζεται και μεθοδεύεται κατάληψη και της υπόλοιπης Κύπρου. Οι ναοί 
μας συλήθηκαν και βεβηλώθηκαν. Κι εμείς ζούμε στην αβεβαιότητα του 
μέλλοντος, μη μπορώντας να αντιπαραταχθούμε στη στρατιωτική και 
αριθμητική υπεροχή της κατοχικής δύναμης. Μαζί με τις ικεσίες των αγίων 
μας, ενώστε, κι’ εσείς, Μακαριώτατε, τις προσευχές σας στον Θεό για να μας 
λυτρώσει και αυτή τη φορά από τον κίνδυνο του εκτουρκισμού της πατρίδας 
μας.

Ανασκοπώντας το παρελθόν, επισημαίνουμε την αγαστή συνεργασία τόσο 
των Εκκλησιών, όσο και των πιστών μας. Αυτή η συνεργασία παρατηρείται 
και σήμερα στο πλαίσιο των διορθοδόξων και διαχριστιανικών διαλόγων που 
διεξάγονται υπό την αιγίδα του Οικουμενικού Πατριαρχείου. Στον σημερινό 
κόσμο, όμως, που έγινε με την ανάπτυξη της Τεχνολογίας, μια γειτονιά, 
τώρα που  οι άνθρωποι αντιμέτωποι με ποικίλα υπαρξιακά προβλήματα 
αναζητούν νόημα ζωής και σταθερές αξίες, σε ένα ραγδαία μεταβαλλόμενο 
κόσμο, οφείλουμε να προχωρήσουμε σε στενότερη συνεργασία, σε μιαν κοινή 
προσπάθεια στήριξης και καθοδήγησης των πιστών μας. Είμαστε σίγουροι ότι 
συμμερίζεστε αυτή τη θέση μας και ότι, με την ευλογία σας, η συνεργασία και 
οι σχέσεις των Εκκλησιών μας, σε κάθε περίπτωση θα ενδυναμώνονται και θα 
συσφίγγονται όλο και περισσότερο.

Καλωσορίζοντάς σας και πάλιν, μετά της τιμίας συνοδίας σας, εύχομαι, 
Μακαριώτατε, όπως η διαμονή σας στην Κύπρο αποβεί ευχάριστη και 
καρποφόρα. Ευχηθείτε και εσείς στον Θεό όπως, σε νέα επίσκεψή σας, 
μπορέσουμε να σας ξεναγήσουμε και στο τμήμα της πατρίδας μας, που 
σήμερα υποφέρει από την κατοχή βάρβαρου και αλλόθρησκου εισβολέα. 

Ακολούθως, αντιφώνησε ο Μακαριώτατος Πατριάρχης Γεωργίας κ. Ηλίας 
ως ακολούθως:

 Μακαριώτατε Αρχιεπίσκοπε της  Κύπρου κ. κ. Χρυσόστομε, 

Άγιοι Αρχιερείς,   Άγιοι Συνοδικοί,

Αισθάνομαι πολύ ευτυχισμένος, διότι μού παρεσχέθη η δυνατότητα να 
συλλειτουργήσαμε σήμερα   στον ιερό  αυτό  ναό του Αγίου Λαζάρου. 

Η τέλεση της σημερινής θείας Λειτουργίας και η συμμετοχή μας στη θεία 
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Κοινωνία αποτελεί και μια  πνευματική συνεστίαση των δυο Εκκλησιών μας.

Το γεγονός ότι η αγάπη τού Θεού με αξιώνει σήμερα να λειτουργώ 
στον ιερό τούτο ναό του Αγίου Λαζάρου με ανάγει στις πνευματικές ρίζες 
τής πατρίδας μου, διότι εμείς στη Γεωργία,  την ημέρα  τής εορτής τού Αγίου 
Λαζάρου, την έχουμε αφιερωμένη στη Γεωργιανή μας γλώσσα. 

Σ’ αυτές τις λίγες μέρες που βρισκόμαστε στην Κύπρο είχαμε τη 
δυνατότητα να ανταλλάξουμε με τον Μακαριώτατο  σκέψεις για τα 
προβλήματα που απασχολούν τις δύο Εκκλησίες μας, να τα εξετάσουμε 
σφαιρικά  και να τα γνωρίσουμε καλύτερα. 

Αναμφίβολα, τα όσα διαδραματίζονται στους χώρους τής Μέσης 
Ανατολής είναι θλιβερά και γεννούν στις ψυχές μας τον πόνο και την 
αγωνία. Όμως υπάρχει μια ανατολική παροιμία που λέγει ότι η χαρά είναι 
η αρχή της ταλαιπωρίας και η ταλαιπωρία είναι η αρχή της χαράς. Και είμαι 
βέβαιος ότι αυτά τα προβλήματα που βρίσκονται σήμερα μπροστά μας και 
μας δημιουργούν τόσο πόνο και αγωνία με τις πρεσβείες της Παναγίας και 
των Αγίων μας και με τις ευχές και την πρεσβεία του Αγίου Λαζάρου θα 
αντιμετωπιστούν  και η ταλαιπωρία θα τελειώσει και θα γίνει χαρά. 

Σήμερα ζούμε σε μια πολύ δύσκολη εποχή. Η ανθρωπότητα  βέβαια έκανε 
πολύ μεγάλα βήματα στην επιστήμη και στην τεχνολογία. Δυστυχώς όμως,  
έκανε και πολύ μεγάλα βήματα πίσω,  όσο αφορά στο θέμα της πνευματικής 
και ηθικής ζωής.

Συνεπώς, εμείς επιβάλλεται να  αναλώσουμε όλες μας τις δυνάμεις 
προκειμένου να διατηρήσουμε και να καλλιεργήσουμε τις παραδόσεις μας, 
όπως τις παραλάβαμε δια μέσου των αιώνων από τους προγόνους μας. Και 
ποτέ ας μην  ξεχνάμε ότι οι λαοί μας έχουν πολλές αρετές και πρέπει να τις 
αξιοποιήσουμε δεόντως.

Δράττομαι τής ευκαιρίας να εκφράσω τις θερμότατές μου ευχαριστίες 
τόσο προς τον Πρόεδρο τής Δημοκρατίας όσο και προς την Κυβέρνησή του 
αλλά και προς τον λαό τής Κύπρου για τη φιλοξενία που τόσο αυθόρμητα 
πρόσφεραν προς τους Γεωργιανούς εργάτες που αναγκάστηκαν να έλθουν 
στην Κύπρο, λόγω τής οικονομικής κρίσης. 

Η επιθυμία μου είναι να συνεχιστούν οι σχέσεις των Εκκλησιών μας 
και να γίνονται συνεχώς και πιο θερμές. Γι’ αυτό και επιθυμώ πολύ να 
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Σας παρακαλέσω να μας παραδώσετε ένα μικρό κομμάτι  στο χώρο  του 
μοναστηριού τής Γιαλιάς για να μπορέσουμε να αποκαταστήσουμε  και πάλι  
το γεωργιανό μας Μοναστήρι στην Κύπρο.

Αγαπητοί μου,

Θέλω να μεταφέρω το μήνυμα της πίστεως και της αισιοδοξίας για 
το μέλλον. Μέσα από τις θλίψεις και την αγωνία θ’ ανατείλει η ήλιος της 
δικαιοσύνης και της χαράς. Όπως ακριβώς συνέβη με την περίπτωση του 
Λαζάρου. Θλίψη και κατήφεια επικρατούσε με τον θάνατό του. Και όμως η 
παρουσία του Κυρίου άλλαξε άρδην τα πάντα. Η ανάστασή του γέμισε τις 
ψυχές των αδελφών του με χαρά και ευτυχία. Αυτό θα γίνει και με μας. Αρκεί 
εμείς να ζούμε κατά Χριστό και θα έλθει η ώρα που οι ψυχές μας θα γεμίσουν 
με τη χαρά της δικής Του παρουσίας.

Θέλω και πάλιν να εκφράσω τις βαθύτατες μου ευχαριστίες προς 
την Κυβέρνηση τής Κυπριακής Δημοκρατίας, τον Πρόεδρο αυτής, τον 
Μακαριώτατο, όλους τους Αγίους Αρχιερείς και τον λαό της Κύπρου για τη 
θερμή υποδοχή που μας επιφυλάξετε.

Μακαριώτατε, ως έκφραση των αισθημάτων της αγάπης μου προς το 
πρόσωπό Σας, επιθυμώ να Σάς προσφέρω ως αναμνηστικό  δώρο την εικόνα 
τής αγίας Νίνας. 

Σε σας, επίσης, Πανιερώτατε Μητροπολίτη Κιτίου την αγία εικόνα τής 
Παναγίας.

Μακαριώτατε, για μια ακόμη φορά επιθυμώ να Σάς εκφράσω και δημόσια 
την πρόσκλησή μου να επισκεφθείτε και πάλιν τη Γεωργία. Η επίσκεψή Σας 
εκεί θα αποτελεί συνέχεια τής πνευματικής χαράς και ανάτασης  που νιώθουμε 
σήμερα στην Κύπρο και θα καλλιεργήσει ακόμη περισσότερο τις αγαστές 
σχέσεις των Εκκλησιών μας. 

Μετά την αντιφώνηση τού Πατριάρχη  ο Πανιερώτατος Μητροπολίτης 
Κιτίου κ. Χρυσόστομος καλωσόρισε επίσης στη Μητροπολιτική του 

περιφέρεια τον Μακαριώτατο Πατριάρχη Γεωργίας κ. Ηλία. Ακολούθησε 
ανταλλαγή δώρων. 

Μετά το πέρας της θείας Λειτουργίας προσφέρθηκε  καφές  σ’ όλους 
τους Λειτουργούς και στο εκκλησίασμα.  
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Αμέσως μετά, η συνοδία του Προκαθημένου της Εκκλησίας της Γεωργίας, 
μετέβη για προσκύνημα στον ιστορικό Ναό Παναγίας Αγγελόκτιστης στο 
Κίτιο, ενώ το απόγευμα επισκέφθηκε προσκυνηματικά, την Ιερά Μονή Αγίου 
Ηρακλειδίου στο Πολιτικό.

Τη Δευτέρα, 20 Οκτωβρίου, ο Μακαριώτατος Καθολικός Πατριάρχης 
πάσης Γεωργίας, επισκέφθηκε την Ιερά Βασιλική και Σταυροπηγιακή Μονή 
Παναγίας του Κύκκου, όπου έγινε δεκτός από τον Πανιερώτατο Μητροπολίτη 
Κύκκου και Τηλλυρίας κ. Νικηφόρο και την Αδελφότητα της Μονής. 
Ο Μακαριώτατος Πατριάρχης προέστη Δοξολογίας, τέλεσε Τρισάγιο στον 
Τάφο του Αρχιεπισκόπου Κύπρου και Εθνάρχη Μακαρίου Γ΄ και επισκέφθηκε 
το Μουσείο της Μονής.

Το πρωί της Τρίτης, 21 Οκτωβρίου, ο Μακαριώτατος Καθολικός 
Πατριάρχης πάσης Γεωργίας αναχώρησε, μέσω του δάσους της Πάφου, για 
το Γεωργιανό Μοναστήρι της Παναγίας Χρυσογιαλιωτίσσης.  Τον συνόδευαν 
οι Θεοφιλέστατοι Επίσκοποι Αρσινόης κ. Νεκτάριος και Μεσαορίας 
κ. Γρηγόριος.  Στο ιερό προσκύνημα συγκεντρώθηκαν πολλοί προσκυνητές 
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για να λάβουν την ευχή του Πατριάρχη Γεωργίας, ο οποίος τέλεσε 
δέηση. Αργότερα, αναχώρησε για την Πάφο. Το απόγευμα η συνοδία του 
Προκαθημένου της Εκκλησίας της Γεωργίας επισκέφθηκε την Ιερά Βασιλική 
και Σταυροπηγιακή Μονή Αγίου Νεοφύτου. Τους Ιεράρχες και τους λοιπούς 
προσκυνητές υποδέχθηκε ο Θεοφιλέστατος Επίσκοπος Χύτρων κ. Λεόντιος 
και η Αδελφότητα της Μονής.

Το πρωί της Τετάρτης, 22 Οκτωβρίου, ο Αρχιεπίσκοπος Μετσχέτης 
και Τιφλίδος, Μητροπολίτη Μπιτσβίνθας και Σουχουμίου-Αμπχαζίας και 
Καθολικός Πατριάρχης πάσης Γεωργίας κ. Ηλίας Β΄, επισκέφθηκε την 
Ιερά Μητρόπολη Πάφου, όπου έτυχε υποδοχής από τον Πανιερώτατο 
Μητροπολίτη Πάφου κ. Γεώργιο και τις Αρχές της πόλεως. Στο Συνοδικό 
της Μητροπόλεως έλαβαν την ευχή του Πατριάρχη οι κληρικοί και λαϊκοί 
συνεργάτες της Εκκλησίας, Γεωργιανοί που διαμένουν στην Πάφο και 
μαθητές Δημοτικής Εκπαίδευσης.

Στην υποδοχή που έγινε  στη Μητρόπολη Πάφου παρέστη και 
ο Μακαριώτατος Αρχιεπίσκοπος Κύπρου κ.κ. Χρυσόστομος, ο οποίος 
εξέφρασε προς τον Μακαριώτατο Πατριάρχη Γεωργίας κ.κ. Ηλία τη βαθύτατη 
χαρά του για την προσκυνηματική του επίσκεψη στην Κύπρο και του 
ευχήθηκε καλή επιστροφή στην πατρίδα του.

 Αργότερα, ο Πανιερώτατος Μητροπολίτης Πάφου και οι Θεοφιλέστατοι 
Επίσκοποι Αρσινόης και Μεσαορίας συνόδευσαν τον Καθολικό Πατριάρχη 
πάσης Γεωργίας κ. Ηλία Β΄ και τη συνοδία του προς το αεροδρόμιο Πάφου, 
από το οποίο αναχώρησε με ειδική πτήση για την Τιφλίδα στις 11:30.

Προτού αναχωρήσει ο Μακαριώτατος Καθολικός Πατριάρχης πάσης 
Γεωργίας έστειλε μέσω της επίσημης ιστοσελίδας της Εκκλησίας της Κύπρου 
τις ευχές του προς τον Ορθόδοξο Χριστιανικό λαό της Κύπρου: «Προσεύχομαι 
για την ειρήνη, την αγάπη και την ενότητα της Κύπρου».

Όντως, η ευχή του πολιού Μακαριωτάτου, Καθολικού Πατριάρχη πάσης 
Γεωργίας κ.κ. Ηλία μας είναι απαραίτητη για να συνεχίσουμε την αγωνιστική 
μας  πορεία για διατήρηση της χριστιανικής και ελληνικής μας συνειδήσεως 
και να ζήσουμε  σε μια ενιαία και ελεύθερη Κύπρο.

p



AΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΟΥ ΑΜΕΡΙΚΗΣ
ΚΥΡΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ

ΑΡΧΙΕΡΑΤΙΚΟ ΣΥΛΛΕΙΤΟΥΡΓΟ
ΣΤΟΝ ΑΓΙΟ ΔΗΜΗΤΡΙΟ ΑΚΡΟΠΟΛΕΩΣ

ΑΝΔΡΕΑ ΜΑΤΕΪ,
ΤΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΕΝΗΜΕΡΩΣΕΩΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

F
Η Κύπρος είχε την εξαιρετική χαρά και τιμή να φιλοξενεί, κατόπιν 

προσκλήσεως τού Προέδρου τής  Δημοκρατίας, από τις 21 
Οκτωβρίου μέχρι και τις 28, ένα φλογερό ιεράρχη και σημαιοφόρο 

των δικαίων τού Κυπριακού λαού, τον Αρχιεπίσκοπο Αμερικής κύριο 
Δημήτριο. 

Κατά τη διάρκεια τής επισκέψεώς του στην Κύπρο ήταν φυσικό να έχει 
και ιδιαίτερη συνάντηση με τον Αρχιεπίσκοπο Κύπρου, με τον οποίο τον 
συνδέουν στενοί δεσμοί φιλίας, αγάπης και αγώνων για την ορθοδοξία και 
για την πατρίδα. Οι δεσμοί αυτοί καλλιεργήθηκαν και αναπτύχθηκαν ακόμη 
περισσότερο λόγω των κοινών αγώνων τους για την επίλυση του κυπριακού 
προβλήματος, στη βάση του διεθνούς δικαίου και των ηθικών αξιών τής 
ζωής. Κατά τη συνάντηση τους οι δύο ιεράρχες ανασκόπησαν την πορεία 
του κυπριακού, τα θέματα τής ορθοδοξίας και τους κινδύνους που διατρέχει 
ο χριστιανισμός από το συνεχώς ογκούμενο κύμα βίας των τζιχαντιστών και 
του ισλαμικού φονταμενταλισμού. 

 Στο τέλος της συνάντησης, ο Αρχιεπίσκοπος Αμερικής είπε στους 
δημοσιογράφους: « Ένιωσα πολύ βαθιά χαρά που συνάντησα τον 
Μακαριώτατο... έπρεπε να ήσασταν και στη Σύνοδο των Προκαθημένων για 
να δείτε πως ομιλεί, τι ιδέες εκφράζει, τι λύσεις προσφέρει ο Αρχιεπίσκοπος 
τής Εκκλησία της Κύπρου, ο οποίος αποτελεί ένα πολύ μεγάλο κεφάλαιο για 
την Ορθόδοξη Εκκλησία σήμερα».

Η ζωή του Αρχιεπισκόπου Αμερικής κυρίου Δημητρίου είναι τόσο 
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ταυτισμένη με την Κύπρο και τα προβλήματά της, ώστε όταν ξέσπασε εδώ 
η οικονομική κρίση, η αγάπη του για τα παιδιά που πεινούσαν τον παρώθησε 
να διενεργήσει εράνους μεταξύ των αποδήμων τής Αμερικής και να μας στείλει 
συνολικά το ποσό των εκατό χιλιάδων δολλαρίων, τα οποία, σε συνεργασία 
με το Υπουργείο Παιδείας, διετέθησαν για τα συσσίτια των μαθητών μας. 

Η επίσκεψή του στην Κύπρο συνέπεσε και με την ονομαστική του 
εορτή. Γι’ αυτό και προέστη πανηγυρικού αρχιερατικού Συλλείτουργου, που 
τελέστηκε στον μεγαλοπρεπή ναό τού Αγίου Δημητρίου Ακροπόλεως.

Συλλειτούργησαν με τον Αρχιεπίσκοπο Αμερικής ο Μητροπολίτης 
Ντιτρόιτ κ. Νικόλαος, οι Επίσκοποι  Καρπασίας κ. Χριστοφόρος, Ζήλων 
κ. Σεβαστιανός και Μεσαορίας κ. Γρηγόριος. Ο Μακαριώτατος Αρχιεπίσκοπος 
Κύπρου κύριος Χρυσόστομος παρέστη στο ιερό συμπροσευχόμενος, λόγω 
τής πρόσφατης εγχειρήσεως στην οποία υπεβλήθη.

Στο τέλος τής θείας Λειτουργίας, ο Αρχιεπίσκοπος Κύπρου προσφώνησε 
τον εορτάζοντα Αρχιεπίσκοπο Αμερικής κύριο Δημήτριο. Μεταξύ άλλων είπε 
και τα εξής: 

«Κατ΄ αγαθή συγκυρία ο Αρχιεπίσκοπος Αμερικής άγει σήμερα τα 
ονομαστήριά του και του ευχόμεθα όλοι,  χρόνια πολλά, ευλογημένα από 
τον Θεό, δύναμη πολλή για να υπηρετεί τον λαό τού Θεού, και να βρίσκεται 
επικεφαλής των ομογενειών μας, τόσο της Ελλάδος όσο και της Κύπρου.  
Σεβασμιώτατε – συνέχισε - αυτές τις λίγες μέρες που είστε μαζί μας θέλουμε 
να πιστεύουμε ότι βιώσατε εκ του σύνεγγυς την πίστη και τους οραματισμούς 
του λαού μας για ένα καλύτερο μέλλον. Γευθήκατε την αγάπη, τη φιλοξενία 
και τον σεβασμό του. Ο λαός μας είναι ένας υπέροχος λαός, πιστός στις 
πατροπαράδοτες αρχές του, αγωνιστικός και η παρουσία υμών ενθαρρύνει 
την πίστη του, ούτως ώστε να συνεχίσει αυτόν τον αγώνα τόσο για εθνική 
του επιβίωση όσο και για  έξοδό του από την οικονομική δυσχέρεια,  στην 
οποία περιέπεσε. Ο λαός μας, για μια ακόμη φορά, βιώνει μια διαχρονική και 
ιστορική αλήθεια. Η Εκκλησία αποτελεί και πάλι το μοναδικό του στήριγμα 
και καταφύγιο. Κι’ εμείς ανταποκρινόμενοι στο αίσθημα τούτο είμαστε 
αποφασισμένοι να εργαστούμε άυπνα για αυτόν τον λαό μας προκειμένου να 
εξέλθει από την κρίση και να ζήσει καλύτερες μέρες».

Στη συνέχεια, ο Μακαριώτατος είπε ότι ο Αρχιεπίσκοπος Αμερικής 
δεν είναι απλώς ένας θρησκευτικός ηγέτης αλλά και εθνικός, γιατί 
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αγωνίζεται παντοιοτρόπως από τη δική του έπαλξη, για την Κύπρος μας· 
γιατί εκεί, στην Αμερική όπου βρίσκεται, λαμβάνονται και οι μεγάλες 
αποφάσεις. «Είμαι σίγουρος – συνέχισε - ότι με τη συμπαράσταση όλων μας, 
ο Σεβασμιώτατος Αρχιεπίσκοπος Αμερικής θα πετύχει πολλά. Θέλουμε 
να ξέρετε, Σεβασμιώτατε, ότι όλοι μας, και ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, 
κι εγώ προσωπικά με την Ιεραρχία μας, αλλά και  σύμπας ο λαός μας, είμεθα 
πάντοτε  μαζί σας, συνοδοιπόροι και συναγωνιστές στους αγώνες σας για την 
κατίσχυση των δικαίων αιτημάτων μας.  Θα σας συμπαρασταθούμε με όλη τη 
δύναμη τής ψυχής μας, ούτως ώστε με θάρρος να διεκδικείτε τα δίκαια του 
λαού μας. Θέλουμε να πιστεύουμε ότι δε θα αργήσει η μέρα που θα φυσήσει 
ο άνεμος της ελευθερίας απ΄ άκρου εις άκρον της μικρής μας πατρίδος.

 Εύχομαι ό,τι καλό να δώσει ο Θεός σε σας και στην ομογένειά μας, 
την κυπριακή και την ελλαδική. Να πετύχετε εκείνο που ονειρεύεται ο λαός 
μας και όταν θα έρθει ευλογημένη και πολυπόθητη εκείνη ώρα, μαζί να 
πορευθούμε  στις κατεχόμενες περιοχές μας,  γιατί είναι δικές μας, είναι τα 
σπίτια μας, είναι οι περιουσίες μας.

 Και πάλιν καλωσορίσατε και εύχομαι από μέσης καρδίας  καλή παραμονή 
στη μικρή μας  πατρίδα».

Ο Σεβασμιώτατος Αρχιεπίσκοπος Αμερικής απαντώντας προς τον 
Μακαριώτατο είπε μεταξύ άλλων: 

«Μακαριώτατε, ευχαριστώ πάρα πολύ για τους εξαιρετικά θερμούς σας 
λόγους. Θέλω να επαναλάβω αυτό το οποίο προ ολίγου, γεμάτοι κατάνυξη, 
ψάλλαμε: «Τί ἀνταποδώσωμεν τῷ Κυρίῳ περί πάντων ὧν ἀνταπέδωκεν 
ἡμῖν;». «Δι’ ἡμᾶς Θεός ἐν ἀνθρώποις. Διά τήν καταφθαρεῖσαν φύσιν ὁ Λόγος 
σάρξ ἐγένετο καί ἐσκήνωσεν ἐν ἡμῖν. Πρός τοὐς ἀχαρίστους, ὁ εὐεργέτης! 
Πρός τούς αἰχμαλώτους, ὁ ἐλευθερωτής! Πρός τοὐς ἐν σκότει καθημένους, 
ὁ Ἥλιος τῆς Δικαιοσύνης». Αυτόν τον ύμνο τον ψάλλαμε σήμερα και θα τον 
ψάλλουμε πάντοτε διότι μας εκφράζει».

Ο Αρχιεπίσκοπος Αμερικής ακολούθως, απευθυνόμενος στον λαό του 
Θεού, μίλησε αυθόρμητα και με συγκίνηση για την προσωπικότητα τού 
Μακαριωτάτου Αρχιεπίσκοπο Κύπρου λέγοντας: «Έχετε έναν πάρα πολύ 
σπουδαίο και μεγάλο Αρχιεπίσκοπο. Αυτός ο Αρχιεπίσκοπος που έχετε, 
ο Χρυσόστομος ο Β΄  διάδοχος των Χρυσοστόμων και των Μακαρίων, 
είναι ένας Αρχιεπίσκοπος, ο οποίος τιμά όχι μόνο την Κύπρο αλλά όλο 
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τον Ελληνισμό και την Ορθοδοξία. Το λέω αυτό γιατί έχουμε συναντηθεί  
κατ΄ επανάληψη σε συνάξεις των Προκαθημένων των Ορθοδόξων Εκκλησιών.  
Ο λόγος του και η παρουσία του είναι πάντοτε μια παρουσία αγάπης, σοφίας, 
υπέρβασης των προβλημάτων και δημιουργίας κλίματος ενότητας. Δοξάζω 
τον Θεό γιατί της κυπριακής, ηρωικής, αγιοτραφούς και μαρτυροτραφούς 
Εκκλησίας προΐσταται αυτός ο Αρχιεπίσκοπος, οποίος είναι σήμερα μαζί  μας 
και μας κάνει αυτή τη μεγάλη τιμή».

Μιλώντας για την εμπειρία που είχε κατά την επίσκεψή του στα 
κατεχόμενα, ο Σεβασμιώτατος είπε: «Μοιράζομαι μαζί σας τον πόνο αλλά 
και την ελπίδα διότι πάντοτε τη νύχτα διαδέχεται η μέρα, τον θάνατο 
η ανάσταση, τον χειμώνα  η άνοιξη. Το σκοτάδι υποχωρεί στο φως. Δεν είναι 
δυνατόν να παρατείνεται μια τέτοια δοκιμασία. Η Κύπρος έχει εμπειρία 
μακρών δοκιμασιών στη μακρά ιστορία της και αυτό το λέμε στους φίλους 
μας στην Αμερική αλλά και αλλού. Εδώ πρόκειται για ένα λαό, ο οποίος δε 
βρέθηκε χθες στον κόσμο όπως μερικά μεγάλα έθνη. Είναι λαός με ιστορία 
χιλιάδων ετών. Τέτοιοι λαοί δεν λυγίζουν, δεν υποχωρούν, δοκιμάζονται αλλά 
όπως λέει η Αγία Γραφή, αναδεικνύονται λαμπρότεροι χρυσίου και αργυρίου 
και λίθων πολυτελών».

Στο τέλος, η ενορία του Αγίου Δημητρίου προσέφερε στον Σεβασμιώτατο 
Αρχιεπίσκοπο Αμερικής ασημένια καπνιστομέρεχα. Ο ίδιος, προσέφερε 
ως αντίδωρο ένα μικρό επίχρυσο ευαγγέλιο για την Εκκλησία του Αγίου 
Δημητρίου. Στον Μακαριώτατο προσέφερε ένα Σταυρό ευλογίας, που είναι 
κατασκευασμένος από ελεφαντοστούν, χρυσό,  κρύσταλλο και ασήμι.

Αμέσως, μετά τον καφέ στην αίθουσα του ναού, μετέβη στην 
Αρχιεπισκοπή, όπου πλήθη πιστών υπέβαλαν τα σέβη τους στον Αρχιεπίσκοπο 
Αμερικής, με την ευκαιρία των ονομαστηρίων του, και πήραν την ευχή του.

Το μεσημέρι, ο Μακαριώτατος Αρχιεπίσκοπος Κύπρου παρέθεσε 
γεύμα, στον υψηλό του ξένο,  στο οποίο παρακάθησε πλήθος επισήμων. 
Ο Μακαριώτατος προσφώνησε τον Σεβασμιώτατο και κατόπιν τού πρόσφερε, 
με την ευκαιρία των ονομαστηρίων του, ασημένιο δίσκο με ανάγλυφες τις 
μορφές των Αποστόλων Βαρνάβα και Παύλου.  Ακολούθησε συγκινητική 
αντιφώνηση τού Αρχιεπισκόπου Αμερικής, ο οποίος τόνισε και πάλι ότι 
θα συνεχίσει τους αγώνες του στην Αμερική, μέχρις ότου κατισχύσει 
η Δικαιοσύνη στην Κύπρο.
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Την Τρίτη, 28 Οκτωβρίου, το πρωί ο Σεβασμιώτατος Αρχιεπίσκοπος 
Αμερικής κύριος Δημήτριος αναχώρησε επιστρέφων μαζί με τα μέλη της 
συνοδίας του. «Επιστρέφουμε στην Αμερική καλύτεροι ορθόδοξοι και 
καλύτεροι Έλληνες, διότι ζήσαμε αυτές τις μέρες εδώ, στην Κύπρο» είπε πολύ 
συγκινητικά. 



ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΣΤΗΝ ΙΕΡΑ ΜΟΝΗ
ΧΡΥΣΟΡΡΟΓΙΑΤΙΣΣΑΣ

 ΜΕ ΘΕΜΑ:
 «ΠΤΗΝΟΠΑΝΙΔΑ ΚΑΙ ΦΥΤΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ

ΣΤΗ ΦΥΣΗ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΤΕΧΝΗ»

Το Κέντρο Εικονολογίας Ιεράς Μονής Χρυσορρογιατίσσας, 
ο Πτηνολογικός Σύνδεσμος Κύπρου και ο Φιλοδασικός Σύνδεσμος Κύπρου 
οργάνωσαν το Σάββατο, 4 Οκτωβρίου 2014, εκδήλωση στην Ιερά Μονή 
Χρυσορρογιατίσσας με θέμα «Πτηνοπανίδα και φυτά της Κύπρου στη φύση 
και στην τέχνη». Της όλης εκδηλωσης προηγήθηκε θεία Λειτουργία στο 
Καθολικό της Μονής. 

Την εκδήλωση χαιρέτισε, εκ μέρους τού ευρισκόμενου στο εξωτερικό 
για συμμετοχή σε θεολογικό συνέδριο Μητροπολίτη Πάφου κ.κ. Γεωργίου, 
ο Χωρεπίσκοπος Αρσινόης κ.κ. Νεκτάριος, ο οποίος τόνισε και τα ακόλουθα: 

«Στο βιβλίο της Γένεσης αναφέρεται «καί εἶδεν ὁ Θεός τά πάντα, 
ὅσα ἐποίησεν, καί  ἰδού καλά λίαν» (Γεν. 1, 31).  Αυτό αποτελεί και 
την αφετηρία της χριστιανικής διδασκαλίας για τη Δημιουργία. 
Αυτός ο υλικός κόσμος, που ο Θεός δημιούργησε, είναι «καλός λίαν». 
Ο π. Αλέξανδρος Σμέμαν σ’ ένα βιβλίο του γράφει ότι χριστιανός είναι 
αυτός που όπου και αν κοιτάξει  βλέπει τον Χριστό και χαίρεται με αυτό. 
Η ορθόδοξη εμπειρία και πράξη έμπρακτα μας παρουσιάζουν τη βίωση της 
μυστηριακής σχέσης του ανθρώπου με τον φυσικό κόσμο. Υπάρχουν πολλά 
παραδείγματα Αγίων της Εκκλησίας που δείχνουν την ευαισθησία, τον 
σεβασμό και την αγάπη τους προς την κτίση. Ο Άγιος Γεράσιμος ο Ιορδανίτης 
είχε για φίλο ένα λιοντάρι. Ο Άγιος Σεραφείμ του Σάρωφ έκανε παρέα με μια 
αρκούδα. Ο Άγιος Παύλος ο Θηβαίος, όπως και ο προφήτης Ηλίας, λάμβαναν 
την τροφή τους από ένα κοράκι. Ο Άγιος Κοσμάς ο Αιτωλός όπου πήγαινε να 
κηρύξει φύτευε και ένα δέντρο. Και ένας σύγχρονος πνευματικός άνθρωπος 
του αιώνα μας, ο μακαριστός Αμφιλόχιος Μακρής ο Πάτμιος,  συνήθιζε να 
βάζει επιτίμιο στους ανθρώπους να φυτεύουν δέντρα. Στο Βίο του Αγίου 
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Σιλουανού του Αθωνίτου μαρτυρείται ένα περιστατικό κατά το οποίο ο Άγιος 
φαίνεται να ενοχλείται, όταν ένας μαθητής του κτυπά με το ραβδί του ένα 
φυτό και το κόβει. Η κτίση αποτελεί για μας μυστήριο κοινωνίας μαζί με τον 
Θεό. Αυτή είναι και η καταξίωση της ύλης». 

Στο δικό του χαιρετισμό ο πρόεδρος του Κέντρου Εικονολογίας της  
Ιεράς Μονής Χρυσορρογιατίσσας και Ηγούμενος  αυτής κ.κ. Διονύσιος 
ανέφερε: «Είναι με ιδιαίτερη χαρά και συγκίνηση που σας καλωσορίζω σήμερα 
σ’ αυτό εδώ το χώρο που για πολλούς επισκέπτες αποτελεί ένα παραδεισένιο 
τοπίο. Αναφέρω απλώς  μερικά από τα σχόλια και τις εντυπώσεις επισκεπτών 
της Μονής, που απέστειλαν στο Trip Advisor, το οποίο, με τη σειρά του, 
απέστειλε στη Μονή Τιμητική Διάκριση για το έτος 2014, με βαθμολογία 
τεσσεράμισι στα πέντε. 

«Παντού ησυχία εκτός από τους ήχους των πουλιών», «πραγματικά 
μαγικό», «πραγματικά λάτρεψα την ηρεμία του χώρου», «η θέα και τα 
λουλούδια προσφέρουν ηρεμία», «πολύ ήσυχο και πανέμορφο μοναστήρι», 
«υπέροχο περιβάλλον με πολύ πράσινο», «ωραίο μέρος όπως τον Παράδεισο», 
«η θέα είναι καταπληκτική», «στην ησυχία και ηρεμία ακούς μόνο τα πουλιά 
να τιτιβίζουν», «παντού γλάστρες με λουλούδια και φυτά και το σιντριβάνι 
στο μέσον», «υπέροχη όαση ηρεμίας». 

Όπως είναι γνωστό, η περιοχή γύρω από τη Μονή, μετά από δική 
μου πρόταση, έχει ενταχθεί από το 2004 στα ευρωπαϊκά προγράμματα 
ΦΥΣΗ και ΖΩΗ για τη δημιουργία δρυοδάσους. Φιλοδοξία μας είναι να το 
καταστήσουμε ένα από τα μεγαλύτερα δρυοδάση στην ανατολική Μεσόγειο. 

Στα έξι τετραγωνικά χιλιόμετρα γης που βρίσκεται γύρω από τη Μονή 
υπάρχουν περίπου εκατό πενήντα αιωνόβιοι δρύες, ηλικίας από εκατό μέχρι 
τετρακοσίων πενήντα ετών. Εδώ πρέπει να σημειώσω ότι, μετά από έρευνες 
ειδικών, στους κορμούς και στις κουφάλες των γέρικων αυτών δένδρων, 
παραχειμάζουν, μεταξύ των άλλων και πάρα πολλά είδη ωφέλιμων εντόμων. 
Εκτός από τους δρύες υπάρχουν αιωνόβια πεύκα, κυπαρίσσια, περνιές, 
τρεμιθιές, αντρουκλιές, μοσφιλιές και άλλα. Όλα αυτά, μαζί με την πλούσια 
βλάστηση, δημιουργούν ένα βιότοπο που ελκύει τόσο τα ζώα όσο και τα 
πτηνά». 
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Ο Πρόεδρος του Συμβουλίου του Πτηνολογικού Συνδέσμου Κύπρου 
κ. Μελής Χαραλαμπίδης στο χαιρετισμό του είπε και τα εξής: «Η Κύπρος 
ως νησί στο σταυροδρόμι τριών ηπείρων έχει πλούσια βιοποικιλότητα και 
πάνω από τετρακόσια είδη πουλιών έχουν καταγραφεί εδώ. Πολλά από αυτά 
είναι μεταναστευτικά είδη, δηλαδή περνούν από το νησί την Άνοιξη και το 
Φθινόπωρο,  ενώ κάποια φωλιάζουν αλλά δεν μένουν στην Κύπρο ολόχρονα. 
Υπολογίζεται ότι μέχρι και διακόσια πενήντα εκατομμύρια πουλιά περνούν 
κάθε χρόνο από το νησί μας στις δύο αποδημίες, το Φθινόπωρο και την 
Άνοιξη. 

Τα πουλιά είναι από τους καλύτερα μελετημένους οργανισμούς στη 
γη, και είναι κοινώς αποδεκτό ότι αποτελούν έναν πολύ καλό δείκτη 
βιοποικιλότητας και αειφόρου διαχείρισης των φυσικών πόρων. Όταν 
μειώνονται αυτό είναι κακό σημάδι για όλους μας.

Ο Πτηνολογικός Σύνδεσμος, με τη συνεχή στήριξη του Επίτιμού μας 
Προέδρου κ. Τάσσου Λεβέντη, είναι μια από τις μεγαλύτερες περιβαλλοντικές 
οργανώσεις της Κύπρου και έχει στόχο την προστασία των πουλιών, των 
βιοτόπων τους και της βιοποικιλότητας της Κύπρου γενικότερα. Το όραμά 
μας είναι: Ένα νησί με υγιή οικοσυστήματα, πλούσιο σε βιοποικιλότητα, όπου 
οι άνθρωποι διαφυλάττουν ενεργά τη φύση για ένα βιώσιμο μέλλον. Είναι 
καθήκον όλων να προστατεύσουμε και να διατηρήσουμε την ομορφιά του 
νησιού μας και ποτέ δεν πρέπει να επαναπαυόμαστε».

Ακολούθησε ο χαιρετισμός του προέδρου του Φιλοδασικού Συνδέσμου κ. 
Τάκη Τσιντίδη, ο οποίος ανέφερε: «Κάθε τόπος έχει τη δική του βιοποικιλότητα. 
Έτσι και η Κύπρος προικίστηκε με φυσικό πλούτο που δεν έχει τίποτε να 
ζηλέψει από άλλες χώρες της περιοχής. Ο νησιώτικος χαρακτήρας της, που 
έχει ως αποτέλεσμα τη διαρκή απομόνωσή της από άλλα οικοσυστήματα, 
καθιστούν δύσκολη την ανταλλαγή γενετικών στοιχείων μεταξύ συγγενών 
οργανισμών και ειδών γειτονικών περιοχών. Αυτό, μαζί με την ποικιλία 
των βιοτόπων που δημιουργούνται από τη θαυμαστή διαφοροποίηση των 
γεωλογικών συνθηκών, του κλίματος και του υψομέτρου, δημιούργησαν ένα 
μεγάλο βαθμό ενδημισμού, τόσο στα φυτά όσο και στα πουλιά, αλλά και σε 
άλλες ομάδες οργανισμών όπως τα ερπετά και τα έντομα. 

Η βιοποικιλότητα αυτή, που απλόχερα δημιούργησε η φύση μέσα σε 
χιλιετίες, βρίσκεται σήμερα σε κίνδυνο, αποκλειστικά λόγω των αλόγιστων 
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ενεργειών του ανθρώπου. Η υπέρμετρη ανάπτυξη, χωρίς την τήρηση βασικών 
αρχών ορθολογικής πολιτικής, ο κατακερματισμός των βιοτόπων, η κλιματική 
αλλαγή που είναι το αποτέλεσμα της υπερκατανάλωσης που έχει κυριαρχήσει 
στο σύγχρονο άνθρωπο και η απερήμωση, είναι μερικοί από τους κύριους 
παράγοντες που απειλούν τη βιοποικιλότητα. 

Από την άλλη, υπάρχουν οι άνθρωποι και οι φορείς που προστατεύουν 
τα στοιχεία της βιοποικιλότητας ή που εκφράζουν την αγάπη τους μέσα από 
άλλες δραστηριότητες, όπως είναι οι δημιουργίες της τέχνης.

