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�      Εἰκόνα ἐξωφύλλου: Ὁ δάσκαλος τοῦ Γένους, ὁ Ἅγιος Κοσμᾶς ὁ Αἰτωλός.
Ἐκδόσεις Ο.Χ.Α. “ΛΥΔΙΑ”.

Ἡ Ἐκκλησία μας προβάλλει στούς πιστούς τό Ζωο-
ποιό Ξύλο, γιά νά προσκυνήσουν καί νά λάβουν θάρ-
ρος καί παρηγοριά καί ἐλπίδα πρός συνέχιση τοῦ
ἀγῶνος τους. Προσκυνώντας τό Τίμιο Ξύλο, προ-
σκυνοῦμε τόν ἐν αὐτῷ προσπαγέντα Κύριο. Τόν
Ἐσταυρωμένο Λυτρωτή μας.
Ἐκεῖνος, ὁ Ἐσταυρωμένος, δίνει ἀξία καί σημασία καί
χάρι καί ἁγιασμό στό ξύλο, τό ὁποῖο πρό τῆς θυσίας
του ἦταν ἕνα ὄργανο ἐγκλήματος, ἦταν ἡ φοβερο-
τέρα καί τρομεροτέρα θανατική ἐκτέλεση.
Πολλά μηνύματα, πολλά διδάγματα, ἀδελφοί μου,
στέλνει στούς πιστούς ἀνθρώπους ὁ Τίμιος Σταυρός.
Σέ ἕνα ἀπό αὐτά θά σταθοῦμε γιά λίγο.
Εἶναι τό μήνυμα καί τό δίδαγμα ἐκεῖνο τό ὁποῖο πολύ
μᾶς κάνει νά δυσανασχετοῦμε καί νά ἀποστρεφόμα-
στε, νά γογγύζουμε κάποτε.
Ὅμως χωρίς αὐτό δέν νοεῖται λόγος περί Σταυροῦ,
κήρυγμα περί Σταυροῦ. Τό μήνυμα αὐτό ὅπως λέγει ὁ
μεγαλύτερος τῶν Ἀποστόλων Ἀπ. Παῦλος “τοῖς μέν
ἀπολλυμένοις μωρία ἐστί, τοῖς δέ σωζομένοις ἡμῖν
δύναμις Θεοῦ ἔστι” (Α΄ Κορινθ. α΄, 18). Καί Ἰουδαί-
οις μέν σκάνδαλον  Ἕλλησι δέ μωρίαν (Α΄ Κορινθ. α΄,
23).
Εἶναι ἡ Ἐσταυρωμένη ζωή. Ὁ λόγος τῆς Ἐκκλησίας
γιά ζωή ἐσταυρωμένη, φαίνεται λόγος σκληρός. Φαί-
νεται λόγος μελαγχολικός καί ἀπαισιόδοξος. Φαίνε-
ται λόγος βαρύς καί δυσβάστακτος στή γενεά μας,
περισσότερο ἀπό οἱαδήποτε ἄλλη γενεά ἴσως, γιατί ἡ
γενεά μας γεύεται χορταστικά τό ποτό τῆς ἀπολαύ-
σεως, τῆς χλιδῆς τῆς ἀνέσεως. Ἐσταυρωμένη ζωή!
Πόσο τήν ἐπόθησαν καί τήν ἀγάπησαν οἱ Ἅγιοι, Ἀπό-
στολοι, Ἀποστολικοί πατέρες, Μάρτυρες, Νεομάρ-
τυρες. Τήν ἐπόθησαν καί τήν ἀγάπησαν, γιατί
ἐπόθησαν καί ἀγάπησαν τόν Ἐσταυρωμένο Χριστό
μας, τόν λυτρωτή μας.
Κανείς δέν ἀγαπᾶ τή δοκιμασία, τόν πόνο, τή θλίψη,
τή στέρηση, τό μαρτύριο πολύ περισσότερο. Ὁ
ἄνθρωπος ἐκ φύσεως ποθεῖ τή χαρά, τήν ἀνάπαυση,
τήν εὐτυχία. Ἔτσι πλάστηκε ἀπό τό δημιουργό του.
Καί εἶναι ἀφύσικη κατάσταση, ὁ πόνος, ἡ θλίψη, ἡ
στέρηση.

Ὅμως ὅταν τό ποθούμενο πρόσωπο πληρώνει τήν
καρδιά του, ὅταν ἡ Ἐσταυρωμένη ἀγάπη ὁ Υἱός τοῦ
Θεοῦ, ὁ Υἱός τῆς Παρθένου πλημμυρίζει τήν ψυχή
του, τότε ἡ ζωή τοῦ Σταυροῦ γίνεται ὑπόθεση χαρᾶς
καί ἀγαλλιάσεως.
Ἔτσι ἐξηγεῖται τό γεγονός, τό ἀναντίρρητο γεγονός
τῶν ὑπερανθρώπων ἀσκήσεων, στίς ὁποῖες ὑπέβαλ-
λαν τόν ἑαυτό τους οἱ Ἅγιοι.
Ἔτσι ἐξηγεῖται τό μαρτύριο τῆς συνειδήσεως τῶν
ὁσίων μας, τό ἰσόβιο μαρτύριο. Τό αἷμα τῆς ψυχῆς
τους ἀλλά στή συνέχεια καί τό αἷμα τοῦ σώματός
τους.
Ἅμα ἀγαπᾶς ἀληθινά καί γνήσια, ὑποβάλλεις τόν
ἑαυτό σου σέ θυσίες. Καί ὅσο περισσότερο ἀγαπᾶς
τόσο καί σέ μεγαλύτερες θυσίες ὑποβάλλεσαι. Ἄν τό
πρόσωπο πού ἀγαπᾶς ἀξίζει θυσίες, τότε δέν ὑπολο-
γίζεις τό τίμημα.
Ἔστω καί ἄν εἶναι θάνατος, φρικτός καί ἐξευτελιστι-
κός, ἔστω καί ἄν εἶναι Σταυρός.
Γιά τήν ἀγάπη τοῦ Χριστοῦ ὅλα γίνονται σκύβαλα
καί μαζί μέ τόν Ἀπ. Παῦλο, αὐτός πού ἀγαπᾶ τόν Χρι-
στό διακηρύσσει λόγοις καί ἔργοις: “ Ἐμοί τό ζῆν Χρι-
στός, τό δέ ἀποθανεῖν κέρδος” (Φιλιπ. α΄, 21).
Τήν ἐσταυρωμένη ζωή γιά τήν ἀγάπη τήν ἄπειρη τοῦ
Λυτρωτοῦ μας τήν ἔζησε καί τή δίδαξε ὁ μεγάλος
ἀσκητής καί ἰσαπόστολος, ὁ Προφήτης καί μάρτυ-
ρας τῆς Ὀρθοδοξίας μας καί τοῦ γένους μας, ὁ Ἅγιος
Κοσμᾶς ὁ Αἰτωλός.
Ὁ πολιοῦχος καί προστάτης τῆς Μητροπόλεώς μας
καί ὁλόκληρου τοῦ γένους μας. Διότι καί ἡ νῆσος
τῶν Ἁγίων καί τῶν ἡρώων, ἡ Ἁγιοτόκος καί ἡρωοτό-
κος Κύπρος, εἶναι Γένος μας. 
Ἀπό μικρό παιδί ὁ Ἅγιος τοῦ Χριστοῦ καί τῆς Πατρί-
δος μας καί Ἱερομάρτυς Κοσμᾶς ὁ Αἰτωλός, ἐμαθή-
τευσε στήν Ἐσταυρωμένη ζωή.
Πρῶτοι τοῦ τή δίδαξαν οἱ εὐσεβεῖς γονεῖς του. Ἔμαθε
ἀπό μικρός τί ἐστί νά στερεῖσαι γιά τόν Χριστό, νά
κάνεις θυσίες γιά τόν Χριστό, νά παραδίδεσαι διά τῆς
πίστεως στήν πρόνοιά Του.
Γι’ αὐτό καί ἀργότερα φωτισμένος ἀπό τό Πνεῦμα
τοῦ Θεοῦ δίδασκε στούς γονεῖς, πού τόν ἄκουγαν:

“Νά κάνεις μιά εἰκόνα τοῦ Χριστοῦ, τῆς Παναγίας,
τοῦ Προδρόμου, νά ἔχεις καί τόν Ἅγιο τοῦ παιδιοῦ
σου. Καί  ὅταν τό παιδί σου, σηκώνεται ἀπό τόν ὕπνο
καί σοῦ γυρεύει ψωμί, μή τοῦ δίνεις μόνο νά πάρει τό
ψωμί, νά τό βάζεις ἐμπρός στήν εἰκόνα τοῦ Χριστοῦ
καί νά τοῦ εἰπεῖς:  Ἐγώ παιδί μου δέν ἔχω ψωμί, ὁ Χρι-
στός ἔχει. Σήκω νά κάμεις τό Σταυρό σου, νά παρα-
καλέσουμε τόν Ἅγιό σου νά παρακαλέσει τόν Χριστό
νά σοῦ τό δώσει.
Καί ἔτσι τό παιδίον παρακινεῖται διά τήν ἀγάπην τοῦ
ψωμιοῦ καί εὐθύς ὅπου ξυπνᾶ τόν Ἅγιόν του βλέπει.
Καί ἔτσι νά συνηθίζετε τά παιδιά σας νά τά παιδεύετε
ἀπό μικρά, διά νά συνηθίζουν εἰς τόν καλόν δρόμον”.
Ἔτσι μεγάλωσε μέ τή νηστεία, μέ τίς μετάνοιες, μέ τό
κομποσχοίνι, μέ τόν κόπο τῆς ἐργασίας στό Μέγα
Δένδρο, τό χωριό του, μέ τόν κόπο τῆς ἀσκήσεως.
Ἀνακούφιζε μέ τή στοιχειώδη κατ’ ἀρχήν ἄσκηση ἀπό
μικρό παιδί, τό πληγωμένο Ἄχραντο σῶμα τοῦ
Ἐσταυρωμένου. Κι ὅσο περνοῦσαν τά χρόνια, τόσο
καί ἐπρόσεχε καί ἐπαίδευε τόν ἑαυτό του στήν
ἄσκηση καί στήν κακοπάθεια, στήν Ἐσταυρωμένη
ζωή.
Ἐκεῖνα τά χρόνια τά παιδικά, τά ἐφηβικά, ὁ Χριστός
μας τοῦ ἐμφύτευσε μέσα στήν καρδιά του τόν πόθο
τῆς ἀφιερώσεως στόν Θεό, στόν Ἐσταυρωμένο καί
ἄφησε ἀργότερα τή διδασκαλική ἕδρα (δίδασκε ἤδη
τά γράμματα τά κοσμικά) καί μετέβη ποῦ; Ποῦ
ἀλλοῦ; Στό Ἁγιώνυμο ῎Ορος, στήν Ἀκρόπολη τῆς
Ὀρθοδοξίας μας, τῆς σοφίας ἀλλά καί τῆς Ἐσταυρω-
μένης ζωῆς. “  Ἦτο δέ ἀκόμη λαϊκός, Κώνστας κα-
λούμενος, πλήν καί εἰς τό σχῆμα ὄντας τῶν λαϊκῶν
ἐφαίνετο ἐστολισμένος μέ τή σεμνότητα τοῦ μονα-
χικοῦ σχήματος καί κατά πάντα ἠγωνίζετο καί τόν
ἑαυτό του  τόν ἐγύμναζε πρός τελείαν ἄσκησιν” λέει
ὁ βιογράφος του Σάπφειρος Χριστοδουλίδης καί πι-
στός μαθητής του.
Καί ἐπορεύθηκε τήν ὁδό τῆς Ἐσταυρωμένης ζωῆς
ἀπό τήν Ἱερά Μονή τοῦ Φιλοθέου: “Καί ἐκεῖ μέν
πρῶτον ἐκουρεύθη μοναχός καί εἰς τούς πόνους τῆς
μοναδικῆς ζωῆς ἐχώρησε προθυμότατα” συνεχίζει ὁ
συναξαριστής του.
Δεκαεπτά ὁλόκληρα χρόνια ἔζησε τήν ἐσταυρωμένη
ζωή στό Ἅγιο Ὄρος, ἐκεῖ στήν ἡσυχία τῆς ἐρήμου
αἰσθάνθηκε Τόν Ἐσταυρωμένο, Τόν ἔζησε, Τόν ἀγά-
πησε ὁλόθερμα, φλόγισε τήν καρδιά του ἡ ἀγάπη τοῦ
Χριστοῦ, μέ τό νά ἐντοπίζει, νά πολεμᾶ καί νά ξερι-
ζώνει τά πάθη τῆς καρδιᾶς του.
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Ἐκεῖ ἔμαθε, ἀπέκτησε ἐμπειρία τοῦ τί ἐστί πόλεμος
τοῦ σατανᾶ, ἐπαναστάσεις παθῶν, καθημερινός θά-
νατος. Ἐκεῖ στό ἀπέριττο κελί του γνώρισε πάνω στά
πράγματα τό γεροντικό ἐκεῖνο λόγιο: “Τό κελλίον
ἐστί χαλκεῖον, μία δίνεις μία παίρνεις”.
Ἐκεῖ γνώρισε θλίψεις, ἀποθαρρύνσεις τῆς ψυχῆς
ἀλλά καί νίκες καί συντριβή τοῦ ἀρχεκάκου δράκον-
τος. Ἐκεῖ ἔζησε τή μεγάλη Παρασκευή τοῦ Ἐσταυ-
ρωμένου Ἰησοῦ, ἡ ὁποία βέβαια τοῦ ἔδειχνε μέ πόνο
τήν Ἀνάσταση.
Ὥσπου ἡ Χάρις τοῦ Θεοῦ τόν κυρίευσε. Δοκιμασμέ-
νος, Ἐσταυρωμένος πάντα, περιχαρακωμένος ἀπό
τόν πόνο τοῦ Σταυροῦ τῆς
ἀσκήσεως, μέ πίστη ἀκρά-
δαντη ἀνέλαβε καί ἕναν
ἄλλο Σταυρό. Τόν Σταυρό
τῆς πατρίδος τῆς Ἐσταυρω-
μένης Ἑλλάδος.
Αἰσθάνθηκε τήν ἀδικία εἰς
βάρος ἑνός λαοῦ, ὁ ὁποῖος
παρά τά ἐλαττώματά του
ἐπίστευε στόν Χριστό στόν
Ἐσταυρωμένο λυτρωτή τοῦ
κόσμου. Πόνεσε μαζί μέ τόν ἐσταυρωμένο λαό.
Ἄκουε καθημερινῶς τόν ἐσταυρωμένο λαό. Ἄκουε
καθημερινῶς τούς θρήνους του ἀπό τή φρικτή κατα-
πίεση ἀπό τήν ἐκμετάλλευση, ἀπό τήν ἁρπαγή ἀπό
τήν προσβολή τῶν τυράννων.
Ἔκλαυσε σάν ἄλλος Ἱερεμίας τήν αἰχμαλωσία τοῦ πε-
ριουσίου λαοῦ καί σάν ἀληθινός Ἀπόστολος, ἀπε-
σταλμένος, διότι “οὐχ ἑαυτῷ τις λαμβάνει τήν τιμήν
ἀλλά καλούμενος ὑπό τοῦ Θεοῦ καθάπερ καί
Ἀαρών” (Ἑβρ. ε΄, 4).
Πέταξε σ’ ὅλη τήν Ἑλληνική γῆ, τήν πατρίδα, καί πα-
ρηγόρησε τούς ἐνδακρυσμένους ἀδελφούς.
Τόν Σταυρόν του αὐτόν τόν ἐσήκωσε ἑκουσίως, ὁλο-
πρόθυμα. Γι’ αὐτό ἔλεγε: “ἄφησα τήν ἰδικήν μου προ-
κοπήν, τό ἰδικόν μου καλόν καί ἐβγῆκα νά περιπατῶ
ἀπό τόπου εἰς τόπον καί νά διδάσκω τούς ἀδελφούς
μου”.
Κήρυξε τόν Σταυρό καί τήν Ἐσταυρωμένη ζωή. Κή-
ρυξε, διότι ἐπίστευε πρῶτα ὁ ἴδιος τήν Ἐσταυρωμένη
ζωή. Ἀγάπησε τόν Σταυρό ὁ Ἅγιος Κοσμᾶς ὁ Αἰτω-
λός. Γι’ αὐτό καί ἤθελε νά στήνονται παντοῦ Σταυ-
ροί.
Κάτω ἀπό τή σκιά τοῦ Σταυροῦ μιλοῦσε καί σώζον-
ται σταυροί σέ πολλά σημεῖα ἀπ’ ὅπου πέρασε καί δί-