Οι καλλιτέχνες που έχουν ως αντικείμενο τα φυτά ή τα πουλιά, δεν 
μπορεί παρά να διαπνέονται από μια βαθιά αγάπη για το αντικείμενο της 
τέχνης τους. Αυτό τεκμαίρεται και από την επιθυμία τους να απεικονίσουν 
πουλιά ή φυτά καθώς και από τη βαθιά γνώση των λεπτομερειών της μορφής 
τους, η οποία γνώση είναι αναγκαία για σωστή απεικόνιση».
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Στο χαιρετισμό του ο Διευθυντής του Ιδρύματος «Αναστάσιος Γ. 
Λεβέντης» κ. Χαράλαμπος Μπακιρτζής, αφού ευχαρίστησε από μέρους του 
προέδρου του Ιδρύματος κ. Α. Π. Λεβέντη τους διοργανωτές της εκδήλωσης 
και τους μετέχοντες σε αυτή, αναφέρθηκε στον τρόπο με τον οποίο τα πουλιά 
απεικονίζονται στα ψηφιδωτά δάπεδα και στα μεσαιωνικά εμφυαλωμένα 
αγγεία. Υποστήριξε ότι οι στάσεις των απεικονιζόμενων πουλιών είναι πολύ 
κοντά στις φυσικές και ότι σε αυτές προστίθενται ανθρώπινα συναισθήματα, 
με τα οποία αποβάλλεται ο υπερκόσμιος φόβος που προκαλούσαν τα 
ανθρωπόμορφα πουλιά της αρχαίας Ελληνικής μυθολογίας.

Στη συνέχεια έγιναν από τον Επίσκοπο Χύτρων κ.κ. Λεόντιο τα 
εγκαίνια Φωτογραφικής Έκθεσης με θέμα «Πουλιά στα δάση της Κύπρου» 
που διοργανωσαν το Λεβέντειο Δημοτικό Μουσείο Λευκωσίας και ο 
Πτηνολογικός Σύνδεσμος Κύπρου. Στο χαιρετισμό του ο Επίσκοπος Χύτρων 
κ.κ. Λεόντιος υπογράμμισε τα εξής: «Το γεγονός ότι στην Αγία Γραφή 
υπάρχουν περίπου τριακόσιες αναφορές σε πουλιά και κατονομάζονται 
περίπου τριάντα διαφορετικά είδη καταδεικνύει, αφενός, το ενδιαφέρον και τη 
μέριμνα του Θεού για τα υπέροχα αυτά δημιουργήματά του, «Ἐμβλέψατε εἰς 
τὰ πετεινὰ τοῦ οὐρανοῦ, ὅτι οὐ σπείρουσιν οὐδὲ θερίζουσιν οὐδὲ συνάγουσιν 
εἰς ἀποθήκας καὶ ὁ πατὴρ ὑμῶν ὁ οὐράνιος τρέφει αὐτὰ» (Ματθ. 6:26) και, 
αφετέρου, την αγαπητική σχέση που πρέπει να έχουμε εμείς με αυτά και την 
προστασία που πρέπει να τους παρέχουμε.  Ο Θεός έπλασε τον άνθρωπο και 
τον έβαλε μέσα στον παράδεισο για «να εργάζεται και να τον φυλάττει».

Η αξία αυτή των πουλιών, ωστόσο,  περιφρονείται στις μέρες μας από τον 
κοσμικό με την κακή έννοια άνθρωπο, τον άνθρωπο τον αποστασιοποιημένο 
από τον Θεό και υποδουλωμένο στην ύλη.  Πολλές φορές μάλιστα αυτή η 
αξία όχι μόνο παραγνωρίζεται αλλά και τα ίδια τα πουλιά βασανίζονται και 
δολοφονούνται. 

Είναι, λοιπόν, σημαντικό να επανεύρουμε και πάλι την αληθινή σχέση 
μας με τα πουλιά, τα ζώα και τα φυτά καθώς και με όλη την κτίση. 

Αγαπητοί μου, όλα γύρω μας αποτελούν σταλαγματιές της αγάπης τού 
Θεού. Πίσω από την κάθε φωτογραφία, που θα θαυμάσουμε σε λίγο, κρύβεται 
το κάλλος και το μεγαλείο ενός πραγματικού πουλιού. Και πίσω από αυτό 
το κάλλος και αυτό το μεγαλείο, πίσω από αυτά τα καλλικέλαδα πουλιά, 
σίγουρα υπάρχει η πανσοφία τού ζώντος Θεού». 
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Την έκθεση παρουσίασαν η Διευθύντρια του Λεβέντειου Δημοτικού 
Μουσείου Λευκωσίας κ. Δήμητρα Παπανικόλα-Μπακιρτζή και ο πρόεδρος 
του Πτηνολογικού Συνδέσμου Κύπρου κ. Μελής Χαραλαμπίδης.

Στη συνέχεια ακολούθησε εμπεριστατωμένη ομιλία του κ. Βάσου 
Καραγιώργη με θέμα «Πουλιά και δένδρα στην αρχαία κυπριακή κεραμική και 
αγγειογραφία». Σύμφωνα με τον κ. Καραγιώργη «ο Κύπριος αγγειογράφος 
από των αρχαιοτάτων χρόνων εμπνέεται από το φυσικό περιβάλλον, τον 
κόσμο των πουλιών, των ζώων, των δέντρων. Με ενδιαφέρον παρακολουθεί 
κανείς τα θέματα αυτά να εξελίσσονται στις τεχνοτροπικές διακυμάνσεις 
της αρχαίας κυπριακής τέχνης. Η μορφή του πουλιού εμφανίζεται στην 
Κύπρο γύρω στο 3000 π.Χ., σε πτηνόμορφο αγγείο που βρέθηκε σε τάφο στη 
Σουσκιού. Κρατήρας από τη Δεκέλεια είναι διακοσμημένος με πουλιά πάνω σε 
κλάδους δένδρων και χρονολογείται γύρο στο 1400 π.Χ. Ανατολική επίδραση 
παρουσιάζεται σε μυκηναϊκό κρατήρα από την Έγκωμη, όπου παρουσιάζεται 
το τεράστιο μυθικό πουλί Ενζού. Τα πουλιά αποτελούν δημοφιλέστατο μοτίβο 
της κυπριακής αγγειογραφίας της Γεωμετρικής και Αρχαϊκής περιόδου. Συχνά 
βλέπουμε παραστάσεις πιστών που μεταβαίνουν στο ιερό να αφιερώσουν ένα 
περιστέρι στη θεά Αφροδίτη. Σε ομάδα αμφορέων παρουσιάζονται γυναίκες 
σε ιερούς κήπους. Τα δέντρα είναι στολισμένα. Υπερισχύουν τα άνθη και οι 
λωτοί. Η χουρμαδιά είναι προσφιλές μοτίβο. Συχνά τα δέντρα παριστάνονται 
με αίγες ή ταύρους. Παριστάνονται επίσης σκηνές με κυνήγι πουλιών με 
ξόβεργες».

Την όλη εκδήλωση έκλεισε ως ακολούθως ο Διευθυντής του Ιδρύματος 
«Αναστάσιος Γ. Λεβέντης» κ. Χαραλάμπος Μπακιρτζής: «Θεοφιλέστατοι, Ἅγιε 
Ἡγούμενε, ἀγαπητοὶ φίλοι. Σὲ περίοδο κρίσης οἰκονομικῆς καὶ κοινωνικῆς 
ἀνασφάλειας, ἠθικῆς ἀναταραχῆς καὶ περιβαλλοντικῆς  ἀταξίας ἡ ἀλήθεια τῆς 
Φύσης ἔρχεται, ὅπως πάντοτε, νὰ ἀναπαύσει τὸν κλυδωνιζόμενο ἄνθρωπο 
τοῦ σήμερα. Ἡ ὁμιλία τοῦ κ. Βάσου Καραγιώργη ‘Πουλιὰ καὶ δένδρα στὴν 
ἀρχαία κυπριακὴ κεραμικὴ καὶ ἀγγειογραφία’ ἔδειξε ὅτι ἡ ἀγαπητικὴ σχέση 
τοῦ ἀνθρώπου μὲ τὴ Φύση δὲν εἶναι σημερινὸ φαινόμενο ἀλλὰ ἀνάγεται 
στὴν ἀρχαιότητα. Ἡ φωτογραφικὴ ἔκθεση τῶν πουλιῶν τοῦ δάσους στὴ 
στοὰ τοῦ μοναστηριοῦ, εἰκόνα τοῦ φυσικοῦ περιβάλλοντός του, χαροποιεῖ 
καὶ διακονοῦντας καὶ διακονουμένους. Οἱ διοργανωτὲς τῆς ἐκδήλωσης 
αἰσθάνονται ὑπερήφανοι για τὴν πραγματοποίηση τῆς σημερινῆς ἐκδήλωσης 
καὶ ἐλπίζουν ὅτι δὲν εἶναι μόνον τὸ κοινό της ἀλλὰ τὸ εὐρύτερο κοινὸ ποὺ 
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εὐαισθητοποιεῖται καὶ κυρίως ἡ νεολαία μὲ παρόμοιες ἐκδηλώσεις. Γι’ αὐτὸ 
καὶ ἡ ἐκδήλωσή μας σήμερα ἀγκαλιάστηκε μὲ ζέση ἀπὸ τὴν Ἐκκλησία, ὅπως 
διαπιστώσαμε σήμερα ἀπὸ τοὺς ἔξοχους καὶ περιεκτικοὺς χαιρετισμοὺς τοῦ 
θεοφιλεστάτου χωροεπισκόπου Ἀρσινόης κ. Νεκτάριου, τοῦ θεοφιλεστάτου 
Ἐπισκόπου Χύτρων κ. Λεοντίου καὶ τοῦ  Ἡγουμένου κ. Διονυσίου.

Εὐχαριστῶ τοὺς διοργανωτὲς τῆς ἐκδήλωσης, στὸ πρόσωπο τοῦ 
κ. Μελῆ Χαραλαμπίδη τὸν Πτηνολογικὸ Σύνδεσμο Κύπρου, στὸ πρόσωπο 
τοῦ κ. Τάκη Τσιντίδη τὸν Φιλοδασικὸ Σύνδεσμο Κύπρου καὶ στὸ πρόσωπο 
τῆς κας Δήμητρας Παπανικόλα Μπακιρτζῆ τὸ Λεβέντειο Δημοτικὸ Μουσεῖο 
Λευκωσίας, τὸν κ. Βάσο Καραγιώργη για τὴν ἐμπεριστατωμένη καὶ μεστὴ 
γνώσης καὶ ἐμπειρίας ὁμιλία, τὸν Ἡγούμενο τῆς Χρυσορρογιατίσσης για τὴ 
φιλικὴ ὑποδοχὴ καὶ τὴ φιλοξενία καὶ ὅλους ἐσᾶς που ἤλθατε σήμερα κοντά 
μας».



ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ. 
Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΟΥ ΟΣΙΟΥ ΛΟΥΚΑ ΤΟΥ ΣΤΕΙΡΙΩΤΗ

ΚΑΙ ΤΟΥ ΕΝ ΠΑΤΜΩι ΓΕΡΟΝΤΟΣ ΑΜΦΙΛΟΧΙΟΥ 
ΜΑΚΡΗ 

ΓΕΩΡΓΙΟΥ Ι. ΣΤΟΥΚΗ, ΦΙΛΟΣΟΦΟΥ, MASTER ΘΕΟΛΟΓΙΑΣ

       

Ο άνθρωπος ως όν πεπερασμένο και με συγκεκριμένα όρια, υπάρχει, 
ζει, αναπτύσσεται και πεθαίνει μέσα σε συγκεκριμένα πλαίσια 
χώρου, χρόνου, σχέσεων. 

Όλα αυτά συνιστούν το περιβάλλον με την ευρύτερη έννοια. Περιβάλλον 
φυσικό, κοινωνικό ή ανθρωπογενές, πνευματικό. 

Στην εποχή μας, έχει καταγραφεί η οξύτερη ανισορροπία και διατάραξη 
στη σχέση του ανθρώπου προς το φυσικό περιβάλλον. Ο άνθρωπος κατέστη 
απειλή για το φυσικό περιβάλλον και κατέστησε το περιβάλλον απειλή για το 
μέλλον της ζωής στη γη. 

Η υπερβολική μόλυνση και η απειλούμενη εξάντληση των φυσικών 
πόρων είναι ένα από τα πιο σοβαρά προβλήματα του αιώνα μας. Η κατάσταση 
αυτή συνιστά το πασίγνωστο πλέον οικολογικό πρόβλημα, το οποίο έχει 
προσλάβει διαστάσεις απειλητικότερες και από το κοινωνικό, γιατί αποτελεί 
απειλή θανάτου όχι μόνο για μας, αλλά και για τις μέλλουσες γενεές και για 
κάθε μορφή ζωής στον πλανήτη μας. 

Η εξήγηση και ερμηνεία που δίνεται συνήθως στο πρόβλημα αυτό είναι 
επιφανειακή ή μονομερώς επιστημονική. 

Ως αιτία του οικολογικού προβλήματος επισημαίνεται η ληστρική 
υπερεκμετάλλευση της φύσης από τον άνθρωπο, η άναρχη υπερπαραγωγή 
και η δίχως όρια υπερκατανάλωση. 

Αν εξετάσουμε το πρόβλημα βαθύτερα, θα καταλήξουμε στο συμπέρασμα 
ότι είναι πρόβλημα ουσιαστικά πνευματικό. 

Η σχέση του ανθρώπου με το φυσικό περιβάλλον και η στάση του 
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απέναντι σ’ αυτό καθορίζεται όχι μόνο από την καλλιέργεια κάθε ανθρώπου 
αλλά κυρίως από την όλη πνευματική του συγκρότηση. 

Ο φυσικός κόσμος για τον άνθρωπο που διαθέτει πνευματικά αισθητήρια 
δεν είναι αποτέλεσμα τυφλής τύχης και συμπτώσεων, αλλά καρπός της 
δημιουργικής αγάπης του παντοδύναμου Θεού. 

Ήδη τα πρώτα μεγαλειώδη κεφάλαια του πρώτου βιβλίου της Αγίας 
Γραφής, της Γενέσεως, αποδεικνύουν αυτή την πραγματικότητα. 

Ο Θεός με τις άκτιστες ενέργειες του δημιούργησε από αγάπη μετά τον 
πνευματικό κόσμο το υλικό σύμπαν.  Η Γένεση μας πληροφορεί ότι ο υλικός 
κόσμος πλάσθηκε  από  τον    Θεό «καλῶς λίαν». Έτσι δημιούργησε και τον 
άνθρωπο «κατ’ εἰκόνα καί καθ’ ὁμοίωσιν» Του και τον κατέστησε κορωνίδα 
και βασιλέα της δημιουργίας. Ο άνθρωπος ορίσθηκε να «ἄρχῃ τῶν ἰχθύων 
τῆς θαλάσσης καί τῶν πετεινῶν τοῦ οὐρανοῦ καί πάντων τῶν ἑρπετῶν τῶν 
ἑρπόντων ἐπί τῆς γῆς »  ( Γεν. Α’,26 ). 

Η θέση που ορίσθηκε ο άνθρωπος είναι θέση βασιλέως αλλά όχι 
τυράννου και δυνάστη, γιατί ο άνθρωπος κατεστάθη ως «πιστός και φρόνιμος 
οἰκονόμος» για να διαχειρίζεται έναν κόσμο που δεν είναι δικός του αλλά του 
Θεού. 

Ο βιβλικός παράδεισος δεν υπονοεί πρωτίστως τον τόπο, αλλά τον 
τρόπο των σχέσεων του ανθρώπου με τον κόσμο. Στον παράδεισο της τρυφής 
ο άνθρωπος έχει τις αρμονικές σχέσεις με το φυσικό περιβάλλον. 

Αποστολή του είναι η εργασία και η φύλαξη του παραδείσου. Το 
πρόβλημα ξεκινά με την πτώση. Η αμαρτία που κατέλυσε τη σχέση κοινωνίας 
και αγάπης του ανθρώπου με τον Θεό, διατάραξε και τη σχέση του ανθρώπου 
με τον συνάνθρωπο και τελικά με τη φύση. Έτσι εξορίστηκε ο άνθρωπος 
από τον παράδεισο. Έπαψε η αρχέγονη αρμονία ανθρώπου και φύσης. Ο 
μεταπτωτικός άνθρωπος ως φορέας της αμαρτίας, βρίσκεται σε κατάσταση 
δυσαρμονίας στα όρια ενός κόσμου, που έγινε εχθρικός και αρνητικός. 

Η εργασία έχασε το δημιουργικό και ελεύθερο περιεχόμενο της 
και μεταβλήθηκε σε μια κοπιαστική και δίχως νόημα αναμέτρηση. Στην 
προσπάθεια αυτή ο άνθρωπος έγινε τύραννος ενός κόσμου, τον οποίο βίωνε 
πλέον ως απειλή και πηγή πόνων, κόπων, και δυστυχίας. 

Γι’ αυτό  ο πεπτωκώς άνθρωπος δεν αγαπά πλέον τη δημιουργία του 
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Θεού. Δεν την φυλάσσει, δε την συντηρεί, αλλά στη μανιώδη προσπάθειά του 
να κυριαρχήσει πάνω της, την καταστρέφει και την μολύνει. 

Εύστοχα ο ιερός Χρυσόστομος παρατηρεί : « Ὁ ψυχήν ἔχων ἁμαρτωλόν, 
τά πάντα ρυπαίνει » . 

Άρα το πρόβλημα είναι πρωτίστως πνευματικό. Εκεί πρέπει λοιπόν, να 
αναζητηθεί η λύση του. 

Ο Υιός και Λόγος του Θεού με την ενσάρκωσή  του συμφιλίωσε τον 
άνθρωπο με τον Θεό, αλλά και με όλη την κτίση.   

Ο Θεός προσέλαβε την ανθρώπινη φύση και με την πρόσληψη αυτή 
την αποκατάστησε στο «ἀρχαῖον κάλλος», δηλαδή την επανέφερε στην 
προπτωτική κατάσταση της παραδείσιας αρμονίας. Έτσι εισέδυσε στην 
υλική φύση, την ανόρθωσε από  την πτώση στην οποία την είχε παρασύρει η 
αμαρτία και η αποστασία του ανθρώπου, την έσωσε και την θέωσε. Ο Χριστός 
εγκαινίασε επί της γης ένα νέο παράδεισο αρμονικών σχέσεων με το φυσικό 
περιβάλλον. 

Η κατάσταση των αρμονικών σχέσεων του ανθρώπου με τη φύση 
επεκτείνεται και σ’ όλους εκείνους οι οποίοι δια της πίστεως είναι κατά χάριν 
ενωμένοι με τον Χριστό. 

Γι΄ αυτό και στους αγίους, οι οποίοι προγεύονται τον παράδεισο και 
ζουν και πολιτεύονται ως πολίτες της βασιλείας του Ουρανού, το οικολογικό 
πρόβλημα αποτελεί θέμα μιας αγαπητικής σχέσης με αυτό. 

Είναι άκρως συγκινητική και αξιάγαστη η σχέση των αγίων της Εκκλησίας 
μας με τα ζώα και αυτά ακόμη τα άγρια θηρία. 

Χαρακτηριστικό παράδειγμα αποτελεί ο όσιος Λουκάς ο Στειριώτης (896-
953 μ.Χ.). Η σχέση που ο όσιος Λουκάς ανέπτυξε με το φυσικό περιβάλλον 
υπήρξε έντονα αγαπητική, όπως αυτή αποκαλύπτεται από τον βίο του. 
Πολλές αναφορές καταδεικνύουν μία γενικότερη σχέση του Αγίου σε σχέση 
με το περιβάλλον ως δημιούργημα της αγάπης του Θεού, στάση η οποία 
παρέμεινε σταθερή και αταλάντευτη καθ΄ όλη τη διάρκεια της ζωής του. 

Ο ίδιος ο Όσιος εξανθρώπιζε το φυσικό περιβάλλον στο οποίο 
κατέφευγε, με την προσωπική του εργασία, καθαρίζοντας και καλλωπίζοντας, 
φυτεύοντας λαχανικά και ποικίλα φυτά, φροντίζοντας για την αξιοποίηση 
των πηγών ύδατος.
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Είχε βαθειά τη συνείδηση ότι και τα ζώα αποτελούν μέρος της 
δημιουργίας του Θεού, που τα έθεσε στην υπηρεσία του ανθρώπου, καθώς ο 
ίδιος αποτελεί την κορωνίδα της κτίσεως, στην προοπτική δε της θέωσής του 
καλείται να βιώσει την προπτωτική διάσταση της ζωής με όλα τα πλάσματα.  
Διαβάζουμε στον βίο του πως ο όσιος Λουκάς δεν ευεργετούσε μόνο τους 
ανθρώπους αλλά και τα κτήνη και τα πετεινά  και τα ερπετά.  

Πολλές φορές ο όσιος μεριμνούσε για να εξασφαλίσει την καθημερινή 
τροφή και στα σπουργίτια του αγρού. 

Σε κάποια περίπτωση ο όσιος αγανακτισμένος με ένα ελάφι που του 
κατέστρεφε το λαχανόκηπο, το ακινητοποίησε θαυματουργικά. Κάποιοι 
κυνηγοί εκμεταλλεύτηκαν το γεγονός για να το πλήξουν και να το σύρουν 
στη σφαγή σαν εύκολη λεία. Αυτό δεν φάνηκε σωστό στη σπλαχνική καρδιά 
του αγίου, ο οποίος και το ελάφι ελευθέρωσε και τους κυνηγούς επέπληξε για 
τη σκληροκαρδία τους. 

Οι μοναχοί της μονής του Οσίου Λουκά, κληρονόμοι και θεματοφύλακες 
της πνευματικής Του κληρονομιάς, πάντοτε έδειχναν σεβασμό προς το 
φυσικό περιβάλλον, ασκούσαν την εργασία στη φύση, επιδιδόμενοι σε 
πολλαπλές καλλιέργειες. Μέχρι σήμερα υπάρχει ο αμυγδαλεώνας της Μονής, 
το ανθισμένο θέαμα του οποίου γεμίζει κάθε άνοιξη με ελπίδα την ψυχή 
όλων μας. Εξ’ ίσου φημισμένος ήταν ο Αηλουκαΐτικος ελαιώνας με τα 7.500 
ελαιόδενδρα στην περιοχή του Μεδεώνα. 

Παράλληλο παράδειγμα προς μίμηση αποτελεί και ο μακαριστός Γέρων 
Αμφιλόχιος Μακρής της Πάτμου. Η αγάπη του προς τη φύση και το πράσινο 
ήταν αξιοθαύμαστη. Αυτός πρασίνισε τη νήσο τής Αποκαλύψεως, την 
πάντοτε θελκτική  και ονειρική Πάτμο.  Οι ευκάλυπτοι που είναι φυτεμένοι 
από το λιμάνι μέχρι το σπήλαιο τής Αποκαλύψεως είναι έργο δικό του. Ο 
δε μακαριστός Αρχιμανδρίτης Παύλος Νικηταράς, πνευματικό τέκνο  του 
γέροντος Αμφιλοχίου, μάς αναφέρει στο βιβλίο του που έγραψε γι’ Αυτόν 
ότι στους προσερχόμενους για εξομολόγηση συνήθως έθετε ως επιτίμιο, 
αναλόγως των αμαρτιών τους, να φυτεύουν πέντε, δέκα, δεκαπέντε δέντρα 
και καθώς τα σκαλίζουν να φροντίζουν να  καλλιεργούν εσωτερικά   και την 
ψυχή τους. Και καθώς ξεριζώνουν τα ζιζάνια από τα δέντρα να φροντίζουν 
να ξεριζώνουν και από τις ψυχές τους τις αδυναμίες και τα ελαττώματά τους. 
Μέσω αυτού τού υπέροχου τρόπου επιτύγχανε τη μετάνοια του ανθρώπου 
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και την καλλιέργεια τής ψυχής του. 

Επομένως η σχέση των αγίων μας με τη φύση είναι σχέση μετάνοιας και 
ταυτόχρονα αγαπητική, δυναμική και αμφίδρομη!

Η γνήσια χριστιανική στάση απέναντι στα ζώα και σ’ όλα τα όντα του 
φυσικού περιβάλλοντος συνάγεται από τον ορισμό της «ἐλεήμονος καρδίας» 
που δίνει στους  Ασκητικούς Λόγους του, ο άγιος  Ισαάκ ο Σύρος: «Ελεήμων 
καρδία είναι εκείνη που καίγεται από αγάπη προς όλη την κτίση και από τα 
μάτια τρέχουν δάκρυα, γιατί δεν μπορεί να βλέπει την παραμικρή βλάβη να 
γίνεται στην κτίση». 

Η μέριμνα της Εκκλησίας για το φυσικό περιβάλλον και μάλιστα για 
τα ζώα φανερώνεται από την ύπαρξη ειδικών ευχών για τα παραγωγικά 
ζώα, τα μελίσσια, τις ποιμενικές και αγροτικές εργασίες καθώς και από την 
αναγνώριση ορισμένων αγίων ως προστατών των ζώων όπως ο Άγιος Βλάσιος 
ή ο Άγιος Μάμας, ο Άγιος Μόδεστος. 

Η  Αγία Γραφή, η πατερική γραμματεία, η ιερή υμνογραφία βρίθουν από 
αναφορές στο φυσικό περιβάλλον. 

Με όλα αυτά η Εκκλησία παιδαγωγεί τους πιστούς και τους 
ευαισθητοποιεί, ώστε να σέβονται και να αγαπούν το περιβάλλον ως ύψιστο 
δώρο της θείας Πρόνοιας και αγαθότητας. 

Στις μέρες μας η Εκκλησία αναλαμβάνει ενεργό δράση για την αφύπνιση 
των συνειδήσεων που εφησυχάζουν. Συγκεκριμένα την 6η Ιουνίου  του 1989 
η Ιερά Σύνοδος του Οικουμενικού Πατριαρχείου όρισε τη 1η Σεπτεμβρίου, 
πρώτη ημέρα της Ινδίκτου, δηλαδή του εκκλησιαστικού έτους, να είναι ημέρα 
προσευχών υπέρ της σωτηρίας του περιβάλλοντος. 

Σύμφωνα με όλα αυτά ο Ορθόδοξος Χριστιανός νομιμοποιείται να 
συμμετέχει σε κάθε καλοπροαίρετη προσπάθεια και κινητοποίηση για 
τη σωτηρία και προστασία του φυσικού περιβάλλοντος. Πρέπει όμως να 
προσέξουμε μια ιλαροτραγική αντίφαση που παρατηρείται. Δεν νοείται 
από τη μία να βάζουμε την υπογραφή μας σε εκκλήσεις ή να διαδηλώνουμε 
θορυβωδώς για το περιβάλλον, τη ρύπανση και την οικολογική κρίση και από 
την άλλη στην καθημερινή μας ζωή να ρυπαίνουμε τις ακτές με τα σκουπίδια 
μας. Να προξενούμε καταστροφικές φωτιές με τα αποτσίγαρα στα δάση που 
εναπέμειναν, να δηλητηριάζουμε το έδαφος και τα νερά των λιμνών, ποταμών 



572 Γ Ε Ω Ρ Γ Ι Ο Υ  Ι .  Σ Τ Ο Υ Κ Η :  Ε Κ Κ Λ Η Σ Ι Α  Κ Α Ι  Φ Υ Σ Ι Κ Ο  Π Ε Ρ Ι Β ΑΛΛ Ο Ν

και πηγών με την κατάχρηση φυτοφαρμάκων στις αγροτικές καλλιέργειες. 
Να ασχημίζουμε μαγευτικά και θελκτικά τοπία της πατρίδας μας με τόνους 
σκουπιδιών ή αυθαίρετες οικοδομικές επεμβάσεις. 

Όλα αυτά τα θλιβερά συμπτώματα δεν φανερώνουν ότι ως κοινωνία 
νεοελλήνων αποχρωματισθήκαμε;  Η ορθόδοξη πίστη παλαιότερα δίδασκε 
τους απλούς ανθρώπους να σέβονται τη δημιουργία, να μην την  βεβηλώνουν 
και να μην την βιάζουν βάναυσα. 

Η φύση, δυστυχώς, έχασε την ιερότητα της ως δημιούργημα και δώρο 
του Θεού. Γι’ αυτό το πρόβλημα της σχέσης του ανθρώπου με το φυσικό 
περιβάλλον είναι πρόβλημα  πρωτίστως πνευματικό, όπως προαναφέραμε. 

Για την επίλυση του επιβάλλεται όχι μόνον  αφύπνιση, αλλά μετάνοια. 
Αλλαγή νου, αλλαγή φρονήματος και στάσης ζωής. Να ξαναδούμε τον κόσμο 
με μάτια πνευματικά και να τον αξιολογήσουμε με νουν Χριστού. Με τέτοιο 
πνεύμα ο άνθρωπος αισθάνεται μέσα στον κόσμο ότι βρίσκεται μέσα στη 
δημιουργική αγάπη του Θεού. Νιώθει την υποχρέωση να ανταποκριθεί στην 
αγάπη αυτή, να πάρει στοιχεία του υλικού κόσμου και να τα προσκομίσει 
στον Θεό.   

Η αναγωγή από τον άνθρωπο του κόσμου στον Θεό, έχει ως αποτέλεσμα 
να πάρει ο άνθρωπος τον κόσμο από τα χέρια του Θεού ευλογημένο και 
καθαγιασμένο. Αυτή είναι η ευχαριστιακή χρήση του κόσμου σύμφωνα με την 
πατερική θεολογία. 

Άλλωστε τούτο συμβαίνει σε κάθε θεία Λειτουργία. Το ψωμί και το κρασί, 
στοιχεία αντιπροσωπευτικά του υλικού κόσμου, προσάγονται ευχαριστιακά 
στον Θεό και μετά τον καθαγιασμό τους, προσφέρονται και πάλι στον 
άνθρωπο ως Σώμα και Αίμα Χριστού για να πραγματωθεί η Θεία Κοινωνία 
και να δοθεί στον καθένα μας η πρόγευση του κόσμου, που εσχατολογικά θα 
μεταμορφωθεί εν Χριστώ.  

Κ  



  

 

Η ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΤΩΝ ΦΥΤΩΝ,
Ο  ΠΡΟΟΡΙΣΜΟΣ ΤΟΥΣ

ΚΑΙ Η ΠΑΡΟΥΣΙΑ ΤΟΥΣ ΣΤΗ ΛΑΤΡΕΙΑ 
ΤΗΣ ΟΡΘΟΔΟΞΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ

ΔΡΟΣ ΑΝΔΡΕΑ ΧΑΤΖΗΧΑΜΠΗ, ΒΙΟΛΟΓΟΥ - ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΛΟΓΟΥ

«Καὶ εἶπεν ὁ Θεός· βλαστησάτω ἡ γῆ βοτάνην χόρτου, σπεῖρον σπέρμα 
κατὰ γένος, καὶ ξύλον κάρπιμον ποιοῦν καρπὸν κατὰ γένος, οὗ τὸ σπέρμα 
αὐτοῦ ἐν αὐτῷ κατὰ γένος ἐπὶ τῆς γῆς» (Γενέσ. α΄11).

Με αυτούς του θείους λόγους ο Δημιουργός Θεός, την τρίτη ημέρα 
της Δημιουργίας, μετά τη συγκέντρωση των υδάτων, τον σχηματισμό 
των θαλασσών και την εμφάνιση της ξηράς, δημιούργησε τα φυτά και εν 
γένει το φυτικό βασίλειο. Και αμέσως οι κορυφές των ορέων γέμισαν από 
δέντρα, τα λιβάδια φιλοτεχνήθηκαν με πάμπολλα χρωματιστά άνθη και 
πρόβαλαν «κήποι χρωματιστοί, μυριστικοί ροδώνες»1, οι όχθες των ποταμών 
καλλωπίστηκαν με αναρίθμητα γένη και είδη φυτών, μικρών μετά μεγάλων. 
Αυτή η τάξη, η ομορφιά και η ευκοσμία της κτίσεως, η συμπάθεια και 
η σύμπνοια των δημιουργημάτων του Θεού είναι η μουσική της δοξολογικής 
γιορτής του σύμπαντος.2 Αυτής της ουράνιας μουσικής συμφωνίας, αυτής 
της κοινής χοροστασίας της κτίσεως, συνθέτης και χοροστάτης είναι 
ο Δημιουργός.3 Όποιος μπορεί να ακούει τον ύμνο της κτίσεως προς τον 
Τριαδικό Θεό δεν βρίσκεται μόνο τοποθετημένος σωστά στα πλαίσια της 
φυσικής αποκαλύψεως, αλλά έχει πραγματοποιήσει και προόδους στα 
πνευματικά στάδια της τελειώσεως.4

1  Ανδρέας Χατζηχαμπής, 2014, Όνειρα Αμενηνά, Εκδόσεις Γαβριηλίδης, Αθήνα, Ποίημα:    
       Δήμος Ονείρων, σελ. 15.
2  Α. Κεσελόπουλου, 1989, Άνθρωπος και φυσικό περιβάλλον, Εκδόσεις Δόμος, σελ. 34.
3  Ιερομόναχου Γρηγορίου, «Ο κόσμος τόπος λειτουργικός», στη Σύναξη, τεύχος 14, Αθήνα  
       1985, σελ.22.
4  Ν. Ματσούκας, Κόσμος, ἄνθρωπος, κοινωνία κατὰ τὸν Μάξιμο Ὁμολογητὴ, Αθήνα 1980,  
      σελ. 99.
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Ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος στην τρίτη του ομιλία στη Γένεση μάς 
εξηγεί ότι «Το φως που φώτιζε τα πρώτα φυτά που δημιουργήθηκαν ήταν 
διάχυτο. Μόνο αργότερα, όταν τα σύννεφα αραίωσαν ακόμη περισσότερο, 
φάνηκαν στον ουρανό οι φωστήρες, που φέγγουν τα βήματά μας και μάς 
κάνουν να ξεχωρίζουμε μέρα και νύχτα και σημεία και καιρούς και τις μέρες 
και τα χρόνια» (Γεν. α΄ 20)5. Το φως εκείνο, μάς αναφέρει ο Άγιος Γρηγόριος 
ο Θεολόγος, το έκαμε «οὐκ οργανικόν, οὐδὲ ἡλιακόν, ἀλλ’ ἀσώματον και 
ἀνήλιον».6 Επιπλέον, ο Άγιος Αμβρόσιος, Επίσκοπος Μεδιολάνων, μάς εξηγεί 
ότι η αναφορά αυτή γίνεται για να μη θεωρούν οι άνθρωποι ότι ο ήλιος είναι 
ο δημιουργός αυτών που γεννώνται. Του Θεού η αγαθότητα αναπαύει τη γη, 
του Θεού η εύνοια κάνει να εμφανίζονται οι καρποί.7

Αλήθεια όμως, πόσα είδη φυτών υπάρχουν σήμερα στον πλανήτη μας; 
Το 1758 ο Κάρολος Λινναίος, στο έργο του Systema Naturae, είχε καταγράψει 
και κατατάξει γύρω στα 12,000 είδη φυτών και ζώων, από τα οποία οι 7,000 
περίπου ήταν φυτά. Η γνώση που έχουμε ακόμα και σήμερα για τον αριθμό 
των ειδών είναι ατελής. Αυτό, γιατί υπάρχουν είδη τα οποία είναι λιγότερο 
εντυπωσιακά, είδη που είναι λιγότερο ευδιάκριτα, αλλά και περιοχές του 
πλανήτη που ακόμα δεν έχουν εξερευνηθεί ικανοποιητικά. Μέχρι τώρα έχουν 
περιγραφεί 1,5 εκατομμύρια είδη στον πλανήτη μας και από αυτά οι 248,500 
ανήκουν στο βασίλειο των φυτών (Wilson, 1992).8 Ποιο σύγχρονες έρευνες 
ανεβάζουν τον αριθμό τους σε περίπου 250,000 (π.χ. Mabberley, 1997)9 άλλες 
μεταξύ 300,000–320,000 (Prance et al., 2000)10 ή ακόμα και πάνω από 400,000 
(Govaerts, 200111 . Bramwell, 200212). Οι επιστήμονες της παγκόσμιας 
βιοποικιλότητας υποστηρίζουν ότι άλλες 50,000 περίπου φυτά, που υπάρχουν 

5  Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος, Ομιλία εις την Γένεση P.G. 53, 33-34 ή ΑΑΠ 41, 128
6  Γρ. Θεολόγου, Λόγος ΜΔ΄, Εις την Καινήν Κυριακήν, 3, 4, ΕΠΕ5, 220.
7 Αγίου Αμβροσίου Επισκόπου Μεδιολάνων, 1998, Εξαήμερον, Εκδ. Νεκτάριος 
 Παναγόπουλος, σελ.94.
8 Wilson E. O. 1992. The diversity of life. Harvard University Press, Cambridge, 
 Massachusetts. 424 pp
9  Mabberley, D. J. 1997. The Plant-Book: A Portable Dictionary of the Vascular Plants, ed. 2. 
 Cambridge Univ. Press, Cambridge.
10  Prance, G. T., Beentje, H., Dransfield, H. & Johns, R. 2000. The tropical flora remains 
 undercollected. Ann. Missouri Bot. Gard. 87: 67–71.
11  Govaerts, R. 2003. How many species of seed plants are there? —a response.
 Taxon 52: 583–584.
12  Bramwell, D. 2002. How many plant species are there? Plant Talk 28: 32–34.
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στον πλανήτη μας, ακόμα δεν έχουν ανακαλυφθεί. Ποιος είναι όμως ο σκοπός 
και ο προορισμός των φυτών;

ΣΚΟΠΟΣ ΚΑΙ ΠΡΟΟΡΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΦΥΤΩΝ

Σύμφωνα με τον Μέγα Βασίλειο «Τίποτε δεν υπάρχει χωρίς αιτία. 
τίποτε το τυχαίον. όλα έχουν κάποια σοφία μυστική και ανέκφραστη.13 
Τα φυτά, έχουν ασφαλώς την οικολογική σημασία τους, ως οι παραγωγοί 
των οικοσυστημάτων, εκείνοι δηλαδή οι ζωντανοί οργανισμοί οι οποίοι 
έχουν τη μοναδική ικανότητα να μετασχηματίζουν το νερό και το διοξείδιο 
του άνθρακα, με τη βοήθεια του φωτός και της χλωροφύλλης, σε οργανικές 
ουσίες. Είναι η βάση όλων σχεδόν των τροφικών σχέσεων στα οικοσυστήματα 
και φυσικά και των τροφικών σχέσεων του ανθρώπου. Παρέχουν καταφύγιο 
και ενδιαίτημα για χιλιάδες άλλους ζωντανούς οργανισμούς. Ο Άγιος Ιωάννης 
ο Δαμασκηνός αναφέρει ότι τα φυτά χρησιμεύουν για τροφή, για τέρψη και 
για θεραπεία ασθενειών.14 Ο Μέγας Βασίλειος αναφέρει ότι μερικά φυτά που 
σε εμάς τους ανθρώπους είναι άχρηστα, χρησιμεύουν άλλα ως τροφή για τα 
ζώα και άλλα που είναι «φαρμακερά» για την παραγωγή των φαρμάκων.15 
Σε πόσους άλλους τομείς δεν έχουμε χρήσεις των φυτών: στην ιατρική, στη 
βαφική, στην υφαντική, στην καλαθοπλεκτική και τόσους άλλους.

Πέραν όμως από την οικολογική σημασία τους, τα φυτά, μαζί με όλη την 
υλική δημιουργία, είναι «ψυχῶν λογικῶν διδασκαλεῖον καὶ θεογνωσίας ἐστὶ 
παιδευτήριον», που χειραγωγεί τον νου και τον οδηγεί από τα ορατά και τα 
αισθητά στη θεωρία των αοράτων, όπως λέγει ο Μέγας Βασίλειος.16 Ο Θεός 
δεν περιφρονεί τα δημιουργήματά Του. Τιμά και το πιο μικρό στοιχείο του 
κόσμου.17 Αλήθεια, πώς θα ήταν η κοινωνία και ο πολιτισμός των ανθρώπων, 
αν δεν υπήρχαν οι έννοιες σπέρματα, σπορά, φύτρωση, καρποφορία και 
θερισμός; Ο Άγιος Αμβρόσιος, Επίσκοπος Μεδιολάνων, μάς προτρέπει πως 
αυτής της χλόης πρέπει να είμαστε μιμητές στην καρποφορία.18 Τα φυτά 

13  Μ. Βασιλείου, Εις την Εξαήμερον, Ομιλ. Ε΄, ΕΠΕ 4, 107.
14  Έκδοσις Ακριβής της Ορθοδόξου Πίστεως, Π, Ι΄[ΚΔ΄], PG 94-908 C-D.
15  Μ. Βασιλείου, Εις την Εξαήμερον, Ομιλ. Ε΄, ΕΠΕ 4/ PG 29, 101 B.
16  Μ. Βασιλείου, Εις την Εξαήμερον, Ομιλ. Α΄, ΕΠΕ 4, 42.
17  Α. Κεσελόπουλου, 1989, Άνθρωπος και φυσικό περιβάλλον, Εκδόσεις Δόμος, σελ. 196.
18  Αγίου Αμβροσίου Επισκόπου Μεδιολάνων, 1998, Εξαήμερον, Εκδ. Νεκτάριος 
  Παναγόπουλος, σελ. 94.