δαξε, οἱ ὁποῖοι καί θαύματα ἔκαναν.
Στό τέλος τῶν διδαχῶν του μοίραζε μικρούς σταυ-
ρούς, σταυρουδάκια στούς πιστούς. Ὀνόμαζε δέ τόν
Σταυρό αὐλάκι πού διασχίζει ὅλη τή γῆ. “ Ὁ Τίμιος
Σταυρός ἔλεγε εἶναι αὖλαξ ὅλης τῆς γῆς. Ὁ Τίμιος
Σταυρός ἁγιάζει τά πέρατα ὅλα τά θεῖα καί ἅγια τῶν
Ἐκκλησιῶν”. Σέ ὅλες σχεδόν τίς διδαχές του θίγει τό
θέμα τοῦ σημείου τοῦ Σταυροῦ.
Δίδασκε πῶς ἀκριβῶς καί μέ εὐλάβεια νά κάνουν οἱ
Χριστιανοί τό σημεῖο τοῦ Σταυροῦ, καί συνιστοῦσε
μέ ἐπιμονή οἱ Χριστιανοί νά σταυρώνουν σωστά τό
σῶμα τους, νά ἀρχίζουν κάθε τους πράξη μέ τό ση-

μεῖο τοῦ Σταυροῦ. 
Σέ μία προφητεία του γρά-
φει: “Νά ἔχετε τό Σταυρό στό
μέτωπο, γιά νά σᾶς γνωρί-
σουν ὅτι εἶσθε Χριστιανοί”.
Κυρίως ὅμως κεντοῦσε τίς
συνειδήσεις τῶν σκλάβων
Ἑλλήνων, ὥστε νά αἰσθαν-
θοῦν τήν ἀγάπη τοῦ Ἐσταυ-
ρωμένου καί τήν ἀγάπη πρός
τόν Ἐσταυρωμένο.

“Χριστιανέ μου”, ἔλεγε, “τόν Χριστό δέν πρέπει νά
τιμᾶς καί νά ἐντρέπεσαι ὅπου σοῦ χάρισε τόσα καλά
καί ἐσταυρώθηκε διά τήν ἀγάπην σου. Ποῖος πατέ-
ρας ἐσταυρώθηκε διά τά παιδιά του καμμιάν φοράν;
Καί ὁ γλυκύτατος μας Ἰησοῦς Χριστός ἔχυσε τό αἷμα
του καί μᾶς ἐξηγόρασεν ἀπό τάς χεῖρας τοῦ διαβό-
λου”.
Αὐτή ἡ ἀγάπη τοῦ Ἐσταυρωμένου ἔπρεπε καί πρέπει
ὅλους μας νά παρακινεῖ, ὥστε νά γινόμαστε συμμέ-
τοχοι τῶν παθημάτων τοῦ Χριστοῦ μας, διά τῆς
Ἐσταυρωμένης ζωῆς, τῆς ζωῆς κατά Θεόν ἀσκήσεως.
Εἰς τί συνίσταται ἡ ἐσταυρωμένη ζωή τοῦ Χριστια-
νοῦ κατά τόν Ἅγιο Κοσμᾶ;
Ἐσταυρωμένη ζωή σημαίνει π.χ. νηστεία, ἐγκράτεια.
“ Ἐνήστευσεν”, λέει ὁ Ἅγιός μας, “ὁ Μωϋσῆς σαράντα
ἡμερόνυκτα καί ἔγινεν ὡσάν ἄγγελος.  Ἔτσι καί ἡμεῖς
νά κάμωμεν, νά νηστεύσωμεν τήν Τετάρτην, διότι
ἐπωλήθη ὁ Χριστός μας καί τήν Παρασκευήν διότι
ἐσταυρώθη. Ὁμοίως ἔχομεν χρέος νά νηστεύσωμεν
καί τάς Τεσσαρακοστάς καθώς ἐφώτισεν τό Ἅγιον
Πνεῦμα τούς Ἁγίους Πατέρας τῆς Ἐκκλησίας καί ἐνο-
μοθέτησαν νά νηστεύωμεν διά νά νεκρώνωμεν τά
πάθη καί νά ταπεινώνωμεν τό σῶμα καί μάλιστα μέ
τά ὀλίγα ζῶμεν μέ εὐκολίαν. Ἐγώ ἠμπορῶ νά ζήσω μέ