576 Δ Ρ Ο Σ  Α Ν Δ Ρ Ε Α  Χ ΑΤ Ζ Η Χ Α Μ Π Η

ανταποκρίνονται στην εντολή του Θεού και καρποφορούν και διασπείρουν 
με πάρα πολλούς τρόπους τα σπέρματά τους κατά το γένος τους. Η γη εκείνο 
το οποίο εδέχθη, το αποδίδει μέχρι και σήμερα τοκισμένο και πολλαπλάσιο. 
Αυτό καλούμαστε κι εμείς οι άνθρωποι να μιμηθούμε. Να φυτρώσουμε μέσα 
στη ψυχή μας τον λόγο του Θεού, να καρποφορήσουμε έργα αγάπης, έργα 
του Θεού και να διασπείρουμε ως άλλοι καλοί σπορείς τον Θείο Λόγο και 
την αγάπη Του. Ὁ σπείρων τὸν λόγον σπείρει. (Μαρκ. δ΄ 14). Χωρίς καρπούς 
κινδυνεύουμε να πάθουμε όπως την άκαρπη συκή που εξηράνθη παραχρήμα. 
(Ματθ. 21/κα΄ 19). 

Ποια είναι αυτή η αγαπητική σχέση που έχει ο Κύριός μας με τα φυτά, 
όταν ο ίδιος παρομοιάζει τον εαυτό του με την άμπελο και τους ανθρώπους, 
τους κατ’ εικόνα και καθ’ ομοίωσιν αυτού πλασθέντες ως τα κλήματα; «Ἐγώ 
εἰμι ἡ ἄμπελος ἡ ἀληθινή, καὶ ὁ πατήρ μου ὁ γεωργός ἐστι» (Ιωαν. 15,1). «Ἐγώ 
εἰμι ἡ ἄμπελος, ὑμεῖς τὰ κλήματα» (Ιωαν. 15,5). Θα παρομοίαζε ποτέ ο Θεός 
τον εαυτό του με κάτι το οποίο είναι υποτιμητικό, με κάτι κατώτερο, με κάτι 
άνευ αξίας; Για τον Θεό τα φυτά και κάθε δημιούργημα φέρουν σύμφυτα και 
αδιάρρηκτα τον Δημιουργικόν Λόγον. Όπως μας τονίζει ο Μέγας Αθανάσιος, 
ο Λόγος του Θεού φωτίζει τα ορατά και τα αόρατα, τα συγκρατεί σφικτά 
και δεν αφήνει τίποτε έξω από τη δύναμή Του, αλλά όλα και δι’ όλων, και το 
καθένα ξεχωριστά και όλα μαζί, τα ζωοποιεί και τα διαφυλάττει.19 Επιπλέον, 
η Υπεραγία Θεοτόκος προσλαμβάνει πάρα πολύ συχνά επίθετα που 
σχετίζονται με φυτά όπως Δένδρον αγλαόκαρπον…, ξύλον ευσκιόφυλλον…, 
το άνθος της αφθαρσίας…, το στέφος της εγκρατείας…, το κλήμα βλαστού 
αμαράντου…, η φύουσα τον φυτουργόν της ζωής ημών. Η φλεγομένη και μη 
καιομένη βάτος, που έφερε μέσα της το πυρ της Θεότητος, τον Χριστό, χωρίς 
να καεί. Το ρόδον το αμάραντον…, το μήλον το εύοσμον…, το ηδύπνοον 
κρίνον…, Ῥάβδος ἐκ τῆς ῥίζης Ἰεσσαὶ, Καὶ ἄνθος ἐξ αὐτῆς Χριστὲ, Ἐκ τῆς 
Παρθένου ἀνεβλάστησας... και τόσα άλλα.

Ο Μέγας Βασίλειος μάς εξηγεί ότι ο άνθρωπος οποιοδήποτε είδος 
ή γένος φυτού και αν εξετάσει, πρέπει να ενθυμείται Εκείνον. Εκείνον που τα 
δημιούργησε. Επιπλέον δε, όταν δούμε ένα φυτό και ένα άνθος να φέρνουμε 
εις το μυαλό μας την ανθρώπινη φύση.20 «Πᾶσα σαρξ ὡς χόρτος, και πᾶσα 
δόξα ἀνθρώπου ὡς ἄνθος χόρτου» (μ΄ 6), όπως ο προφήτης Ησαΐας αναφέρει. 

19  Μ. Αθανασίου, Κατά Ειδώλων, ΕΠΕ1, 206.
20  Μ. Βασιλείου, Εις την Εξαήμερον, Ομιλ. Ε΄, ΕΠΕ 4, 96.
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Δηλαδή, κάθε σάρκα είναι όπως το χόρτο και κάθε ανθρώπινη δόξα ως ένα 
άνθος του φυτού, καλλίμορφο και ευχάριστο μεν, όμως ολιγόχρονο και 
πρόσκαιρο.

Στην Αποκάλυψη γίνεται αναφορά στο δέντρο της ζωής από τους 
καρπούς του οποίου θα τρέφονται οι πιστοί καθώς και οι άνθρωποι των εθνών 
που έζησαν σύμφωνα με τον νόμο της συνειδήσεώς τους (Αποκ. 22:2). Οι μεν 
πρώτοι από τους καρπούς του, οι δεύτεροι δε από τα φύλλα του. Όταν τα 
ιερά κείμενα ομιλούν για καινούργια γη και καινούργιο ουρανό, εννοούν την 
ένδοξη μεταμόρφωση ολόκληρου του κτιστού κόσμου. Όταν στο ιερό εκείνο 
όρος Θαβώρ, κατά τη μεταμόρφωση του Κυρίου, προβλήθηκε κατ’ ελάχιστον 
η καλλονή του μέλλοντος αιώνος, κατά τον Γρηγόριο Παλαμά, λαμπρύνθηκε 
και το σώμα και τα ενδύματα του Ιησού. Υποδεικνύοντας ότι όλη η κτίση 
προορίζεται να μετάσχει στην άκτιστη παραδεισένια δόξα του Χριστού. 
Ολόκληρη η υλική δημιουργία θα μεταμορφωθεί και μαζί με αυτή φυσικά και 
τα φυτά, χωρίς όμως να γνωρίζουμε ποιες θα είναι οι ιδιότητες, οι μορφές 
και οι φύσεις που θα εκλάβουν τα φυτά και η ύλη τους. «Λόγισαι τῆς κτίσεως 
ἁπάσης τὸ μετασχηματισμόν …»21 μάς προτρέπει ο Ιερός Χρυσόστομος. 
Η υλική κτίση στην παρούσα κατάσταση βρίσκεται υπό το κράτος της φθοράς. 
Τότε θα απαλλαγεί από τη φθορά και από όσα εξ αιτίας της υποφέρει, και 
«ἄφθαρτον ἡμῖν ἐπιδείξεται τὴν εὐπρέπειαν». Θα παρουσιασθεί με άφθαρτη 
ομορφιά και μεγαλοπρέπεια. Δεν θα είναι φθαρτή, όπως είναι τώρα, «αλλά 
θα ακολουθήσει την του σώματος ευμορφία του ανθρώπου».22 Ο κόσμος, μαζί 
και τα φυτά, θα γίνει άφθαρτος, αθάνατος, πανένδοξος, λαμπρός, καθώς θα 
αντανακλά την αιώνια δόξα του Θεού στην πανευφρόσυνη βασιλεία του.23 

ΤΑ ΦΥΤΑ ΣΤΗ ΛΑΤΡΕΙΑ ΤΗΣ ΟΡΘΟΔΟΞΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ 

Τα φυτά αποτελούν πολύ σημαντικό στοιχείο στη λατρεία της ορθόδοξης 
εκκλησίας. Κατά τη θεία ευχαριστία χρησιμοποιείται ο άρτος και ο οίνος, 
προϊόντα του σίτου και της αμπέλου αντίστοιχα, τα οποία καθαγιαζόμενα 
μετατρέπονται στο πανάχραντο σώμα, «τὸ ὑπέρ ὑμῶν κλώμενον» και το 
πανάγιον αίμα, «τὸ ὑπὲρ ὑμῶν καὶ πολλῶν ἐκχυνόμενον, εἰς ἄφεσιν ἁμαρτιῶν». 

21  Ιωάννου Χρυσοστόμου, Προς Θεόδωρον εκπεσόντα, ΕΠΕ 28, 796.
22  Ιωάννου Χρυσοστόμου, Εις την προς Ρωμαίους, ομιλ. ΙΔ, Ε, P.G. 60, 530.
23  Αρχιμ. Αστέριου Χατζηνικολάου, 2001, Αρχή και τέλος του κόσμου –
  Κοσμολογία και Αγία Γραφή, Εκδόσεις Αδελφότης Θεολόγων Ο ΣΩΤΗΡ, σελ. 227.
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Επιπλέον, κατά την αρτοκλασία ευλογείται ο σίτος, ο οίνος και το έλαιον. 
Καθαγιάζονται επίσης, στη λατρευτική μας πρακτική, τα σταφύλια και τα 
σύκα, στις εορτές της Αγίας Μαρίνας (17 Ιουλίου), του Προφήτη Ηλία (20 
Ιουλίου) και της Μεταμορφώσεως του Σωτήρος (6 Αυγούστου), αναλόγως 
της εποχής ωριμάσεώς τους σε κάθε τόπο. Πολλές σχετικές Ευχές υπάρχουν 
στα εν χρήσει Ευχολόγια της Εκκλησίας μας (Εὐχὴ εἰς φύτευμα ἀμπελῶνος, 
Εὐχὴ ἐπὶ τρυγής ἀμπέλου, Εὐχὴ εἰς τὸ εὐλογῆσαι τὰ βαΐα, Εὐχὴ ἐπὶ τῶν 
προσφερόντων ἀπαρχὰς ὀπώρας)24. Πολλά φυτά συνήθως αρωματικά και 
με συμβολική αξία, όπως ο βασιλικός, η δάφνη και η μυρτιά, στολίζουν τις 
πόρτες και τις εικόνες των ναών που πανηγυρίζουν, τον επιτάφιο, τις εικόνες 
των Αγίων, ή μοιράζονται την Κυριακή των Βαΐων και το πρωί του Μεγάλου 
Σαββάτου. Αυτά τα φυτά θεωρούνται ευλογημένα και αναδιανέμονται στους 
πιστούς, για να κρατηθούν στα εικονοστάσια των σπιτιών τους. Από αυτά 
τα «σταυρώματα»- ή «σταυρολούλουδα» ή «βάγια» ή «μύρα»- θα κάψουν ως 
θυμίαμα για να «καπνιστούν» σε περιπτώσεις ασθενειών ή σε κρίσιμες στιγμές 
που απειλούν τους ανθρώπους του σπιτιού, αλλά και την οικιακή σοδιά.25 
Ο βασιλικός χρησιμοποιείται και στον αγιασμό του ύδατος και στην 
περίπτωση αυτή γίνεται σύμβολο χαριτωμένης ευλογίας του άνω κόσμου, η 
οποία με τη δύναμη του Σταυρού συντηρεί και καθαγιάζει το ύδωρ.

Η Αγία Εβδομάδα έχει μια ιδιαίτερη σχέση με τα φυτά. Κατά το Σάββατο 
του Λαζάρου τα παιδιά συνηθίζουν να μαζεύουν τους Λαζάρους δηλαδή 
κίτρινες μαργαρίτες του είδους Chrysanthemum coronarium. Την Κυριακή 
των Βαΐων οι εκκλησίες στολίζονται με βάγια, δηλαδή κλάδους Φοινικιάς 
και κατά την περιφορά γύρω από τον εκάστοτε ιερό ναό οι πιστοί πετάνε 
φύλλα ελιάς. Η σύλληψη του Χριστού έγινε στον «Κήπο της Γεθσημανής» 
ή αλλιώς στο «Όρος των Ελαιών». Όταν ο Ιούδας πρόδωσε τον Χριστό, 
συνειδητοποίησε το μεγάλο αμάρτημα που διέπραξε και έθεσε τέρμα στη 
ζωή του. Λέγεται πως κρεμάστηκε από ένα δέντρο το οποίο ονομάζεται 
Κουτσουπιά (Cercis siliquastrum). Πολλοί στις μέρες μας ονομάζουν αυτό το 
δέντρο «δέντρο του Ιούδα». Οι Ρωμαίοι στρατιώτες φόρεσαν στον Χριστό 
ένα ακάνθινο στεφάνι που λέγεται πως προερχόταν από το φυτό Παλιούρι 
(Paliurus spina-christi). Τη Μεγάλη Πέμπτη το βράδυ γίνεται ο στολισμός 
του Επιταφίου με πολλά λουλούδια, όσο το δυνατόν πιο αρωματικά. 
24  Ζερβός Σπυρίδων Ιερομόναχος (επίμ.), 1986, Ευχολόγιον το Μέγα, εκδ. ΑΣΤΗΡ.
25  Βαρβούνη Μ.Γ., Ο καθαγιασμός της φύσης στην ελληνική λατρευτική παράδοση. 
ΡΩΜΙΟΣΥΝΗ, 14-8-14.
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Το Σάββατο το πρωί, κατά τη «μικρή» ανάσταση, ο ιερέας περιφερόμενος 
μέσα στον ναό, πετάει φύλλα δάφνης ψάλλοντας «Ανάστα, ὁ Θεός, κρῖνον τὴν 
γῆν, ὅτι σὺ κατακληρονομήσεις ἐν πᾶσι τοῖς ἔθνεσι». Τέλος, σύμφωνα με την 
παράδοση, λέγεται πως η Παναγία, καταβεβλημένη από τη Σταύρωση του 
Υιού της, ξάπλωσε κάτω από ένα δέντρο που δεν άνθιζε ποτέ! Αυτό για να 
την σκεπάσει, τίναξε τα φύλλα του επάνω της και όταν η Παναγία ξύπνησε 
και το είδε, το ευλόγησε και άνθισε για πρώτη φορά και έτσι πήρε το όνομα 
Πασχαλιά ή Σύριγγα (Syringa vulgaris) ένα είδος που ανθίζει την περίοδο του 
Πάσχα.26 

Πενήντα επτά (57) φυτά χρησιμοποιούνται για την παρασκευή του 
Αγίου Μύρου που αποτελεί γεγονός ιδιαίτερης σημασίας στην Ορθόδοξη 
Εκκλησία, και πραγματοποιείται κατά τη διάρκεια της Μεγάλης Εβδομάδας 
στο Οικουμενικό Πατριαρχείο27. Το Άγιο Μύρο παρασκευάζεται κάθε 
δέκα χρόνια περίπου, στο Φανάρι και χρησιμοποιείται στο μυστήριο του 
βαπτίσματος για Χρίσμα και την μετάδοση των δωρεών του Αγίου Πνεύματος 
στους νεοφώτιστους Ορθοδόξους. Για την παρασκευή του ψάλλεται ειδική 
ακολουθία και χρησιμοποιούνται αρωματικά φυτά, δρόγες και αιθέρια έλαια, 
από τα οποία το σημαντικότερο είναι το Ροδέλαιο το οποίο αποστέλλεται 
από την Ορθόδοξη Εκκλησία της Βουλγαρίας. Ενδεικτικά αναφέρονται το 
έλαιο, ο οίνος, το κιννάμωμο, η ίριδα η φλωρεντιανή, η μαστίχη η καθαρά, η 
αγγελική, ο σάμψυχος ή μαντζουράνα, η σμύρνα η καθαρά, το μυροβάλανο 
το καθαρό, η ζινγγίβερη η λευκή, η νάρδος η κελτική και τα φύλλα ινδικού.28 
Αυτός ο εκκλησιασμός και καθαγιασμός των φυτών και όλου του υλικού 
κόσμου, η έντονη συμβολική-πραγματική χρήση τους, που υπάρχει στην 
Ορθοδοξία, μπορεί να οδηγήσει σε ένα βαθύ σεβασμό της φύσεως.29 Γενικά 
τα φυτά μάς συνοδεύουν στις χαρούμενες στιγμές μας μέσα στην εκκλησία 
(γάμοι, βαφτίσεις) αλλά και στις δυσάρεστες (κηδείες, κοιμητήρια).

Εν κατακλείδι, τα φυτά, στην ορθόδοξη εκκλησία δεν έχουν μια 
θέση παραμερισμένη, υποτιμητική και επικουρική. Αντίθετα αποτελούν 

26  Κείμενο Μαρίας Πρίσκα ανασύρθηκε από το διαδίκτυο, στις 14-8-14 : http://naturahellas.
blogspot.com/2013/05/blog-post_1399.html , http://geovolosnea.blogspot.gr/
27  Ιωσήφ Κωνσταντινίδη – Δημητρίου Παλαβίδη, Το Άγιο Μύρο στο Οικουμενικό 
Πατριαρχείο (Επιστήμη και θρησκευτική παράδοση – Παρασκευή – Έψηση – Καθαγίαση), 
σελ. 53.
28  Ανασύρθηκε από http://www.egolpion.com/agio_muro.el.aspx, 14-8-14
29  Α. Κεσελόπουλου, 1989, Άνθρωπος και φυσικό περιβάλλον, Εκδόσεις Δόμος, σελ. 201.
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αναπόσπαστο μέρος της όλης δημιουργίας και θα μας συνοδεύουν, για όσους 
το αξιωθούν και στην ουράνια βασιλεία μετασχηματισμένα έτσι ώστε να 
αντανακλούν τη θεία δόξα και την ανεκλάλητη και απεριόριστη αγάπη του 
Θεού. Ως ορθόδοξοι χριστιανοί ας κωφεύσουμε στις σύγχρονες Σειρήνες 
της νεοτερικότητας που εστιάζονται σε ένα ανθρωποκεντρικό ναρκισσισμό 
και μάς απομακρύνουν από τα φυτά και την όλη δημιουργία καθιστώντας 
τα απλώς ως υλικά, υποτιμώντας τα ως μέσα και υποβιβάζοντάς τα ως 
εργαλεία της ανθρώπινης χρήσης. Αποϊερωμένα από τη δημιουργία και τον 
Δημιουργό τους, αποφλοιωμένα από τον σκοπό και τον προορισμό τους και 
αποξενωμένα από τη λατρεία της εκκλησίας μας. Μέσα στη γνησιότητα της 
ορθόδοξης πίστης μας, ας επανεύρουμε την οντολογική ενότητά μας με τα 
φυτά, την εσχατολογική και σωτηριολογική μας συνοδοιπορία μαζί τους και 
ας τα προσεγγίσουμε με έναν αληθινά ορθόδοξο τρόπο.

 

Τα δάκρυα της Παναγίας (Αραβίς η πορφυρή – Arabis purpurea).            

Η ομορφιά και το κάλλος των φυτών είναι ένας δοξολογικός ύμνος
προς τον Δημιουργό.



 
ΘΕΟΔΙΚΙΑ

ΤΟΥ ΑΝΤΩΝΙΟΥ Ν. ΣΤΥΛΙΑΝΑΚΗ,
ΙΕΟΚΗΡΥΚΑ ΤΗΣ ΙΕΡΑΣ ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΗΣ, ΛΟΓΟΤΕΧΝΗ

  

Μᾶς βάζουν, ἀδελφοί μου, σέ συλλογισμούς πολλά πράγματα στή 
ζωή. Γιατί, παραδείγματος χάριν, ὁ ἀσεβής, ὁ ἀνήθικος, ὁ μοιχός, 
ὁ βλάσφημος, ὁ πολέμιος τῆς Μητέρας Ὀρθόδοξης Ἐκκλησίας νά 

εὐημερεῖ, νά καλοπερνᾶ, ἐνῶ ὁ εὐσεβής, ὁ ἠθικός, ὁ τίμιος νά φέρει ἐπί τῶν 
ὤμων του σταυρόν βαρύτατο;   Γιατί σ’ ἕναν ἄνθρωπο μέ βεβαρημένο ἠθικό 
μητρῶο πού νυχθημερόν βλαστημάει τά ἱερά καί τά ὅσια τῆς πίστεώς μας 
(«χριστιανός», παρακαλῶ, κι αὐτός!!!) νά πηγαίνουν καλά οἱ δουλειές του, νά 
ἔχει γερά ἔσοδα ἀπό τήν ἐργασία του, νά ἀποκτᾶ ἀκίνητα,  κ.λ.π. Γιατί αὐτή ἡ 
ἀπίστευτη πρόκληση;

Ὅλα αὐτά τά «γιατί» ταλανίζουν συνειδησιακά τόν χριστιανό πού 
αγωνίζεται ἐν σιωπῇ καί ὑπομονῇ καί καρτερίᾳ περισσῇ νά κρατηθεῖ κοντά 
στή χάρη τοῦ Θεοῦ, χωρίς νά βαρυγκομᾶ γιά τίς βαρύτατες ἀνέχειες πού, 
ἴσως, κτυποῦν πανταχόθεν τήν πόρτα τοῦ σπιτιοῦ του.

Ἔχουμε, λοιπόν, μπροστά μας, τό ζήτημα τῆς θεοδικίας. Τά «ἀπίθανα» τῆς 
δικαιοσύνης τοῦ Θεοῦ. Εἶναι ὁ Τριαδικός Θεός ἄδικος; Μή γένοιτο. Και πάλιν 
τά ἐρωτήματα ἔντονα. Γιατί  πηγαίνουν καλά, πολύ καλά οἱ δουλειές καί οἱ 
οἰκονομικές  δραστηριότητες ἑνός βλάσφημου καί ἀπατεώνα;  Αὐτή ὅμως εἶναι 
ἡ ἐπιφάνεια. Στήν πραγματικότητα  ΔΕΝ εἶναι εὐτυχισμένος, δέν εἰρηνεύει 
κατά συνείδηση, δέν ἔχει ἤρεμο ψυχικό κόσμο. Εἶναι δυστυχισμένος. Κοιτάζει 
δεξιά καί ἀριστερά σάν κυνηγημένο, φοβισμένο ἀγρίμι. Ἄν ἐξετάσουμε 
προσεκτικά, θά δοῦμε ὅτι  οἱ ἄνθρωποι αὐτοί ὑποφέρουν ἀπό  κατάθλιψη καί 
φοβίες καί ἀνασφάλειες καί ἀνισορροπίες... Δέν πάει καλά ἡ ὑγεία τους. Ἔχουν 
παιδιά στούς πέντε δρόμους, δυστυχισμένα, διχασμένες προσωπικότητες, 
ἔρμαια ποταπῶν ὑποκειμένων τοῦ πεζοδρομίου καί τῆς νύχτας. Οἰκογένειες 
διαλυμένες. Καί, κυρίως,  ἔχουν τύψεις συνειδήσεως. Ἔχουν ταραγμένο 
ὕπνο, ἔχουν ἐφιάλτες. Κάθονται σέ ἀγκάθια καί σέ ἀναμμένα κάρβουνα. 
Ἀσφαλῶς σέ κανέναν δέν ἀποκαλύπτουν τήν ἀλήθεια αὐτή, τό μαρτύριο πού 
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βιώνουν ἔνδον. Ἐνδεχομένως οὔτε καί στόν κλινικό ψυχολόγο στόν ὁποῖο 
καταφεύγουν γιά  νά βροῦν ἀνακούφιση! Μπορεῖ νά παρουσιάζονται ἤρεμοι, 
γαλήνιοι, τακτοποιημένοι, ὅμως μέσα τους δέν σβήνει ἡ λάβα τῆς ἐνοχῆς. 
Οὔτε μέ τήν καλοζωή πού κατάφεραν νά ἐξασφαλίσουν γιά τόν ἑαυτούλη 
τους   ἀλλάζει καθόλου ἡ κατάσταση. Μια συννεφιά βαρύνει μέρα καί νύχτα 
τό πρόσωπό τους.

Ἀπό τήν ἄλλη ὁ τίμιος καί ἐνάρετος χριστιανός, αὐτός πού ἔχει 
φόβο καί  ἀγάπη Θεοῦ μέσα του καί ἀκολουθεῖ τό θέλημά Του, σηκώνει 
τόν ὁποιονδήποτε σταυρό δοκιμασίας ἀγογγύστως, δοξολογώντας τόν Κύριο 
πού «ἐτάζει καρδίας καί νεφρούς». Σάν τόν Ἰώβ τῆς παλαιᾶς Διαθήκης, μέ 
τήν ἀπέραντη ὑπομονή, βλέπει μέσα ἀπό τίς πολυώνυμες δοκιμασίες καί τή 
φτώχεια, τό χέρι τοῦ Θεοῦ. Καί στό τέρμα τῆς κοπιαστικῆς πορείας διακρίνει 
καθαρά τή σίγουρη χαρά τῆς δικαίωσης.

Ὡς ἄνθρωποι ἀδύναμοι καί ἀτελεῖς, κάποτε σκανδαλιζόμαστε ἀπό τήν  
προκλητική «εὐτυχία» τοῦ ἀνήθικου καί τοῦ βλάσφημου. Θά πρέπει ἐνδόμυχα 
νά τόν λυπούμαστε, γιά τό ἐπερχόμενο ἀστροπελέκι, γιά τόν ἐπερχόμενο 
κεραυνό τῆς παιδαγωγούσης δικαιοσύνης τοῦ Θεοῦ, στό κεφάλι αὐτοῦ πού 
νομίζει ὅτι μπορεῖ νά βλαστημᾶ τά ἱερά καί τά ὅσια, καί νά διακηρύσσει μέ 
αὐθάδεια ὅτι δέν φοβᾶται κανέναν οὔτε καί αὐτόν τόν Θεό, τοῦ ὁποίου, 
μάλιστα, ἀμφισβητεῖ καί αὐτή τήν ὕπαρξη.

Ἡ θεία δίκη συχνά ἀργεῖ γιατί μακροθυμεῖ ἀπό ἀγάπη, ἀλλά πάντα εἶναι 
αὐτή πού ἔχει τόν τελευταῖο λόγο, ὄχι γιά νά συντρίψει, ἀλλά γιά νά συνεφέρει 
τόν παραπαίοντα. Βέβαια «οὐαί τῷ ἐμπεσεῖν εἰς χεῖρας Θεοῦ ζῶντος». Ὁ ἐν 
Τριάδι Θεός εἶναι, ἀσφαλέστατα, Θεός ἀγάπης καί καλοσύνης, μά εἶναι καί 
Θεός τιμωρός. Τιμωρεῖ παιδαγωγικά καί ὁπωσδήποτε, ἀφυπνιστικά. Καί ἄν τό 
«βδέλυγμα» αὐτό «τῆς ἐρημώσεως» δέν ξυπνήσει μέ τήν πρώτη, τό ράπισμα, 
ἐνδεχόμενο εἶναι, νά ἐπαναληφθεῖ ἐκ νέου ἠχηρότερο καί φοβερότερο ἀπό 
ἀγάπη καί πάλιν. Ἀγάπη ὄχι οὑμανιστική, ἀλλά χριστοκεντρική καί, ἄρα, 
σωτηριώδη.

Πάντως εἶναι ἀπείρως προτιμότερον ἡ τιμωρία τοῦ ἁμαρτωλοῦ νά 
ἐπισυμβεῖ ἐπί τῆς γῆς παρά εἰς τήν πέραν τοῦ τάφου πραγματικότητα. 
Ἐδῶ ὑπάρχει περιθώριο μετανοίας. Ἐκεῖ ὄχι. Γι᾽αὐτό, ὅταν βλέπουμε νά 
κυκλοφοροῦν ἀνάμεσά μας ἀτιμώρητοι, ἀκόμη, μοιχοί καί πόρνοι καί γνωστοί 
ἐκμαυλιστές τῆς νεολαίας μας, θερμότατη ἄς ἀνεβαίνει ἡ προσευχή μας στόν 
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Οὐράνιο Θρόνο τοῦ Παντοκράτορα, ἡ θεία δικαιοσύνη νά δώσει λύση τώρα, 
ἐδῶ στή γῆ καί ὄχι στόν οὐρανό, γιά νά σταματήσει μιά καί καλή ὁ δαιμονικός 
τρόπος ζωῆς ἀδελφῶν μας, πού βυθισμένοι στά λασπόνερα τῆς λεγόμενης  
«γλυκιᾶς ζωῆς». Νομίζουν, οἱ δυστυχεῖς, πώς κάνουν ὅ,τι κάνουν ἐξαπατώντας 
ὅλους, καί αὐτόν ἀκόμη τόν Θεόν. Νομίζουν ὅτι  θά διαλάθουν τῆς προσοχῆς 
Του!

— «Ποῦ νά πορευθῶ, Κύριε; Ποῦ νά καταφύγω γιά νά μή μέ βλέπεις, 
γιά νά μή μέ βρεῖς; Ἐάν ἀναβῶ εἰς τά βουνά καί τά ἄστρα, ἐκεῖ ὑπάρχεις. Ἐάν 
καταβῶ εἰς τόν βυθόν τῆς θαλάσσης, εἶσαι ἐκεῖ. Ποῦ πορευθῶ, Κύριε, καί ποῦ 
φύγω;». Ἀλήθεια πόσο παιδαγωγική εἶναι ἡ γλώσσα τῆς Ὀρθόδοξης λατρείας 
τοῦ Θεοῦ!

Καί ἄν θά μπορούσαμε νά ἐρωτήσουμε γιά ὅλα αὐτά πού ἀφοροῦν 
στή θεοδικία τούς κεκοιμημένους ἀδελφούς μας, ὑπέρ ὧν τελοῦμεν ἱερά 
μνημόσυνα, καί ἄν θά μποροῦσαν νά μᾶς δώσουν ἀπόκριση, θά μᾶς 
διαβεβαίωναν ὅτι «Θεός οὐ μυκτηρίζεται» καί ὅτι καλύτερα θά ἦταν ἡ 
τιμωρία νά ἐπιβαλλόταν στή γῆ. Οἱ κεκοιμημένοι βλέπουν ἀπό κοντά τά 
οὐράνια γεγονότα...

Ὁ Τριαδικός Θεός εἶναι  ο Θεός   τῆς ἀγάπης καί ὅταν ἀκόμη τιμωρεῖ. 
Γνωρίζει καλά πώς νά χειριστεῖ τήν περίπτωση ἑνός ἑκάστου ἐξ ἡμῶν γιά νά 
ἐπιτύχει τή σωτηρία μας.

Μακάρι νά ἀνοίξουν τά μάτια  τῆς ψυχῆς καί τοῦ σώματός μας, γιά νά 
μποροῦμε νά βιώνουμε άενάως τό μεγαλεῖο  Του καί  τό  κάλλος τῆς ἀγάπης 
Του!

Ν



Η ΧΡΙΣΤΙΑΝΗ ΓΥΝΑΙΚΑ.
ΜΙΑ ΑΓΚΑΛΙΑ ΦΙΛΑΝΘΡΩΠΙΑΣ

ΟΡΘΟΔΟΞΙΑΣ  ΚΑΛΟΓΗΡΟΥ,
ΦΙΛΟΛΟΓΟΥ, ΠΡΩΗΝ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΟΥ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΓΥΝΑΙΚΩΝ

ΙΕΡΑΣ ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΗΣ ΚΥΠΡΟΥ.

Ομιλία που εκφωνήθηκε στα πλαίσια της Εβδομάδας Πολιτισμού και Βιβλίου της Ιεράς 
Αρχιεπισκοπής Κύπρου, σε εκδήλωση με τίτλο “Ο ρόλος της Γυναίκας στη ζωή της Εκκλησίας”.

Eίναι µε ιδιαίτερη χαρά που ανέλαβα να σας παρουσιάσω, αδροµερώς   
βέβαια, τη φιλανθρωπική δραστηριότητα της γυναίκας από το 1900  
µέχρι το 2000 στην Κύπρο και πιο συγκεκριµένα στη Λευκωσία, γύρω 

από  την Ιερά Αρχιεπισκοπή. Ας είναι η αναφορά µου αυτή στη µνήµη όλων  
εκείνων των επώνυµων και ανώνυµων γυναικών, που από το περίσσευµα  
ή προπάντων το υστέρηµα του κόπου, του χρόνου, των σωµατικών τους 
δυνάµεων και χρηµάτων σε χρόνια δίσεκτα και µήνες οργισµένους για το 
νησί µας, κατέθεταν την  ευλογηµένη προσφορά τους οικειοθελώς, µε πολλή 
αγάπη.

Ας είναι ακόµα η αναφορά µας αυτή στη µνήµη φλογερών Ιεραρχών,  
που ως καλοί ποιµένες ποίµαναν το λαό του Θεού, που τους εµπιστεύτηκε 
ο Ίδιος, σε ώρες δύσκολες κοινωνικών και εθνικών περιστάσεων. Όσο 
για  τους Χριστιανικούς Συνδέσµους Γυναικών της Ιεράς Αρχιεπισκοπής, 
που  συµπληρώνουν φέτος 30 χρόνια ζωής, θα ήθελα η αναφορά µου αυτή 
να  είναι στη µνήµη του µακαριστού τέως Αρχιεπισκόπου Κύπρου κυρού  
Χρυσοστόµου, που από το 1981 ίδρυσε τους Συνδέσµους και µέχρι το  τέλος 
της ζωής του παρακολουθούσε, ευλογούσε και ενίσχυε υλικά και προπάντων 
ηθικά το έργο τους.

Δεν θα µιλήσω θεωρητικά για την προσφορά της γυναίκας στο 
φιλανθρωπικό έργο της Εκκλησίας. Εξ άλλου ξέρω ότι βρίσκοµαι µπροστά σε 
γυναίκες, που ασκούν για πολλά χρόνια αυτό το έργο, εθελοντικά, αθόρυβα, 
χωρίς να περιµένουν κανένα αντάλλαγµα, κανένα χειροκρότηµα και κανένα 
“εύγε”.
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Είµαι ακόµα σίγουρη πως µιλώντας για το φιλανθρωπικό έργο της 
γυναίκας, όπως θα το εκθέσω πιο κάτω, παραλείπω µεγάλο µέρος της 
προσφοράς της, για την οποία κανένας δεν θα µπορέσει ποτέ να µάθει, δε 
θα δηµοσιεύσει  καµιά εφηµερίδα και δεν θα µεταδώσει κανένα τηλεοπτικό 
κανάλι. Γιατί φιλανθρωπία και ισόβια και θυσιαστική είναι ο ρόλος της µάνας, 
της συζύγου, της εκπαιδευτικού, της νοσηλεύτριας ή µε όποιαν άλλη ιδιότητα, 
µια φιλανθρωπία που θεωρείται αυτονόητη, για την οποία κανένας δεν κάµνει 
λόγο και δεν καταγράφεται πουθενά.

Θέµα, λοιπόν, είναι η φιλανθρωπία της γυναίκας στον εκκλησιαστικό 
χώρο  από το 1900 µέχρι το 2000. Θα ήθελα τη µεγάλη αυτή περίοδο –
ένα  αιώνα- να διακρίνω σε τέσσερις περιόδους, για να αντιληφθούµε τις  
ανάγκες µε βάση τα ιστορικά και άλλα δεδοµένα της κάθε εποχής. Πηγή των 
στοιχείων που θα παραθέσω πιο κάτω ήταν µόνο οι εφηµερίδες της εποχής, 
ένας πλούτος πολύτιµων πληροφοριών διατυπωµένων και ντυµένων µε την 
αρχοντιά της ελληνικής µας γλώσσας, που τελευταία νιώθουµε ότι  χάνουµε. 
Ξεφυλλίζοντάς τις, συνειδητοποίησα ποιοι είµαστε, τι είχαµε, τι έχουµε, πού 
πάµε. Φτώχεια, βέβαια, και αγραµµατοσύνη τότε, αλλά  συνειδήσεις άγρυπνες, 
έτοιµες να  προσφέρουν τα ελάχιστα που είχαν και να θυσιαστούν για να 
ζήσουµε ως  Έθνος, για να έχει τα απαραίτητα ο πλησίον, μάλιστα σε ώρες 
κρίσιµες. Καθώς θα ανατρέχουµε τον αιώνα, ας αναλογιζόµαστε ότι αυτές οι 
ίδιες γυναίκες µεγάλωναν πολύτεκνες οικογένειες, εργάζονταν σκληρά στο 
χωράφι, περιέθαλπαν γέροντες γονείς, κεντούσαν και ύφαιναν  στη λάµπα 
του πετρελαίου. Δεν θα µιλήσω, αγαπητές µου, για ξένες και άγνωστες. 
Πρόκειται για τις γιαγιάδες και τις µανάδες µας. Έχω την εντύπωση πως είναι 
καιρός να εντρυφήσουµε στο µεγάλο αυτό κεφάλαιο, σ’ αυτόν τον πλούτο 
της γυναικείας ελληνικής ψυχής της Κύπρου, που αγωνίστηκε σκληρά, για να 
υπάρχουµε εµείς, να λατρεύουµε το Θεό µας και να µιλούµε  ελληνικά.

Από το 1890 µέχρι το 1920 είναι περίοδος µεγάλης φτώχειας και µεγάλων  
εθνικών γεγονότων. Από το 1920 µέχρι το 1950 η περίοδος σηµαδεύεται   και 
πάλιν από ακραία εθνικά γεγονότα αλλά και θεοµηνίες, ανοµβρίες, κοινωνικές 
και πολιτικές απογοητεύσεις.

Από το 1950 µέχρι το 1980 εκτείνεται µια συγκλονιστική περίοδος   
φτώχειας και µετανάστευσης. Ο απελευθερωτικός αγώνας, η ίδρυση της 
Κυπριακής Δηµοκρατίας, ο πόλεµος του 1974, κορυφαία γεγονότα της 
εποχής. Φιλανθρωπία, οργανωµένα, ασκούν οι Φιλόπτωχοι Αδελφότητες.
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Από το 1980 µέχρι σήµερα λειτουργούν παράλληλα οι Φιλόπτωχοι  
Αδελφότητες και οι Χριστιανικοί Σύνδεσµοι Γυναικών µε τα νέα δεδοµένα  
και τις ανάγκες της δικής µας εποχής.

Μια αναδροµή στις εφηµερίδες πριν από το 1890 δεν δείχνει τουλάχιστον  
να υπάρχει κάτι οργανωµένο. Όµως η γυναίκα δεν µένει ποτέ απαθής 
µπροστά στον ανθρώπινο πόνο. Οι αναφορές είναι πολύ περιορισµένες.  Ας 
µη µας διαφεύγει το γεγονός ότι η εκκλησιαστική φιλανθρωπία κρύβεται, 
φοβάται µην την δουν και την επαινέσουν. Εξ άλλου µιλούµε για εποχή  
έντονα ανδροκρατούµενη. Δραστηριότητες των γυναικών δεν είναι  εύκολα  
δηµοσιεύσιµες. Όµως ήδη από το 1893 δηµοσιογράφοι µε άρθρα τους τονίζουν 
την ανάγκη ίδρυσης φιλανθρωπικών ιδρυµάτων, γιατί τα προβλήµατα ήταν 
πάρα πολλά. Τον Ιανουάριο του 1894 καταρρακτώδεις  βροχές προκάλεσαν 
σοβαρά προβλήµατα στη Λάρνακα. Αναφέρεται ότι  γυναίκες από τη 
Λευκωσία συνέδραµαν τους παθόντες. Τον Μάιο του 1894 ο Αρχιεπίσκοπος 
Σωφρόνιος συνέστησε επιτροπή εράνου για σεισµόπληκτους  της Ελλάδας. 
Την επιτροπή απετέλεσαν µόνο γυναίκες. Την ίδια εποχή οµάδες γυναικών 
από τη Λευκωσία συνέδραµαν πληµµυροπαθείς της Λεµεσού. Μετά  τον 
ατυχή για την Ελλάδα πόλεµο του 1897, γυναίκες συγκέντρωσαν  ρουχισµό 
για τα γυναικόπαιδα της Κρήτης, που αγωνίζονταν για την ελευθερία τους. Το 
αίτηµά τους για φιλοξενία προσφύγων δεν έγινε  δεκτό από την Βρεττανική 
Κυβέρνηση.

Το Δεκέµβρη του 1906 αναφέρεται πια η Φιλόπτωχος Εταιρεία Κυριών,   
που οργάνωνε µάλιστα κάθε χρόνο φιλανθρωπική αγορά, ιδιαίτερα  
παραµονές Χριστουγέννων. Η αγορά συνδυαζόταν µε µουσική και  χορό 
και για την οργάνωσή της συνεργάζονταν Αγγλίδες, Ελληνοκύπριες και 
Τουρκοκύπριες.  Μαθήτριες του Παγκυπρίου Γυµνασίου συνέδραµαν µε 
χειροτεχνίες τους. Το 1906 οι εισπράξεις έφτασαν το υπέρογκο για την εποχή 
ποσό των 170  λιρών. Δόθηκαν 20 λίρες ως Χριστουγεννιάτικα βοηθήµατα 
και τα υπόλοιπα  µηνιαία σε άπορους της Λευκωσίας.

Μαθαίνουµε επίσης από τις εφηµερίδες της εποχής ότι λειτουργεί στη  
Λευκωσία Πτωχοκοµείο, που φροντίζουν γυναίκες. Πολλά άλλα γίνονται µε  
πρωτοβουλία των γυναικών.

Οι Βαλκανικοί Πόλεµοι βρίσκουν τον κυπριακό Ελληνισµό και πάλιν 
στις  επάλξεις. Εθελοντές κατατάσσονται στον Ελληνικό Στρατό και γιατροί 
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µεταβαίνουν στην Ελλάδα, για να προσφέρουν υπηρεσίες· αλλά και γυναίκες 
διεξάγουν εράνους και στη Λευκωσία και σε όλη την Κύπρο υπέρ των 
τραυµατιών του πολέµου. Υπολογίζεται ότι το προϊόν των εράνων ξεπέρασε 
τις 10.000 λίρες. Το 1913 γίνεται πρώτη σκέψη για ίδρυση Εκθετοτροφείου  για 
στέγαση και περίθαλψη ορφανών και απόρων παιδιών, που οι µητέρες, λόγω 
φτώχειας, εξέθεταν ή στους δρόµους ή στις εξώπορτες των πλουσίων   για να 
τα µεγαλώσουν. Η λειτουργία του άρχισε µόλις το 1917. Ο Αρχιεπίσκοπος   
Κύριλλος µε επιστολή του προς το Γυναικείο Σωµατείο “Ένωσις” Κυριών   
ζητά από τα µέλη του να αναλάβουν το Εκθετοτροφείο, που θα λειτουργούσε 
σε υποστατικά της Εκκλησίας του Αγίου Ιακώβου.  Στέγαζε τότε 22 βρέφη. 
Την οικονοµική κάλυψή του ανέλαβαν οι Εκκλησιαστικές Επιτροπές των 
ενοριών  της Λευκωσίας. Τότε τέσσερις γυναίκες ανέλαβαν εθελοντικά τη 
φροντίδα   των βρεφών. Η µια µάλιστα θα χρησιµοποιείτο και ως θηλάστρια.

Το 1914 και επειδή “αἱ χρηματικαί ἀνάγκαι τῆς Πατρίδος εἶναι μεγάλαι 
διά  τάς οἰκογενείας τοῦ ἐνδόξου στρατοῦ μας, τήν διατροφήν καί ὑποστήριξιν  
τῶν χιλιάδων τῆς Βουλγαρικῆς ἀγριότητος θυμάτων” σηµειώνεται πολύ  
εµφαντικά ότι η κοινότητα του Καραβά συγκέντρωσε ποσότητα ενδυµάτων 
και είδη προίκας µε πρωτοβουλία καθαρά γυναικών, µε τα οποία οργανώθηκε 
στην Κηφισιά φιλανθρωπική αγορά. Την επισκέφτηκε πρώτος ο βασιλεύς και 
αγόρασε µεγάλης αξίας εκθέµατα. Εισεπράχθη το ποσό των 815 δραχµών για 
τις ανάγκες των προσφύγων των Βαλκανικών Πολέµων.

Αναφέρεται επίσης ότι στην παρουσία του Αρχιεπισκόπου Κυρίλλου 
οργανώθηκε εκδήλωση µε συναυλία, που είχε καθαρά έσοδα 47 λιρών για 
τους απόρους της Λευκωσίας.

Είναι σηµαντικό το γεγονός ότι από το 1916 λειτουργούν σε όλες τις 
πόλεις της Κύπρου, σύµφωνα πάντα µε τα δηµοσιεύµατα των εφηµερίδων, 
φιλανθρωπικές οργανώσεις γυναικών. Αποφασίζεται η ίδρυση Συλλόγου µε 
την επωνυµία Λύκειον Ελληνίδων “ὅστις νά δρᾶ κοινωφελῶς καί Ἐθνικῶς”. Το 
Σωµατείο Κυριών “Ένωσις” της Λευκωσίας οργάνωνε και µηνιαίες διαλέξεις 
µε θέµατα που αφορούσαν τη γυναίκα, όπως “Ἡ γυνή ἐν τῇ ἐκτελέσει τοῦ 
καθήκοντός της πρός τήν Πατρίδα”. Οι προσερχόµενοι κατέβαλλαν 1 γρόσι 
ως είσοδο για φιλανθρωπικούς σκοπούς.

Παραµονές Χριστουγέννων του 1917 οι δασκάλες των Αστικών Σχολών 
της Λευκωσίας διεξήγαγαν έρανο στην πόλη για τους άπορους µαθητές των 
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σχολείων τους. Τα έσοδα έφτασαν τις 200 λίρες και µεγάλος χορηγός ήταν 
πάλι ο Αρχιεπίσκοπος.

Αρχάς του 1922 η Ευφροσύνη Ταρσή ανακοινώνει µεγάλη δωρεά για 
αγορά οικοπέδου έξω από τη Λευκωσία και ανέγερση ορφανοτροφείου. Έτσι 
ονοµάζεται πια το Εκθετοτροφείο.

Μεγάλη ήταν η δραστηριοποίηση των γυναικών αµέσως µετά τη 
Μικρασιατική Καταστροφή του 1922. Όλες οι εφηµερίδες της εποχής 
αναφέρονται εκτενώς στις εκδηλώσεις των γυναικών της Κύπρου για τους 
2.500 περίπου πρόσφυγες που κατέφυγαν στο νησί µας. Δυστυχώς δεν είναι 
δυνατό να αναφερθώ σε πολλά περιστατικά, συγκλονιστικά κάποτε. Θα 
περιοριστώ σε δύο µόνο δηµοσιεύµατα. 

Στην εφηµερίδα “Ελευθερία”, υπό  τον  τίτλο “Πρόνοια  διά  τούς   
Πρόσφυγας”:

“Συνέλευσις ἐν Ἀρχιεπισκοπῇ, Σεπτέμβριος 1922 

Τῇ παρελθούσῃ Δευτέρᾳ, προσκλήσει τοῦ Μακαριωτάτου, ἐγένετο ἐν τῇ 
Ἀρχιεπισκοπῇ συνέλευσις κυριῶν ὑπό τήν προεδρία τοῦ Μακαριωτάτου καθ’ 
ἥν ἀντηλλάγησαν ἀπόψεις διά τήν περίθαλψιν τῶν προσφύγων. Ἡ συνέλευσις 
κατέληξε εἰς τόν καταρτισμόν ἐπιτροπείας, ἥτις ἀπετελέσθη ἐκ τῶν κυριῶν 
Εὐφροσύνης Ταρσῆ, Θεανοῦς Λιασίδου, Ἑλένης Χρίστου, Μαρίας Ἀρτέμη, 
Μαρίας Ταβερνάρη, Πολυξένης Λυμπουρίδου, Ἰφιγενείας Μαραθεύτη, 
Χαριτίνης Σακκάδα καί Ἑλένης Πασιαρδῆ. Ἐλήφθη ἀπόφασις ὅπως ἡ 
καταρτισθεῖσα ἐπιτροπή ἐπισκεφθῇ τά διάφορα καταστήματα τῆς  πόλεως καί 
ζητήσῃ τήν συνδρομή τῶν πολιτῶν εἰς χρήματα καί εἴδη ἱματισμοῦ διά τούς 
πρόσφυγας. Ἐκ τῶν εἰσπραχθησομένων ποσῶν θά ἀποσταλῶσιν εἰς  Λάρνακα 
25 λίραι, 20 δέ θά διατεθῶσιν διά τό Ἐκθετοτροφεῖο Λευκωσίας, τό ὁποῖον θά 
ἀναλάβῃ τήν φροντίδα 25 βρεφῶν τῶν προσφύγων καί τῶν μητέρων τους”. 

Αξίζει επίσης να αναφέρουµε δηµοσίευµα της εφηµερίδας “Φωνή  της  
Κύπρου”, 10 Οκτωβρίου 1922:

“Κυρίαι περιφέρονται ἀνά τήν πόλιν ζητοῦσαι τήν ἐγγραφήν τῶν πολιτῶν 
διά μηνιαίαν ὑπέρ τῶν προσφύγων εἰσφοράν. Οὐδείς ἀρνεῖται συνεισφοράν. 
Οἱ μαθηταί τοῦ Παγκυπρίου Γυμνασίου εἰσέφεραν 12 λίρας και ἡ εἰσφορά 
τῶν καθηγητῶν θά εἶναι μηνιαία. Διεξάγονται εἰς ἅπασαν τήν νῆσον ἔρανοι 
καί καταβάλλονται προσπάθειαι διά ἐπαγγελματικήν ἀποκατάστασιν 
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τῶν δυστυχῶν ἀνθρώπων. Ἐπαρχιακαί Ἐπιτροπαί γυναικῶν ὀργανώνουν 
ἐκδηλώσεις”.

Δυο λόγια µόνο για τη µακαριστή Ευγενία Θεοδότου που τόσο πολύ 
συνέδεσε το όνοµά της µε την Κύπρο και ειδικότερα τη Λευκωσία. Το 1925 
ο σύζυγός της Αντώνιος και η ιδία “ἀναλαμβάνουσι  τήν ἀνέγερσιν κτιρίου 
διά πλήρη Ἀστικήν Σχολήν εἰς Λευκωσίαν διά δαπάνης 2.065 λιρῶν καί τήν 
ἀνέγερσιν ἐπίσης Δημοτικοῦ Σχολείου στό Φοινί”.

Το 1950 παρεχώρησε την αρχοντική κατοικία της στην Ελληνικήν 
Κυβέρνηση, για να στεγαστεί το Ελληνικό Προξενείο, ενώ το 1953 
παρεχώρησε στον Αρχιεπίσκοπο Μακάριο Γ΄ κτηµατική περιουσίαν αξίας 
60.000 λιρών µε σκοπό την οικονοµική ενίσχυση του Ορφανοτροφείου. 
Δύο χρόνια αργότερα διέθεσε ολόκληρη την περιουσία της ύψους 250.000 
λιρών για ίδρυση και συντήρηση Επαγγελµατικής Σχολής και για άλλους 
φιλανθρωπικούς σκοπούς. Απεβίωσε τον Ιούνιο του 1968 πλήρης ηµερών σε 
ηλικία 103 ετών.

Η µεγάλη εθνική περιπέτεια, που κράτησε για την Ελλάδα από τον Οκτώβριο 
του 1940 µέχρι τον Οκτώβριο του 1944 δεν ήταν δυνατό να αφήσει ασυγκίνητη 
την Ελληνίδα της Κύπρου. Διαβάζουµε στην εφηµερίδα “Φωνή της Κύπρου”,  
7 Δεκεµβρίου 1940:

“Τό  Σωματεῖον  “Ἕνωσις” Κυριῶν σᾶς καλεῖ νά ὑποδεχθῆτε ὅπως πάντοτε 
μέ  εὐμένεια τάς Κυρίας αἵτινες δειλά θά κρούσουν τήν θύραν σας καί  δώσατε 
τόν μικρόν ὀβολόν σας, διά νά ἑτοιμαστοῦν αἱ ἑκατοντάδες τῶν πτωχῶν καί 
οἱ στρατιῶται μας  εἰς τό μέτωπο, ἀλλά καί οἱ ἄποροι εἰς τήν ἑλληνικήν ἡμῶν 
πατρίδα Κύπρον. Ὁ χειμών ἐπέρχεται βαρύς. Συνδυάστε τήν μεγάλην ἀρετήν 
τῆς φιλοπατρίας μέ τήν ἐξ ἴσου μεγάλην ἀρετήν τῆς φιλανθρωπίας”.  

 Και το αποτέλεσµα; Λίγες µέρες αργότερα κυκλοφορεί το εξής:

“Τό ὅλον τῶν μέχρι τῆς χθές συγκεντρωθεισῶν εἰς τό Ἑλληνικόν 
Προξενεῖον εἰσφορῶν τῆς Νήσου ἔχει ὡς ἑξῆς. Ὑπέρ τοῦ ἑλληνικοῦ Ἐρυθροῦ 
Σταυροῦ 13.110 λίραι και 13.850 ἀρραβῶνες καί διάφορα ἄλλα τιμαλφῆ 
χρυσᾶ καί ἀργυρᾶ ἀντικείμενα ἀξίας 5.200 λιρῶν.

Εἰς τήν Ἑλληνικήν Πρεσβείαν τῆς Αἰγύπτου παρελήφθησαν ἐκ 
Κύπρου πλεῖστα κιβώτια περιέχοντα μέγαν ἀριθμόν χρυσῶν καί ἀργυρῶν 
κοσμημάτων, χαρτονομισμάτων, κερμάτων καί διάφορα εἴδη ἰματισμού. 
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Ὁ συναισθηματικός λαός μας, ἡ γυναικεία ψυχή ἔκαμε καί κάμνει τό καθήκον 
της”. Και σχολιάζει ο Αθηναϊκός Τύπος τον Σεπτέµβριο του 1941: “Εἶναι ἡ 
προσφορά τοῦ λαοῦ τῆς Κύπρου, εἶναι τό ἀφιέρωμα τῆς γυναικείας ἑλληνικῆς 
ψυχῆς τῆς Μεγαλονήσου. Εἶναι τά σκουλαρίκια τῆς χωριατοπούλας, εἶναι ἡ 
καρδιά καί ἡ ἀφοσίωσή της εἰς τήν Ἑλλάδα”.

Στο σηµείο αυτό θα ήθελα να ανοίξω ένα άλλο κεφάλαιο της γυναικείας 
εκκλησιαστικής δραστηριότητας, εκείνης της Φιλοπτώχου Αδελφότητος 
Λευκωσίας. Το Σωµατείο ιδρύθηκε το 1948 από τον Αρχιεπίσκοπο Μακάριο  
Γ΄ και λειτουργεί ακόµα σε κάποιες από τις ενορίες της Λευκωσίας, στη 
Φανερωµένη, τον Τρυπιώτη, τη Χρυσαλινιώτισσα, τον Άγιο Σάββα, τον Άγιο 
Ιωάννη, τον Άγιο Κασσιανό, τον Άγιο Αντώνιο, τους Άγιους Οµολογητές και 
τον Άγιο Παύλο.

Με µηνιαίες συνδροµές των µελών τους -τα πρώτα χρόνια ήταν 
ένα σελίνι το µήνα- µε εισφορές και δωρεές, τα ταµεία των Φιλοπτώχων 
εξασφάλιζαν µηνιαία και έκτακτα βοηθήµατα στους απόρους, είδη ένδυσης, 
τρόφιµα κ.ά. Το 1953 συνέδραµαν πλούσια τους σεισµοπαθείς της Πάφου και 
το 1965 ίδρυσαν το Μέλαθρον Ευγηρίας, το πρώτο ίδρυµα για ηλικιωµένους 
στην Κύπρο. 

Το 1969 γενική πρόεδρος ανέλαβε η µακαριστή Αναστασία Κουµπαρίδου, 
κοινωνική λειτουργός, και το 1985 ίδρυσε τη Στέγη Εργαζοµένων Γυναικών 
Φανερωµένης, την οποία και παρεχώρησε στη Φιλόπτωχο. Η Στέγη 
λειτουργεί στην οδό Σωκράτους 19 και φιλοξενεί γυναίκες που εργάζονται  
στην περιοχή στη διάρκεια της ηµέρας για ξεκούραση. Ο χώρος ήταν 
αρχοντόσπιτο του 1916 και ανήκε στην Ελένη Χατζηχριστοδούλου, που το 
δώρισε στην Εκκλησία της Φανερωµένης και στη συνέχεια παραχωρήθηκε 
στη Φιλόπτωχο.

Τεράστιο ήταν το έργο της Φιλοπτώχου µετά το 1974 και τα τραγικά 
γεγονότα στον τόπο µας. Σε συνεργασία µε όλα σχεδόν τα γυναικεία 
σωµατεία ασχολήθηκαν µε διαλογή τόνων ρουχισµού και τη μεταφορά   τους 
σε όλη την Κύπρο. Με πολλές και ποικίλες εκδηλώσεις συνέδραµαν τους 
εκτοπισθέντες της εισβολής. Το 1982 ιδρύθηκε και η Μαθητική Εστία για 
χρήση των µαθητών του Δηµοτικού Σχολείου Αγίου Κασσιανού.

Τέλος, να αναφέρουµε ότι ιδρυτικό µέλος της Φιλοπτώχου ήταν η 
µακαριστή Ευγενία Θεοδότου, για την οποία έχει γίνει λόγος.
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Το 1981 µε τις ευλογίες του µακαριστού Αρχιεπισκόπου Κύπρου κυρού 
Χρυσοστόµου Α΄ ιδρύθηκαν και λειτουργούν οι Χριστιανικοί Σύνδεσµοι 
Γυναικών της Ιεράς Αρχιεπισκοπής. Είναι ενοριακά σωµατεία µε δικά τους 
Διοικητικά Συµβούλια το κάθε ένα και έχουν ως επί κεφαλής υπεύθυνο τον 
προϊστάµενο ιερέα της ενορίας. Από το 1981 µέχρι το 2007 λειτούργησαν 60 
Σύνδεσµοι σε αντίστοιχες ενορίες της Αρχιεπισκοπής. Στόχος τους, όπως 
τονίζει το Καταστατικό τους, είναι η πνευµατική κατάρτιση των µελών τους 
µέσα από τη λατρεία και την κατήχηση και βέβαια το φιλανθρωπικό έργο. 
Μοναδική µέριµνα είναι η ανακούφιση του πάσχοντος και εµπερίστατου της 
ενορίας.

Έκτακτα και µηνιαία επιδόµατα σε οικογένειες, µαθητές και φοιτητές· 
επισκέψεις σε σπίτια και ιδρύµατα, νοσοκοµεία, φυλακές· βοήθεια σε ασθενείς 
για θεραπεία στο εξωτερικό, φάρµακα, τρόφιµα και ό,τι άλλο µπορεί να 
υπαγορεύει η αγάπη.

Παράλληλα η Συντονιστική Επιτροπή οργανώνει κοινές εορταστικές, 
φιλανθρωπικές και πνευµατικές εκδηλώσεις για τα µέλη των 27 σήµερα 
Συνδέσµων. Συγκεντρώθηκαν µεγάλα ποσά για σεισµοπαθείς ή πυρόπληκτους 
της Ελλάδας, για θύµατα πολέµου στη Σερβία, στο Ιράκ, στο Λίβανο, θύµατα 
θεοµηνίας στην Άπω Ανατολή και αλλού. Μεγάλος χορηγός ήταν πάντα 
η Ιερά Αρχιεπισκοπή, αλλά εκτός των ιδίων των µελών που εθελοντικά 
εργάζονται, και το πλήρωµα της Εκκλησίας, ενορίτες και ενορίτισσες, που 
παρακολουθούν και εκτιµούν το έργο, έρχονται  αρωγοί  του.

Πολλά θα µπορούσαµε ακόµα να πούµε για το έργο των Συνδέσµων· 
ίσως δοθεί µια άλλη ευκαιρία.

Θεοφιλέστατε, Σεβαστοί πατέρες, αγαπητές µου,

Προσπάθησα µε βάση τα δηµοσιεύµατα των κυπριακών εφηµερίδων 
να δώσω, αδροµερώς βέβαια, στοιχεία της φιλανθρωπικής δραστηριότητας 
των γυναικών γύρω από την Ιερά Αρχιεπισκοπή για έναν αιώνα. Ο 
χρόνος δεν επιτρέπει να δώσω περισσότερα. Επώνυµες όπως είδαµε και 
προπάντων ανώνυµες γυναίκες, ζώντας οι ίδιες και οι οικογένειές τους 
µε απίστευτες στερήσεις, προβλήµατα και περιστάσεις, κατέθεταν χρόνο 
και δυνάµεις και χρήµατα εκ του περισσεύµατος, αλλά προπάντων εκ του 
υστερήµατός τους στο έργο της Φιλανθρωπίας. Ας είναι αιωνία τους η µνήµη. 
Η Εκκλησία είναι η ίδια η Φιλανθρωπία κατά το πρότυπο του Ιδρυτή της· 
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είναι η ανοικτή αγκαλιά του αγαπώντος πατρός της παραβολής: “Οὕτῳ 
γάρ ἠγάπησεν ὁ Θεός τόν κόσμον, ὥστε τόν υἱόν αὐτοῦ τόν μονογενῆ 
ἔδωκεν,  ἵνα πᾶς ὁ πιστεύων εἰς αὐτόν μή ἀπόληται ἀλλ’ ἔχει ζωήν αἰώνιον” 
( Ιωάν.3,16).  Σε έναν από τους πιο κατανυκτικούς ύμνους της μεγάλης 
Σαρακοστής, η φιλανθρωπία ταυτίζεται με τη Βασιλεία του Θεού. “Οὐκ ἔστι ἡ 
Βασιλεία τοῦ Θεοῦ βρῶσις καί πόσις”, ψάλλει η Εκκλησία μας “ οὐδέ πλούσιοι 
εἰσελεύσονται ἐν αὐτῇ, ἀλλ’ ὅσοι τούς θησαυρούς αὐτῶν ἐν χερσί πενήτων 
ἀποτίθενται”. 

Το άθλημα της  Φιλανθρωπίας σε μια εποχή συμφερόντων, ιδιοτέλειας, 
αδιαφορίας για τον άλλο, θα αποτελεί για τη γυναικεία ευαισθησία στίβο 
αγάπης προς τον πλησίον και βέβαια προς το Θεόν τον Φιλάνθρωπο, 
ο οποίος τάδε λέγει “οἶδά σου τά ἔργα καί τήν θλῖψιν καί τήν πτωχείαν 
ἀλλά πλούσιος εἶ” (Αποκ. Β΄ 9). Άλλωστε σε µια εσχατολογική προοπτική 
µάς το έχει υποσχεθεί. Θα απευθυνθεί προς τους  ελεήµονες, προς τους 
“μεμνημένους τῶν πενήτων” χαρακτηρίζοντάς τους ως ευλογηµένους. 
“Δεῦτε οἱ εὐλογημένοι τοῦ Πατρός μου κληρονομήσατε τήν ἡτοιμασμένην 
ὑμῖν βασιλείαν ἀπό καταβολῆς κόσμου. Ἐπείνασα γάρ  καί ἐδώκατέ μοι 
φαγεῖν, ἐδίψησα καί ἐποτίσατέ με, ξένος ἤμην καί συνηγάγετέ με, γυμνός 
καί περιεβάλετέ με, ἀσθενής  καί ἐν φυλακῇ καί ἤλθετε πρός  με” ( Ματθ 
κε΄34-36). 

  Αγαπητές   µου,  σάς εύχομαι ολοψύχως όπως η αγάπη τού Θεού  σάς ενισχύει  
 στην ωραία αυτή  και χριστιανική σας προσπάθεια.



 

Η ΠΑΛΑΙΑ ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΤΗΣ ΑΓΙΑΣ 
ΒΑΡΒΑΡΑΣ ΚΑΪΜΑΚΛΙΟΥ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΚΛΕΑΝΘΟΥΣ,
ΠΡΩΗΝ ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΗ ΤΩΝ ΘΕΟΛΟΓΙΚΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ

Περνώντας μπροστά από το μεγαλόπρεπο οικοδόμημα του ιερού 
ναού της Αγίας Βαρβάρας Καϊμακλίου, εκθαμβωτικά στεκόμαστε 
μπροστά στο πετρόκτιστο μεγαλείο της, τη θαυμάσια αρχιτεκτονική 

δομή της, τον πολυποίκιλο γλυπτικό στολισμό της και το αριστουργηματικά 
διακοσμημένο πανύψηλο καμπαναριό της.

Πάνω από την πλατύφυλλη πόρτα της εισόδου, σε τριγωνικό, από 
πετρολούλουδα σκαλιστό πλαίσιο, στο κέντρο ακριβώς, βρίσκεται 
εντοιχισμένη σε πέτρινη κορνίζα ορθογώνια μικρή πλάκα, η κτητορική 
επιγραφή, που στο άσπρο της φόντο αναγράφεται με μαύρα κεφαλαία 
γράμματα :

«Ο ΠΑΝΣΕΠΤΟΣ ΟΥΤΟΣ ΚΑΙ ΚΑΛΛΙΠΡΕΠΗΣ ΤΗΣ 
ΜΕΓΑΛΟΜΑΡΤΥΡΟΣ ΑΓΙΑΣ ΒΑΡΒΑΡΑΣ ΝΑΟΣ ΕΚ ΒΑΘΡΩΝ 
ΑΝΕΚΑΙΝΙΣΘΗ ΤΩ 1897-1900»

Από την έννοια «ἐκ βάθρων ανεκαινίσθη» της πιο πάνω κτητορικής 
επιγραφής, οδηγούμεθα στο συμπέρασμα ότι στον τόπο αυτό παλαιότερα 
υπήρχε άλλος ναός ο οποίος κατεδαφίστηκε και στη θέση του κτίστηκε η νέα 
εκκλησία της Αγίας Βαρβάρας.

Και το ερώτημα στο προκείμενο είναι γιατί κατεδαφίστηκε η μικρή 
εκκλησία;

Με κάθε επιφύλαξη διατυπώνουμε την άποψη και από αφηγήσεις 
παλαιών επιζώντων κατοίκων της «εὐάνδρου κωμοπόλεως», ότι η παλαιά 
εκκλησία της Αγίας Βαρβάρας κατεδαφίστηκε είτε γιατί ήταν πολύ μικρή 
και στενάχωρη συγκριτικά με το πλήθος των κατοίκων της κοινότητας, 



594 Κ Ω Ν Σ Τ Α Ν Τ Ι Ν Ο Υ  Κ Λ Ε Α Ν Θ Ο Υ Σ

ιδίως σε μεγάλες γιορτές Χριστούγεννα, Πάσχα ως και σε διάφορες τελετές, 
γάμους και κηδείες, που συγκέντρωναν πολύ κόσμο, είτε λόγω γοήτρου των 
κατοίκων. Οι κάτοικοι ως γνωστόν στο Καϊμακλί ήταν ξακουστοί μάστορες, 
πελεκητές, σκαλιστές και τεχνίτες στο κτίσιμο, ιδιαίτερα εκκλησιών, από την 
εποχή της Φραγκοκρατίας και θα ήθελαν η εκκλησία της Αγίας Βαρβάρας 
που συμπτωματικά στη Δύση είναι προστάτις των εργατών, των πύργων, 
των οχυρώσεων, των κωδωνοποιών και των αρχιτεκτόνων, σε μέγεθος, να 
αντανακλά το μεγαλείο του ονόματος και της τέχνης τους. Θα μπορούσε 
επίσης κάποιος να θεωρήσει ως τρίτη αιτία ανέγερσης του νέου ναού την 
ανάδειξη αυτής ταύτης της «εὐάνδρου κωμοπόλεως» Καϊμακλίου της «τόσον 
φιλομούσου καί προοδευτικῆς» και των «κατοίκων αὐτῆς» οι οποίοι κατά τον 
Γυμνασιάρχη του Παγκύπριου Γυμνασίου Μ.Δ Βολονάκη «κατώρθωσαν διά 
τῶν προτερημάτων ὡς καί πρός πᾶν ἐθνικόν ζῆλον αὐτῶν νά καταστήσωσι 
τήν Κωμόπολίν των οὐ μόνον μίαν τῶν ἀρίστων τῆς Κύπρου ἀλλά καί τοῦ 
Ἑλληνισμοῦ»1.

Αναφορικά με το κτίσιμο της παλαιάς Εκκλησίας της Αγίας Βαρβάρας 
δεν υπάρχει ξεκάθαρη γραπτή μαρτυρία, που να βεβαιώνει το γεγονός.

Κατά παράκλησή μας, ο  εκ των εφημερίων του ναού της Αγίας Βαρβάρας            
π. Σταύρος Αναστασίου, μας παρουσίασε προς μελέτη όλα τα εκκλησιαστικά 
κειμήλια, Άγια Ποτήρια, Δισκάρια, Καλύμματα και Ευαγγέλια που υπήρχαν 
στο ναό. Ανάμεσά τους ένα Δισκάριο με Κάλυμμα από ασήμι-επίχρυσο και 
ένα Ευαγγέλιο με χρονολογία και στα δυο Α.Χ.Μ.Ε δηλ 1645 ως και ένα Άγιο 
Ποτήριο με Κάλυμμα Δισκαρίου και χρονολογία και στα δυο 1838.

Αναλυτικότερα όσον αφορά το πρώτο Δισκάριο, που η διάμετρος του 
είναι 18,1 εκ. και φέρει εγχάρακτους σταυρούς στο κέντρο με τα άκρα σαν 
κρινάνθεμα εντός στεφάνου ανθέων με τέσσερα εξαπτέρυγα αναγράφεται 
στα χείλη με εγχάρακτη μεγαλογράμματη συνεχόμενη βυζαντινή γραφή:2

«ΩΣ ΠΡΟΒΑΤΟΝ ΕΠΙ ΣΦΑΓΗΝ ΗΧΘΗΣ ΧΡΙΣΤΕ ΒΑΣΙΛΕΥ ΚΑΙ ΩΣ 
ΑΜΝΟΣ ΑΚΑΚΟΣ ΕΝΑΝΤΙΟΝ ΤΟΥ ΚΕΙΡΩΝΤΟΣ ΑΥΤΟΝ ΑΦΩΝΟΣ.  
ΥΠΑΡΧΕΙ ΤΟΥ ΝΑΟΥ ΤΗΣ ΑΓΙΑΣ ΒΑΡΒΑΡΑΣ: ΕΝ ΕΤΕΙ ΣΩΤΗΡΙΩ 
Α.Χ.Μ.Ε»

1  Ἐφημερίς, «Πατρίς» 9/22 Ἰουλίου 1909, ἀρ. φύλ. 89, σελ. 3
2    Διατηρήθηκε αυστηρά η ορθογραφία του πρωτοτύπου.
      Το ίδιο γίνεται και στις επόμενες αναφορές από άλλα ιερά κειμήλια.



595Η  Π Α Λ Α Ι Α  Ε Κ Κ Λ Η Σ Ι Α  Τ Η Σ  Α Γ Ι Α Σ  Β Α Ρ Β Α ΡΑ Σ  Κ Α Ϊ Μ Α Κ Λ Ι Ο Υ

Στο κάτω μέρος του Δισκαρίου, στη βάση του αναγράφεται: άνω: Φι, 
κάτω Λο, αριστερά ΘΕ και δεξιά ΟΥ

Σχετικά με το Ευαγγέλιο στις τέσσερις γωνίες του βαθέως μπλε 
βελούδινου καλύμματός του απεικονίζονται σε επίχρυσες πλάκες οι μορφές 
των τεσσάρων Ευαγγελιστών, ενώ στο κέντρο αναπαρίσταται επάνω σε 
ρομβόσχημη επίχρυση πλακέττα η εις Άδου Κάθοδος στο κάτω μέρος της 
οποίας αναγράφεται: Τις ΑΓΙΑΣ ΒΑΡΒΑΡΑΣ ΑΧΜΕ. Στο οπίσθιο μέρος του 
Ευαγγελίου αναπαρίσταται στο μέσον σε ρομβόσχημη επίχρυση πλάκα η 
Σταύρωση, ενώ στις άνω δυο γωνίες αναπαρίστανται ὁ Δαβίδ καί ὁ Σολομῶν 
και στις δυο κάτω οι προφήτες Ἰερεμίας καί Ἠσαΐας. Και οι τέσσερις κρατούν 
ειλητάρια με τις φράσεις:

Δαβίδ : «Ἀναστήτω ὁ Θεός καί διασκορπισθή».
Σολομῶν: «Ἡ σοφία ὠκοδόμησεν ἑαυτῇ».
Ἰερεμίας: «Οὗτος ὁ Θεός ἡμῶν εὐλογηθήσεται ὑπέρ».
Ἠσαΐας: «Εὐφράνθητι Ἰερουσαλήμ καί πανηγύρισ».
Ειλητάρια κρατούν και οι Ευαγγελιστές μπροστά: 
Ἰωάννης: «Ἐν ἀρχῇ ἦν ὁ Λόγος καί ὁ Λόγος ἦν πρός τό Θεόν».
Ματθαίος: «Βίβλος γενέσεως ΙΣ ΧΣ υἱοῦ Δαβίδ υἱοῦ».
Μάρκος: «Ἀρχή τοῦ Εὐαγγελίου Ἰησοῦ Χριστοῦ ὡς γέγρα».
Λουκάς: «Ἐπειδή περ πολλή, ἐπεχεί.»

Ανοίγοντας το Ευαγγέλιο από περιέργεια για να δω οτιδήποτε που 
μπορούσε να έχει σχέση με την έρευνά μου, διάβασα σε κεφαλαία κόκκινα και 
μαύρα γράμματα:

ΘΕΙΟΝ ΚΑΙ ΙΕΡΟΝ ΕΥΑΓΓΕΛΙΟΝ
ΕΞ ΑΡΙΣΤΩΝ ΕΚΔΟΣΕΩΝ ΤΗΣ ΝΕΑΣ ΔΙΑΘΗΚΗΣ ΕΠΙΜΕΛΩΣ

ΔΙΟΡΘΩΘΕΝ ΜΕΤΑ ΠΡΟΣΘΗΚΗΣ ΤΩΝ ΤΗΣ ΠΑΛΑΙΑΣ ΜΑΡΤΥΡΩΝ 
ΚΑΙ ΝΥΝ

ΛΑΜΠΡΟΤΕΡΟΝ ΑΝΑΤΥΠΩΘΕΝ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΕΚΔΟΣΙΝ ΤΟΥ 1833 
ΕΝ ΤΗι ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΗι ΤΥΠΟΓΡΑΦΙΑι ΤΟΥ ΦΟΙΝΙΚΟΣ 

ΕΝ ΒΕΝΕΤΙΑ

1840
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Αναφορικά με το Άγιο Ποτήριο του 1838 από ασήμι, σημειώνεται ότι το 
ύψος του είναι 36,5 εκ. και η διάμετρος της βάσης 15,8 εκ. Στο διάκοσμο της 
βάσης υπάρχουν ανθοπλόκαμοι και μεταξύ των πλοχμών αναγράφεται με 
εγχάρακτα γράμματα,

+ΚΤΙΜΑ ΓΕΩΡΓΙΟΥ κ/ ἘΛΕΝΗΣ ΤΟΝ ΠΡΟΣ κ΄ ΜΑΡΙΟΥΣ 1838

Επί του κυρίως σώματος είναι εγχάρακτοι πέντε άγγελοι και στο κάλυμμα 
του Αγίου Ποτηρίου τέσσερα εξαπτέρυγα.

Τέλος σε κάλυμμα Αγίου Δισκαρίου από ασήμι του 1848 με διάμετρο 
βάσης 15,3 εκ. και διακοσμημένο με τέσσερα εξαπτέρυγα διαβάζουμε στα 
χείλη την εγχάρακτη επιγραφή :

+AΝΤΟΝΙΟΥ ΜΙΧΑΗΛ ΚΑΙ AΝΤΩΝΙΟΥ

ΤΩΝ ΠΡΟΣΚΥΝΗΤΩΝ CΥΝ ΓΥΝΑΙΞΙ ΚΑΙ ΤΕΚΝΟΙΣ

ΜΝΗΣΘΗΤΙ ΚΥΡΙΕ: Α.Ω.Μ.Η

Όλες οι χρονολογίες που καταφαίνονται στα πιο πάνω ιερά σκεύη, 
αντικείμενα και κείμενα καταδεικνύουν πως ο παλαιός ναός της Αγίας 
Βαρβάρας υπάρχει ήδη από το 1645 επί τουρκοκρατίας, πιθανόν και πιο 
μπροστά επί Φραγκοκρατίας, συνεχίζει ως το 1848 και κατεδαφίστηκε για 
να «ἀνακαινισθῇ ἐκ βάθρων τῷ 1897-1900», να ξανακτιστεί δηλ. όπως 
αναφαίνεται προς το τέλος της κτητορικής επιγραφής στο άνω μέρος της 
κεντρικής εισόδου του νέου ναού.

Από όσα ειπώθηκαν πιο πάνω επιμαρτυρείται πως στο Καϊμακλί υπήρχε 
παλαιά εκκλησία αφιερωμένη εις τιμήν και δόξαν της Αγίας Μεγαλομάρτυρος 
και Αθληφόρου του Χριστού Βαρβάρας και ο κόσμος ήξερε και ξέρει, μιλούσε 
και μιλά μέχρι σήμερα για την παλαιά εκκλησία που τη χάλασαν και στη θέση 
της κτίστηκε ο σημερινός καλλιπρεπής ναός της.

Σαν πέρασε αρκετός καιρός, που αναγράφησαν τα πιο πάνω, 
ανασκαλεύοντας ανήσυχα το θέμα βρήκα τελικά στο συμπλήρωμα του Β΄ 
τόμου (Ε-ΜΑΓΝ) του Εγκυκλοπαιδικού Λεξικού ΕΛΕΥΘΕΡΟΥΔΑΚΗ στο 
λήμμα «Καϊμακλί Μεγάλο» με κάτω από αυτό τα αρχικά Μ.Κ.Χ(ρισοφίδης), 
(Δημοσιογράφος-Ιστοριοδίφης) πως «το Καϊμακλί έχει μεσαιωνικόν ναόν 
αφιερωμένον εις τον Μιχαήλ Αρχάγγελον, ο οποίος είναι στολισμένος με 
πλάκας εκ πορσελάνης, έτερος ναός του χωρίου είναι αφιερωμένος εις την 
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Αγίαν Βαρβάραν, κτίσμα του 12ου αιώνος. Και αυτός είναι στολισμένος με 
πλάκας εκ πορσελάνης» Μ.Κ.Χ.

Στην προσπάθεια μου να εξακριβώσω το ακριβές χρονικό διάστημα 
κατά το οποίο κτίστηκε ο παλαιός ναός της Αγίας Βαρβάρας κατέληξα στο 
συμπέρασμα, με κάθε επιφύλαξη το αναφέρω, πως ο ναός αυτός είχε άμεση 
σχέση με τον προαναφερθέντα ναό του 12ου αιώνα.

Και τούτο επισημαίνεται ως ακολούθως:

«Το Καϊμακλί, το πάλαι ποτέ χωριό και από το 1968 ενταγμένο στα 
δημοτικά όρια της πρωτεύουσας, διαθέτει μακραίωνη ιστορία και, όπως 
αποδεικνύεται, δημιουργήθηκε κατά τους βυζαντινούς χρόνους και πολύ 
πιθανόν σε προγενέστερη εποχή. Είναι πραγματικά παράδοξο πως το 
Καϊμακλί, το οποίο ονομαζόταν Μεσοκελεύσι, έχασε στο πέρασμα των 
αιώνων το πραγματικό του όνομα…»3.

Μέσα στο γενικότερο κλίμα ελευθερίας, κοινωνικής γαλήνης και 
ευημερίας που παρατηρήθηκε στην Κύπρο κατά τη Βυζαντινή περίοδο (κυρίως 
10ος-12ος αιώνας) με τη δημιουργία αξιόλογων μοναστηριακών κέντρων όπως 
η Μονή του Κύκκου (12ος αιώνας), η Μονή του Μαχαιρά (μέσα 12ου αιώνα 
περίπου 1140), η Μονή του Αγίου Νεοφύτου (1159), της Τροοδίτισσας (11ος 

αιώνας), του Αντιφωνητή (12ος αιώνας ) και εκκλησιών όπως η Παναγία της 
Ασίνου του 12ου αιώνα, η Παναγία του Άρακα του 12ου αιώνα, το εκκλησάκι 
του Αγίου Εφημιανού στη Λύση του 12ου αιώνα, σ’ αυτό το κλίμα ελευθερίας, 
εντάσσεται και το εκκλησάκι της Αγίας Βαρβάρας στο Μεσοκελεύσι του 12ου 
αιώνα.

Όταν το 1192 οι Φράγκοι κατέκτησαν την Κύπρο και μετέτρεψαν το 
διοικητικό της σύστημα σε φεουδαρχικό και όλα ως εκ τούτου περιήλθαν στα 
χέρια των Λατίνων κατακτητών, ασφαλώς και το Μεσοκελεύσι περιήλθε στο 
φέουδο Φράγκου ηγέμονα με το μικρό εκκλησάκι της Αγίας Βαρβάρας που 
μετετράπη σε λατινικό παρεκκλήσι.

Όταν το 1571 οι Οθωμανοί κατέλαβαν την Κύπρο και η Καθολική 
Εκκλησία καταδιώχθηκε από αυτούς, ενώ η Ορθόδοξη αποκαταστάθηκε στα 
βασικά της δικαιώματα, αυτοκέφαλο, εκλογή Ορθοδόξου αρχιεπισκόπου, 

3  Νάσα Παταπίου, Νέα στοιχεία για την ιστορία του Μεσοκελεύσι ή Καϊμακλί, «ιστορικό»,
  9 Ιανουαρίου 2011 Πολίτης της Κυριακής, σελ. 73.
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προνόμια όχι μόνο θρησκευτικά αλλά και πολιτικά και δικαστικά, μέσα στο 
κλίμα αυτό της χαλάρωσης φαίνεται πως οι Ορθόδοξοι του Μεσοκελεύσι, 
που από το 1633 πήρε το όνομα Καϊμακλί,4 ανέκτησαν και πάλιν το 
εκκλησάκι τους το 17ο αιώνα και ξαναλειτούργησε σ’ αυτό η Ορθόδοξη 
λατρεία όπως καταφαίνεται από τα ιερά σκεύη, αντικείμενα και κείμενα που 
χρησιμοποιήθηκαν τότε και διαφυλάσσονται μέχρι σήμερα ως ιερά κειμήλια 
στη νέα μεγαλόπρεπη εκκλησία της Αγίας Βαρβάρας.