100 δράμια ἄρτου. Ἐκεῖνα τά εὐλογεῖ ὁ Θεός, διότι
εἶναι ἀναγκαῖα καί ὄχι νά τρώγωμεν 110. Ἐκεῖνα τά
10 τά καταρᾶται, διότι εἶναι χαράμι. Εἶναι ἐκείνου
ὅπου πεινᾶ. Φυλάγετε αὐτάς τάς τέσσαρας τεσσαρα-
κοστάς Χριστιανοί μου; Ἐδῶ πῶς πηγαίνετε; Ἄν εἶσθε
χριστιανοί πρέπει νά φυλάγετε μάλιστα τή Μεγάλη
Τεσσαρακοστή. Κρατεῖτε τό τριήμερον ἐδῶ; Τήν κα-
θαράν Δευτέραν εἶναι καλόν καί ἅγιον ὅποιος τήν
φυλάγει”.
“ Ὅποιος νηστεύει τό τριήμερον ἔχει μισθόν εἰς τήν
ψυχήν του καί πάλιν δέν λέγω ἐκεῖνον ὅπου δέν δύ-
ναται”. “Καί μίαν ἡμέραν νά νηστεύσει ὠφελεῖται”.
Θά ἦταν μακρύς ὁ λόγος νά ἀναφερθοῦμε σέ ὅλες τίς
ἀναφορές τοῦ Ἁγίου Κοσμᾶ γιά τήν ἐσταυρωμένη
ζωή τοῦ χριστιανοῦ, ὅπως τή ζωή τῆς προσευχῆς, τῆς
ἐγκρατείας, τῆς προσοχῆς τῶν αἰσθήσεων, τῆς νε-
κρώσεως τῶν παθῶν, ὅπως τοῦ ἐγωϊσμοῦ.
Καί εἶναι ἀληθές ἀγαπητοί, ὅτι ὁ ἄνθρωπος καί ὁ πι-
στός ἀκόμη χριστιανός αἰσθάνεται σάν καρφωμένος
πάνω σέ Σταυρό, ὅταν δέν μπορεῖ νά γευθεῖ τίς ἡδο-
νές αὐτοῦ τοῦ μάταιου κόσμου.
Αἰσθάνεται πολύ ἔντονα αὐτό πού ἔγραψε ὁ Ἀπ.
Παῦλος πρός Γαλάτας στήν Ἐπιστολή του: “Οἱ τοῦ
Χριστοῦ τήν σάρκα ἐσταύρωσαν σύν τοῖς παθήμασι
καί ταῖς ἐπιθυμίαις”.
Ἐντοπίζει τήν ἐσταυρωμένη ζωή ὁ Ἅγιος Κοσμᾶς καί
μέσα στήν οἰκογένεια μάλιστα στήν εὐαίσθητη πε-
ριοχή τῆς τεκνογονίας καί τῆς ἐν παιδείᾳ καί νουθε-
σίᾳ ἀνατροφῆς τῶν τέκνων. Συνιστᾶ χωρίς καμιά
δυσκολία τή σωφροσύνη καί τήν πολυτεκνία. Κη-
ρύττει σεβασμό μέσα στή συζυγία, ἀλληλοκατα-
νόηση, ταπείνωση, συγχωρητικότητα, ἀκόμη καί σέ
περιπτώσεις ἀδικίας.
Κηρύττει ὑπεράνω ὅλων τήν εἰλικρινή καί ὁλοκάρ-
δια ἀγάπη. Καί ἐπειδή ἀναφερόμαστε στό εὐαίσθητο
αὐτό σημεῖο, νά τονίσουμε ὅτι πολλές φορές καί μέ
πάλιν ἔντονο ὕφος, ὁ Ἅγιός μας μίλησε γιά τήν ἀξία
τῆς γυναίκας καί τῆς μητρότητος, τῆς πνευματικῆς
καί ἠθικῆς ἰσότητος μέ τόν ἄνδρα. Καί τά ἔλεγε αὐτά
σέ μιά ἐποχή πού ἡ ἀξία τῆς γυναίκας δέν ἦταν τόσο
αὐτονόητη.
Θά εἶναι παράλειψη, ἄν δέν ἀναφέρουμε ὅτι ὁ Ἅγιος
Κοσμᾶς ἕνεκα καί τῆς προσωπικῆς του ἐμπειρίας
ὑπογραμμίζει καί τήν ἐσταυρωμένη ζωή τῶν κλη-
ρικῶν καί τῶν μοναχῶν.
Τολμηρός καί ἀποφασιστικός, πύρινος καί θεοφώτι-
στος δίνει ριζικές λύσεις στό θέμα τῆς καθαρότητος

τῶν κληρικῶν καί μάλιστα τῶν ἱερομονάχων. “Εἶσαι
ἄγγελος;” λέει, “Γίνε ἱερεύς”.
Ἀποδεικνύεται ἔτσι ὁ ἀλλοιωμένος ἀπό τή χάρη τοῦ
Θεοῦ καί καθαρός σάν Ἄγγελος ἑαυτός του. Ἔτσι
θέλει τόν ἱερέα. Καθαρό ὑψιπέτη ἀετό, νά πετάει στά
ὕψη καί ὄχι νά εἶναι ἕνα σάρκινο πλάσμα, ἀχθοφόρο,
ἐλεεινό τῆς πεπτωκυίας φύσεώς του.
Τέλος δέν ξεχνοῦσε ποτέ την Ἐσταυρωμένη πατρίδα.
Ὅταν ἔστηνε Σταυρό καί μιλοῦσε στούς σκλάβους
ἀδελφούς ἦταν σάν νά ἔλεγε: “ Ἕλληνες, ἡ Πατρίδα
εἶναι ἐσταυρωμένη, μή πτοεῖσθε. Μετά τόν Σταυρό
ἀκολουθεῖ ἡ Ἀνάσταση”.
Ἕλληνες τῆς Κύπρου φωνάζει καί σήμερα, μή
πτοεῖσθε! Τόν Σταυρό τῶν ἀδικιῶν καί τῶν κατα-
τρεγμῶν, θά ἀκολουθήσει ἡ Ἀνάσταση. Ἡ νίκη, ἡ σω-
τηρία.
Ἀγαπητοί, ὡς ταπεινοί σταυροφόροι τοῦ Χριστοῦ
μας ἄς σηκώσουμε καί τόν δικό μας Σταυρό. Συνο-
δοιπόρος μας καί ὁ Ἅγιος Κοσμᾶς. Μήν ἀπελπιζόμα-
στε. Μή φοβόμαστε τήν ἐσταυρωμένη ζωή, λίγη
ὑπομονή ἀκόμη. Δέν θά σηκώνουμε αἰωνίως Σταυρό.
Δέν θά εἴμαστε αἰωνίως σταυρωμένοι. Πλησιάζει ἡ
ἡμέρα πού θά φθάσουμε στό φωτεινό τέρμα. Κον-
τεύει ἡ Ἀνάσταση.
Καί ὁ Χριστός μᾶς περιμένει, γιά νά στεφανώσει
ὅσους μέ ὑπομονή, μέ ἐμπιστοσύνη, μέ ἀγάπη στόν
Ἐσταυρωμένο Κύριο καί ὄχι μέ γογγυσμό, σήκωσαν
τόν Σταυρό τους καί ἔζησαν τήν ἐσταυρωμένη ζωή.
“Οὐκ ἄξια τά παθήματα τοῦ νῦν καιροῦ πρός τήν
μέλλουσαν ἀποκαλυφθῆναι δόξαν”.
Μαζί μέ τόν  Ἅγιο Κοσμᾶ συνειδητά, ταπεινά, ὁλό-
ψυχα, χαρούμενα, ἀγόγγυστα, ἄς ἄρουμε τόν Σταυρό
καί ἄς ἀγαπήσουμε τόν Μεγαλομάρτυρα τοῦ Γολ-
γοθᾶ ἔχοντας σάν Κυρηναῖο τόν πνευματικό μας.
Ἡ ἀνακαίνισή μας, ὁ ἁγιασμός μας,  ἡ σωτηρία μας
θά εἶναι βέβαια, ἡ δέ Ἀνάστασή μας ἡ χαρά τοῦ Πα-
ραδείσου καί ἡ μετοχή μας στήν ἄληκτη δόξα τοῦ
Παραδείσου, δῶρο τοῦ Λυτρωτοῦ μας, ὁ ὁποῖος γιά
μᾶς σήκωσε τόν Σταυρό Του. 

(ὁμιλία πού ἐκφωνήθηκε στήν αἴθουσα τοῦ Μητροπολιτικοῦ μας
ναοῦ, ἀπό τόν Σεβασμιώτατο Μητροπολίτη Αἰτωλοακαρνανίας κ.
κ. Κοσμᾶ, στή Λεμεσό, τήν 30η Μαρτίου 2008).
Στήν Ἱερά Μητρόπολή μας ἔχουμε τήν εὐλογία νά ἀνεγείρεται ὁ
πρῶτος μεγάλος ναός τοῦ Ἁγίου Ἰσαποστόλου καί Ἐθνομάρτυ-
ρος Κοσμᾶ τοῦ Αἰτωλοῦ. 

“Χριστιανέ μου”, ἔλεγε, “τόν Χριστό

δέν πρέπει νά τιμᾶς καί νά ἐντρέπε-

σαι ὅπου σοῦ χάρισε τόσα καλά καί

ἐσταυρώθηκε διά τήν ἀγάπην σου;

Ποῖος πατέρας ἐσταυρώθηκε διά τά

παιδιά του καμμιάν φοράν;”
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“ Ἡ Κρήτη ἔχει τή μεγάλη εὐλογία καί τήν ὑψηλή
εὐθύνη νά κοσμεῖται μέ πολλά παλαιά καί πολυσέβα-
στα μοναστήρια. Αὐτά ὑπῆρξαν ἀνέκαθεν κιβωτοί τῆς
Ἐκκλησίας καί τοῦ Γένους, φάροι τῆς πίστεως καί τῆς
ἐλπίδας τοῦ τόπου, πνευματικές ὀάσεις γιά τόν κου-
ρασμένο ἄνθρωπο κάθε ἐποχῆς, τόποι ἀναπαύσεως
καί περισυλλογῆς, τόποι μαρτυρίας τῆς ἀλήθειας, τῆς
ἀληθινῆς ἐκκλησιαστικῆς ἐμπειρίας καί τῆς αὐθεν-
τικῆς χριστιανικῆς ζωῆς” ( Ἀρχιεπίσκοπος Κρήτης κ.κ.
Εἰρηναῖος)

Ἀναχωρήσαμε μέ τή βοήθεια τοῦ Θεοῦ ἀπό τή Λε-
μεσό, τήν Τετάρτη 30 Ἀπριλίου, στίς 4 τό ἀπόγευμα,
μέ τό πλοῖο Sapphire. Εἴχαμε πρῶτο προορισμό μας
τόν Ἅγιο Νικόλαο τῆς Κρήτης. Τήν κρουαζιέρα διορ-
γάνωσε ἡ Ἱερά Μητρόπολη Λεμεσοῦ.
Τό πρόγραμμα τοῦ θρησκευτικοῦ ταξιδιοῦ εἶχε σκοπό
τήν πνευματική ὠφέλεια τῶν συμμετεχόντων. Ἦταν
ἕνα πολύ ξεχωριστό ταξίδι πάνω σέ  ἕνα πλοῖο περι-
ποιημένο καί καθαρό, τό ὁποῖο ἦταν διαρρυθμισμένο
μέ τέτοιο τρόπο ὥστε νά μποροῦν νά γίνονται πα-
ρακλήσεις, ἀπόδειπνα, πασχάλιες ἀκολουθίες καί
ἄλλες πνευματικές ἐκδηλώσεις, ὅπως ὁμιλίες, ποι-
ήματα, τραγούδια καί δημοτικοί χοροί.

1η Μαΐου 2008, Πέμπτη

Τήν Πέμπτη, ἡ ὥρα 4 μ.μ., φτάσαμε στόν πρῶτο μας
σταθμό στόν Ἅγιο Νικόλαο, τό ἀνατολικότερο τμῆμα
τῆς Κρήτης. Εἶναι κτισμένος στή θέση τῆς ἀρχαίας
Λατοῦς. Σήμερα εἶναι μιά κοσμοπολίτικη πόλη μέ
ἔντονη τουριστική δραστηριότητα.
Ἀργότερα ἐπισκεφθήκαμε τή Σταυροπηγιακή Μονή
μέ τό ὄνομα “Παναγία ἡ Κερά ή Ἁλυσοδεμένη ή Πα-
ναγία ἡ Καρδιώτισσα”, διότι βαστάζει τόν Χριστό
στην ἀριστερή ἀγκαλιά της, πάνω στήν καρδιά. Ἡ
Μονή τῆς Παναγίας βρίσκεται στό γραφικό ὀροπέ-
διο τοῦ Λασιθίου. Φτάσαμε ἐκεῖ, ἀφοῦ περάσαμε ἀπό
τούς ὄμορφους κόλπους Μιραμπέλλο πρός τό χωριό
Κριτσά.
Καθ’ ὁδόν ἡ ξεναγός μᾶς ἔλεγε ὅτι ἡ Κύπρος μοιάζει
μέ τήν Κρήτη, ἀλλά ἐδῶ δέν ὑπάρχουν δάση, οὔτε
φράγματα ἐκτός ἀπό ἕνα μικρό. Ψάχνουν γιά βαθιές
γεωτρήσεις στή Μεσαρά.
Φτάσαμε στή βυζαντινή ἐκκλησία τῆς Παναγίας “τῆς

Κερᾶς τῆς ἁλυσοδεμένης”. Ἐδῶ οἱ κάτοικοι τῆς πε-
ριοχῆς πιστεύουν ὅτι ἡ παλιά θαυματουργή εἰκόνα
τῆς Παναγίας εἶναι αὐτή πού σώζεται σήμερα στό
τέμπλο τοῦ ναοῦ. Οἱ Τοῦρκοι ἀποπειράθηκαν τρεῖς
φορές νά τήν ἀπομακρύνουν ἀπό τό ναό της, τήν
ἔπαιρναν στήν Κωνσταντινούπολη κι αὐτή ἐπέ-
στρεφε. Τήν τρίτη φορά τήν ἔδεσαν μέ ἁλυσίδα σέ
μιά μαρμάρινη κολόνα. Τή νύκτα ἡ εἰκόνα πέταξε
παίρνοντας μαζί της καί τήν ἁλυσίδα καί τή μαρμά-
ρινη κολόνα. Ἡ ἁλυσίδα βρίσκεται στό τέμπλο τοῦ
ναοῦ καί οἱ κάτοικοι τῆς ἀποδίδουν θαυματουργές
ἰδιότητες. Ἀκόμη καί σήμερα πολλοί πιστοί ζώνον-
ται γιά λίγο μέ τήν ἁλυσίδα γιά νά ἀπαλλαγοῦν ἀπό
ἀρρώστιες καί πόνους. Ἡ μαρμάρινη κολόνα βρίσκε-
ται στήν αὐλή τοῦ μοναστηριοῦ καί οἱ καλόγριες τή
φροντίζουν ὡς θρησκευτικό καί λατρευτικό κειμήλιο.
Ἀφοῦ κεραστήκαμε ἀπό τό πασχαλινό κέρασμα τῶν
μοναχῶν, συνεχίσαμε γιά τό ὀρεινό χωριό Βραχάσι,
ὅπου ἐπισκεφθήκαμε τήν ἀνδρική Μονή τοῦ Ἁγίου
Γεωργίου Σεληνάρι, ἡ ὁποία βρίσκεται δίπλα ἀκριβῶς
ἀπό τήν ἐθνική ὁδό  Ἡρακλείου - Ἁγίου Νικολάου
καί σέ ἀπόσταση 42 χιλ. ἀπό τό  Ἡράκλειο. Ἡ περιοχή
εἶναι ὀρεινή καί ὄμορφη.
Τό βράδυ καθίσαμε στό λιμανάκι τοῦ Ἁγίου Νικο-
λάου γιά ξεκούραση. Ἡ νύκτα ἦταν ὑπέροχη. Ἀπέ-
ναντί μας ἁπλωνόταν λάδι ἡ θάλασσα, γεμάτη μικρές
καί μεγάλες βάρκες. Πραγματικός τόπος ἀναψυχῆς.
Μετά ἐπιστρέψαμε στό πλοῖο γιά τή συνηθισμένη
πορεία τῆς μέρας.
2 Μαΐου 2008, Παρασκευή