* * *

Σε συνάντηση που είχα με τον Κυριάκο Παπαϊωακείμ από τη Λάρνακα, 
συντηρητή αρχαιοτήτων και έργων τέχνης, μουσειολόγο, ο οποίος ανέλαβε τη 
συντήρηση και διαφύλαξη του ξυλόγλυπτου επιχρυσωμένου εικονοστασίου 
της παλαιάς εκκλησίας της Αγίας Βαρβάρας, που βρίσκονταν σε αποθήκη του 
ναού, μεταφέρω τα ακόλουθα στοιχεία από το κείμενο της προσφοράς που 
υπέβαλε ο ίδιος προς την Εκκλησιαστική Επιτροπεία:

«Το εικονοστάσι, όπως ήταν σορός στην αποθήκη, είναι συμπληρωμένο 
κατά 65%. Η τεχνική του είναι αντιγραφή μοτίβων του 16ου αιώνα. Την 
παράδοση αυτή μοτίβων του 16ου αιώνα συνεχίζει και με την κατασκευή του, 
που έγινε το 17ο αιώνα.

Το πλάτος του εικονοστασίου, τέμπλου, το λιγότερο είναι 6μ. και το ύψος 
του, το λιγότερο 5½-6 μ.

Αναλυτικότερα όσον αφορά το ύψος σημειώνουμε :
- Η βάση του εικονοστασίου είναι 10 εκατοστά περίπου
- Τα θωράκια είναι 60 πόντους περίπου
- Οι μεγάλες εικόνες είναι 1μ. περίπου
- Η άμπελος, το μέρος του τέμπλου ανάμεσα στις μεγάλες και τις μικρές  

           εικόνες του δωδεκάορτου όπως λέγονται, είναι περίπου 50 εκατοστά.
- Οι μικρές εικόνες του δωδεκάορτου της πρώτης σειράς είναι 50-60  

            εκατοστά.
- Η επίστεψη της πρώτης σειράς των εικόνων του δωδεκάορτου είναι 50  

           εκατοστά.

4  Νάσα Παταπίου, ενθ᾽ αν.
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- Οι εικόνες του αποστολικού, όπως λέγονται γιατί συμπεριλαμβάνουν 
τις μορφές των 12 αποστόλων, β΄ σειρά εικόνων, είναι 60-70 εκατοστά.

- Η τελική επίστεψη του τέμπλου είναι 50 εκατοστά.

- Ο Εσταυρωμένος ψηλά στο τέμπλο είναι 1.80 και τα δυο λυπηρά 
λεγόμενα δηλ. η Παρθένος Μαρία δεξιά του Εσταυρωμένου Ιησού και ο 
αγαπημένος μαθητής του αριστερά, λυπημένοι και δακρυσμένοι, έχουν ύψος 
1μ. το καθένα.

Οι εικόνες του εικονοστασίου ήταν 4 μεγάλες, δυο δεξιά και δυο αριστερά 
90Χ60 εκ. και πιθανόν δυο μικρές, μια δεξιά και μια αριστερά 90Χ40 εκ.

Οι εικόνες των βημοθύρων, οι Δεσποτικές, το Αποστολικό και το 
Δωδεκάορτο του τέμπλου είναι αγιογραφημένες γύρω στο 1750 με 1770.»

Αναφορικά με τις διαστάσεις του παλαιού ναού, με βάση το ύψος και το 
πλάτος του εικονοστασίου, θα λέγαμε ότι ο παλαιός ναός της Αγίας Βαρβάρας 
θα ήταν με κάθε επιφύλαξη 6x6.

Ευγνωμονούμε όλους όσοι κοπίασαν  και αγωνίστηκαν για να μας 
προσφέρουν τον πάνσεπτο και καλλιπρεπή τούτο Οίκο  του Θεού για να 
υμνούμε και να δοξολογούμε το πανάγιο Όνομά Του. Εὐχόμεθα όπως η 
αγάπη τού Κυρίου αναπαύσει τις αγαθές ψυχές τους «ἐν σκηναῖς ζώντων ἔνθα 
οἱ δίκαιοι ἀναπαύωνται καί ὅπου ἡ ἐπισκοπή τοῦ προσώπου Του εὐφραίνει 
πάντας τούς ἀπ’αἰώνων εὐαρεστήσαντας ἁγίους αὐτοῦ».

Υ



ΠΑΝΗΓΥΡΙΚΟΣ
ΤΗΣ 28ησ ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 1940

ΝΕΑΡΧΟΥ ΝΕΑΡΧΟΥ,
ΠΡΩΗΝ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗ ΤΟΥ ΠΑΓΚΥΠΡΙΟΥ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ,

ΙΣΤΟΡΙΚΟΥ ΚΑΙ  ΕΡΕΥΝΗΤΗ.

Εξοχότατε κ. Πρόεδρε της Κυπριακής Δημοκρατίας,

Μακαριότατε,

Εξοχότατε κ. Πρέσβη της Μητέρας πατρίδας,

Κυρίες και κύριοι,

Συναισθήματα διάφορα πλανώνται στη σημερινή μας επέτειο. Γι' αυτούς, 
που πολέμησαν ενάντια στη βία κι ορθώθηκαν γίγαντες μπροστά στην 
πλήμμυρα του πάθους, ο σημερινός εορτασμός είναι μια υπενθύμιση 

της θυσίας, είναι μια μετάγγιση του αγώνα τους και μια παράδοση επίσημη 
της σκυτάλης του αγώνα για τη σωτηρία της μεγάλης πνευματικής και ηθικής 
κληρονομιάς, που οι αθάνατοι πρόγονοι κατέλιπαν σε μας και σ' ολόκληρη 
την ανθρωπότητα. Σ' εμάς, τη σημερινή γενιά, που είμαστε εδώ παρόντες, 
για ν' αναστήσουμε τη μνήμη τους, είμαστε εδώ, για να καμαρώσουμε την 
ψυχική τους ρώμη και ν' αναστήσουμε στη συνείδησή μας τον τρόπο, που 
αποκτούνται οι αξίες, προστατεύονται οι αξιοπρέπειες και κληρονομούνται 
οι εθνικές παρακαταθήκες. Είμαστε εδώ για να τιμήσουμε αυτούς, που μας 
έλειψαν, ν' αναβαπτιστούμε στα νάματα του δικού τους αγώνα, ώστε κι εμείς 
αθλητές της σημερινής εθνικής μας πορείας να μπορέσουμε, με ομοψυχία και 
αποφασιστικότητα, να καταλήξουμε σωστά.

Η πορεία προς την αθανασία είναι απλή. Η μίμηση, ή έστω και η αναφορά 
του τρόπου μόνο, που οι ήρωες του '40 στάθηκαν επάξια στις Θερμοπύλες τους, 
είναι αρκετά να δείξουν, πως το όνομα «έλληνας» είναι αντιπροσωπευτικό 
της θυσίας, ζυμωμένης με το μόχτο, την αγωνία και τον αγώνα του έλληνα να 
διαφυλάξει τη μεγάλη ηθική και πνευματική κληρονομιά του Έθνους.
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Η γενιά του '40 κανένα δεν ενοχλούσε. Παρά τα πολλαπλά εσωτερικά 
προβλήματα, που δημιούργησε το καθεστώς Μεταξά, ο ελληνισμός, σχεδόν 
στο σύνολο του, στοχαζόταν και εργαζόταν με κάθε τι, που μπορούσε να δώσει 
τον ολοκληρωμένο άνθρωπο. Και ξαφνικά οι αντιπρόσωποι του φασισμού, 
Χίτλερ και Μουσολίνι, προσπάθησαν να φράξουν το δρόμο στον ελληνισμό. 
Προσπάθησαν ν' αλλάξουν τους αληθινούς σκοπούς της ζωής, τις φωνές της 
συνείδησης. Η άρνηση του δικαιώματος της ανεξαρτησίας και της κυριαρχίας 
στους λαούς, με παράλληλη δική τους παγκόσμια κυριαρχία, ήταν η ουσιώδης 
επιδίωξή τους. Και η Ελλάδα ήταν ένα από τα πρώτα θύματά τους.

1939, 7 Απριλίου. Το κακό προμήνυμα. Οι Ιταλοί κατέλαβαν την Αλβανία. 
Η θέση της Ελλάδας έγινε δραματική. Η κλιμάκωση των προκλήσεων 
κορυφώθηκε με τη βύθιση του ελληνικού καταδρομικού «Έλλη» στο λιμάνι 
της Τήνου, στις 15 Αυγούστου 1940. Ο σκοπός ήταν να προκληθεί αγανάκτηση 
των Ελλήνων, ν' αρχίσουν τις αντεγκλήσεις, για να δικαιολογηθεί η επίθεση 
του Μουσολίνι. Ο ελληνικός λαός, που έβλεπε τις προθέσεις των Ιταλών, 
διατήρησε την ψυχραιμία του κι έκανε πέτρα την καρδιά, αλλά και τη θέληση 
ατσαλένια, για να υπερασπισθεί με κίνδυνο της ζωής του την προσωπική και 
εθνική του αξιοπρέπεια, καθώς  και τη φυσική του ελευθερία.

28 Οκτωβρίου 1940. Στις 3 το πρωί ο Ιταλός πρέσβης Γκράτσι επέδωσε 
τελεσίγραφο, που δεν άφηνε άλλη διέξοδο: Ή θα δέχονταν την κατοχή ή 
θα γινόταν πόλεμος. Ζητούσαν να διαβούν τα σύνορα της Ελλάδας και να 
καταλάβουν όσα μέρη τους χρειάζονταν για τις ανάγκες του δικού τους 
πολέμου. Και ήταν σίγουροι για την αποδοχή του τελεσιγράφου από τους 
Έλληνες. Ήταν σίγουροι, γιατί υπολόγιζαν μόνο στο υλικό στρατιωτικό 
απόθεμα. Δεν υπολόγισαν τη δύναμη της ψυχής, τη δύναμη της θέλησης, 
του εγωισμού, της αξιοπρέπειας. Γι' αυτά τα ιδανικά αγωνίστηκαν πάντα οι 
Έλληνες, αυτός ήταν, είναι και θα είναι ο εγωισμός τους.  Στην ιταμή αξίωση 
του Μουσολίνι, ο Μεταξάς απάντησε μ' ένα βροντερό ΟΧΙ.

Η ορμή του έθνους εκδηλώθηκε σύσσωμη. ΟΧΙ στον κατακτητή. 
Καλύτερος απ' τη ζωή ο θάνατος για το καλό της πατρίδας. Αν λογαριάσουμε 
την κινητοποίηση του λαού, ο πόλεμος είχε γίνει παλλαϊκός, με χαρακτήρα 
θρησκευτικό. Ο ελληνικός λαός είναι ρομαντικός. Ενώ έχει φρονιμάδα, είναι 
έτοιμος και για κάθε τρέλα. Ενώ γεννήθηκε τετραπέρατος και ξέρει καλά 
ποιο είναι το συμφέρον του, έχει ψυχή που την καίει η φλόγα για θυσία. Τον 
βλέπεις στην ειρήνη και θαυμάζεις την ενεργητικότητά του. Τον βλέπεις στη 
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δυσκολία και διαπιστώνεις πως είναι πάντα έτοιμος. Περιφρονεί το θάνατο, 
γιατί ξέρει πως πολλά μεν πράγματα αφανίζει, αλλά και πολύ φως ρίχνει στη 
ζωή. Του δίνει το σωστό μέτρο να κρίνει τα περιστατικά. Τα γλέντια και οι 
ανέσεις δεν μπορούν να γεμίσουν ως απάνω τη ζωή του.

Και να. Οι ώριμοι ανδραγαθούν στις πρώτες επάλξεις. Οι νέοι 
εκπαιδεύονται σε αρχοντικά και σε χαμόσπιτα. Κάθε τόσο ετοιμάζεται 
καινούρια μαχητική ομάδα από παιδιά όλων των κοινωνικών τάξεων. 
Καθηγητές, φοιτητές, δημόσιοι υπάλληλοι, εργάτες, ξυπόλυτα φτωχαδάκια 
και παχουλά καλόπαιδα. Ένα αλλόκοτο μίγμα γεμάτο ενθουσιασμό και 
θέληση ν' αγωνιστεί για τη λευτεριά της πατρίδας του. Η Κορυτσά, η Πρεμετή, 
η Μοσχόπολις, η Κλεισούρα, το Αργυρόκαστρο, είναι μνημεία αθάνατα της 
τόλμης και του θάρρους, είναι αιώνια σύμβολα αντίστασης του ελεύθερου 
ανθρώπου ενάντια στη βία και στην επιδρομή.

Κι ενώ η απειλή και η υποτέλεια, το αίσχος και το όνειδος, ενσαρκωμένα 
στην ωμή βία των φασιστών ιταλών, κατανικήθηκαν και ποδοπατήθηκαν, ενώ 
αέρας λευτεριάς θέρμανε τις καρδιές των νικητών και πέταξε πέρα τις ελπίδες 
τους ν' αγκαλιάσουν την αγωνία του Έθνους, για να την μετατρέψουν σ' 
ελπίδα ζωής, το όνειρο δεν μπόρεσε να γίνει πραγματικότητα. Στις 6 Απριλίου 
1941 οι σιδερόφρακτες στρατιές του Χίτλερ αυλάκωναν τα ελληνικά εδάφη. 
Τα σημάδια του ξεπεσμού μαυροφόρησαν το ελληνικό γένος.  Ένας άνισος 
αγώνας μεταξύ της ύλης και του ανθρώπου άρχισε. Το σώμα όμως δεν άντεξε 
επί πολύ και λύγισε. Ένα με τ' άλλο όλα τα κέντρα αντίστασης υποτάχτηκαν 
στην υλική ανωτερότητα. 

Κατοχή λοιπόν. Μαύρες μέρες για το Έθνος. Όλα τα προϊόντα τα 
δέσμευσαν και τα συγκέντρωσαν για τον εαυτό τους. Δεν άφησαν σταγόνα 
λάδι, δεν άφησαν αλάτι και η μερίδα του ψωμιού περιορίστηκε στα 50 
δράμια. Η κατάσταση αυτή σήμαινε καταδίκη σε θάνατο. Ένιωθες πως κάποια 
σατανική ιδέα κατεύθυνε τους κατακτητές, για ν' αφανίσουν τη φυλή, που 
αντιστεκόταν στα σχέδιά τους. Η διατροφή των αρρώστων στα νοσοκομεία 
ήταν τόσο ελεεινή, ώστε για άλλη πάθηση γιατρεύονταν κι από πείνα 
πέθαιναν. Μητέρες νεογέννητες δεν είχαν γάλα. Στα σχολεία οι μαθητές 
κούναγαν το στόμα για ν' απαντήσουν στο δάσκαλο, μα δεν ακούγονταν από 
ατονία. Η ψώρα, η βρώμα, έδερναν τη φτωχολογιά.

Με την υγεία όμως του λαού ροκανίσθηκε σιγά, σιγά και το ηθικό του. 
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Οι Γερμανο - Ιταλοί φασίστες νίκησαν το σώμα. Ξέχασαν όμως την ψυχή, το 
κυριότερο όπλο, που διαφυλάσσει την ανθρώπινη αξιοπρέπεια. Οι ανθρώπινες 
αρετές φρόνηση, υπακοή, μετριοπάθεια, χρήσιμες κατά την ειρηνική ζωή, 
αναστάληκαν. Τώρα μόνο το θάρρος, η δύναμη και η θέληση μετρούσαν. Όσοι 
έβγαιναν στον αγώνα ήταν ψυχωμένοι. Ένα κυνηγητό ελπίδας και αγώνα, 
αγωνίας και υπομονής, ηρωισμού και θαυμασμού, συνέθεσαν ένα ύστερο 
ελληνικό κράτος απέραντο στη δόξα και υποδειγματικό στην αντίσταση.

Η λευτεριά γοργά θρονιάστηκε στην αρχική της κοιτίδα. Κι άρχισε 
ο ανασασμός και η ανασυγκρότηση. Με θεμέλιο τους αγώνες άρχισε να 
κτίζεται υπέροχα η Νέα Ελλάδα και να κλείνει  μέσα της όλες τις ελληνικές 
αξίες. Γαλούχησε τη νεώτερη γενιά και την κατέστησε υπεύθυνη έναντι 
του παρελθόντος. Γιατί οι αγώνες του κράτους είναι κοινοί, οι δε πόνοι του 
Έθνους είναι και ατομικοί.

Η αντίσταση, λοιπόν, της 28ης Οκτωβρίου προς τη βία είναι για μας μέρα 
γιορτής. Είναι η επαλήθευση της ελληνικής κληρονομιάς. Είναι η συνέχιση 
της παλιάς ελληνικής υπόδειξης ως προς το περιεχόμενο της ζωής.

Στο έπος της Αλβανίας και στον υπόλοιπο αγώνα του Ελληνισμού 
ενάντια στο φασισμό, η Κύπρος έδωσε, κατά μεγαλειώδη τρόπο, το παρόν της. 
Τριάντα και πλέον χιλιάδες εθελοντών πύκνωσαν τις τάξεις του συμμαχικού 
στρατού. Πέρα από την αναγκαιότητα της ενεργού συμπαράταξης προς την 
Ελλάδα, οι Κύπριοι πίστευαν πως μια νίκη των συμμάχων θα άνοιγε το δρόμο 
για μια δίκαιη διευθέτηση και του Κυπριακού προβλήματος. Ο συνεχιζόμενος 
όμως εμφύλιος στην Ελλάδα, και μετά το τέλος του Β΄ Παγκοσμίου Πολέμου, 
δεν της επέτρεψε να υποστηρίξει σθεναρά το κυπριακό πρόβλημα. Έτσι, 
ο κύκλος των θυσιών της Κύπρου συνεχίστηκε στον αγώνα του 55 - 59 κι 
ακόμα να κλείσει.

Για μας τους Κυπρίους το βαθύτερο νόημα του αγώνα του '40 είναι 
καθοριστικό: Η ελευθερία των λαών ποτέ δεν ταυτίστηκε με τα γεωγραφικά 
πλάτη και τα μήκη. Ποτέ δεν αποκτήθηκε ως δώρο από τρίτους. Ποτέ δεν 
περιορίστηκε στην ευθεία γραμμή της κομματικής συμπεριφοράς και της 
σκοπιμότητας. Πάντοτε ταυτίστηκε με την ευψυχία των λαών και με τα 
αναγκαία συνακόλουθά της, τους κινδύνους και τις θυσίες. Σήμερα, μετά το 
προδοτικό πραξικόπημα και την τουρκική εισβολή και κατοχή, σήμερα με 
την τουρκική εισβολή  και στην Αποκλειστική Οικονομική ζώνη της Κύπρου, 
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έχουμε χρέος, περισσότερο από κάθε άλλη φορά, να συλλάβουμε σωστά το 
πρόβλημά μας και να το δούμε ως έργο ελευθερίας.

Σήμερα, όποιος δε νιώθει ευθύνη και υποχρέωση έναντι του κράτους, 
αυτός είναι πολίτης σκάρτος. Ο αγώνας για μας βρίσκεται στην εξέλιξή 
του και είναι κρίσιμες οι μέρες. Η ενεργός συμπαράταξη της Ελλάδας είναι 
η κυριότερη εγγύηση του αγώνα μας. Δεσμοί αίματος, ιστορίας, θρησκείας 
και παράδοσης μας θέλουν και μας χρειάζονται πάντα συμπαραταγμένους. 
Ιδιαίτερα σήμερα, που η Κύπρος και η Ελλάδα διατρέχουν τους ίδιους 
κινδύνους από τον ίδιο μάλιστα θρασύτατο εχθρό. Η ουσία του προβλήματός 
μας δεν είναι η καλή θέληση η δική μας ή των Τουρκοκυπρίων, αλλά ο 
νεοσουλτανισμός της Άγκυρας. Εγγύηση για τη συνέχιση της ύπαρξής μας 
σ' αυτόν τον τόπο είναι η διαφύλαξη  της Κυπριακής Δημοκρατίας. Αυτή 
θα επιτευχθεί μόνο με μια σωστή λύση, που θα εδράζεται στις θεμελιώδεις 
αρχές της ανεξαρτησίας, της κυριαρχίας και της εδαφικής ακεραιότητας του 
κράτους. Την πραγματικότητα αυτή θα πρέπει να την αντιληφθούν όλοι. 
Όπως και την αναγκαιότητα, ότι κάθε σκίρτημα για σπάσιμο της αλυσίδας, 
που ενώνει το λαό, είναι και ένα τραβηγμένο χαλίκι για γκρέμισμα.  Κι εδώ 
διακρίνεται ο πατριωτισμός του καθενός.

Η δικαίωση του αγώνα μας, οσοσδήποτε κι αν είναι ο κύκλος της  
προσφοράς των άλλων, θα εξαρτηθεί πρώτιστα από τη δική μας συμπεριφορά. 
Αν θέλουμε να λαμπρύνουμε το ένδοξο γένος των ηρώων του '40 και ν' 
αποδείξουμε,  ότι κι εμείς μπορούμε να συνταιριάσουμε το σώμα και την ψυχή 
σε κοινό αγώνα για την πατρίδα, θα πρέπει ποτέ να μη σκύψουμε το κεφάλι 
και ποτέ να μη λυγίσουμε το γόνυ.

 Κι αν κάποτε σκύψουμε, κι αν κάποτε γονατίσουμε, να γονατίσουμε 
για να αρπάξουμε το σπαθί, αν έχει πέσει κατά γης. Μόνο τότε. Εμείς εκεί να 
σταθούμε. Τέτοιοι να 'μαστε πάντα. Όσο αντέχουμε, ελεύθεροι. Όσο κρατάμε 
περήφανοι. Όσο μπορούμε αδιαφέντευτοι. Μα πάνω απ' όλα και πέρα απ' 
όλα άκαμπτοι κι ανυπότακτοι αγωνιστές της ελευθερίας μας.

Μόνο έτσι θα δικαιώσουμε το πνεύμα του αγώνα και τις θυσίες των 
ηρώων του '40.

Ζ



"Ξαφνικά μέσα στη νύχτα". Πίνακας τού Αλέξανδρου Αλεξανδράκη για το έπος του 1940.

Ο ΧΙΤΛΕΡ ΕΠΑΙΝΕΙ ΤΟΝ ΗΡΩΙΣΜΟ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΑ ΣΤΡΑΤΙΩΤΗ.

 Ο Χίτλερ σε λόγο του στο Ράιχσταγκ,  στις 4 Μαΐου 1941, πού διασώζεται 
ηχογραφημένος στα αρχεία τής ΕΡΑ, αναφερόμενος στην ελληνική αντίσταση 
και στην αυτοθυσία των Ελλήνων είπε χαρακτηριστικά τα εξής: 

«Η ιστορική δικαιοσύνη με υποχρεώνει να διαπιστώσω ότι από 
όλους τούς αντιπάλους που αντιμετωπίσαμε, ο Έλληνας στρατιώτης 
πολέμησε με ύψιστο ηρωισμό καί αυτοθυσία, καί συνθηκολόγησε μόνο, 
όταν η εξακολούθηση τής αντιστάσεως δεν ήταν δυνατή, καί δεν είχε 
κανένα νόημα. Ό Ελληνικός λαός αγωνίστηκε τόσο γενναία,  ώστε 
καί αυτοί οι εχθροί του δεν μπορούν να αρνηθούν την προς αυτόν 
εκτίμηση. Εξ όλων των αντιπάλων πού μάς αντιμετώπισαν, μόνον 
ο Έλληνας στρατιώτης πολέμησε με παράτολμο θάρρος καί ύψιστη 
περιφρόνηση προς τον θάνατο».



ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΟΥ ΚΥΠΡΟΥ ΚΥΡΙΟΥ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΥ Β΄
ΧΡΟΝΙΚΑ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2014

ΔΕΥΤΕΡΑ
1 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2014

Ὁ Μακαριώτατος μέ τήν εὐκαιρία τῆς ἔναρξης τοῦ νέου Ἐκκλησιαστικοῦ 
ἔτους τέλεσε Ἁγιασμὸ στὴν Ἱερὰ Ἀρχιεπισκοπὴ Κύπρου.  
Δέχθηκε τὸν ἐπίτιμο πρόξενο τῆς Γεωργίας στὴν Κύπρο  
κ. Revaz Lominadze, στὸν ὁποῖον καὶ παρέθεσε γεῦμα.
Τό ἀπόγευμα χοροστάτησε κατά τήν ἀκολουθία τοῦ ἑσπερινοῦ στόν 
πανηγυρίζοντα ἱερό ναό τοῦ ἁγίου Μάμαντος  Κάτω Λακατάμειας.

ΤΡΙΤΗ
2 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2014

Δέχθηκε τὸν Μητροπολίτη Νιγηρίας κ. Ἀλέξανδρο.
Ἔδωσε συνέντευξη στὴν ἐκπομπὴ τοῦ MEGA «Πρόσωπα».

ΤΕΤΑΡΤΗ
3 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2014

Ἔδωσε  συνέντευξη στὸ γαλλικὸ κανάλι «Toute I’ Historie» καὶ στὸ 
Ραδιοφωνικὸ Ἵδρυμα Κύπρου (ΡΙΚ).

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
5 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2014

Προήδρευσε τῆς τακτικῆς Συνεδρίας τῆς Ἱερᾶς Συνόδου τῆς Ἐκκλησίας 
τῆς Κύπρου.
Τὸ ἀπόγευμα χοροστάτησε στὸν πανηγυρίζοντα ἱερὸ Ναὸ Ἀρχαγγέλου 
Μιχαὴλ Τρυπιώτη. 

ΔΕΥΤΕΡΑ
8 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2014

Δέχθηκε ὁμάδα Bουδιστῶν μέσα στὰ πλαίσια τοῦ διαθρησκειακοῦ 
διαλόγου.

ΚΥΡΙΑΚΗ
14 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2014

Προέστη ἀρχιερατικοῦ συλλείτουργου καὶ κήρυξε τὸν θεῖο λόγο στὸν 
πανηγυρίζοντα ἱερὸ Ναὸ Τιμίου Σταυροῦ στὸ Στρόβολο.

EΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΑ ΧΡΟΝΙΚΑ
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΣΤΑΣΕΙΣ

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

ΚΑΤΑ ΤΟΥΣ ΜΗΝΕΣ  ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟ - ΟΚΤΩΒΡΙΟ

Ζ Ζ Ζ
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ΔΕΥΤΕΡΑ
15 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2014

Δέχθηκε σὲ σύσκεψη τοὺς Ὑπουργοὺς Ἐσωτερικῶν κ. Σωκράτη 
Χάσικο καὶ Γεωργίας καὶ Περιβάλλοντος κ. Νίκο Κουγιάλη  καί συζήτησε 
μαζί τους θέματα, πού ἀφοροῦν τά ὑπουργεῖα τους. 

ΤΡΙΤΗ
16 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2014

Τέλεσε τόν καθιερωμένο ἁγιασμό, μὲ τὴν εὐκαιρία τῆς ἔναρξης τῆς νέας 
σχολικῆς χρονιᾶς, στὸ Παγκύπριο Γυμνάσιο Λευκωσίας καί μίλησε στοὺς 
μαθητές.
Δέχθηκε τὸν Πρέσβη τῆς Οὐκρανίας στὴν Κύπρο κ. Boris HUMENIUK 
καὶ τὸν Μητροπολίτη Ἐσθονίας κ. Στέφανο μὲ τὴ συνοδία του.

ΤΕΤΑΡΤΗ
17 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2014

Δέχθηκε τὸν Ὑπουργὸ Ὑγείας κ. Φίλιππο Πατσάλη, τὸν Πρόεδρο τοῦ 
Κυπριακοῦ Κέντρου Εὐρωπαϊκῶν καὶ Διεθνῶν Ὑποθέσεων καὶ καθηγητὴ 
τοῦ Πανεπιστημίου Λευκωσίας κ. Ἀντρέα Θεοφάνους καί τόν ὑπεύθυνο 
Συντάξεως τοῦ Ραδιοφωνικοῦ Ἱδρυματος Κύπρου (ΡΙΚ) κ. Γιάννη 
Νικολάου.

ΠΕΜΠΤΗ
18 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2014

Συναντήθηκε μέ  τὸν Μουφτή τῶν τουρκοκυπρίων κ. Ταλίπ Ἀταλάι. 
Ἀκολούθως μετέβησαν στὴν οἰκία τοῦ Σουηδοῦ Πρέσβη κ. Ίνγκερμαρ 
Λίνταλ (Ingermar Lindahl), ὅπου ὁ Πρέσβης  παρέθεσε γεῦμα στοὺς 
Θρησκευτικοὺς Ἡγέτες τῆς Κύπρου. Στὸ γεῦμα, ἐπίσης, παρακάθησαν ὁ 
νέος Εἰδικός Σύμβουλος τοῦ Γενικοῦ Γραμματέα γιά τό κυπριακό κ. Ἔσπεν 
Μπάρθ Ἄϊντα  καὶ ἡ Εἰδική Ἀντιπρόσωπος τοῦ Γενικοῦ Γραμματέα τοῦ 
ΟΗΕ στὴν Κύπρο κα Λίζα Μπάτενχαϊμ.

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
19 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2014

Δέχθηκε τόν Ὑπουργό Ἐμπορίου, Βιομηχανίας καί Τουρισμοῦ κ. Γιῶργο 
Λακκοτρύπη. 
Τὸ ἀπόγευμα παρέστη καί ἐπέδωσε τοὺς μεταπτυχιακοὺς τίτλους σπουδῶν 
τῶν ἀποφοίτων τοῦ μεταπτυχιακοῦ τμήματος Θεολογικών Σπουδῶν τοῦ 
Πανεπιστημίου «Νεάπολις» στὴν Πάφο.

ΚΥΡΙΑΚΗ
21 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2014

Προέστη Ἀρχιερατικοῦ συλλείτουργου στὸν ἱερὸ Ναὸ τῆς τοῦ Χριστοῦ 
Γεννήσεως στήν Τάλα καί τέλεσε τό μνημόσυνο τῶν Γονέων του.

ΔΕΥΤΕΡΑ
22 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2014

Τέλεσε ἁγιασμὸ στὶς ἐγκαταστάσεις τοῦ τηλεοπτικοῦ σταθμοῦ «MEGA» 
καὶ τοῦ Ραδιοφωνικοῦ Σταθμοῦ «Ο ΛΟΓΟΣ» στὸν Ἀρχάγγελο.  

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
26 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2014

Συνάντησε τόν Μουφτή τῶν τουρκοκυπρίων Ταλίπ Ἀταλάι στὴν Πάφο. 
Ἀπό κοινοῦ ἐπισκέφτηκαν διάφορους ναούς καί τζαμιά τῆς Πάφου, 
μέσα στὰ πλαίσια τῆς πρωτοβουλίας τῶν δύο θρησκευτικῶν ἡγετῶν γιὰ 
διαθρησκειακό  διάλογο, πού διεξάγεται ὑπό τὴν αἰγίδα τῆς πρεσβείας τῆς 
Σουηδίας στὴν Κύπρο.

ΣΑΒΒΑΤΟ
27 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2014

Προέστη τοῦ ἑσπερινοῦ στὴν πανηγυρίζουσα ἱερὰ Μονὴ Ἁγίου Νεοφύτου 
στὴν Τάλα τῆς Πάφου.

ΚΥΡΙΑΚΗ
28 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2014

Προέστη τοῦ ἀρχιερατικοῦ συλλείτουργου στὴν πανηγυρίζουσα ἱερὰ 
Μονὴ Ἁγίου Νεοφύτου. Τόν θεῖο λόγο ἐξεφώνησε ὁ Πανιερώτατος 
Μητροπολίτης Κορωνείας κύριος Παντελεήμων.
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ΔΕΥΤΕΡΑ
29 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2014

Δέχθηκε τὸν Πρέσβη τῆς Ἀμερικῆς στὴν Κύπρο κ. John M. Koenig.
Μέσα στά πλαίσια μιᾶς καλύτερης ἐπαφῆς μέ τούς ἐκπαιδευτικούς 
παρέθεσε γεῦμα στοὺς Διευθυντὲς Μέσης Ἐκπαίδευσης τῶν Σχολείων 
τῆς Λευκωσίας στὸ Μέγα Συνοδικὸ τῆς Ἱερᾶς Ἀρχιεπισκοπῆς Κύπρου καί 
μίλησε προς αὐτούς.
Τὸ ἀπόγευμα ἀναχώρησε στὴ Γερμανία,  ὅπου  ὑποβλήθηκε σὲ χειρουργική 
ἐπέμβαση στὴ σπονδυλική στήλη, ἡ ὁποία στέφθηκε μέ ἀπόλυτη ἐπιτυχία.

ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΟΥ ΚΥΠΡΟΥ ΚΥΡΙΟΥ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΥ Β΄
ΧΡΟΝΙΚΑ OKTΩΒΡΙΟΥ 2014

ΤΡΙΤΗ
7 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2014

Ὁ Μακαριώτατος μίλησε  στό προσωπικό τῆς Ἱερᾶς Ἀρχιεπισκοπῆς 
Κύπρου, μετά τήν ἐπιστροφή του ἀπό τή Γερμανία, ὅπου ὑπεβλήθηκε σέ 
χειρουργική ἐπέμβαση στή σπονδυλική στήλη.

ΤΕΤΑΡΤΗ
8 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2014

Δέχθηκε τόν Ἐπίτιμο Διδάκτορα τῆς Σχολῆς Θετικῶν καί Ἐφαρμοσμένων 
Ἐπιστημῶν τοῦ Πανεπιστημίου Κύπρου   καθηγητή κ. Κυριάκο Κώστα 
Νικολάου.

ΠΕΜΠΤΗ
9 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2014

Δέχθηκε τόν Μητροπολίτη Τριμυθοῦντος κ. Βαρνάβα, τόν  Ἔξαρχο τοῦ 
Παναγίου Τάφου Μητροπολίτη Βόστρων κ. Τιμόθεο καί τόν πρώην 
Ὑπουργό Δικαιοσύνης καί Δημοσίας Τάξεως κ. Κύπρο Χρυσοστομίδη.

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
17 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2014

Ὑποδέχθηκε, μαζί  μέ Μέλη τῆς Ἱερᾶς Συνόδου τῆς Ἐκκλησίας τῆς Κύπρου, 
στὸν ἀερολιμένα τῆς Λάρνακας, τὸν Καθολικό Πατριάρχη πάσης Γεωργίας, 
Ἀρχιεπίσκοπο Μετσχέτης καί Τιφλίδος καί Μητροπολίτη Μπιτσβίνθας 
καί Σουχουμίου-Ἀμπχαζίας, κ.κ. Ἠλία Β΄ μέ τή Συνοδία του, ὁ ὁποῖος 
πραγματοποίησε  προσκυνηματική ἐπίσκεψη στήν Κύπρο ἀπὸ 17 μέχρι 22 
Ὀκτωβρίου 2014.
Τό  βράδυ παρέθεσε δεῖπνο πρὸς τιμή τοῦ Πατριάρχη καί τῆς Συνοδίας του 
στό Ξενοδοχεῖο «Hilton Park».

ΣΑΒΒΑΤΟ
18 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2014

Ὑποδέχθηκε στήν Ἱερά Ἀρχιεπισκοπή Κύπρου, μαζί μέ Μέλη τῆς Ἱερᾶς 
Συνόδου,  κληρικούς  καί πλῆθος λαοῦ, τὸν Πατριάρχη Πάσης Γεωργίας 
κ.κ. Ἠλία Β΄.
Ἀκολούθως παρέθεσε γεῦμα πρὸς τιμή τοῦ Πατριάρχη καί τῆς Συνοδίας 
του στήν Ἱερά Ἀρχιεπισκοπή Κύπρου.

ΚΥΡΙΑΚΗ
19 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2014

Παρέστη συμπροσευχόμενος στή θεία Λειτουργία πού τελέστηκε 
στόν ἱερό ναό τοῦ Ἁγίου Λαζάρου στη Λάρνακα. Στο τέλος τῆς θείας 
Λειτουργίας ὁ Μακαριώτατος προσφώνησε τόν Πατριάρχη, ὁ ὁποῖος 
ἀντιφώνησε δεόντως. Μεταξύ τους  ἔγινε ἀνταλλαγή ἀναμνηστικῶν 
δώρων. 
Τό μεσημέρι παρέστη στό γεῦμα πού παρέθεσε ὁ Μητροπολίτης Κιτίου 
πρός τιμή τοῦ Πατριάρχη καί τῆς Συνοδίας του στό Ξενοδοχεῖο «Atrium 
Zenon».

Ζ Ζ Ζ
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ΤΡΙΤΗ
21 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2014

Τό ἀπόγευμα ὑποδέχθηκε τήν Α.Σ. τόν Ἀρχιεπίσκοπο Ἀμερικῆς 
κ. Δημήτριο, ὁ ὁποῖος πραγματοποίησε ἐπίσημη ἐπίσκεψη ἀπὸ τίς 21 μέχρι 
τίς 27 Ὀκτωβρίου 2014, μετά ἀπό πρόσκληση τῆς Α.Ε. τοῦ Προέδρου τῆς 
Δημοκρατίας κ. Νίκου Αναστασιάδη.

ΠΕΜΤΠΗ
23 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2014

Δέχθηκε τόν Μητροπολίτη Κυρηνείας κ. Χρυσόστομο.
Τό μεσημέρι ὑποδέχθηκε τήν Α.Σ. τόν Ἀρχιεπίσκοπο Ἀμερικῆς κ. Δημήτριο 
στόν ὁποῖο παρέθεσε γεῦμα.

ΚΥΡΙΑΚΗ
26 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2014

Παρέστη, συμπροσευχόμενος στό ἱερό βῆμα,    στἠ θεία Λειτουργία τῆς 
ὁποίας προέστη ἡ Α.Σ. ὁ Ἀρχιεπίσκοπος Ἀμερικῆς κ. Δημήτριος στόν   
πανηγυρίζοντα ἱερό Ναό Ἁγίου Δημητρίου Ἀκροπόλεως.
Τό μεσημέρι παρέθεσε γεῦμα στήν Ἱερά Ἀρχιεπισκοπή Κύπρου πρός τιμή 
τοῦ Σεβασμιωτάτου Ἀρχιεπισκόπου Ἀμερικῆς κ.κ. Δημητρίου.
Τὸ ἀπόγευμα παρέστη στήν ἐπίσημη δεξίωση πού παρέθεσε ἡ Α.Σ. 
ὁ Ἀρχιεπίσκοπος Ἀμερικῆς κ.κ. Δημήτριος, μέ την εὐκαιρία τῆς 
ὀνομαστικῆς του ἑορτῆς,   στό ξενοδοχεῖο Hilton στή Λευκωσία. 

ΔΕΥΤΕΡΑ
27 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2014

Παρέστη στό ἐπίσημο γεῦμα, πού παρέθεσε ἡ Α.Ε. ὁ Πρόεδρος 
τῆς Δημοκρατίας κ. Νίκος Ἀναστασιάδης πρός τιμή τῆς Α.Σ. τοῦ 
Ἀρχιεπισκόπου Ἀμερικῆς κ. Δημητρίου.

ΤΡΙΤΗ
28 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2014

Προέστη τῆς πανηγυρικῆς Δοξολογίας τῆς Ἐπετείου τῆς 28ης Ὀκτωβρίου  
στὸν Καθεδρικὸ ἱερὸ Ναὸ Ἁγίου Ἰωάννου τοῦ Θεολόγου, κατά τήν ὁποία 
μίλησε ὁ Φιλόλογος-Ἱστορικός καί  ἐρευνητής κ. Νέαρχος Νεάρχου.

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
31 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2014

Δέχθηκε τόν Ἀντιπρόεδρο τῆς ὁμοσπονδιακῆς Βουλῆς τῆς Γερμανίας 
κ. Johannes Singhammer, στόν ὁποῖο καί παρέθεσε γεῦμα.

ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗ ΠΑΦΟΥ ΚΥΡΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ 
 ΧΡΟΝΙΚΑ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2014

ΔΕΥΤΕΡΑ
1 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2014

Ο Πανιερώτατος Μητροπολίτης Πάφου κύριος Γεώργιος χοροστάτησε  
κατά τον εσπερινό  και κήρυξε τον θείο λόγο στον ιερό ναό Αγίου 
Μάμαντος Μηλιάς.

ΤΡΙΤΗ
2 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2014

Συλλειτούργησε με τον Χωρεπίσκοπο Αρσινόης και κήρυξε στον 
πανηγυρίζοντα καθεδρικό ναό Αγίου Μάμαντος Περιστερώνας.

ΤΕΤΑΡΤΗ
3 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2014

Τέλεσε τον αγιασμό και μίλησε σε σεμινάριο των θεολόγων καθηγητών της 
Πάφου στους οποίους παρέθεσε και γεύμα.

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 
5 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2014

Τέλεσε τον Αγιασμό στα εγκαίνια της πλατείας της εκκλησίας στα 
Χολέτρια.

ΣΑΒΒΑΤΟ 
6 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2014 Λειτούργησε και κήρυξε στον ιερό ναό Αρχαγγέλου Μιχαήλ Ανώγυρας.

Ζ Ζ Ζ
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ΚΥΡΙΑΚΗ
7 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2014 Λειτούργησε και κήρυξε στον ιερό ναό Ευαγγελίστριας Κάθηκα.

ΔΕΥΤΕΡΑ
8 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2014 Λειτούργησε και κήρυξε στον ιερό ναό Παναγίας Λυσού.

ΠΕΜΠΤΗ 
11 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ  2014 Τέλεσε τον αγιασμό και μίλησε στο 10ο και 12ο Δημοτικό Σχολείο.

ΣΑΒΒΑΤΟ 
13 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2014 Χοροστάτησε στον εσπερινό και κήρυξε στην Ιερά Μονή Σταυρού Μίνθης.