Πρωΐ πρωΐ, ἀφιχθήκαμε στή Σούδα, τό λιμάνι τοῦ
νομοῦ Χανιῶν. Ἡ πόλη τῶν Χανιῶν ἀποτελεῖ διοικη-
τικό κέντρο τοῦ νομοῦ. Τά Χανιά τά ὀνομάζουν καί
“Βενετία Ἀνατολῆς”.  Ἦταν ἡ πρώτη πρωτεύουσα τῆς
Κρήτης, ἀλλά ἀργότερα, γιά λόγους ἐντελῶς πρα-
κτικούς μεταφέρθηκε στό Ἡράκλειο. Ἡ παλιά πόλη
τῶν Χανιῶν ἔχει χαρακτηριστεῖ ἱστορικό διατηρητέο
μνημεῖο καί ἐντυπωσιάζει τόν ἐπισκέπτη μέ τή γρα-
φικότητά της - Βυζαντινά καί Ἑνετικά τείχη, Χρι-
στιανικά καί Μουσουλμανικά μνημεῖα καί
Βενετσιάνικα ἀρχοντικά.
Πολύ νωρίς τό πρωΐ ἐπιβιβαστήκαμε στά λεωφορεῖα
καί  πήγαμε στήν Ἱερά Μονή Ζωοδόχου Πηγῆς, ἡ
ὁποία γιόρταζε ἐκείνη τή μέρα. Ὑπῆρχε πολύς κόσμος

καί ἡ λειτουργία ἦταν πολύ κατανυκτική. Ἐκεῖ συλ-
λειτούργησε καί ὁ Πανιερώτατος Μητροπολίτης μας
κ. Ἀθανάσιος. Μετά τή Θεία Λειτουργία μᾶς κέρα-
σαν πλουσιοπάροχα ἐδέσματα.
Ἡ μονή εἶναι γυναικεία καί οἱ καλόγριες ἐκεῖ συντή-
ρησαν τά κτίρια σεβόμενες τήν παλιά τους μορφή.
Οἱ μοναχές ἀσχολοῦνται μεταξύ πολλῶν ἄλλων μέ
τήν ἔκδοση θρησκευτικῶν περιοδικῶν καί μέ τήν
ἁγιογραφία. Μετά τή Θεία Λειτουργία εἶχαν προ-
σφέρει γλυκά καί φαγητό σέ ὅλο τόν κόσμο. Ἡ φιλο-
ξενία τους ἦταν ἀβραμιαία καί ἀξέχαστη.
Στή συνέχεια ἐπισκεφθήκαμε τήν Ἱερά μονή Ἁγίας
Τριάδος τῶν Τσαγκαρόλων, ἕνα ἀπό τά πιό ἐντυπω-
σιακά καί καλά διατηρημένα μοναστήρια τῆς Κρή-
της, 16 χιλ. ἀπό τά Χανιά.
Τέλος, ἐπισκεφθήκαμε τήν ἱερά μονή Ἰωάννου Προ-
δρόμου Κορακιῶν. Εἶναι ἀφιερωμένη στήν ἀποτομή
τῆς κεφαλῆς τοῦ Τιμίου Προδρόμου. Τά κελιά κτι-
σμένα γύρω ἀπό τό Καθολικό σχηματίζουν τεῖχος.
Εἶναι μονή καλογραιῶν καί βρίσκεται κοντά στό
χωριό Κορακιές τοῦ Ἀκρωτηρίου. Ἡ αὐλή εἶναι γε-
μάτη δέντρα καί λουλούδια πού φροντίζουν οἱ κα-
λογριές.
Τό ἀπόγευμα ἐπισκεφθήκαμε τό ὑπέροχο λιμάνι τῶν
Χανιῶν καί τή γύρω περιοχή γιά ξεκούραση καί ψυ-
χαγωγία. Εἴχαμε τήν ἐντύπωση ὅτι βρισκόμαστε στό
λιμάνι τῆς Κερύνειας!

3 Μαΐου 2008, Σάββατο

Τή μέρα αὐτή τό πρόγραμμα ἦταν ἀλλιώτικο. Ἔγινε ἡ
Θεία Λειτουργία στήν ἀρχαία Γόρτυνα, σέ ἕνα ἀρχαι-
ολογικό χῶρο, ὅπου ὑπάρχει μιά μισογκρεμισμένη
ἐκκλησία. Στήν ἀρχή ὁ κόσμος πίστευε ὅτι ἡ ἐκκλη-
σία αὐτή ἀνῆκε στόν ἅγιο Τῖτο, ἀλλά ἀργότερα
ἔμελλε ἡ Χάρις τοῦ Θεοῦ νά κάνει ἕνα δῶρο, νά φα-
νερωθεῖ ἀπό μιά ἐκσκαφή ὁ πεντάκλιτος ναός μέ ψη-
φιδωτά εἰς τό ὄνομα τοῦ ἁγίου Τίτου. Ἡ ἐκκλησία
ὅπου ἔγινε ἡ λειτουργία ἀνήκει στήν Παναγία τήν
Κερά. Ὅπως μᾶς ἀνέφερε ὁ Μητροπολίτης Γορτύνης,
ἦταν μεγάλη εὐλογία πού ἔγινε ἐκεῖ ἡ λειτουργία,
διότι τό Τμῆμα Ἀρχαιοτήτων δέν ἐπιτρέπει εὔκολα
αὐτές τίς λειτουργίες. Ἦταν κάτι θαυμάσιο νά βλέ-
πεις νά ψάλλουν οἱ ψάλτες καί τά πουλάκια χαρού-
μενα νά συμψάλλουν καί νά δοξολογοῦν τόν Θεό.
Στή συνέχεια μίλησε ὁ Ἀρχιμ. Χρυσόστομος Παπα-
δάκης, Πρωτοσύγκελλος τῆς Ἐπισκοπῆς Γορτύνης
καί συμφοιτητής τοῦ Πανιερωτάτου Μητροπολίτη
Λεμεσοῦ κ. Ἀθανασίου. Ἀνέφερε πολύ φιλοφρονη-
τικά λόγια γιά τόν Μητροπολίτη κ. Ἀθανάσιο καί μᾶς
συμβούλευσε νά τόν ἔχουμε “καμάρι”.
Ἀκολούθως μίλησε ὁ Μητροπολίτης Γορτύνης καί

Ἀρκαδίας κ. Μακάριος, ὁ ὁποῖος μᾶς ἀνέφερε ὅτι τόν
χριστιανικό εὐαγγελισμό τῆς Κρήτης ἐπιχείρησε ὁ
Ἀπόστολος Παῦλος καί τό δυσχερές ἔργο τῆς Ἐκκλη-
σίας τῆς Κρήτης τό ἀνέθεσε στόν Ἀπόστολο Τῖτο, ὁ
ὁποῖος εἶναι ὁ ὀργανωτής καί πρῶτος Ἐπίσκοπος τῆς
Ἐκκλησίας τῆς Κρήτης.
Ἐδῶ καταθέτω ἀποσπασματικά τί μᾶς ἀνέφερε: “ Ἐδῶ
εἶναι τό ἁγιότερο σημεῖο, ἡ καρδιά καί κολυμβήθρα
τῆς Κρήτης. Καί τά πουλάκια ψάλλουνε καί αὐτά μαζί
μας γιά τό Θεό. Τά ἔφερε ἔτσι ὁ Θεός νά λειτουργή-
σει μαζί μας ἕνας ἐπίσκοπος τῆς μαρτυρικῆς Κύπρου.
Τό ἄλλο πού θέλω νά σᾶς πῶ, σᾶς χαιρετίζω ἕναν -
ἕναν προσωπικά. Γνώρισα πολλούς εὐσεβεῖς Κυπρί-
ους καί τούς ἔφερα στή μνήμη μου στή Θεία Λει-
τουργία. Εἶναι δυνατόν μιά μελωδία πουλιῶν κι
ἀνθρώπων νά κάνει τόν ἄνθρωπο νά λυγίσει μπρο-
στά στόν Θεό καί νά τόν ὑμνεῖ.
Ὁ π. Διονύσιος Μαχαιριώτης, ὁ Κύπριος, ἔκανε με-
λέτη γιά τά πουλάκια καί διαπίστωσε ὅτι ἡ μελωδία
τους εἶναι ἦχος β΄.
Ἔτσι ὅπως σᾶς ἔχουμε τριγύρω αἰσθάνομαι τήν
ἀγάπη σας, ἀλλά δέν σᾶς κρύβω ὅτι νιώθω καί πόνο,
διότι ἐδῶ στή μεσαρίτικη γῆ ἀποθέσαμε τά ὀστᾶ ἑνός
ἀγνοούμενου παιδιοῦ, πού βρέθηκαν μέ τό DNA  καί
πού εἶχε σκοτωθεῖ στήν Κύπρο. Μετά τήν ταφή
αὐτοῦ τοῦ παιδιοῦ ἔρχεστε ἐσεῖς καί ψάλλουμε στήν
ἕδρα τοῦ Ἀποστόλου Τίτου τό ΧΡΙΣΤΟΣ ΑΝΕΣΤΗ.
Χαιρετίζω στό πρόσωπό σας, ὅλο τόν κλῆρο καί
ὅσους βοηθοῦν στό ἔργο σας.
Παίρνουμε τό ὡραῖο περιοδικό μέ τίς δραστηριότη-
τές σας καί εἴμαστε σίγουροι πώς δέ θά μποροῦσε νά
εἶναι ἀλλιῶς ὁ ἅγιος Λεμεσοῦ.
Μ’ ἀρέσει ἡ προφορά τῆς γλώσσας σας. Μοῦ ἀρέσει
τό τζ, μοῦ ἀρέσουν οἱ ἀρχαῖες ἑλληνικές λέξεις πού
χρησιμοποιεῖτε καί φτάνουν ἀπό τόν Ὅμηρο, ὅπως
καί τό τραγούδι “τό χρυσοπράσινο φύλλο”.
Πιστεύω ὅτι δέ θά σᾶς ἀφήσει ὁ Θεός, ὅπως ἐμεῖς
ἐδῶ δέ χαθήκαμε ἀπό τούς Ἄραβες, Γερμανούς καί
τόσους ἄλλους κατακτητές.
Συγχαίρω τά παιδιά πού ψάλλουν τόσο ὡραῖα καί
σύντομα.
Καί πάλι σᾶς καλωσορίζω καί εἰς ἀνάμνηση τῆς ἐπί-
σκεψής σας φτιάξαμε μιάν εἰκόνα τῆς Παναγίας τῆς
Κυρᾶς”.
Ἀπαντώντας ὁ Πανιερώτατος Μητροπολίτης Λεμε-
σοῦ ἀνέφερε ἀποσπασματικά τά ἑξῆς: “Κι ἐγώ αἰσθά-
νομαι νά πῶ δυό λόγια, γιατί τά ὡραῖα σας λόγια μᾶς
ἔχουν αἰχμαλωτίσει. Θέλω νά εὐχαριστήσω γι’ αὐτή
τή μεγάλη εὐλογία πού μᾶς δώσατε νά ἀπολαύσουμε
τήν ὀμορφιά τοῦ τόπου. Θέλουμε νά σᾶς παρακαλέ-
σουμε νά ἔρθετε καί στήν Κύπρο.
Ἀλλά Δέσποτα, αἰσθάνομαι σάν νά εἶμαι στήν Κύπρο

Ὁδοιπορικό γιά τό Προσκύνηµα στήν Κρήτη 
τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Λεµεσοῦ (5ήµερη κρουαζιέρα)

κ. Ἀφροδίτης Ροδοσθένους - Θεολόγου
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ἐπεκτεινόμενη στά ἤθη καί στά ἔθιμα καί τά ἴδια
δεινά. Νά εὔχεσθε νά μᾶς ἐλευθερώσει ὁ Θεός καί
σᾶς παρακαλοῦμε νά μᾶς θυμᾶστε στίς προσευχές
σας. Σᾶς ἀναμένουμε σύντομα στήν Κύπρο”.
Μετά τή Θεία Λειτουργία ὅσοι μποροῦσαν ἐπισκέ-
φθηκαν τούς τάφους καί τήν ἐκκλησία τῶν 10 μαρ-
τύρων.
Μετά τήν ἐπίσκεψη αὐτή ἐπιβιβαστήκαμε στά λεω-
φορεῖα καί πήγαμε στή Μονή τῆς Παναγίας τῆς Κα-
λυβιανῆς. Εἶναι ἕνα μοναστήρι πού ἀποτελεῖ
ξεχωριστό παράδειγμα μοναστηριοῦ, πού ταύτισε
τήν πίστη καί τή λατρεία μέ σημαντική θρησκευτική
καί κοινωνική προσφορά καί φιλανθρωπικό ἔργο.
Εἶναι μιά ὄαση ἀγάπης καί προσφορᾶς. Ὁ μεγαλο-
πρεπής βυζαντινός τρίκλιτος ναός εἶναι ἀφιερωμέ-
νος στό Γενέσιο τῆς Θεοτόκου, στόν Εὐαγγελισμό
καί στήν Κοίμηση τῆς Θεοτόκου. Ἔχει ὡραῖο ξυλό-
γλυπτο τέμπλο καί ἐκεῖ βρίσκεται καί ἡ θαυματουργή
εἰκόνα τῆς Θεοτόκου.
Ἐκεῖ μᾶς ἔκανε μιά σύντομη ὁμιλία ὁ π. Νεκτάριος
γιά τό ἔργο τῆς Μονῆς, γιά τό ὀρφανοτροφεῖο πού
διατηροῦν καί τά τόσα ἄλλα ἱδρύματα καί μᾶς εἶπε
τό ἑξῆς χαρακτηριστικό: “ Ἐδῶ ἔχουμε φρέσκα χρή-
ματα, μᾶς τά φέρνουν τό πρωΐ καί τά δίνουμε τό ἀπό-
γευμα. Δέν φυλάγουμε στίς τράπεζες”.
Ἀναχωρήσαμε λίγο νωρίς ἀπό ἐκεῖ, διότι στίς 1 μ.μ.
εἴχαμε συνάντηση μέ τόν Ἀρχιεπίσκοπο Κρήτης Μα-
καριώτατο κ.κ. Εἰρηναῖο, στή Μονή τῆς Θεοτόκου
Παλιανῆς.
Εἶναι ἀπό τά πρῶτα μοναστήρια τῆς Κρήτης καί τά
πολυπληθέστερα σήμερα. Κατά πᾶσα πιθανότητα
ἱδρύθηκε τό 350-450 μ.Χ. Ἡ μονή γιορτάζει στίς 15
Αὐγούστου. Νοτίως τοῦ καθολικοῦ ὑπάρχει ἕνα με-
γάλο δέντρο, μιά αἰωνόβια μυρτιά, ἡ ὁποία ἀποκα-
λεῖται ἀπό τίς μοναχές “ἁγία” μυρτιά καί πιστεύεται
ὅτι μέσα στόν κορμό της βρίσκεται ἡ εἰκόνα τῆς Θε-
οτόκου.
Ὁ Ἀρχιεπίσκοπος Κρήτης κ.κ. Εἰρηναῖος μᾶς ὑποδέ-
χτηκε μέ δοξολογία καί στό τέλος ἔκανε τήν πιό
κάτω ἀποσπασματική ὁμιλία: “Πανιερώτατε, ἀγα-
πητέ ἀδελφέ. Μέρες τώρα πήραμε τό σεπτόν
ἔγγραφό σας καί ἐβιώναμε καθημερινά πότε θά σᾶς
συναντούσαμε. Εἴχαμε σκοπό νά σᾶς ὑποδεχτοῦμε
στόν καθεδρικό ναό τῆς Κρήτης. Τό πρόγραμμα
ἄλλαξε καί τώρα εὑρισκόμαστε στό ἱστορικό Μονα-
στήρι τῆς Κρήτης καί σᾶς ὑποδεχτήκαμε καί μεῖς καί
ἡ Παράδοση καί ὁλόκληρη ἡ Κρήτη. Δέν μπορού-
σαμε νά φανταστοῦμε τή στιγμή αὐτή χωρίς δοξολο-
γία. Φανταζόμασταν ὅτι θά εἴχαμε νά ὑποδεχτοῦμε
ὁλόκληρη τήν Κύπρο στό πρόσωπο τοῦ Μητροπο-
λίτη καί στό πρόσωπο ὅλων τῶν παιδιῶν τῆς παρέας.
Ὑποδέχομαι ὅλη τήν Κύπρο, ὅλο τόν μαρτυρικό λαό.