ΚΥΡΙΑΚΗ
14 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2014 Λειτούργησε και κήρυξε στην Ιερά Μονή Σταυρού Ομόδους.

ΔΕΥΤΕΡΑ
15 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2014

Καθ’ όλη την εβδομάδα τέλεσε τους αγιασμούς στα Γυμνάσια και Λύκεια 
της Πάφου και μίλησε στους μαθητές.  

ΚΥΡΙΑΚΗ
21 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2014

Λειτούργησε και κήρυξε στον ιερό ναό Αγίου Χαραλάμπους Νέου Χωριού 
Κυθρέας στην Αγλαντζιά. 

ΔΕΥΤΕΡΑ 
22 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2014

Συλλειτούργησε με τον Μητροπολίτη Τριμυθούντος και κήρυξε στον ιερό 
ναό Αγίου Φωκά στην Αθηένου.

ΤΡΙΤΗ
23 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2014 Δέχτηκε τον νέο Στρατιωτικό Διοικητή Πάφου.

ΤΕΤΑΡΤΗ
24 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2014 Τέλεσε τον αγιασμό στο Ίδρυμα Μαργαρίτας Λιασίδου.

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
26 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2014

Λειτουργησε και κήρυξε στον ιερό ναό Αγίου Ιωάννου Θεολόγου στο 
Πραστειό Αυδήμου.

ΚΥΡΙΑΚΗ
28 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2014

Συλλειτούργησε με τον Μακαριώτατο και άλλους Αρχιερείς στην Ιερά 
Μονή Αγίου Νεοφύτου.

ΔΕΥΤΕΡΑ
29 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2014

Αναχώρησε στη Γενεύη, όπου εκπροσώπησε την Εκκλησία της Κύπρου 
στην προπαρασκευαστική επιτροπή της Μεγάλης Συνόδου της Ορθόδοξης 
Εκκλησίας. 

ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗ ΠΑΦΟΥ ΚΥΡΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ 
 ΧΡΟΝΙΚΑ ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2014

ΚΥΡΙΑΚΗ
5 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2014

Ο Πανιερώτατος Μητροπολίτης Πάφου κύριος Γεώργιος  λειτούργησε και 
κήρυξε τον θείο λόγο στον ιερό ναό Παναγίας Γαλαταριάς.

ΔΕΥΤΕΡΑ
6 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2014

Λειτούργησε και κήρυξε τον θείο λόγο στον πανηγυρίζοντα ιερό ναό 
Αγίου Κενδέου Πάφου.
Δέκτηκε ομάδα Λευκορώσων, την οποία συνόδευε ο Επίσκοπος 
Καρπασίας, στους οποίους μίλησε για τις εθνικές ταλαιπωρίες ως μέσο 
παιδαγωγίας του Θεού.

Ζ Ζ Ζ
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ΠΕΜΠΤΗ
9 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2014

Λειτούργησε και κήρυξε τον θείο λόγο στον πανηγυρίζοντα ιερό ναό 
Αγίων Ανδρονίκου και Αθανασίας Μανδριών.

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 
10 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2014

Προήδρευσε συγκέντρωσης των κατηχητών εν όψει της έναρξης της 
κατηχητικής περιόδου.

ΣΑΒΒΑΤΟ 
11 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2014

Μίλησε σε ιερατικό συνέδριο, στη Μητρόπολη Πάφου, για την ευθύνη της 
Εκκλησίας να ευαγγελίζεται και να επανευαγγελίζεται τον κόσμο.

ΚΥΡΙΑΚΗ
12 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2014

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

ΤΕΤΑΡΤΗ
15 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2014

Μίλησε στη Σχολή Καταναλωτών Πάφου με θέμα «Η αλληλεγγύη στο 
σύγχρονο κόσμο».

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
 17 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2014

Συμμετείχε στην υποδοχή του Πατριάρχου Γεωργίας, τον οποίο συνόδευε, 
κατά την επίσκεψή του, εκ μέρους του Μακαριωτάτου.

ΚΥΡΙΑΚΗ 
19 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2014

Συλλειτούργησε με τον Πατριάρχη Γεωργίας και άλλους αρχιερείς στον 
ιερό ναό Αγίου Λαζάρου Λάρνακας.

ΔΕΥΤΕΡΑ
20 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2014

Χοροστάτησε, κατά τον εσπερινό, και κήρυξε τον θείο λόγο στον 
πανηγυρίζοντα ιερό ναό Αγίου Ιλαρίωνος Επισκοπής.

ΤΕΤΑΡΤΗ
22 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ2014

Υπεδέχθη, στην Μητρόπολη Πάφου, τον Πατριάρχη Γεωργίας και τη 
Συνοδία του. 

ΠΕΜΠΤΗ
23 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2014

Λειτούργησε και κήρυξε τον θείο λόγο στον πανηγυρίζοντα ιερό ναό 
Αποστόλου Ιακώβου του Αδελφοθέου Κονιών. 

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 
24 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2014

Προσφώνησε συνέδριο, που διοργάνωσε η Μητρόπολη Πάφου, σε σχέση 
με τους εξισλαμισμούς στην Κύπρο και τη σημασία τους στην πορεία του 
εθνικού μας θέματος.

ΣΑΒΒΑΤΟ
25 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2014

Χοροστάτησε, κατά τον εσπερινό, και κήρυξε τον θείο λόγο στον 
πανηγυρίζοντα ιερό ναό Αγίου Δημητρίου Πάφου και χειροθέτησε σε 
πρωτοπρεσβύτερο τον εφημέριο του ναού π. Μάριο Παπαχρυσάνθου. 

ΚΥΡΙΑΚΗ
26 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2014

Λειτούργησε και κήρυξε τον θείο λόγο στον πανηγυρίζοντα ιερό ναό 
Αγίου Δημητρίου Κάτω Πλατρών.

ΤΡΙΤΗ
28 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2014

Χοροστάτησε στη Δοξολογία για την Εθνική Επέτειο της 28ης Οκτωβρίου 
1940 στον Καθεδρικό ναό Αγίου Θεοδώρου Πάφου.
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 ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗ ΚΙΤΙΟΥ ΚΥΡΙΟΥ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΥ
ΧΡΟΝΙΚΑ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 

ΔΕΥΤΕΡΑ
1 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2014 

Ο Πανιερώτατος Μητροπολίτης Κιτίου κύριος Χρυσόστομος χοροστάτησε 
στον πανηγυρίζοντα ιερό ναό αγίου Μάμαντος στους Τρούλλους.

ΚΥΡΙΑΚΗ
7 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2014

Λειτούργησε και κήρυξε στον ιερό ναό Αποστόλου Λουκά στην 
Αραδίππου και το εσπέρας τέλεσε τα θυρανοίξια και τον εσπερινό στο 
Παρεκκλήσιο Παναγίας Ελεούσης Τερσεφάνου.

ΔΕΥΤΕΡΑ
8 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2014 Λειτούργησε και κήρυξε στον ιερό ναό Παναγίας Αβδελερού.

ΚΥΡΙΑΚΗ
14 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2014 Λειτούργησε και κήρυξε στον ιερό ναό αγίου Γεωργίου στο Παραλίμνι.

ΤΕΤΑΡΤΗ
17 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2014

Ο Πανιερώτατος αναχώρησε για τα Ιεροσόλυμα για να συμμετάσχει στον 
Διάλογο μεταξύ Ορθοδόξων και Αγγλικανών.

ΚΥΡΙΑΚΗ 
28 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2014

Λειτούργησε στον ιερό ναό αγίου Φανουρίου στην Αραδίππου και 
χειροτόνησε εις Πρεσβύτερο τον Διάκονο Συμεών Θεμιστοκλέους. Το 
εσπέρας χοροστάτησε στον πανηγυρίζοντα ιερό ναό αγίου Κυριακού τού 
Αναχωρητού στο Κίτι.

 ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗ ΚΙΤΙΟΥ ΚΥΡΙΟΥ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΥ
ΧΡΟΝΙΚΑ ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ

 
ΚΥΡΙΑΚΗ

5 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2014
Ο Πανιερώτατος Μητροπολίτης Κιτίου κύριος Χρυσόστομος λειτούργησε 
και κήρυξε στον ιερό ιερό ναό Παναγίας Παλιομετόχου.

ΣΑΒΒΑΤΟ
11 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2014

Ο Πανιερώτατος παρέστη  στο φιλολογικό μνημόσυνο για τον 
Μητροπολίτη Κιτίου Μελέτιο Μεταξάκη, στο Πολιτιστικό Κέντρο της 
Ιεράς Μονής Αγίου Γεωργίου Κοντού στη Λάρνακα.

ΚΥΡΙΑΚΗ
12 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2014

Ο Πανιερώτατος συλλειτούργησε με τον Σεβασμιώτατο Μητροπολίτη 
Αρκαλοχωρίου κ. Ανδρέα στον Μητροπολιτικό ναό Σωτήρος  και προέστη 
του μνημοσύνου τού Μητροπολίτη Κιτίου Μελετίου Μεταξάκη.

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
17 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2014

Χοροστάτησε στον πανηγυρίζοντα ιερό ναό Αποστόλου Λουκά στην 
Αραδίππου.

ΣΑΒΒΑΤΟ 
18 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2014

Παρέστη στην υποδοχή τού Μακαριωτάτου Πατριάρχου Γεωργίας 
κ.κ. Ηλιού στην Ιερά Αρχιεπισκοπή Κύπρου.

ΚΥΡΙΑΚΗ
19 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2014

Ο Πανιερώτατος συλλειτούργησε με τον Μακαριώτατο Πατριάρχη 
Γεωργίας κ.κ. Ηλία και με άλλους Αρχιερείς στον ιερό ναό αγίου Λαζάρου 
στη Λάρνακα.

Ζ Ζ Ζ

Ζ Ζ Ζ
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Ζ Ζ Ζ

ΣΑΒΒΑΤΟ
25 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2014

Χοροστάτησε στον πανηγυρίζοντα ιερό ναό αγίου Δημητρίου στον 
Συνοικισμό  Ξυλοφάγου.

ΚΥΡΙΑΚΗ
26 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2014

Λειτούργησε στον ιερό ναό Τριών Ιεραρχών στον Συνοικισμό Λειβαδιών 
και χειροτόνησε σε Πρεσβύτερο τον Διάκονο Νικόλαο Βασιλείου.

ΔΕΥΤΕΡΑ
27 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2014

Ο Πανιερώτατος παρέστη σε γεύμα στο Προεδρικό Μέγαρο προς 
τιμή τού Αρχιεπισκόπου Αμερικής κ. Δημητρίου.  Το εσπέρας παρέστη 
στους εορτασμούς για την εθνική επέτειο της 28ης Οκτωβρίου 1940 στο 
Δημοτικό Θέατρο Λάρνακας. 

ΤΡΙΤΗ
28 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2014

Χοροστάτησε κατά την Πανηγυρική Δοξολογία στον Μητροπολιτικό ναό  
του Σωτήρος, με την ευκαιρία της Εθνικής Επετείου της 28ης Οκτωβρίου 
1940.

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
31 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2014

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

ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗ  ΚΥΡΗΝΕΙΑΣ   ΚΥΡΙΟΥ  ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΥ
ΧΡΟΝΙΚΑ  ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ  2014

ΔΕΥΤΕΡΑ
1  ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ  2014

Τέλεσε τή  θεία Λειτουργία,  ἐπί τῇ Ἀρχῇ τῆς Ἰνδίκτου, κήρυξε καί τέλεσε 
Ἁγιασμό   στόν ἱερό Μητροπολιτικό ναό Ἀποστόλου Βαρνάβα  στήν 
Κοκκινοτριμιθιά   καί τό ἑσπέρας, κατά τήν ἀκολουθία τοῦ Ἑσπερινοῦ, 
χοροστάτησε καί κήρυξε στόν πανηγυρίζοντα ἱερό ναό Ἁγίου Μάμαντος 
στόν Συνοικισμό  Α΄  Κοκκινοτριμιθιᾶς.

ΤΡΙΤΗ
2 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2014

Λειτούργησε καί κήρυξε στόν πανηγυρίζοντα ἱερό ναό Ἁγίου Μάμαντος  
στόν Συνοικισμό Α΄ Κοκκινοτριμιθιᾶς.

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
5 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2014

Xοροστάτησε καί κήρυξε κατά τήν ἀκολουθία τοῦ Ἑσπερινοῦ τῆς  
Ἀνάμνησης  τοῦ ἐν Χώναις θαύματος τοῦ Ἀρχαγγέλου Μιχαήλ, 
στόν πανηγυρίζοντα ἱερό ναό Ἀρχαγγέλου Μιχαήλ, τοῦ ὁμώνυμου 
προσφυγικοῦ Συνοικισμού στά Λατσιά.  Στό τέλος τοῦ Ἑσπερινοῦ 
ἀνέπεμψε  δέηση γιά ἀνεύρεση τῶν ἀγνοουμένων καί ἐπιστροφή τῶν 
ἐκτοπισμένων στίς πατρογονικές τους ἑστίες καί προέστη μνημοσύνου 
τῶν κατοίκων τῶν κατεχομένων Κοινοτήτων Χάρτζιας, Κοντεμένου  καί 
Καζαφανίου, πού ἔπεσαν κατά  τήν Τουρκική εἰσβολή καί ὅσων πεθαναν  
στήν προσφυγιά. Ἀκολούθως παρέστη σέ αντικατοχική ἐκδήλωση  στήν 
Κοινότητα Δένειας.
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ΣΑΒΒΑΤΟ
6 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2014

Τό πρωί λειτούργησε καί κήρυξε στόν ἑορτάζοντα ἱερό ναό Ἀρχαγγέλου 
Μιχαήλ, τοῦ Μετοχίου τῆς Ἱερᾶς Μονῆς Κύκκου στόν Ἀρχάγγελο 
Λακατάμειας  καί  τό ἑσπέρας, μέ τήν εὐκαιρία τῶν Ὀνομαστηρίων 
του,  παρέστη σέ Ἀρχιερατικό Ἑσπερινό ἐπί  τῇ ἑορτῇ τοῦ Ἁγίου 
Ἱερομάρτυρος Χρυσοστόμου, Ἐπισκόπου Σμύρνης, στόν Μητροπολιτικό 
ἱερό ναό Ἀποστόλου Βαρνάβα στήν Κοκκινοτριμιθιά,  κατά τόν ὁποῖο  
χοροστάτησε ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Ἱσπανίας κ. Πολύκαρπος.

ΚΥΡΙΑΚΗ
7 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2014

Προέστη Ἀρχιερατικοῦ Συλλείτουργου  ἐπί τῇ ὀνομαστικῇ του ἑορτῇ, στόν 
ἱερό Μητροπολιτικό ναό Ἀποστόλου Βαρνάβα στήν Κοκκινοτριμιθιά, ὅπου 
στή συνέχεια δέχθηκε τίς εὐχές τῶν Ἀρχιερέων πού  συλλειτούργησαν 
μαζί του, τῶν λοιπῶν Κληρικῶν  καί τοῦ  Χριστεπωνύμου πληρώματος. 
Στόν ἴδιο ἱερό ναό τό ἑσπέρας,  κατά τήν ἀκολουθία  τοῦ Ἑσπερινοῦ τοῦ 
Γενεθλίου τῆς Θεοτόκου,   χοροστάτησε καί κήρυξε.

ΔΕΥΤΕΡΑ
8 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2014

Λειτούργησε καί κήρυξε στόν ἑορτάζοντα ἱερό ναό  Παναγίας στήν Ἁγία 
Νάπα.

ΤΡΙΤΗ
9 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2014

Παρέστη στόν  Ἀρχιερατικό Ἑσπερινό  πού τελέσθηκε στόν Καθεδρικό 
ἱερό ναό Ἁγίου Νικολάου στό Ἐπισκοπειό, μέ τήν εὐκαιρία τῶν 
Ὀνομαστηρίων τοῦ Πανιερωτάτου Μητροπολίτου Ταμασοῦ καί  Ὀρεινῆς κ. 
Ἡσαΐα.

ΣΑΒΒΑΤΟ
13 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2014

Τό  πρωί χοροστάτησε κατά τή θεία Λειτουργία καί κήρυξε στόν ἱερό  
Μητροπολιτικό ναό  Ἀποστόλου Βαρνάβα στήν  Κοκκιοτριμιθιά  καί 
προέστη τοῦ μνημοσύνου τοῦ μ. ἱερέως Τριμιθίου π. Ἰωάννη Νικολάου. 
Τό ἑσπέρας, κατά τήν ἀκολουθία τοῦ Ἑσπερινοῦ τῆς ἑορτῆς τῆς 
Παγκόσμιας  Ὕψωσης τοῦ Τιμίου καί Ζωοποιοῦ Σταυροῦ, χοροστάτησε  καί 
κήρυξε στόν ἱερό ναό Ἁγίου Νικολάου  Λυκαβηττοῦ στή Λευκωσία.

ΚΥΡΙΑΚΗ
14 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2014

Λειτούργησε καί  κήρυξε στόν πανηγυρίζοντα  ἱερό  ναό  Τιμίου Σταυροῦ  
στά Πάνω  Λεύκαρα.

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
19 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2014

Χοροστάτησε  καί κήρυξε στόν πανηγυρίζοντα ἱερό ναό Ἁγίου Εὐσταθίου 
καί Αὐξεντίου  στόν προσφυγικό Οἰκισμό «Ζήνων», στή Λάρνακα.

ΣΑΒΒΑΤΟ 20
ΚΑΙ ΚΥΡΙΑΚΗ 21

ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2014

Χοροστάτησε καί κήρυξε κατά τήν ἀκολουθία τοῦ Ἑσπερινοῦ  τῆς σύναξης 
πάντων τῶν ἐν Κυρηνείᾳ  διαλαμψάντων καί τιμωμένων Ἁγίων, στόν ἱερό 
ναό Ἁγίου  Γεωργίου Μάμμαρη, ὅπου καί τήν ἑπομένη λειτούργησε καί 
κηρύξε.

ΤΡΙΤΗ
23 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2014

Χοροστάτησε καί κήρυξε κατά τή θεία Λειτουργία πού τελέσθηκε  στό ἱερό 
Μητροπολιτικό ναό Ἀποστόλου  Βαρνάβα στήν Κοκκινοτριμιθιά, τέλεσε 
Ἁγιασμό γιά τό Β΄ Δημοτικό  Σχολεῖο Κοκκινοτριμιθιᾶς καί ἀπηύθυνε 
πατρικές νουθεσίες στά παιδιά.
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ΠΕΜΠΤΗ
25 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2014

Τέλεσε Ἁγιασμό  στο Γυμνάσιο Κοκκινοτριμιθιᾶς καί ἀπηύθυνε πατρικές 
νουθεσίες στἀ  παιδιά.

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
26 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2014

Χοροστάτησε καί κήρυξε κατά τή θεία Λειτουργία πού τελέσθηκε στόν 
ἱερό ναό τῶν Εἰσοδίων τῆς Θεοτόκου στήν Κοκκινοτριμιθιά, τέλεσε 
Ἁγιασμό γιά τό Α΄ Δημοτικό Κοκκινοτριμιθιᾶς καί ἀπηύθυνε πατρικές 
νουθεσίες στά παιδιά. Στή συνέχεια τέλεσε Ἁγιασμό στό Δημόσιο 
Νηπιαγωγεῖο Κοκκινοτριμιθιᾶς καί ἀπηύθυνε πατρικές νουθεσίες.

ΚΥΡΙΑΚΗ
28 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2014

Λειτούργησε  καί κήρυξε στόν ἰερό ναό Ἀποστόλου Ἀνδρέα στόν 
προσφυγικό Συννοικισμό Στρόβολος 3  καί προέστη τοῦ τρίτου ἐτησίου 
μνημοσύνου τοῦ ἀοιδίμου προκατόχου του, Μητροπολίτη Παύλου, ὡς καί 
μνημοσύνου  πάντων τῶν πεσόντων κατά τήν Τουρκική εἰσβολή καί τῶν 
θανόντων ἐν τῇ προσφυγιᾷ.

ΔΕΥΤΕΡΑ
29 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2014

Λειτούργησε  καί κήρυξε στόν πανηγυρίζοντα ἱερό ναό Ἁγίου Κυριακοῦ 
τοῦ Ἀναχωρητοῦ στό Κίτι.

ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗ  ΚΥΡΗΝΕΙΑΣ   ΚΥΡΙΟΥ  ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΥ
ΧΡΟΝΙΚΑ  ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ  2014

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
3 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2014

Ὁ Πανιερώτατος Μητροπολίτης Κυρηνείας κύριος  Χρυσόστομος  τέλεσε 
Ἁγιασμό στό Δημόσιο Νηπιαγωγεῖο Κοκκινοτριμιθιᾶς καί ἀπηύθυνε 
πατρικές νουθεσίες. Τέλεσε τά ἐγκαίνια χειροτεχνίας στό Μάμμαρη καί 
μίλησε  στό πλῆθος. Ἀκολούθως παρέστη σέ ἐκδήλωση στή Γερμανική 
Πρεσβεία.

ΣΑΒΒΑΤΟ
4 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2014

Προήδρευσε συνεδρίας τῆς Π.Ε.Ε.Θ. καί μίλησε δεόντως γιά τήν ἐπιτυχία 
τῶν στόχων αὐτῆς.

ΚΥΡΙΑΚΗ                                                                      
5 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2014

Συλλειτούργησε μέ τόν Πανιερώτατο Μητροπολίτη Κύκκου καί Τηλλυρίας 
κ. Νικηφόρο στόν ἱερό ναό Ἁγίου Προκοπίου στό  Μετόχιο τῆς ἱερᾶς 
Μονῆς τῆς  Παναγίας τοῦ Κύκκου στή Λευκωσία.

ΤΕΤΑΡΤΗ
8 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2014

Τέλεσε Ἁγιασμό   στήν Ὁμοσπονδία  BOWLING  Κερύνειας καί 
ἀκολούθως παρέστη σέ συμπόσιο πολιτιστικῆς μνήμης Κώστα Στάθη. 

ΠΕΜΠΤΗ                                                                
9 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2014

Τέλεσε Ἁγιασμό στό Δημοτικό Σχολεῖο Μάμμαρη καί στήν Προδημοτική  
καί ἀπηύθυνε πατρικές  νουθεσίες. Στή συνέχεια τέλεσε Ἁγιασμό στό 
Συμβούλιο Κοινοτικῆς Εὐημερίας Μάμμαρη καί ἀκολούθως παρέστη σέ  
ἐκδήλωση τῆς Βουλῆς γιά τήν  τρίτη ἡλικία, ἐνεργό γήρανση καί ποιότητα 
ζωῆς. 

Ζ Ζ Ζ
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ΣΑΒΒΑΤΟ                                                     
11 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2014

Τό πρωί τέλεσε  θεία Λειτουργία  καί ἀκολούθως μίλησε σέ   ἡμερίδα 
Θεολόγων, στίς ἐγκαταστάσεις τῆς  Κατασκήνωσης τῆς Ἱερᾶς  
Μητροπόλεως Λεμεσοῦ στόν Σαϊττᾶ. Τό ἑσπέρας, χοροστάτησε καί κήρυξε 
κατά τήν ἀκολουθία τοῦ ἑσπερινοῦ στόν πανηγυρίζοντα ἱερό ναό Ἁγίου 
Ἐπικτήτου, παρά τό χωρίο Μονή Λεμεσοῦ, ἀνέπεμψε δέηση καί προέστη 
μνημοσύνου τῶν κατοίκων τῆς κατεχόμενης Κοινότητας Ἁγίου Ἐπικτήτου.

ΚΥΡΙΑΚΗ                                                   
12 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2014

Λειτούργησε καί κήρυξε  στόν ἱερό ναό Μεταμορφώσεως τοῦ  Σωτῆρος 
στόν προσφυγικό Συνοικισμό Ἀνθούπολης, γιά τήν κατεχόμενη Κοινότητα 
Πανάγρων, ἀνέπεμψε δέηση καί προέστη μνημοσύνου τῶν κατοίκων τῶν 
κατεχομένων Κοινοτήτων Πανάγρων καί Ἁγίου Ἐπικτήτου.

ΤΡΙΤΗ                                                            
14  ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2014

Τέλεσε Ἁγιασμό γιά τή Σχολή Καταναλωτῶν σέ ἐκδήλωση πού 
πραγματοποιήθηκε στό ἀμφιθέατρο   «UNESCO»  τοῦ Πανεπιστημίου  
Λευκωσίας καί μίλησε μέ θέμα: « Ὁ Θεός τῆς ἀγάπης στήν ἐποχή τοῦ  
ἐγωκεντρισμοῦ».

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ                                                
17  ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2014

 Χοροστάτησε καί κήρυξε στόν  ἑσπερινό τοῦ Ἀποστόλου Λουκᾶ, σέ  
ἀκολουθία ἀγρυπνίας, στόν ἱερό ναό Ἁγίου Γεωργίου  στό Μάμμαρη.

ΣΑΒΒΑΤΟ                                                   
18 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2014

Λειτούργησε καί  κήρυξε στόν πανηγυρίζοντα  ἱερό ναό Ἀποστόλου 
Λουκᾶ  στόν προσφυγικό  Συνοικισμό «Κόκκινες» στόν Στρόβολο, 
ἀνέπεμψε δέηση και προέστη μνημοσύνου τῶν κατοίκων τῆς κατεχόμενης 
Κωμοπόλεως Λαπήθου καί τῆς κατεχόμενης  Κοινότητας Κλεπίνης.

ΚΥΡΙΑΚΗ                                             
19 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2014

Λειτούργησε καί κήρυξε στόν ἱερό ναό Ἀρχαγγέλου Μιχαήλ στήν 
Αὐτοστέγαση Λατσιῶν. Ἀκολούθως τέλεσε τήν κηδεία τῶν ὀστῶν τοῦ 
ἀγνοουμένου Κωνσταντίνου Βοσκοῦ ἀπό τήν Ἄσσια.

ΤΡΙΤΗ                                            
21 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2014

Χοροστάτησε καί κήρυξε  κατά τήν ἀκολουθία τοῦ ἑσπερινοῦ  τοῦ Ἁγίου 
Εὐλαλίου Ἐπισκόπου Λαμπούσης, στόν  ἱερό ναό Ἀποστόλου Βαρνάβα στή 
Δασούπολη, ἀνέπεμψε δέηση καί προέστη μνημοσύνου  τῶν κατοίκων τῶν 
κατεχομένων Κωμοπόλεων Λαπήθου καί  Καραβᾶ  καί τῶν περιχώρων. 

ΠΕΜΠΤΗ
23 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2014

 Παρέστη στήν ἐπίσημη ὑποδοχή τοῦ Σεβασμιωτάτου Ἀρχιεπισκόπου 
Ἀμερικῆς κ. Δημητρίου στήν Ἱερά Ἀρχιεπισκοπή.

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
24  ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2014

Φιλοξένησε τό Συμπόσιο τοῦ International Security Forum “The MENA 
crisis: Humanitarian Aspects and Implication for Cyprus” καί μίλησε. 
Ἐγκαινίασε κύκλο ὁμιλιῶν στό Μάμμαρη καί μίλησε με θέμα: «Ὁ  Θεός τῆς 
ἀγάπης σ’ ἕναν ἐγωκεντρικό  κόσμο».

ΣΑΒΒΑΤΟ
25 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2014

Χοροστάτησε καί κήρυξε κατά τήν ἀκολουθία  τοῦ ἑσπερινοῦ τοῦ Ἁγίου 
Δημητρίου στόν ἱερό ναό Ἁγίου Γεωργίου στό Μάμμαρη. 
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ΚΥΡΙΑΚΗ
26 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2014

Λειτούργησε καί  κήρυξε στόν ἱερό ναό Ἁγίων Πάντων στή 
Μακεδονίτισσα. Ἀκολούθως παρέστη σέ ἐκδήλωση στά  Κρατητήρια 
Κοκκινοτριμιθιᾶς καί κατέθεσε  στεφάνι.

ΔΕΥΤΕΡΑ
27 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2014

Παρέστη σέ ἐκδήλωση τοῦ   Περιφερειακοῦ  Γυμνασίου Κοκκινοτριμιθιᾶς  
γιά τόν ἑορτασμό τῆς 28ης   Ὀκτωβρίου 1940. Ἀκολούθως παρέστη σέ 
ἐκδηλώσεις στό Προεδρικό καί στήν Ἀμερικανική  Πρεσβεία πρός τιμή τοῦ 
Σεβασμιωτάτου Ἀρχιεπισκόπου Ἀμερικῆς κ. Δημητρίου.

ΤΡΙΤΗ
28 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2014

Λειτούργησε καί κήρυξε στόν ἱερό Μητροπολιτικό ναό Ἀποστόλου 
Βαρνάβα στήν Κοκκινοτριμιθιά  καί  χειροθέτησε σέ Πρωτοπρεσβύτερο  
τόν Πρεσβύτερο π. Δημήτριο Κούτσιο. Στό  τέλος τῆς θείας Λειτουργίας 
προέστη Δοξολογίας γιά τήν ἐθνική ἐπέτειο τῆς 28ης Ὀκτωβρίου 
1940. Τόν Πανηγυρικό τῆς ἡμέρας ἐκφώνησε ὁ κ. Νέστορας Νέστορος, 
Ἑλληνοκύπριος   Ἐκπρόσωπος στή  Διερευνητική  Ἐπιτροπή Ἀγνοουμένων. 
Στή συνέχεια δέχθηκε τόν χαιρετισμό τῆς παρέλασης τῶν μαθητῶν 
τῶν Σωματείων  καί τῶν Ὀργανώσεων τῆς περιοχῆς τοῦ συμπλέγματος 
Κοκκινοτριμιθιᾶς, Ἁγίων Τριμιθιᾶς, Παλαιομετόχου, Μάμμαρη, Δένειας καί 
Μενοίκου.

ΠΕΜΠΤΗ
30 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2014 Παρέστη σέ ἐκδήλωση τῆς Αὐστριακῆς Πρεσβείας.

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
31 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2014

Χοροστάτησε καί κήρυξε κατά τήν ἀκολουθία τοῦ ἑσπερινοῦ τῶν Ἁγίων 
Ἀναργύρων στόν ἱερό Μητροπολιτικό ναό Ἀποστόλου Βαρνάβα στήν 
Κοκκινοτριμιθιά.  Ἀκολούθως παρέστη σέ ἐκδήλωση παρουσίασης 
βιβλίου τῆς κ. Κιάρα Λούμπιχ καί ἀνέγνωσε χαιρετισμό τοῦ Οἰκουμενικοῦ 
Πατριάρχου κυρίου Βαρθολομαίου.

ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗ ΛΕΜΕΣΟΥ ΚΥΡΙΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ
 ΧΡΟΝΙΚΑ  ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ  2014 

ΔΕΥΤΕΡΑ
1 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2014

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

ΤΡΙΤΗ
2 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2014

Προεξῆρχε Ἀρχιερατικοῦ Συλλείτουργου στόν πανηγυρίζοντα ἱερό 
ναό Ἁγίου Μάμαντος στήν κατεχόμενη Μόρφου, συλλειτουργούντων 
τοῦ Πανιερωτάτου Μητροπολίτου Μόρφου κ.κ.Νεοφύτου και τοῦ 
Θεοφιλεστάτου Ἐπισκόπου Καρπασίας κ. Χριστοφόρου.
Χοροστάτησε κατά τήν ἀκολουθία τοῦ ἑσπερινοῦ καί ἀκολούθως τέλεσε 
τή θεία Λειτουργία κατά τή διάρκεια ἀγρυπνίας στόν ἱερό ναό Ἁγίου 
Νεκταρίου Λεμεσοῦ.

Ζ Ζ Ζ
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ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
5 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2014

Χοροστάτησε κατά τήν ἀκολουθία τοῦ ἑσπερινοῦ στήν πανηγυρίζουσα 
ἱερά μονή Ἀρχαγγέλου Μιχαήλ τῆς κοινότητας Μοναγρίου.

ΣΑΒΒΑΤΟ
6 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2014

Τέλεσε τή θεία Λειτουργία στόν πανηγυρίζοντα ἱερό ναό Ἀρχαγγέλου 
Μιχαήλ τῆς κοινότητας Πελενδρίου.

ΚΥΡΙΑΚΗ
7 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2014

Τέλεσε τή θεία Λειτουργία στόν ἱερό ναό Παναγίας Γαλακτοτροφούσης 
τῆς κοινότητας Δωροῦ καί χειροθέτησε σέ Οἰκονόμο τόν Αἰδεσιμώτατο 
Πρεσβ. π. Χρῆστο Γεωργίου.
Χοροστάτησε κατά τήν ἀκολουθία τοῦ ἑσπερινοῦ στόν πανηγυρίζοντα 
ἱερό ναό Παναγίας τῆς κοινότητας Κορφῆς.

ΔΕΥΤΕΡΑ
8 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2014

Τέλεσε τή θεία Λειτουργία στόν πανηγυρίζοντα Μητροπολιτικό ναό 
Παναγίας Παντανάσσης (Καθολικῆς).

ΤΕΤΑΡΤΗ
10 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2014

Προεξῆρχε Ἀρχιερατικοῦ Συλλείτουργου στόν ἱερό ναό Ἁγίου Νικολάου 
τῆς κοινότητας Ἐπισκοπειοῦ μέ τήν εὐκαιρία τῶν ὀνομαστηρίων 
τοῦ Πανιερωτάτου Μητροπολίτου Ταμασοῦ καί Ὀρεινῆς κ.Ἡσαΐα, 
συλλειτουργούντων τῶν Σεβασμιωτάτων Μητροπολιτῶν Ἱσπανίας καί 
Πορτογαλίας κ.κ.Πολυκάρπου, Νειλουπόλεως κ.κ.Γενναδίου, Βόστρων 
κ.κ.Τιμοθέου καί τοῦ Θεοφιλεστάτου Ἐπισκόπου Νεαπόλεως κ.Πορφυρίου.

ΣΑΒΒΑΤΟ
13 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2014

Τέλεσε τή θεία Λειτουργία στήν ἱερά μονή Παναγίας τοῦ Μαχαιρᾶ κατά 
τή διάρκεια τῆς ὁποίας τέλεσε τό ἐτήσιο μνημόσυνο τοῦ μακαριστοῦ 
Ἡγουμένου τῆς μονῆς πατρός Ἀρσενίου.
Χοροστάτησε κατά τήν ἀκολουθία τοῦ ἑσπερινοῦ στόν πανηγυρίζοντα  
ἱερό ναό Τιμίου Σταυροῦ τῆς κοινότητας Ἀκρωτηρίου καί χειροθέτησε σέ 
Οἰκονόμο τόν Αἰδεσιμώτατο Πρεσβ. π. Ἰωάννη Σολωμοῦ.

ΚΥΡΙΑΚΗ
14 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2014

Τέλεσε τή θεία Λειτουργία στόν πανηγυρίζοντα ἱερό ναό Τιμίου 
Σταυροῦ Πάνω Πολεμιδιῶν καί χειροθέτησε σέ Πρωτοπρεσβύτερο τόν 
Αἰδεσιμολογιώτατο Πρεσβ. π.Τρύφωνα Γεωργίου.

ΚΥΡΙΑΚΗ
21 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2014 Τέλεσε τή θεία Λειτουργία στόν ἱερό ναό Ἁγίου Δημητρίου Παραλιμνίου.

ΚΥΡΙΑΚΗ
28 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2014

Τέλεσε τή θεία Λειτουργία στόν ἱερό ναό Ἁγίου Νικολάου τῆς κοινότητας  
Παλώδιας καί χειροθέτησε σέ Πρωτοπρεσβύτερο τόν Αἰδεσιμολογιώτατο 
Πρεσβ. π. Παναγιώτη Μπαρούτη.

  
ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗ ΛΕΜΕΣΟΥ ΚΥΡΙΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ

 ΧΡΟΝΙΚΑ  ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ  2014 

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
3 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2014

Ὁ Πανιερώτατος Μητροπολίτης Λεμεσοῦ κύριος Ἀθανάσιος τέλεσε κατά 
τή διάρκεια ἀγρυπνίας τά ἐγκαίνια τοῦ ἱεροῦ ναοῦ Ἁγίου Κοσμᾶ τοῦ 
Αἰτωλοῦ στόν Ἅγιο Ἀθανάσιο.

Ζ Ζ Ζ
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ΣΑΒΒΑΤΟ
4 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2014

Χοροστάτησε κατά τήν ἀκολουθία τοῦ ἑσπερινοῦ στό πανηγυρίζον 
παρεκκλήσιο τοῦ Ἁγίου Ἑρμογένους τῆς κοινότητας Ἐπισκοπῆς.

ΚΥΡΙΑΚΗ
5 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2014

Συμμετέσχε σέ Ἀρχιερατικό Συλλείτουργο μετά τοῦ Θεοφιλεστάτου 
Ἐπισκόπου Καρπασίας κ. Χριστοφόρου στήν ἱερά μονή Τιμίου Προδρόμου 
Μέσα Ποταμοῦ.  

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
17 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2014

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

ΣΑΒΒΑΤΟ
18 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2014

Χοροστάτησε κατά τήν ἀκολουθία τοῦ ἑσπερινοῦ στόν  ἱερό ναό Ἁγίου 
Δημητρίου Μπραχαμίου στήν Ἀθήνα.

ΚΥΡΙΑΚΗ
19 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2014

Τέλεσε τή θεία Λειτουργία στόν ἱερό ναό Ἁγίου Δημητρίου Μπραχαμίου 
στήν Ἀθήνα.

   
ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗ ΜΟΡΦΟΥ ΚΥΡΙΟΥ ΝΕΟΦΥΤΟΥ

ΧΡΟΝΙΚΑ ΜΗΝΟΣ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2014

ΔΕΥΤΕΡΑ
1 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2014

Ὁ Πανιερώτατος Μητροπολίτης Μόρφου κ. Νεόφυτος παρέστη 
συμπροσευχόμενος κατὰ τὴν Ἀκολουθία τοῦ πανηγυρικοῦ Ἑσπερινοῦ στὸν 
πανηγυρίζοντα  καθεδρικὸ ναὸ τοῦ Ἁγίου Μάμαντος στὴν κατεχόμενη 
Μόρφου, προϊσταμένου τοῦ Πανιερωτάτου Μητροπολίτου Λεμεσοῦ 
 κ. Ἀθανασίου.

ΤΡΙΤΗ
2 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2014

Συλλειτούργησε μὲ τὸν Πανιερώτατο Μητροπολίτη Λεμεσοῦ 
κ. Ἀθανάσιο καὶ τὸν Θεοφιλέστατο Ἐπίσκοπο Καρπασίας 
κ. Χριστοφόρο, ὁ ὁποῖος κήρυξε καὶ τὸν θεῖο λόγο, κατὰ τὴ θεία 
Λειτουργία στὸν πανηγυρίζοντα  καθεδρικὸ ναὸ τοῦ Ἁγίου Μάμαντος 
στὴν κατεχόμενη Μόρφου.

ΤΡΙΤΗ
2 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2014

Προέστη τῆς Ἀκολουθίας τοῦ Παρακλητικοῦ Κανόνος τοῦ Ἁγίου 
Μάμαντος στὸν πανηγυρίζοντα καθεδρικὸ ναὸ τοῦ Ἁγίου Μάμαντος στὴν 
κατεχόμενη Μόρφου.

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
5 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2014

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

ΣΑΒΒΑΤΟ
6 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2014

Τέλεσε τὴ θεία Λειτουργία καὶ κήρυξε τὸν θεῖο λόγο στὸν πανηγυρίζοντα 
ἱερὸ ναὸ τοῦ Ἀρχαγγέλου Μιχαὴλ στὴν κοινότητα Πλατανιστάσης.

ΣΑΒΒΑΤΟ
6 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2014

Προέστη τῆς ἐξοδίου ἀκολουθίας τῆς μητρός του, μακαριστῆς Μηλιᾶς 
Μασούρα.

Ζ Ζ Ζ
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ΚΥΡΙΑΚΗ
7 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2014

Χοροστάτησε κατὰ τὴν Ἀκολουθία τοῦ πανηγυρικοῦ Ἑσπερινοῦ τοῦ 
Γενεθλιου τῆς Θεοτόκου στὴν πανηγυρίζουσα ἱερὰ Μονὴ Παναγίας  τοῦ 
Ἄρακος στὰ Λαγουδερά.

ΔΕΥΤΕΡΑ
8 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2014

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

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
12 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2014

Παρέστη σὲ ἀντικατοχικὴ ἐκδήλωση τῶν ἐκτοπισθέντων κατοίκων τῆς 
κατεχόμενης κοινότητας Κάτω Ζώδιας, μὲ θέμα· «40 χρόνια εἰσβολῆς, 40 
χρόνια νόστος πατρώας γῆς».

ΣΑΒΒΑΤΟ
13 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2014

Χοροστάτησε κατὰ τὴν Ἀκολουθία τοῦ πανηγυρικοῦ Ἑσπερινοῦ τῆς 
ἑορτῆς τῆς Ὑψώσεως τοῦ Τιμίου Σταυροῦ στὸν ἱερὸ ναὸ Μεταμορφώσεως 
τοῦ Σωτῆρος στὸν Συνοικισμὸ Ἀνθούπολης, ὅπου καθιερώθηκε πανήγυρις 
τῶν ἐκτοπισθέντων κατοίκων τῆς  κατεχόμενης κοινότητας Κάτω Ζώδειας.

ΚΥΡΙΑΚΗ
14 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2014

Τέλεσε τὴ θεία Λειτουργία καὶ κήρυξε τὸν θεῖο λόγο στὴν πανηγυρίζουσα 
ἱερὰ Μονὴ Τιμίου Σταυροῦ τοῦ Ἁγιασμάτι στὴν Πλατανιστάσα.

ΚΥΡΙΑΚΗ
14 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2014

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

ΤΡΙΤΗ
16 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2014

Χοροστάτησε κατὰ τὴν Ἀκολουθία τοῦ πανηγυρικοῦ Ἑσπερινοῦ 
στὸν πανηγυρίζοντα ἱερὸ ναὸ τοῦ Ἁγίου Αὐξιβίου στὴν κοινότητα 
Ἀστρομερίτου.

ΤΕΤΑΡΤΗ
17 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2014

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

ΠΕΜΠΤΗ
25 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2014

Χοροστάτησε κατὰ τὴν Ἀκολουθία τοῦ πανηγυρικοῦ Ἑσπερινοῦ στὸν 
πανηγυρίζοντα ἱερὸ ναὸ τοῦ Ἁγίου Ἰωάννου τοῦ Θεολόγου στὴν 
κοινότητα Σινᾶ Ὄρους.

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
26 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2014

Τέλεσε τὴ θεία Λειτουργία καὶ κήρυξε τὸν θεῖο λόγο στὸν πανηγυρίζοντα 
ἱερὸ ναὸ τοῦ Ἁγίου Ἰωάννου τοῦ Θεολόγου στὴν κοινότητα Σινᾶ Ὄρους.

ΚΥΡΙΑΚΗ
28 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2014

Τέλεσε τὴ θεία Λειτουργία καὶ κήρυξε τὸν θεῖο λόγο στὴν ἱερὰ Μονὴ 
Παναγίας Χρυσοκουρδαλιωτίσσης στὸ Κούρδαλι.

ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗ ΜΟΡΦΟΥ ΚΥΡΙΟΥ ΝΕΟΦΥΤΟΥ
ΧΡΟΝΙΚΑ ΜΗΝΟΣ ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2014

ΤΕΤΑΡΤΗ
1 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2014

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

Ζ Ζ Ζ
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ΠΕΜΠΤΗ
2 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2014

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

ΠΕΜΠΤΗ
2 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2014

Προέστη τῆς Ἀκολουθίας τοῦ Παρακλητικοῦ Κανόνος τῶν Ἁγίων 
Κυπριανοῦ καί Ἰουστίνης στὸν πανηγυρίζοντα ἱερὸ ναὸ τοῦ Ἁγίου 
Κυπριανοῦ στὴν κοινότητα Μενίκου.

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
3 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2014

Χοροστάτησε κατὰ τὴν Ἀκολουθία τοῦ πανηγυρικοῦ Ἑσπερινοῦ  καὶ 
κήρυξε τὸν θεῖο λόγο στὴν πανηγυρίζουσα ἱερὰ Μονὴ τοῦ Ἁγίου Ἰωάννου 
τοῦ Λαμπαδιστοῦ παρὰ τὴν κοινότητα Καλοπαναγιώτη.

ΣΑΒΒΑΤΟ
4 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2014

Τέλεσε τὴ θεία Λειτουργία καὶ κήρυξε τὸν θεῖο λόγο στὴν πανηγυρίζουσα 
ἱερὰ Μονὴ τοῦ Ἁγίου Ἰωάννου τοῦ Λαμπαδιστοῦ παρὰ τὴν κοινότητα 
Καλοπαναγιώτη.

ΚΥΡΙΑΚΗ
5 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2014

Τέλεσε τὴ θεία Λειτουργία καὶ κήρυξε τὸν θεῖο λόγο στὸν ἱερὸ ναὸ Ἁγίου 
Μάμαντος στὴν κοινότητα Ξυλιάτου.

ΤΕΤΑΡΤΗ
8 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2014

Προέστη τῆς Ἀκολουθίας τοῦ πανηγυρικοῦ Ἑσπερινοῦ καὶ κήρυξε τὸν 
θεῖο λόγο στὸ πανηγυρίζον  ἱερὸ ἐξωκκλήσι τῶν Ἁγίων  Ἀνδρονίκου καί 
Ἀθανασίας στὴν κοινότητα Μενίκου.

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
10 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2014

Παρέστη συμπροσευχόμενος κατὰ τὴν ἀγρυπνία πάντων τῶν ἐν νήσῳ 
Κύπρῳ διαλαμψάντων ἁγίων στὴν Ἱερὰ Μονὴ τοῦ Ἁγίου Νικολάου παρὰ 
τὴν Ὀρούντα.

ΚΥΡΙΑΚΗ
12 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2014

Τέλεσε τὴ θεία Λειτουργία στὸν ἱερὸ ναὸ τοῦ  Ἁγίου Αὐξιβίου στὴν 
κοινότητα Ἀστρομερίτη, κήρυξε τὸν θεῖο λόγο καὶ τέλεσε δέηση γιὰ τὴν 
ἀνεύρεση τῶν ἀγνουμένων ἀδελφῶν καὶ γιὰ σύντμηση τοῦ χρόνου τῆς 
δοκιμασίας καὶ ἐπιστροφὴ τῶν προσφύγων στὶς ἑστίες τους. Στὴ συνέχεια, 
συμμετέσχε στὴν 34η  Ἀντικατοχικὴ Ἐκδήλωση - Πορεία τοῦ Δήμου 
Μόρφου.

ΤΕΤΑΡΤΗ
15 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2014

Τέλεσε τὴ θεία Λειτουργία καὶ στὴ συνέχεια τὸ τεσσαρακονθήμερο 
μνημόσυνο τῆς ἀείμνηστης  μητέρας του Μηλιάς Μασούρα στὴν ἱερὰ 
Μονὴ τοῦ Ἁγίου Νικολάου παρὰ τὴν Ὀρούντα.

ΠΕΜΠΤΗ
16 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2014

Μίλησε στοὺς Ἱεροσπουδαστὲς τῆς Ἱερατικῆς Σχολῆς «Ἀπόστολος 
Βαρνάβας», μὲ θέμα, «Ἡ εἰσαγωγὴ καὶ διάδοση τοῦ Χριστιανισμοῦ στὴν 
Κύπρο».

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
17 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2014

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

ΣΑΒΒΑΤΟ
18 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2014

Τέλεσε τὴ θεία Λειτουργία καὶ κήρυξε τὸν θεῖο λόγο στὸν πανηγυρίζοντα 
ἱερὸ ναὸ τοῦ Ἀποστόλου Λουκᾶ στὴν κοινότητα Ὀρούντας. Κατὰ διάρκεια 
τῆς θείας Λειτουργίας, χειροτόνησε τὸν διάκονο π. Νεκτάριο Χατζημιχαήλ 
σὲ πρεσβύτερο.
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ΚΥΡΙΑΚΗ
19 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2014

Τέλεσε τὴ θεία Λειτουργία καὶ κήρυξε τὸν θεῖο λόγο στὸν ἱερὸ ναὸ τοῦ 
Ἁγίου Χαραλάμπους στὴν κοινότητα Δένειας.

ΔΕΥΤΕΡΑ
20 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2014

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

ΤΡΙΤΗ
21 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 

Τέλεσε τὴ θεία Λειτουργία καὶ κήρυξε τὸν θεῖο λόγο στὸν πανηγυρίζοντα 
ἱερὸ ναὸ τῶν Ὁσίων Βαρνάβα και Ἱλαρίωνος στὴν κοινότητα 
Περιστερώνας (Μόρφου).

ΠΕΜΠΤΗ
23 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ

Ἐνημερώθηκε γιὰ τὴν ἀποπεράτωση τῶν ἔργων συντήρησης,  
ἐπιδιόρθωσης καὶ παράδοσης στὴν Ἱερὰ Μητρόπολη Μόρφου τοῦ ἱεροῦ 
ναοῦ τοῦ Ἁγίου Νικολάου τῆς κατεχόμενης κοινότητας Συριανοχωρίου 
ἀπὸ τὸν ἐκπρόσωπο τῆς  μικτῆς ἐπιτροπῆς μνημείων κ. Τάκη 
Χατζηδημητρίου, στὸν ὁποῖο παρέθεσε γεῦμα στὸ Ἐπισκοπεῖο Εὐρύχου.

ΣΑΒΒΑΤΟ
25 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ

Χοροστάτησε κατὰ τὴν Ἀκολουθία τοῦ πανηγυρικοῦ Ἑσπερινοῦ στὸν 
πανηγυρίζοντα ἱερὸ ναὸ τοῦ Ἁγίου Δημητρίου στὴν ὁμώνυμη κοινότητα 
Μαραθάσας.

ΚΥΡΙΑΚΗ
26 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ

Τέλεσε τὴ θεία Λειτουργία καὶ κήρυξε τὸν θεῖο λόγο στὸν πανηγυρίζοντα 
ἱερὸ ναὸ τοῦ Ἁγίου Δημητρίου στὴν ὁμώνυμη κοινότητα Μαραθάσας.

ΚΥΡΙΑΚΗ
26 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ

Παρακάθησε σὲ γεῦμα, τὸ ὁποῖο παρέθεσε πρὸς τιμὴ τοῦ Σεβασμιωτάτου 
Ἀρχιεπισκόπου Ἀμερικῆς κ. Δημητρίου ὁ Μακαριώτατος Ἀρχιεπίσκοπος 
Κύπρου κ. Χρυσόστομος στὴν Ἱερὰ Ἀρχιεπισκοπὴ Κύπρου.

ΔΕΥΤΕΡΑ
27 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ

Συμμετέσχε στὴ 2η Συνάντηση (γιὰ τὸ ἀκαδημαϊκὸ ἔτος 2014-2015) τοῦ 
Ἐπιμορφωτικοῦ Σεμιναρίου Κλήρου τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Μόρφου, 
μὲ θέμα, «Τὸ πένθος στὴ ζωή μας καὶ ἡ ψυχολογικὴ στήριξη τῶν 
πενθούντων», μὲ εἰσηγήτρια τὴ Δρα ψυχίατρο κ. Ἀγάθη Βαλανίδου.

ΤΡΙΤΗ
28 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ

Προέστη τῆς Δοξολογίας τῆς Ἐθνικῆς Ἐπετείου τῆς 28ης Ὀκτωβρίου 
1940 στὸν ἱερὸ ναὸ τοῦ Ἁγίου Γεωργίου στὴν κοινότητα Εὐρύχου. Τὸν 
πανηγυρικὸ τῆς ἡμέρας  ἐκφώνησε ὁ Γενικὸς Διευθυντὴς τοῦ Ὑπουργείου 
Ἐσωτερικῶν κ. Κωνσταντίνος Νικολαΐδης. Ἀκολούθως, πλαισιούμενος ἀπὸ 
τὶς τοπικὲς ἀρχές, δέχθηκε τὸν χαιρετισμὸ τῆς παρέλασης.

ΠΕΜΠΤΗ
30 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ

Μίλησε στοὺς Ἱεροσπουδαστὲς τῆς Ἱερατικῆς Σχολῆς «Ἀπόστολος 
Βαρνάβας», μὲ θέμα, «Ἡ αὐτοκεφαλία τῆς Ἐκκλησίας τῆς Κύπρου».
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ΧΡΟΝΙΚΑ  ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟY  2014

ΤΡΙΤΗ
02 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2014

Ο Πανιερώτατος Μητροπολίτης Κωνσταντίας και Αμμοχώστου κύριος 
Βασίλειος  τέλεσε τον αγιασμό για την έναρξη της νέας σχολικής χρονιάς 
στο Ιδιωτικό σχολείο Xenion στο Παραλίμνι.

ΤΕΤΑΡΤΗ
03  ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2014

Παρέστη στην αλλαγή Διοικητή του Πυροβολικού στο στρατόπεδο 
Μόδεστου Παντελή στο Λιοπέτρι. 

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
05 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2014

Έλαβε μέρος στις εργασίες της Ιεράς Συνόδου της Εκκλησίας της Κύπρου.
Χοροστάτησε κατά την ακολουθία του εσπερινού στον πανηγυρίζοντα 
Ιερό Ναό Αρχαγγέλου Μιχαήλ στο Φρέναρος .

ΣΑΒΒΑΤΟ
06 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 014

Τέλεσε τη θεία Λειτουργία στον πανηγυρίζοντα Ιερό Ναό Αρχαγγέλου 
Μιχαήλ στο Φρέναρος και κήρυξε τον θείο λόγο.

ΚΥΡΙΑΚΗ
07 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2014

Τέλεσε τη θεία Λειτουργία στον Ιερό ναό Αγίου Προκοπίου στο Μετόχι 
Κύκκου και κήρυξε τον θείο λόγο.

8 - 11
ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2014 Μετέβη στις Βρυξέλλες για να συμμετάσχει στο Συνέδριο του Sant Egidio.

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
12 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2014

Τέλεσε τους Αγιασμούς για την έναρξη της Νέας Σχολικής Χρονιάς στο 
Λύκειο και Τεχνική Σχολή Παραλιμνίου .
Χοροστάτησε κατά την ακολουθία του εσπερινού στο πανηγυρίζον 
εξωκκλήσι του Αγίου Κορνηλίου στο Παραλίμνι.

ΚΥΡΙΑΚΗ
14 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2014

Τέλεσε τη θεία Λειτουργία στον Ιερό ναό Αγίου Γεωργίου Εξορινού στην 
εντός των τειχών πόλη της Αμμοχώστου.

15 - 23
ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2014

Μετέβη στο Αμμάν- Ιορδανίας για να συμμετάσχει στις εργασίες του 
Μικτού Διαλόγου Ορθοδόξων και Ρωμαιοκαθολικών  

ΠΕΜΠΤΗ
25  ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 214

Τέλεσε τους Αγιασμούς για την έναρξη της Νέας Σχολικής χρονιάς στην 
Τεχνική Σχολή Αυγόρου. 

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
26 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2014

Υποδέχθηκε τα τίμια λείψανα των Αποστόλων Πέτρου και Παύλου στον 
Ιερό Ναό Αποστόλων Πέτρου και Παύλου στο Αυγόρου.  
Παρέστη στο παραδοσιακό Φεστιβάλ στην πλατεία Αγίας Νάπας.

ΚΥΡΙΑΚΗ
28 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2014

Τέλεσε τη θεία Λειτουργία στον Ιερό ναό Αποστόλων Πέτρου και Παύλου 
στο Αυγόρου  και κήρυξε τον θείο λόγο.

ΤΡΙΤΗ
30 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2014

Παρέστη στην τελετή απονομής διακριτικών σε προαχθέντες 
Εθνοφύλακες στη Λέσχη Αξιωματικών Αμμοχώστου στο Παραλίμνι.

Ζ Ζ Ζ



624 ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΑΣ ΚΑΙ ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΥ ΧΡΟΝΙΚΑ ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ

ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΑΣ ΚΑΙ ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΥ ΚΥΡΙΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ
ΧΡΟΝΙΚΑ  ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ   2014

ΚΥΡΙΑΚΗ
05 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2014

Ο Πανιερώτατος Μητροπολίτης Κωνσταντίας και Αμμοχώστου κύριος 
Βασίλειος  τέλεσε τη θεία Λειτουργία στον Ιερό Ναό Αγίου Παντελεήμονα  
στο χωριό Μενεού, όπου   παρευρέθηκαν οι κάτοικοι του κατεχόμενου 
χωριού Άγιος Σέργιος Αμμοχώστου .
Χοροστάτησε κατά την ακολουθία του εσπερινού στην πανηγυρίζουσα 
Ιερά Μόνη Αγίου Κενδέου στο χωριό Αυγόρου.

ΔΕΥΤΕΡΑ
06 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2014

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

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
10 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2014

Μετέβη  στη Γενεύη – Ελβετίας για τα εγκαίνια της έκθεσης φωτογραφίας 
κατεχομένων εκκλησιών και μνημείων της μητροπολιτικής περιφέρειας 
Κωνσταντίας – Αμμοχώστου. Η έκθεση είχε ως τίτλο «Ένας πολιτισμός 
που καταστρέφεται» και   συνδιοργανώθηκε από και την Ιερά Μητρόπολη 
Κωνσταντίας – Αμμοχώστου, την Ιερά Μητρόπολη Ελβετίας και 
την Ελληνική κοινότητα Γενεύης, με την ευκαιρία της επετείου της 
συμπλήρωσης 40 χρόνων από την τουρκική εισβολή του 1974.

ΚΥΡΙΑΚΗ
12 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2014

Τέλεσε τη θεία Λειτουργία στον Ιερό Ναό του Αποστόλου Παύλου του 
Ορθόδοξου Κέντρου του Οικουμενικού Πατριαρχείου στη Γενεύη. Μετά 
το πέρας της θείας Λειτουργίας τέλεσε το μνημόσυνο όλων των πεσόντων 
και θυμάτων της εισβολής. 

ΠΕΜΠΤΗ
16 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2014 Ομιλία σε Συνέδριο που διοργάνωσε το Πανεπιστήμιο Κύπρου. 

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
17 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2014

Παρευρέθηκε στην υποδοχή του Πατριάρχη Γεωργίας στον Αερολιμένα 
Λάρνακας 

ΚΥΡΙΑΚΗ
19 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2014

Έλαβε μέρος στο αρχιερατικό συλλείτουργο  στον Ιερό Ναό Αγίου 
Λαζάρου στη  Λάρνακα  στο οποίο προεξήρχε ο Πατριάρχης Γεωργίας κ.κ. 
Ηλίας.

ΠΕΜΠΤΗ
23 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2014

Παρέστη στην τελετή έναρξης του 4ου κύκλου Διαλέξεων του  Σαλαμίνιου 
Ελεύθερου Πανεπιστημίου Αμμοχώστου. 

ΣΑΒΒΑΤΟ
25 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2014

Πάρεση στην τελετή τιμής των διατελεσάντων  Διοικητών της 7ης 
Ταξιαρχίας Πεζικού στο στρατόπεδο Δημητράκη Χριστοδούλου. 
Χοροστάτησε κατά την ακολουθία του εσπερινού στον πανηγυρίζοντα 
Ιερό Ναό Αγίου Δημητρίου στο Παραλίμνι .

ΚΥΡΙΑΚΗ
26 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2014

Τέλεσε τη θεία Λειτουργία στον πανηγυρίζοντα Ιερό Ναό Αγίου 
Δημητρίου στο Παραλίμνι. 
Παρέστη στο επίσημο γεύμα στην Ιερά Αρχιεπισκοπή προς τιμήν του 
εορτάζοντος Αρχιεπισκόπου Αμερικής κ. Δημητρίου.

Ζ Ζ Ζ



625ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗ ΚΥΚΚΟΥ ΚΑΙ ΤΗΛΛΥΡΙΑΣ ΧΡΟΝΙΚΑ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ

ΔΕΥΤΕΡΑ
27 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2014

Παρέστη στο επίσημο γεύμα στο Προεδρικό Μέγαρο προς τιμήν του 
Αρχιεπισκόπου Αμερικής  κ. Δημητρίου

ΤΡΙΤΗ
28 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2014

Προέστη της Δοξολογίας για την Εθνική Επέτειο στον Μητροπολιτικό 
Ναό Αγίου Γεωργίου Παραλιμνίου. Την Κυβέρνηση εκπροσώπησε ο 
Υπουργός Δικαιοσύνης κ. Ιωνάς Νικολάου  και τον πανηγυρικό της  
ημέρας εκφώνησε ο  κ. Γιώργος Γιωργής, πρώην πρέσβης της Κύπρου στην 
Ελλάδα και  τώρα Αν. Καθηγητής Πανεπιστημίου Κύπρου.

 ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗ ΚΥΚΚΟΥ ΚΑΙ ΤΗΛΛΥΡΙΑΣ ΚΥΡΙΟΥ ΝΙΚΗΦΟΡΟΥ
ΧΡΟΝΙΚΑ   ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2014

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
5 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2014

Ὁ Πανιερώτατος Μητροπολίτης Κύκκου καί Τηλλυρίας κύριος Νικηφόρος 
παρέστη στή συνεδρία τῆς Ἱερᾶς Συνόδου στήν Ἱερά Ἀρχιεπισκοπή 
Κύπρου.

ΚΥΡΙΑΚΗ
7 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2014

Χοροστάτησε κατά τήν ἀκολουθία τοῦ ἑσπερινοῦ στήν πανηγυρίζουσα 
ἱερά Μονή τῆς Παναγίας τοῦ Κύκκου. 

ΔΕΥΤΕΡΑ
8 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2014

Συλλειτούργησε μέ τόν Μητροπολίτη Ἱσπανίας καί Πορτογαλίας κ. 
Πολύκαρπο στήν πανηγυρίζουσα ἱερά Μονή τῆς Παναγίας τοῦ Κύκκου καί 
κήρυξε τόν θεῖο λόγο.

ΚΥΡΙΑΚΗ
14 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2014

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

ΤΡΙΤΗ
16 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2014

Συνάντησε τόν Μητροπολίτη Ταλλίνης καί πάσης Ἐσθονίας κ. Στέφανο 
στό Μετόχιο τῆς ἱερᾶς Μονῆς τῆς Παναγίας τοῦ Κύκκου στή Λευκωσία.

ΚΥΡΙΑΚΗ
21 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2014

Τέλεσε τή θεία Λειτουργία στόν ἱερό ναό τοῦ ἁγίου Προκοπίου στό 
Μετόχιο τῆς ἱερᾶς Μονῆς τῆς Παναγίας τοῦ Κύκκου στή Λευκωσία, 
κήρυξε τόν θεῖο λόγο καί χειροτόνησε σέ διάκονο τόν κ. Ἰωάννη 
Παπανδρέου, σπουδαστή τῆς Ἱερατικῆς Σχολῆς «Ἀπόστολος Βαρνάβας».

ΔΕΥΤΕΡΑ
22 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2014

Τέλεσε ἁγιασμό στήν Ἱερατική Σχολή «Ἀπόστολος Βαρνάβας» στή 
Λευκωσία, μέ τήν εὐκαιρία τῆς ἔναρξης τῆς νέας σχολικῆς χρονιᾶς.

ΚΥΡΙΑΚΗ
28 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2014

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

Ζ Ζ Ζ



626 ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗ ΚΥΚΚΟΥ ΚΑΙ ΤΗΛΛΥΡΙΑΣ ΧΡΟΝΙΚΑ ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ

 ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗ ΚΥΚΚΟΥ ΚΑΙ ΤΗΛΛΥΡΙΑΣ ΚΥΡΙΟΥ ΝΙΚΗΦΟΡΟΥ
 ΧΡΟΝΙΚΑ   ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2014

ΚΥΡΙΑΚΗ
5 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2014

Ὁ Πανιερώτατος Μητροπολίτης Κύκκου καί Τηλλυρίας κύριος Νικηφόρος 
τέλεσε τή θεία Λειτουργία στόν ἱερό ναό τοῦ ἁγίου Προκοπίου στό 
Μετόχιο τῆς ἱερᾶς Μονῆς τῆς Παναγίας τοῦ Κύκκου στή Λευκωσία, 
κήρυξε τόν θεῖο λόγο, χειροτόνησε σέ Πρεσβύτερο τόν π. Νικόλαο 
Κούτσιο καί στή συνέχεια τόν προεχείρισε σέ Οἰκονόμο.

ΣΑΒΒΑΤΟ
18 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2014

Παρέστη στό γεῦμα τό ὁποῖο παρέθεσε ἡ Α.Μ. ὁ Ἀρχιεπίσκοπος Κύπρου 
πρός τιμήν τῆς Α.Μ. τοῦ Πατριάρχου Γεωργίας. 

ΔΕΥΤΕΡΑ
20 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2014

Ὑποδέχθηκε στήν ἱερά Μονή τῆς Παναγίας τοῦ Κύκκου τήν Α.Μ. τόν 
Ἀρχιεπίσκοπο Μετσχέτης καί Τιφλίδος καί Καθολικό Πατριάρχη πάσης 
Γεωργίας κ.κ. Ἠλία.

ΤΕΤΑΡΤΗ
22 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2014

Συνάντησε τόν Δήμαρχο Λευκωσίας κ. Κωνσταντῖνο Γιωρκάτζη στό 
Μετόχιο τῆς ἱερᾶς Μονῆς τῆς Παναγίας τοῦ Κύκκου στή Λευκωσία.

ΣΑΒΒΑΤΟ
25 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2014

Προέστη τῆς Ἐξοδίου Ἀκολουθίας τῶν πεσόντων καταδρομέων καί 
ἐθνοφρουρῶν τῆς 15ης Ἰουλίου 1974, στόν ἱερό ναό τῆς τοῦ Θεοῦ Σοφίας 
στό Στρόβολο.
 Ἀργότερα τέλεσε ἁγιασμό στά ἐγκαίνια τοῦ ἔργου τοῦ «Κέντρου 
Πληροφόρησης Παραδοσιακῶν Γεύσεων Τροόδους» στήν Κοινότητα 
Ἄρσους.

ΚΥΡΙΑΚΗ
26 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2014

Παρέστη στό γεῦμα τό ὁποῖο παρέθεσε ἡ Α.Μ. ὁ Ἀρχιεπίσκοπος Κύπρου 
πρός τιμήν τοῦ Σεβα-σμιωτάτου Ἀρχιεπισκόπου Ἀμερικῆς κ. Δημητρίου.

ΔΕΥΤΕΡΑ
27 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2014

Παρέστη σέ γεῦμα τό ὁποῖο παρέθεσε ὁ Ἐξοχώτατος Πρόεδρος τῆς 
Κυπριακῆς Δημοκρατίας πρός τιμήν τοῦ Σεβασμιωτάτου Ἀρχιεπισκόπου 
Ἀμερικῆς κυρίου Δημητρίου στό Προεδρικό Μέγαρο.
 Παρέστη στή δεξίωση τῆς Πρεσβείας τῆς Ἀμερικῆς.   Παρέστη ἐπίσης 
στήν ἐκδήλωση τοῦ Ἐθνικοῦ Σωματείου «Φάρος» Ἀκροπόλεως  γιά τήν 
Ἐπέτειο τῆς 28ης Ὀκτωβρίου καί ἐκφώνησε τόν πανηγυρικό λόγο γιά τόν 
ἑορτασμό τῆς Ἐθνικῆς Ἐπετείου.

 
ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗ ΤΑΜΑΣΟΥ ΚΑΙ ΟΡΕΙΝΗΣ ΚΥΡΙΟΥ ΗΣΑΪΟΥ

ΧΡΟΝΙΚΑ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2014

ΠΕΜΠΤΗ 
4 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2014

Ο Πανιερώτατος Μητροπολίτης Ταμασού και Ορεινής κ. Ησαΐας είχε 
συνάντηση με τα μέλη του Πολιτιστικού Συνδέσμου «Ταμασός». 

ΚΥΡΙΑΚΗ 
7 ΣΕΠΤΕΜΒΡΊΟΥ 2014

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

Ζ Ζ Ζ

Ζ Ζ Ζ



627ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗ ΤΑΜΑΣΟΥ ΚΑΙ ΟΡΕΙΝΗΣ ΧΡΟΝΙΚΑ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ

ΔΕΥΤΕΡΑ
7 ΣΕΠΤΕΜΒΡΊΟΥ 2014

Το εσπέρας χοροστάτησε κατά την ακολουθία του εσπερινού 
στο πανηγυρίζον παρεκκλήσιο των Αγίων Ιωακείμ και Άννης στο 
Μητροπολιτικό Μέγαρο Ταμασού και τέλεσε την κουρά του Μοναχού 
Σωφρονίου Βαρντικίδη. 

ΤΡΙΤΗ
9 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2014

Το εσπέρας χοροστάτησε με τον Σεβασμιώτατο Μητροπολίτη 
Νειλουπόλεως κ. Γεννάδιο και τον Πανιερώτατο Μητροπολίτη Κυρηνείας 
κ. Χρυσόστομο κατά την ακολουθία του εσπερινού για την εορτή του 
Οσίου Ησαΐου στον Καθεδρικό Ναό του Αγίου Νικολάου στο Επισκοπειό. 

ΤΕΤΑΡΤΗ 
10 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2014

Δέχτηκε την επίσκεψη Ιεραρχών, Κληρικών, Αξιωματούχων και του λαού, 
οι οποίοι του ευχήθηκαν τα δέοντα με την ευκαιρία των ονομαστηρίων 
του. 

ΠΕΜΠΤΗ
11 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2014

Το εσπέρας τέλεσε τα θυρανοίξια του παρεκκλησίου του Αγίου Κουρνούτα 
στην Αγροκηπιά. 

ΤΡΙΤΗ 
16 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2014

Το εσπέρας χοροστάτησε με τον Σεβασμιώτατο Μητροπολίτη Ταλλίνης 
και πάσης Εσθονίας κ. Στέφανο κατά την ακολουθία του εσπερινού στην 
πανηγυρίζουσα Ιερά Μονή του Αγίου Ηρακλειδίου στο Πολιτικό. 

ΤΕΤΑΡΤΗ
17 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2014

Είχε συνάντηση με τον Σεβασμιώτατο Μητροπολίτη Ταλλίνης και πάσης 
Εσθονίας κ. Στέφανο και τον Θεοφιλέστατο Επίσκοπο Αμαθούντος  
κ. Νικόλαο.  

ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗ ΤΑΜΑΣΟΥ ΚΑΙ ΟΡΕΙΝΗΣ ΚΥΡΙΟΥ ΗΣΑΪΟΥ
ΧΡΟΝΙΚΑ ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ  2014

ΠΕΜΠΤΗ 
2 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2014

Ο Πανιερώτατος Μητροπολίτης Ταμασού και Ορεινής κ. Ησαΐας μίλησε σε 
Σύναξη των Ιερέων και των Στελεχών της Κατηχητικής Κίνησης της Ιεράς 
Μητροπόλεως. 

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 
3 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2014

Το εσπέρας χοροστάτησε κατά την ακολουθία του πανηγυρικού εσπερινού 
στον πανηγυρίζοντα ιερό ναό του Αγίου Θεοδώρου στο Πολιτικό και 
κήρυξε τον θείο λόγο. Κατά τη διάρκεια του Εσπερινού χειροθέτησε τον 
Οικονόμο Γεώργιο Κωνσταντίνου σε Πρωτοπρεσβύτερο. 

ΚΥΡΙΑΚΗ
5 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2014

Κατέθεσε τον θεμέλιο λίθο του παρεκκλησίου του Αγίου Δημητριανού στα 
Πέρα Ορεινής.

ΔΕΥΤΕΡΑ 
6 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2014

Παρέστη στη τελετή των εγκαινίων των Γραφείων του Κοινοτικού 
Συμβουλίου Καπέδων και τέλεσε τον Αγιασμό. 

ΤΕΤΑΡΤΗ
8 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2014

Το εσπέρας χοροστάτησε κατά την ακολουθία του  πανηγυρικού 
εσπερινού στον πανηγυρίζοντα ιερό ναό των Αγίων Ανδρονίκου και 
Αθανασίας στο Τσέρι και κήρυξε τον θείο λόγο. 

Ζ Ζ Ζ



628 ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗ ΤΑΜΑΣΟΥ ΚΑΙ ΟΡΕΙΝΗΣ ΧΡΟΝΙΚΑ ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
10 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2014

Παρέστη σε εκδήλωση μνήμης και τιμής των Κατεχομένων Κοινοτήτων 
που διοργάνωσαν από κοινού η Ένωση Κοινοτήτων και το Κοινοτικό 
Συμβούλιο Συνοικισμού Ανθούπολης.  

ΤΡΙΤΗ 
14 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2014

Συλλειτούργησε με τον Μακαριώτατο Πατριάρχη Μόσχας κ.κ. Κύριλλο 
και άλλους Αρχιερείς στον πανηγυρίζοντα ιερό ναό της Αγίας Σκέπης της 
Θεολογικής Ακαδημίας Μόσχας. 

ΤΕΤΑΡΤΗ 
15 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2014

Συλλειτούργησε με τον Σεβασμιώτατο Μητροπολίτη Τιέβ του 
Πατριαρχείου Μόσχας  στον ιερό ναό της Αγίας Άννης στο Τιέβ.

ΠΕΜΠΤΗ
23 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2014

Είχε συνάντηση με Κοινοτάρχες της Επαρχίας Λευκωσίας και Αξωματικούς 
της Αστυνομικής Δύναμης Κύπρου.

ΣΑΒΒΑΤΟ 
25 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2014

Το εσπέρας χοροστάτησε κατά την ακολουθία του πανηγυρικού εσπερινού 
στον πανηγυρίζοντα ιερό ναό του Αγίου Δημητρίου στο Γούρρι και κήρυξε 
τον θείο λόγο.

ΚΥΡΙΑΚΗ 
26 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2014

Λειτούργησε στον ιερό ναό του Αγίου Νεοφύτου στην Ανθούπολη και 
κήρυξε τον θείο λόγο.

ΔΕΥΤΕΡΑ
27 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2014

Παρέστη σε Εκδήλωση για την Εθνική Επέτειο της 28ης Οκτωβρίου 1940, 
που διοργάνωσε ο Εθνικός Σύλλογος «Παντελής Κατελάρης» Επισκοπειού 
και απηύθυνε χαιρετισμό. 

ΤΡΙΤΗ 
28 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2014

Προέστη της πανηγυρικής Δοξολογίας για την Εθνική Επέτειο της 28ης 
Οκτωβρίου 1940, που τελέστηκε στον ιερό ναό της Αγίας Ειρήνης στον 
Φαρμακά. Τον Πανηγυρικό της ημέρας εκφώνησε ο Βοηθός Διευθυντής 
του Β΄ Περιφερειακού Γυμνασίου Λευκωσίας κ. Θέμης Πολυβίου. Στη 
συνέχεια δέχτηκε τον χαιρετισμό παρέλασης μαθητών και άλλων 
Οργανωμένων Συνόλων της Περιοχής Ταμασού. 

ΤΕΤΑΡΤΗ 
29 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2014

Το εσπέρας χοροστάτησε κατά την ακολουθία του πανηγυρικού εσπερινού 
στον πανηγυρίζοντα ιερό ναό του Αγίου Θεράποντος στον Λυθροδόντα 
και κήρυξε τον θείο λόγο.

ΠΕΜΠΤΗ
30 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2014

Μίλησε σε Ιερατική Σύναξη των Ιερέων της Μητροπόλεως και προήδρευσε 
Συνεδρίας των Εκκλησιαστικών Επιτροπών των ιερών ναών της 
Μητροπολιτικής Περιφέρειας Ταμασού και Ορεινής.

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
31 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2014

Το εσπέρας χοροστάτησε κατά την ακολουθία του πανηγυρικού εσπερινού 
στον πανηγυρίζοντα ιερό ναό των Αγίων Αναργύρων στους Αγίους 
Τριμιθιάς και κήρυξε τον θείο λόγο.



629ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗ ΤΡΙΜΥΘΟΥΝΤΟΣ ΧΡΟΝΙΚΑ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ

ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗ ΤΡΙΜΥΘΟΥΝΤΟΣ ΚΥΡΙΟΥ ΒΑΡΝΑΒΑ
ΧΡΟΝΙΚΑ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2014 

ΔΕΥΤΕΡΑ
1 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2014

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

ΤΡΙΤΗ
2 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2014

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

ΚΥΡΙΑΚΗ
7 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2014

Λειτούργησε στόν Ἱερό Ναό Ἁγίων Κωνσταντίνου καί Ἑλένης Ἰδαλίου καί 
κήρυξε τόν θεῖο λόγο.
Χοροστάτησε κατά τήν ἀκολουθία τοῦ Ἑσπερινοῦ στόν πανηγυρίζοντα 
Ἱερό Ναό Παναγίας Σκαρίνου.

ΣΑΒΒΑΤΟ-ΚΥΡΙΑΚΗ
13-14 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ

2014

Προέστη ἀγρυπνίας, μέ τήν εὐκαιρία τῆς ἑορτῆς τῆς Ὑψώσεως τοῦ Τιμίου 
Σταυροῦ, στήν πανηγυρίζουσα Ἱερά Μονή Σταυροβουνίου.

ΚΥΡΙΑΚΗ 
21 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2014 

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

ΔΕΥΤΕΡΑ
22 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2014

Συλλειτούργησε μέ τόν Πανιερώτατο Μητροπολίτη Πάφου κ. Γεώργιο 
στόν πανηγυρίζοντα Ἱερό Ναό Ἁγίου Φωκᾶ Ἀθηαίνου.

ΤΡΙΤΗ
23 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2014

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

ΤΕΤΑΡΤΗ
24 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2014

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

ΠΕΜΠΤΗ
25 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2014

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

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 
26 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2014

Λειτούργησε στόν πανηγυρίζοντα Ἱερό Ναό Ἁγίου Ἰωάννου τοῦ Θεολόγου 
Ψευδᾶ.

ΚΥΡΙΑΚΗ
28 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2014 Λειτούργησε στό παρεκκλήσιο τῆς Ἁγίας Παρασκευῆς στή Μοσφιλωτή.

ΤΡΙΤΗ-ΤΕΤΑΡΤΗ
30 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ-
1 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2014

Προέστη ἀγρυπνίας, μέ τήν εὐκαιρία τῆς ἑορτῆς τῆς Ἁγίας Σκέπης, στό 
παρεκκλήσιο τῆς Ἁγίας Παρασκευῆς στή Μοσφιλωτή.

Ζ Ζ Ζ



630 ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗ ΤΡΙΜΥΘΟΥΝΤΟΣ ΧΡΟΝΙΚΑ ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ

ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΟΥ ΤΡΙΜΥΘΟΥΝΤΟΣ ΚΥΡΙΟΥ ΒΑΡΝΑΒΑ
ΧΡΟΝΙΚΑ ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2014 

ΚΥΡΙΑΚΗ
5 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2014

Ὁ Πανιερώτατος Μητροπολίτης Τριμυθοῦντος κύριος Βαρνάβας 
λειτούργησε στό Ἐξωκκλήσιο τοῦ Ἁγίου Εὐφημιανοῦ Λύσης στόν Κόρνο.

ΤΕΤΑΡΤΗ
8 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2014

Χοροστάτησε κατά τήν ἀκολουθία τοῦ Ἑσπερινοῦ στόν πανηγυρίζοντα 
Ἱερό Ναό Ἁγίων Ἀνδρονίκου καί Ἀθανασίας Ἰδαλίου.

ΚΥΡΙΑΚΗ
12 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2014

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

ΚΥΡΙΑΚΗ
19 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2014

Λειτούργησε στόν Ἱερό Ναό Παναγίας Σιᾶς καί κήρυξε τόν θεῖο λόγο.
Χοροστάτησε κατά τήν ἀκολουθία τοῦ Ἑσπερινοῦ στόν πανηγυρίζοντα 
Ἱερό Ναό Ἁγίου Ἀρτεμίου (Πολιούχου Ἁγίου τῆς κατεχόμενζης Ἀφάνειας), 
πλησίον τῆς Βιομηχανικὴς Περιοχῆς Ἰδαλίου (δρόμος πρός Ποταμιά).

ΣΑΒΒΑΤΟ
25 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2014

Χοροστάτησε κατά τήν ἀκολουθία τοῦ Ἑσπερινοῦ στόν πανηγυρίζοντα 
Ἱερό Ναό Ἁγίου Δημητρίου Ἀναφωτίας.

ΚΥΡΙΑΚΗ
26 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2014 Λειτούργησε στόν Ἱερό Ναό Παναγίας Ἀθηαίνου καί κήρυξε τόν θεῖο λόγο.

ΤΡΙΤΗ
28 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2014

Λειτούργησε στό πανηγυρίζον παρεκκλήσιο τῆς Παναγίας Ἐλευθερώτριας 
καί Ἁγίας Παρασκευῆς στή Μοσφιλωτή.
Προέστη τῆς Δοξολογίας, ἐπί τῇ ἑορτῇ τῆς 28ης Ὀκτωβρίου 1940, 
στόν Ἱερό Ναό Ἁγίας Παρασκευῆς Νήσου. Τόν πανηγυρικό τῆς ἡμέρας 
ἐκφώνησε ὁ κ. Μάριος Κατσουρός, Βοηθός Διευθυντής Ἰδιωτικῆς 
Ἑλληνικῆς Σχολῆς Φόρουμ.

ΕΠΙΣΚΟΠΟΥ ΚΑΡΠΑΣΙΑΣ ΚΥΡΙΟΥ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΥ
ΧΡΟΝΙΚΑ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2014 

ΤΡΙΤΗ
2 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2014

Ὁ Θεοφιλέστατος Ἐπίσκοπος Καρπασίας κύριος Χριστοφόρος 
συλλειτούργησε μέ τόν Πανιερώτατο Μητροπολίτη Μόρφου κ. 
Νεόφυτο καί τόν Πανιερώτατο Μητροπολίτη Λεμεσοῦ κ. Ἀθανάσιο στόν 
κατεχόμενο ἱερό ναό Ἁγίου Μάμαντος στήν Μόρφου.

ΤΕΤΑΡΤΗ
3 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2014

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

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
5 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2014

Τό πρωί παρέστη στίς ἐργασίες τῆς Ἱερᾶς Συνόδου τῆς Ἐκκλησίας τῆς 
Κύπρου.
Τό ἑσπέρας χοροστάτησε στόν πανηγυρίζοντα ἱερό ναό Ἀρχαγγέλου 
Μιχαήλ Λατσιῶν καί κήρυξε τόν θεῖο λόγο.

Ζ Ζ Ζ

Ζ Ζ Ζ
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ΣΑΒΒΑΤΟ
6 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2014

Λειτούργησε στήν πανηγυρίζουσα ἱερά  Μονή Ἀρχαγγέλου Μιχαήλ στον 
Ἀναλυόντα καί κήρυξε τόν θεῖο λόγο.

ΚΥΡΙΑΚΗ
7 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2014

Λειτούργησε στόν ἱερό ναό Ἁγίου Γεωργίου στήν Ἀγλαντζιά καί κήρυξε 
τόν θεῖο λόγο. 
Τό ἑσπέρας τῆς ἴδιας ἡμέρας χοροστάτησε στόν ἱερό ναό Ἀποστόλου 
Βαρνάβα Λάρνακας.

ΔΕΥΤΕΡΑ
8 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ  2014

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

ΚΥΡΙΑΚΗ
14 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2014

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

ΤΡΙΤΗ
16 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2014

Μέ τήν εὐκαιρία τῶν ὀνομαστηρίων τῆς Ἡγουμένης  τῆς ἱερᾶς Μονῆς 
Θεοτόκου κ. Εὐφημίας λειτούργησε στήν ὁμώνυμη ἱερά Μονή καί κήρυξε 
τόν θεῖο λόγο.

ΚΥΡΙΑΚΗ
21 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2014

Μέ τήν εὐκαιρία τῶν ἐργασιῶν τοῦ Ζ΄Διορθοδόξου Συνεδρίου μελέτης 
Θρησκειῶν καί καταστροφικῶν λατρειῶν πού πραγματοποιήθηκε στήν 
Ἁγία Πετρούπολη Ρωσίας συμμετεῖχε  σέ ἀρχιερατικό συλλείτουργο πού 
τελέστηκε στόν ἱερό ναό τοῦ γενεθλίου τῆς Θεοτόκου στην Ἐπισκοπική 
Ἐπαρχία Γκάστινα.

ΚΥΡΙΑΚΗ
28 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2014

Λειτούργησε στόν ἱερό ναό Ἁγίου Αὐξεντίου καί Ἁγίου Εὐσταθίου στή 
Λάρνακα καί κήρυξε τόν θεῖο λόγο.

ΕΠΙΣΚΟΠΟΥ ΚΑΡΠΑΣΙΑΣ ΚΥΡΙΟΥ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΥ 
ΧΡΟΝΙΚΑ ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2014

ΚΥΡΙΑΚΗ
5 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2014

Ὁ Θεοφιλέστατος Ἐπίσκοπος Καρπασίας κ. Χριστοφόρος συλλειτούργησε 
μέ τόν Ἅγιο Λεμεσοῦ στήν ἱερά μονή Τιμίου Προδρόμου Μέσα Ποταμοῦ 
στή Λεμεσό.

ΣΑΒΒΑΤΟ
 11 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2014

Λειτούργησε στόν ἱερό ναό τῆς τοῦ Θεοῦ Σοφίας στό Στρόβολο καί 
κήρυξε τόν θεῖο λόγο.

ΚΥΡΙΑΚΗ
12 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2014

Λειτούργησε στόν ἱερό ναό Ἁγίου Αὐξεντίου καί Ἁγίου Εὐσταθίου στή 
Λάρνακα καί κήρυξε τόν θεῖο λόγο.  

ΚΥΡΙΑΚΗ
19 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2014

Συλλειτούργησε μέ τόν Μητροπολίτη Κυρήνης καί Ἔξαρχο τοῦ 
Πατριαρχείου Ἀλεξανδρείας στή Μόσχα κ. Ἀθανάσιο στόν ἱερό ναό Ἁγίου 
Νικολάου στή Μόσχα.

ΚΥΡΙΑΚΗ
26 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2014

Ἔλαβε μέρος στό ἀρχιερατικό συλλείτουργο στόν πανηγυρίζοντα ἱερό ναό 
τοῦ Ἁγίου Δημητρίου Λευκωσίας, στό ὁποῖο προεξῆρχε ὁ Σεβασμιώτατος 
Ἀρχιεπίσκοπος Ἀμερικῆς κ. Δημήτριος.

Ζ Ζ Ζ



632 ΕΠΙΣΚΟΠΟΥ ΑΡΣΙΝΟΗΣ ΧΡΟΝΙΚΑ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ

ΕΠΙΣΚΟΠΟΥ ΑΡΣΙΝΟΗΣ ΚΥΡΙΟΥ ΝΕΚΤΑΡΙΟΥ
ΧΡΟΝΙΚΑ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2014

ΤΡΙΤΗ
2 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2014

Ο Θεοφιλέστατος Επίσκοπος Αρσινόης κ. Νεκτάριος συλλειτούργησε με 
τον Πανιερώτατο Μητροπολίτη Πάφου κ. Γεώργιο στον πανηγυρίζοντα 
ιερό Ναό του Αγίου Μάμαντος στην Περιστερώνα.

ΚΥΡΙΑΚΗ
7 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2014

Λειτούργησε στον ιερό Ναό του Αγίου Αμβροσίου στην ομώνυμη 
Κοινότητα και κήρυξε τον θείο λόγο.
Το εσπέρας χοροστάτησε κατά την ακολουθία του εσπερινού στον 
πανηγυρίζοντα ιερό Ναό της Παναγίας Χρυσοαιματούσης στη Χλώρακα 
και κήρυξε τον θείο λόγο.

ΔΕΥΤΕΡΑ
8 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2014

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

ΚΥΡΙΑΚΗ
14 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2014

Λειτούργησε στο πανηγυρίζον εξωκκλήσιο του Τιμίου Σταυρού στον 
Σταυρό της Ψώκας και κήρυξε τον θείο λόγο.

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
19 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2014

Χοροστάτησε κατά την ακολουθία του εσπερινού στον ιερό Ναό του 
Αποστόλου Ανδρέα στο Πισσούρι και κήρυξε τον θείο λόγο.

ΚΥΡΙΑΚΗ
21 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2014

Λειτούργησε στον ιερό Ναό του Αποστόλου Παύλου στη Λευκωσία και 
προέστη του εθνικού μνημοσύνου του ήρωα Στέλιου Μαυρομάτη.

ΤΡΙΤΗ
23 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2014

Χοροστάτησε κατά την ακολουθία του εσπερινού στον πανηγυρίζοντα 
ιερό Ναό της Αγίας Θέκλας στη Λάρνακα και κήρυξε τον θείο λόγο.

ΚΥΡΙΑΚΗ
28 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2014

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

ΕΠΙΣΚΟΠΟΥ ΑΡΣΙΝΟΗΣ ΚΥΡΙΟΥ ΝΕΚΤΑΡΙΟΥ
ΧΡΟΝΙΚΑ ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2014

ΣΑΒΒΑΤΟ
4 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2014

Ο Θεοφιλέστατος Επίσκοπος Αρσινόης κ. Νεκτάριος λειτούργησε στην 
ιερά Μονή Χρυσορρογιατίσσης.

ΚΥΡΙΑΚΗ
5 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2014

Λειτούργησε στον ιερό Ναό του Αγίου Λαζάρου στη Λάρνακα και κήρυξε 
τον θείο λόγο.
Το εσπέρας χοροστάτησε κατά την ακολουθία του εσπερινού στον 
πανηγυρίζοντα ιερό Ναό του Αγίου Κενδέου στην Πάφο και κήρυξε τον 
θείο λόγο.

ΠΕΜΠΤΗ
9 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2014

Λειτούργησε στον πανηγυρίζοντα ιερό Ναό των Αγίων Ανδρονίκου και 
Αθανασίας στην Ξυλοτύμβου και κήρυξε τον θείο λόγο.

Ζ Ζ Ζ

Ζ Ζ Ζ
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ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
10 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2014

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

ΚΥΡΙΑΚΗ
12 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2014

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

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
17 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2014

Συγχοροστάτησε με τον Επίσκοπο Μεσαορίας κ. Γρηγόριο κατά την 
ακολουθία του εσπερινού στον πανηγυρίζοντα ιερό Ναό του Αποστόλου 
Λουκά στον Στρόβολο.

ΚΥΡΙΑΚΗ
19 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2014

Συλλειτούργησε με τον Πατριάρχη Γεωργίας κ. Ηλία και άλλους αρχιερείς 
στον ιερό Ναό Αγίου Λαζάρου στη Λάρνακα.

ΣΑΒΒΑΤΟ
25 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2014

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

ΚΥΡΙΑΚΗ
26 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2014

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

ΤΡΙΤΗ
28 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2014

Προέστη της Δοξολογίας για την Εθνική Επέτειο στον ιερό Ναό του 
Αποστόλου Ανδρέου Πόλεως Χρυσοχούς.

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
31 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2014

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

ΕΠΙΣΚΟΠΟΥ ΑΜΑΘΟΥΝΤΟΣ  ΚΥΡΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ 
ΧΡΟΝΙΚΑ  ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ  2014

ΔΕΥΤΕΡΑ
1 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2014

Ὁ Θεοφιλέστατος Ἐπίσκοπος Ἀμαθοῦντος κύριος Νικόλαος χοροστάτησε 
κατά τήν ἀκολουθία τοῦ ἑσπερινοῦ  στόν πανηγυρίζοντα ἱερό ναό Ἁγίου 
Μάμαντος Τραχωνίου.

ΤΡΙΤΗ
2 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2014

Τέλεσε τή θεία Λειτουργία στόν πανηγυρίζοντα ἱερό ναό τῆς ὁμώνυμης 
κοινότητας. 

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
5 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ  2014

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

ΣΑΒΒΑΤΟ
6 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2014

Τέλεσε τή θεία Λειτουργία στόν πανηγυρίζοντα ἱερό ναό Ἀρχαγγέλου 
Μιχαήλ Μονοβόλικου.
Τέλεσε, κατά τή διάκρεια ἀγρυπνίας, τά ἐγκαίνια τοῦ ἱεροῦ παρεκκλησίου 
Κοιμήσεως τῆς Θεοτόκου  τῆς κοινότητας  Ἁγίου Ἰωάννη Πιτσιλιᾶς.

ΚΥΡΙΑΚΗ
7 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2014

Χοροστάτησε κατά τήν ἀκολουθία τοῦ ἑσπερινοῦ στόν πανηγυρίζοντα 
ἱερό ναό Παναγίας Ἰαματικῆς τῆς κοινότητας Ἀρακαπᾶ.

Ζ Ζ Ζ



634 ΕΠΙΣΚΟΠΟΥ ΑΜΑΘΟΥΝΤΟΣ ΧΡΟΝΙΚΑ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ- ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ

ΔΕΥΤΕΡΑ
8 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2014

Τέλεσε τή θεία Λειτουργία στόν πανηγυρίζοντα ἱερό ναό Παναγίας 
Γλυκιώτισσας.

ΣΑΒΒΑΤΟ
13 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2014

Τέλεσε τή θεία Λειτουργία στόν ἱερό ναό Ἁγίας Μαρίνας Ἑπταγώνιας καί 
χειροτόνησε σέ διάκονο τόν κ.Νικόλαο Νικολάου.
Χοροστάτησε κατά τήν ἀκολουθία τοῦ ἑσπερινοῦ στό πανηγυρίζον 
παρεκκλήσιο τοῦ Τιμίου Σταυροῦ τῆς κοινότητας Παρεκκλησιᾶς.

ΚΥΡΙΑΚΗ
14 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2014

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

ΤΕΤΑΡΤΗ
17 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2014

Συμμετέσχε σέ Ἀρχιερατικό Συλλείτουργο στήν πανηγυρίζουσα ἱερά μονή 
Ἁγίου Ἡρακλειδίου μετά τοῦ Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Ἐσθονίας 
κ.κ.Στεφάνου.

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
19 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2014

Χοροστάτησε κατά τήν ἀκολουθία τοῦ ἑσπερινοῦ στό πανηγυρίζον 
παρεκκλήσιο τοῦ Ἁγίου Εὐσταθίου τῆς κοινότητας Πραστειοῦ 
(Κελλακίου).
Τέλεσε τή θεία Λειτουργία κατά τή διάρκεια ἀγρυπνίας στόν ἱερό ναό 
Ἀποστόλου Ἀνδρέα Χαράκη.

ΚΥΡΙΑΚΗ
21 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2014

Τέλεσε τή θεία Λειτουργία στόν ἱερό ναό Ἀρχαγγέλου Μιχαήλ τῆς 
κοινότητας Διερώνας.

ΤΡΙΤΗ
23 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2014

Τέλεσε τή θεία Λειτουργία στό παρεκκλήσιο τοῦ Τιμίου Προδρόμου 
Πολεμιδιῶν.

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
26 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2014

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

ΣΑΒΒΑΤΟ
27 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2014

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

ΚΥΡΙΑΚΗ
28 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2014

Τέλεσε τή θεία Λειτουργία στόν πανηγυρίζοντα ἱερό ναό Ἁγίου Νεοφύτου 
Λεμεσοῦ.

ΕΠΙΣΚΟΠΟΥ ΑΜΑΘΟΥΝΤΟΣ  ΚΥΡΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ 
ΧΡΟΝΙΚΑ  ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ  2014

ΤΕΤΑΡΤΗ
1 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2014

Ὁ Θεοφιλέστατος Ἐπίσκοπος Ἀμαθοῦντος κύριος Νικόλαος χοροστάτησε 
κατά τήν ἀκολουθία τοῦ ἑσπερινοῦ  στό πανηγυρίζον παρεκκλήσιο τοῦ 
Ἁγίου Κυπριανοῦ τῆς κοινότητας Ὕψωνα.

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
3 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2014

Χοροστάτησε κατά τήν ἀκολουθία τοῦ ἑσπερινοῦ στόν πανηγυρίζοντα 
ἱερό ναό Ἁγίου Ἰωάννου Λαμπαδιστοῦ τῆς κοινότητας Πελενδρίου.

ΚΥΡΙΑΚΗ
5 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2014

Τέλεσε τή θεία Λειτουργία στόν ἱερό ναό Ἁγίου Κοσμᾶ τοῦ Αἰτωλοῦ στόν 
Ἅγιο Ἀθανάσιο.

Ζ Ζ Ζ
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ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
10 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2014

Τέλεσε τά ἐγκαίνια τοῦ παρεκκλησίου τοῦ Ἀποστόλου Ἀνδρέα τῆς 
κοινότητας Ἁγίου Μάμαντος.

ΚΥΡΙΑΚΗ
12 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2014

Τέλεσε τή θεία Λειτουργία στόν μητροπολιτικό ναό Παναγίας 
Παντανάσσης Καθολικῆς μέ τήν εὐκαιρία τῆς ἑορτῆς πάντων τῶν ἐν 
Λεμεσῷ διαλαψάντων Ἁγίων.

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
17 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2014

Χοροστάτησε κατά τήν ἀκολουθία τοῦ ἑσπερινοῦ στόν πανηγυρίζοντα 
ἱερό ναό Ἀποστόλου Λουκᾶ, Ἁγίας Μαρίνας καί Ἁγίου Θύρσου στό 
Συνοικισμό Ἁγίου Ἀθανασίου.

ΣΑΒΒΑΤΟ
18 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2014

Τέλεσε τή θεία Λειτουργία στόν πανηγυρίζοντα ἱερό ναό Ἀποστόλου 
Λουκᾶ τῆς κοινότητας Κολοσσίου.

ΚΥΡΙΑΚΗ
19 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2014

Τέλεσε τή θεία Λειτουργία στόν ἱερό ναό Ἁγίου Τύχωνα τῆς ὁμώνυμης 
κοινότητας.
Χοροστάτησε κατά τήν ἀκολουθία τοῦ ἑσπερινοῦ στόν ἱερό ναό 
Ἀποστόλων Πέτρου καί Παύλου καί Ἁγίου Ἀρτεμίου.

ΔΕΥΤΕΡΑ
20 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2014

Τέλεσε τή θεία Λειτουργία στό πανηγυρίζον παρεκκλήσιο τοῦ Ἁγίου 
Γερασίμου τῆς κοινότητος Ἀγροῦ.

ΣΑΒΒΑΤΟ
25 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2014

Χοροστάτησε κατά τήν ἀκολουθία τοῦ ἑσπερινοῦ στόν πανηγυρίζοντα 
ἱερό ναό Ἁγίου Δημητρίου τῆς κοινότητας Συκόπετρας.

ΚΥΡΙΑΚΗ
26 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2014

Τέλεσε τή θεία Λειτουργία στόν πανηγυρίζοντα ἱερό ναό Ἁγίου Δημητρίου 
τῆς κοινότητας Βάσας Σανίδας.

ΔΕΥΤΕΡΑ
27 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2014

Χοροστάτησε κατά τήν ἀκολουθία τοῦ ἑσπερινοῦ στόν καθεδρικό 
ναό Ἁγίας Νάπας κατά τή διάρκεια τοῦ ὁποίου προχείρισε σέ 
Πρωτοπρεσβύτερο τόν Αἰδεσιμολογιώτατο Πρεσβύτερο π.Βασίλειο 
Τσαγκάρη.

ΤΡΙΤΗ
28 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2014

Τέλεσε τή θεία Λειτουργία στόν καθεδρικό ναό Ἁγίας Νάπας καί 
ἀκολούθως προέστη Δοξολογίας  γιά τήν ἐθνική ἐπέτειο τῆς 28ης 
Ὀκτωβρίου 1940.

ΕΠΙΣΚΟΠΟΥ ΛΗΔΡΑΣ ΚΑΙ ΗΓΟΥΜΕΝΟΥ
ΙΕΡΑΣ ΜΟΝΗΣ ΠΑΝΑΓΙΑΣ ΜΑΧΑΙΡΑ ΚΥΡΙΟΥ ΕΠΙΦΑΝΙΟΥ

ΧΡΟΝΙΚΑ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ – ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2014

Ο Θεοφιλέστατος Επίσκοπος Λήδρας και Ηγούμενος τής Ιερά Μονής Παναγίας  
Μαχαιρά κύριος Επιφάνιος κατά τους μήνες Σεπτέμβριο και Οκτώβριο 
χοροστάτησε ή και λειτούργησε σ’ όλες τις Κυριακές ή Γιορτές στο καθολικό 
τής Ιεράς Μονής Παναγίας Μαχαιρά.

Ζ Ζ Ζ



636 ΕΠΙΣΚΟΠΟΥ ΧΥΤΡΩΝ ΧΡΟΝΙΚΑ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ

ΕΠΙΣΚΟΠΟΥ ΧΥΤΡΩΝ ΚΥΡΙΟΥ ΛΕΟΝΤΙΟΥ
ΧΡΟΝΙΚΑ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ – ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2014

ΚΥΡΙΑΚΗ
7 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2014

Ο Επίσκοπος Χύτρων κ. Λεόντιος τέλεσε τη θεία Λειτουργία στο καθολικό 
της Ιεράς Μονής Αγίου Νεοφύτου.

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 
19 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2014

Παρέστη στην τελετή αποφοίτησης του πανεπιστημίου «Νεάπολις» 
Πάφου, που έγινε στο Ξενοδοχείο Coral Beach Hotel & Resort. 
Το βράδυ της ίδιας μέρας προέστη αγρυπνίας στην Ιερά Μονή Αγίου 
Νεοφύτου.

ΚΥΡΙΑΚΗ
21 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2014

Τέλεσε τη θεία Λειτουργία στον Ιερό Ναό Απ. Βαρνάβα Μεσόγης, 
όπου και προέστη του ετήσιου εθνικού μνημοσύνου του ήρωα του 
απελευθερωτικού αγώνα της ΕΟΚΑ 1955-59, Μιχαήλ Νικολάου.

ΣΑΒΒΑΤΟ
27 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2014

Συγχοροστάτησε κατά τον εσπερινό στην πανηγυρίζουσα Ιερά Μονή 
Αγίου Νεοφύτου με τον Μακαριώτατο Αρχιεπίσκοπο Κύπρου κ.κ. 
Χρυσόστομο και τον Σεβασμιώτατο Μητροπολίτη Κορωνείας κ. 
Πανετελεήμονα.

ΚΥΡΙΑΚΗ
28 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2014

Συλλειτούργησε στην πανηγυρίζουσα Ιερά Μονή Αγίου Νεοφύτου 
με τον Μακαριώτατο Αρχιεπίσκοπο Κύπρου κ.κ. Χρυσόστομο,  τους 
Σεβασμιωτάτους Μητροπολίτες Πάφου κ. Γεώργιο και Κορωνείας 
κ. Πανετελεήμονα και τον Θεοφιλέστατο Επίσκοπο Αρσινόης κ. Νεκτάριο. 

ΔΕΥΤΕΡΑ
29 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2014

Παρέστη σε εκδήλωση κατά την οποία τελέστηκαν από τον Πρόεδρο της 
Βουλής κ. Γιαννάκη Ομήρου τα εγκαίνια της αίθουσας, όπου φοίτησε ο 
ήρωας μαθητής του σχολείου Ευαγόρας Παλληκαρίδης,  στο Νικολαΐδειο 
Γυμνάσιο.

ΣΑΒΒΑΤΟ
4 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2014

Παρέστη σε εκδήλωση με θέμα «Πτηνοπανίδα και φυτά της Κύπρου 
στη φύση και στην τέχνη» που διοργανώθηκε στην Ιερά Μονή 
Χρυσορροϊατίσσης, τέλεσε τα εγκαίνια φωτογραφικής έκθεσης και 
απηύθυνε χαιρετισμό.

ΚΥΡΙΑΚΗ
5 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2014

Τέλεσε τη  θεία Λειτουργία στο καθολικό της Ιεράς Μονής Αγίου 
Νεοφύτου και προέστη του ετήσιου μνημοσύνου των Ηγουμένων και 
Πατέρων της Μονής.

ΚΥΡΙΑΚΗ
12 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2014

Τέλεσε τη θεία Λειτουργία και κήρυξε τον θείο λόγο στον Ιερό Ναό Αγίας 
Βαρβάρας της ομώνυμης κοινότητας Λευκωσίας και προέστη του εθνικού 
μνημοσύνου τού εκ Κυθρέας ηρωομάρτυρα του απελευθερωτικού αγώνα 
της ΕΟΚΑ 1955-59 Σπύρου Χατζηγιακουμή.

ΣΑΒΒΑΤΟ
18 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2014

Παρέστη στο επίσημο γεύμα που παρέθεσε στην Ιερά Αρχιεπισκοπή 
ο Μακαριώτατος Αρχιεπίσκοπος Κύπρου κ.κ. Χρυσόστομος και η Ιερά 
Σύνοδος προς τιμή της Α.Μ του Αρχιεπισκόπου Μετσχέτης και Τυφλίδος 
και Καθολικού Πατριάρχου πάσης Γεωργίας κ.κ. Ηλιού και της Συνοδίας 
αυτού.

Ζ Ζ Ζ
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ΚΥΡΙΑΚΗ 
19 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2014

Τέλεσε τη θεία Λειτουργία και κήρυξε τον θείο λόγο στον Ι. Ναό Αγίας 
Μαρίνης Δοράς και προέστη του εθνικού μνημοσύνου του ήρωα της 
κοινότητας Ανδρέα Ζ. Σάββα.

ΤΡΙΤΗ
21 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2014

Υποδέχτηκε με τους Αδελφούς τής Ι.Μ.Α.Ν. τους Σεβασμιωτάτους 
Μητροπολίτες και τα λοιπά Μέλη της επίσημης Συνοδίας της Α.Μ του 
Αρχιεπισκόπου Μετσχέτης και Τυφλίδος και Καθολικού Πατριάρχου 
πάσης Γεωργίας κ.κ. Ηλιού, που πραγματοποίησαν επίσημη επίσκεψη 
στην Ιερά Μονή Αγίου Νεοφύτου. Την αποστολή συνόδευσε ο Εξοχότατος 
Πρέσβης της Γεωργίας στην Κύπρο.
Τα μέλη της αποστολής, αφού ξεναγήθηκαν στη Μονή, στη συνέχεια 
παρακάθησαν σε δείπνο που παρέθεσε σ’ αυτούς ο Θεοφιλέστατος.

ΚΥΡΙΑΚΗ
26 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2014

Παρέστη στο επίσημο γεύμα που παρέθεσε στην Ιερά Αρχιεπισκοπή ο 
Μακαριώτατος Αρχιεπίσκοπος Κύπρου κ.κ. Χρυσόστομος προς τιμή του 
Σεβασμιωτάτου Αρχιεπισκόπου Αμερικής κ. Δημητρίου και της Συνοδίας 
αυτού.

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
31 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2014

Παρέστη στο Φιλολογικό Μνημόσυνο του αείμνηστου Άκη Κλεάνθους, 
πρώην Υπουργού Παιδείας και Πολιτισμού, που διοργάνωσαν στον 
Πολυχώρο Πολιτισμού «Παλιά Ηλεκτρική», οι Επαρχιακές Επιτροπές 
ΔΗ.ΚΟ και Γ.Ο.ΔΗ.Κ Πάφου, με κύριο ομιλητή τον Πρόεδρο του ΔΗ.ΚΟ 
κ. Νικόλα Παπαδόπουλο.

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

ΕΠΙΣΚΟΠΟΥ ΝΕΑΠΟΛΕΩΣ ΚΥΡΙΟΥ ΠΟΡΦΥΡΙΟΥ
 ΧΡΟΝΙΚΑ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2014

ΣΑΒΒΑΤΟ
06 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2014

Ο Θεοφιλέστατος Επίσκοπος Νεαπόλεως κ. Πορφύριος τέλεσε τη θεία 
Λειτουργία στην πανηγυρίζουσα Ιερά Μονή Αρχαγγέλου Μιχαήλ στο 
Μονάγρι Λεμεσού.

ΚΥΡΙΑΚΗ
07 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2014

Ο Θεοφιλέστατος τέλεσε τη θεία Λειτουργία και κήρυξε τον θείο λόγο 
στον ιερό ναό Παναγίας Ευαγγελίστριας στον κατεχόμενο Γερόλακκο.
Ο Θεοφιλέστατος χοροστάτησε κατά την ακολουθία του εσπερινού της 
εορτής του Γενεσίου της Θεοτόκου στον Μητροπολιτικό ναό Παναγίας 
Παντανάσσης στη Λεμεσό.

ΔΕΥΤΕΡΑ
08 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2014

Ο Θεοφιλέστατος  τέλεσε τη θεία Λειτουργία και κήρυξε τον θείο λόγο 
στον ιερό ναό Παναγίας Οδηγητρίας στα Πέρα Ορεινής στη Λευκωσία.

ΤΕΤΑΡΤΗ
10 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2014

Ο Θεοφιλέστατος συμμετέσχε σε αρχιερατικό συλλείτουργο της 
ονομαστηρίου εορτής του Μητροπολίτη Ταμασού  Ησαϊα στον ιερό ναό 
Αγίου Νικολάου στο Επισκοπιό  στη Λευκωσία.

Ζ Ζ Ζ
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ΚΥΡΙΑΚΗ
14 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2014

Ο Θεοφιλέστατος τέλεσε τη θεία Λειτουργία και κήρυξε τον θείο λόγο 
στον ιερό ναό Αρχιστράτηγων Αρχαγγέλου Μιχαήλ και Γαβριήλ  (Louise) 
στις Βρυξέλλες.

ΚΥΡΙΑΚΗ
21 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2014

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

ΚΥΡΙΑΚΗ
28 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2014

Ο Θεοφιλέστατος τέλεσε τη θεία Λειτουργία και κήρυξε τον θείο λόγο 
στον ιερό ναό Αγίου Νεκταρίου στη Μοns.

ΕΠΙΣΚΟΠΟΥ ΝΕΑΠΟΛΕΩΣ ΚΥΡΙΟΥ ΠΟΡΦΥΡΙΟΥ 
ΧΡΟΝΙΚΑ ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2014

ΚΥΡΙΑΚΗ
05 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2014 

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

ΚΥΡΙΑΚΗ
12 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2014 

Ο Θεοφιλέστατος τέλεσε τη θεία Λειτουργία και κήρυξε τον θείο λόγο 
στον ιερό ναό Αγίας Μαρίνας Schaerbeek στις Βρυξέλλες.

ΚΥΡΙΑΚΗ
19 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2014 

Ο Θεοφιλέστατος τέλεσε τη θεία Λειτουργία και κήρυξε τον θείο λόγο 
στον ιερό ναό Ευαγγελισμού της Θεοτόκου στην Αμβέρσα στο Βέλγιο.

ΚΥΡΙΑΚΗ
26 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2014 

Ο Θεοφιλέστατος τέλεσε τη θεία Λειτουργία και κήρυξε τον θείο λόγο 
στον ιερό ναό Αγίου Νεκταρίου στην Μόνς στο Βέλγιο.

ΕΠΙΣΚΟΠΟΥ ΜΕΣΑΟΡΙΑΣ ΚΥΡΙΟΥ ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ              
ΧΡΟΝΙΚΑ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2014

ΔΕΥΤΕΡΑ
1 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2014

Προέστη τῆς Ἀγρυπνίας στήν Ἱερά Μονή Θεοτόκου. Τό ἑσπέρας 
χοροστάτησε  καί κήρυξε στόν ἱ.ν. Ἁγίου Μοδέστου στήν Κοφίνου, ὅπου οἱ 
πρόσφυγες τῆς Βιτσάδας ἑόρτασαν τόν Ἅγιο Μάμα.

ΤΡΙΤΗ
2 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2014

Μετέβη στή Μοναστική κοινότητα τοῦ Bose τῆς Ἰταλίας, ἓως τήν 
Πέμπτη, 4 Σεπτεμβρίου, ὅπου συμμετεῖχε ὡς ἐκπρόσωπος τῆς Ἐκκλησίας 
τῆς Κύπρου, στό 22ο Θεολογικό Συνέδριο, μέ θέμα: «Μακάριοι οἱ 
Εἰρηνοποιοί». Κατά τή διάρκεια τῶν ἐργασιῶν τοῦ Συνεδρίου ἀνέγνωσε 
τόν χαιρετισμό τοῦ Μακαριωτάτου Ἀρχιεπισκόπου Κύπρου.   

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
5 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2014

Παρέστη στόν Ἑσπερινό, στόν ἱ.ν. Ἀρχαγγέλου Μιχαήλ Τρυπιώτη, ὅπου 
χοροστάτησε ὁ Μακαριώτατος Ἀρχιεπίσκοπο Κύπρου.

ΣΑΒΒΑΤΟ
6 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2014

Συλλειτούργησε μέ τόν Μακαριώτατο στόν ἱ.ν. Ἀρχαγγέλου Μιχαήλ 
στά Λατσιά. Τό ἑσπέρας παρέστη στόν Ἑσπερινό στόν Μητροπολιτικό 
Ναό Ἀποστόλου Βαρνάβα στήν Κοκκινοτριμιθιά, μέ τήν εὐκαιρία τῶν 
ὀνομαστηρίων τοῦ Μητροπολίτη Κυρηνείας.

Ζ Ζ Ζ

Ζ Ζ Ζ
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ΚΥΡΙΑΚΗ
7 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2014

Λειτούργησε, κήρυξε καί προέστη τοῦ Ἑσπερινοῦ τῆς ἑορτῆς τοῦ 
Γενεσίου τῆς Θεοτόκου στον τουρκοκρατούμενο Ναό τῆς Παναγίας 
Τραχωνίου Κυθρέας. Τό ἑσπέρας χοροστάτησε καί κήρυξε στόν ἱ.ν. Ἁγίου 
Ἐλευθερίου Τσιακκιλεροῦ, ὅπου ἑόρτασαν οἱ ἐκτοπισμένοι ἀπό τά Γέναγρα 
Ἀμμοχώστου. 

ΔΕΥΤΕΡΑ
8 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2014

Συλλειτούργησε μέ τόν Μακαριώτατο Ἀρχιεπίσκοπο στόν πανηγυρίζοντα 
ἱ.ν. Παναγίας Χρυσελεούσης Στροβόλου. Μετέβη στό ΡΙΚ γιά τήν  
ἑτοιμασία  τῆς ἐκφώνησης τοῦ ἑορτολογίου. 

ΤΕΤΑΡΤΗ
10 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2014

Τέλεσε Ἁγιασμό στό Γυμνάσιο Ἔγκωμης καί μίλησε στούς διδάσκοντες καί 
διδασκόμενους.

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
12 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2014

Τέλεσε Ἁγιασμό καί μίλησε στούς διδάσκοντες καί διδασκόμενους τῶν 
Δημοτικῶν Σχολείων: Α΄ Ἁγίου Δομετίου-Ἁγίου Παύλου, Ἀποστόλου 
Λουκᾶ Κόκκινες καί Α΄ Μακεδονιτίσσης. 

ΣΑΒΒΑΤΟ
13 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2014

Λειτούργησε, κήρυξε καί ἀκολούθως προέστη τῆς τελετῆς τῆς Ὑψώσεως 
τοῦ Τιμίου Σταυροῦ στόν Τουρκοκρατούμενο ναό τοῦ Ἁγίου Χαραλάμπους 
στήν Κοντέα. Τό ἑσπέρας χοροστάτησε καί κήρυξε στόν ἱ.ν. Τιμίου 
Σταυροῦ Στροβόλου, ὅπου ἑόρτασαν οἱ Κυθρεῶτες τόν Τίμιο Σταυρό 
Χρυσίδας. 

ΚΥΡΙΑΚΗ
14 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2014 Συλλειτούργησε μέ τόν Μακαριώτατο στόν ἱ.ν. Τιμίου Σταυροῦ Στροβόλου.

ΔΕΥΤΕΡΑ
15 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2014

Τέλεσε Ἁγιασμό καί μίλησε στούς διδάσκοντες καί διδασκόμενους τῶν 
Γυμνασίων Γερίου καί Ἀκροπόλεως.

ΔΕΥΤΕΡΑ
22 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2014

Τέλεσε Ἁγιασμό   στό Παιδαγωγικό Ἰνστιτοῦτο Κύπρου καί μίλησε στούς 
ἐκπαιδευτικούς καί τό ὑπαλληλικό προσωπικό.

ΤΡΙΤΗ
16 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2014

Τέλεσε Ἁγιασμό καί μίλησε στούς διδάσκοντες καί διδασκόμενους τοῦ 
Γυμνασίου Ἁγίου Στυλιανοῦ Λακατάμειας καί στό Ἑλένειο Δημοτικό 
Σχολεῖο.  Παρέστη στόν Ἑσπερινό στήν Ἱ.Μ. Ἁγίου Ἡρακλειδίου,  τοῦ 
ὁποίου προέστη ὁ Μητροπολίτης Ταλίνης καί πάσης Ἐσθονίας κ. 
Στέφανος.  

ΤΕΤΑΡΤΗ
17 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2014

Μετέβη στό Santiago de Cοmpostela τῆς Ἱσπανίας, ὡς ἐκπρόσωπος τοῦ 
Συνοδικοῦ Γραφείου Προσκυνηματικῶν Περιηγήσεων καί ὁμιλητής 
στό 1ο Διεθνές Συνέδριο Θρησκευτικοῦ Τουρισμοῦ. Θέμα τῆς ὁμιλίας:  
«Στά μονοπάτια τῆς Πίστης στήν Κύπρο».

ΠΕΜΠΤΗ
25 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2014

Τό ἑσπέρας χοροστάτησε καί κήρυξε στό παρεκκλήσιο, στό προσωρινό 
οἰκημα τῆς Κοινότητας Μιᾶς Μηλιᾶς, μέ τήν εὐκαιρία τῆς ἑορτῆς τοῦ 
Πολιούχου Ἁγίου Ἰωάννη τοῦ Θεολόγου.

ΚΥΡΙΑΚΗ
28 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2014

Λειτούργησε καί κήρυξε στην Ἱερά Μονή Ἁγίας Θέκλης στή Μοσφιλωτή, 
ὅπου οἱ ἐκτοπισμένοι τῆς κατεχόμενης κοινότητας Τύμπου ἑόρτασαν τήν 
Ἁγία Θέκλα.
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ΕΠΙΣΚΟΠΟΥ ΜΕΣΑΟΡΙΑΣ ΚΥΡΙΟΥ ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ              
ΧΡΟΝΙΚΑ ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2014

ΚΥΡΙΑΚΗ
5 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2014

Ὁ Θεοφιλέστατος Ἐπίσκοπος Μεσαορίας κ. Γρηγόριος λειτούργησε καὶ 
κήρυξε στὸν ἱ.ν. Ἀρχαγγέλου Μιχαήλ στὸ Φρέναρος. Προέστη τοῦ Ἐθνικοῦ 
Μνημοσύνου τῶν ἡρώων Νίκου Ττοφή καὶ Δημητρίου Βρακά. 

ΤΕΤΑΡΤΗ
8 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ  2014

Τὸ ἑσπέρας χοροστάτησε καὶ κήρυξε στὸν Καθεδρικό Ναό τοῦ Ἁγίου 
Ἰωάννου, ὅπου οἱ Κυθρεῶτες ἑόρτασαν τοὺς Ἁγίους Ἀνδρόνικο καὶ 
Ἀθανασία. 

ΠΕΜΠΤΗ
9 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2014

Λειτούργησε καὶ κήρυξε στὸν ἴδιο Καθεδρικό Ναό, μὲ τὴν εὐκαιρία τῆς 
ἑορτῆς τῶν Ἁγίων Ἀνδρονίκου καὶ Ἀθανασίας.

ΚΥΡΙΑΚΗ
12 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ  2014

Λειτούργησε καὶ κήρυξε στὸν ἱ.ν. Ἁγίου Θεράποντος στὶς Ἀγγλισίδες, ὅπου 
οἱ Ἀγκαστινιῶτες ἑόρτασαν τὸν Ἅγιο Θεράποντα.

ΔΕΥΤΕΡΑ
13 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2014

Τὸ ἑσπέρας χοροστάτησε καὶ κήρυξε στὸν Καθεδρικό Ναό Ἁγίου Ἰωάννου, 
μὲ τὴν εὐκαιρία τῆς ἑορτῆς τοῦ Ἁγίου Θεράποντος τῆς Ἀγκαστίνας.

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
17 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2014

Τέλεσε Ἁγιασμό καὶ μίλησε στὸ Ὑπουργεῖο Παιδείας καὶ Πολιτισμοῦ 
παρουσία τοῦ Ὑπουργοῦ, τῆς Γεν. Διευθύντριας καὶ τοῦ Προσωπικοῦ τοῦ 
Ὑπουργείου. 
Τὸ ἑσπέρας συγχοροστάτησε μὲ τὸν Ἐπίσκοπο Ἀρσινόης κ. Νεκτάριο στὸν 
ἱ.ν. Ἀπ. Λουκᾶ, στὸ Στρόβολο, ὅπου ἑόρτασαν οἱ ἐνορίες τῆς Παλαιᾶς 
Πόλης τῆς Λευκωσίας, ἡ Χρυσίδα Κυθρέας καὶ ἡ Μουσουλίτα.

ΚΥΡΙΑΚΗ
19 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2014

Συλλειτούργησε μὲ τὸν Μακαριώτατο Καθολικό Πατριάρχη πάσης 
Γεωργίας κ. Ἠλία καὶ ἅλλους Ἀρχιερεῖς τῶν Ἐκκλησιῶν Γεωργίας καὶ 
Κύπρου στὸν ἱ.ν. Ἁγίου Λαζάρου στὴ Λάρνακα.

ΠΕΜΠΤΗ
23 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2014

Τέλεσε Ἁγιασμό καὶ μίλησε στοὺς καθηγητές καὶ φοιτητές τοῦ KES College 
στὴ Λευκωσία. 

ΣΑΒΒΑΤΟ
25 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2014

Τέλεσε Ἁγιασμό στὸ κλιμάκιο Λευκωσίας τῶν Ἀκαδημιῶν Ἀνόρθωσις 
Ἀμμοχώστου, μὲ τὴν εὐκαιρία τῆς ἔναρξης τῆς νέας ἀκαδημαϊκῆς χρονιᾶς. 
Τὸ ἑσπέρας χοροστάτησε καὶ κήρυξε στὸν πανηγυρίζοντα ἱ.ν. Ἁγίου 
Δημητρίου Ἀκροπόλεως.     

ΚΥΡΙΑΚΗ
26 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2014

Συλλειτούργησε μὲ τὴν Α.Σ. τὸν Ἀρχιεπίσκοπο Ἀμερικῆς κ. Δημήτριο 
τὸν Μητροπολίτη Ντιτρόιτ κ. Νικόλαο καὶ τοὺς Ἐπισκόπους Ζήλων 
κ. Σεβαστιανό και Καρπασίας κ. Χριστόφορο, στὸν ἴδιο Ἱερό Ναό. 

ΤΡΙΤΗ
28 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2014

Παρέστη στὴ Δοξολογία γιὰ τὴν Ἐθνική Ἐπέτειο τῆς 28ης Ὀκτωβρίου 
1940, στὸν Καθεδρικό Ναό τοῦ Ἁγίου Ἰωάννου.

ΠΕΜΠΤΗ
30 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2014

Τέλεσε Ἁγιασμό καὶ μίλησε στὰ ἐγκαίνια τῆς Παιδοκαρδιολογικῆς κλινικῆς 
τοῦ Μακάρειου Νοσοκομείου.
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