Καί δέν γνωρίζαμε πῶς θά ἦταν αὐτή ἡ εὐκαιρία.
Θέλαμε νά σᾶς ὑποδεχτοῦμε ὄχι μέ ἐπισημότητα
ἀλλά μέ ἐγκαρδιότητα, διότι εἴσαστε δικοί μας
ἄνθρωποι. Σάν νά εἴμαστε πάντα μαζί ὅπως καί εἴμα-
στε.
Βλέπομεν αὐτή τήν ὥρα τή μεγάλη οἰκογένεια, τούς
ἀδελφούς τῆς Κύπρου καί  ἡ Παναγία ἄνοιξε τήν
ἀγκαλιά της καί σᾶς ὑποδέχεται.
Θά μπορούσαμε νά ποῦμε πολύ περισσότερα.
Ἀρκοῦμαι νά μείνουμε στήν ἁπλότητα, στήν ἐλπίδα
καί στόν Χριστό καί νά βρισκόμαστε πάντοτε.
Μέ αὐτά τά ἁπλούστατα λόγια ἡ Κρήτη, τό Ἡρά-
κλειο, ὅλες οἱ ἀδελφές καί ὅσοι ἄνθρωποι μας εὑρί-
σκονται ἐδῶ καί πάνω ἀπ’ ὅλα ἡ “ἀνθοδέσμη” μας τά
παιδιά, σᾶς ὑποδεχόμαστε.
Εὐχαριστοῦμε πού κάνατε τόν κόπο. Μέ αὐτά τά
αἰσθήματα νά γνωρίζετε ὅτι ὅπως ἔχετε σπίτι στήν
Κύπρο ἔχετε καί ἐδῶ.
Θέλομε νά σᾶς εὐχαριστήσομε καί αὐτό θά τό ἐκφρά-
σομε μέ κρητικούς χορούς καί μαντινάδες. Ἔξω θά
ἀκούσετε τή λύρα καί μετά θέλομε νά σᾶς συνοδεύ-
σομεν ὅπου πᾶτε μέχρι τό λιμάνι. Θά σᾶς ἔχομε στήν
καρδιά μας καί ἔτσι δέν θά φύγετε”.
Ἀφοῦ ὁ Μακαριώτατος τέλειωσε τήν τόσο συγκινη-
τική ὁμιλία του, ὁ Πανιερώτατος Μητροπολίτης Λε-
μεσοῦ τοῦ ἀπηύθυνε τίς εὐχαριστίες του: “Πράγματι
δέν ἔχω λόγια νά σᾶς ἐκφράσω τίς εὐχαριστίες μου.
Πραγματικά σάν νά ἔχω σπίτι. Καί ἀνακαλύπτουμε
μιά Κρήτη πού δέν τήν ξέραμε. Νιώθουμε πάρα πολύ
δυστυχεῖς πού δέν γνωρίζαμε τόσα Μοναστήρια καί
τόσα ἀσκητήρια. Ἔτσι θέλω νά πιστεύω ὅτι αὐτό τό
προσκύνημα θά συνεχίσει. Ἔτσι θά σᾶς περιμένουμε
καί σᾶς, Μακαριώτατε.
Ἔχετε τή μεγάλη εὐλογία νά ζεῖτε στήν ἐλευθερία, κι
ἐμεῖς ἔχομε τήν εὐλογία νά ζοῦμε στήν κατοχή, τήν
ὁποία βιώνουμε καθημερινά. Ἔχομε τήν ἐλπίδα μας
στόν Θεό. Ἐλπίζουμε ὅτι ἀφοῦ παρέλθει ἡ δοκιμασία
μας, θά μποροῦμε νά ἐπισκεπτόμαστε τή Σαλαμίνα
πού περπάτησαν ὁ Ἀπόστολος Παῦλος καί Βαρνά-
βας. Εἴμαστε βέβαιοι ὅτι ὁ Πανάγαθος Θεός θά μᾶς
βοηθήσει. Εἶναι ἀλήθεια ὅτι ὁ λαός τῆς Κύπρου
ἀγαπᾶ τήν Ἐκκλησία.
Θέλομε νά σᾶς παρακαλέσομεν, Μακαριώτατε Δέ-
σποτα, νά μᾶς θυμᾶστε στίς προσευχές σας. Ἔτσι τό
πρόγραμμα δέν ἔχει μόνο τό χαρακτηριστικό ἀνα-
ψυχῆς, ἀλλά φεύγοντας δέ θά φύγομεν, ἀλλά θά
μένει ἡ καρδιά μας στήν Κρήτη.
Εὐχαριστοῦμε γιά τήν παρουσία σας καί τήν ὕπαρξή
σας. Θέλω νά σᾶς παρακαλέσω ἐκ μέρους ὅλων τῶν
ἀδελφῶν πού μᾶς συνοδεύουν, νά ἐνθυμεῖσθε τή Ρω-
μιοσύνη τῆς Κύπρου μέ τό στόμα τοῦ ἱερομάρτυρος
Κυπριανοῦ τό 1821: “ Ἡ Ρωμιοσύνη ἐν φυλή, συνό-
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Τό νησί τῆς Μαδαγασκάρης βρί-
σκεται νοτιανατολικά τῆς Ἀφρι-
κανικῆς Ἠπείρου. Ἦταν ἀποικία
τῶν Γάλλων μέχρι τό 1958. Εἶναι
τό τέταρτο μεγαλύτερο νησί
παγκοσμίως.
Βρίσκεται κτισμένο πάνω σέ δώ-
δεκα λόφους. Πρωτεύουσά του,
τό Ἀνταναναρίβο, ὅπου ἐκεῖ στε-
γάζεται καί ὁ πρῶτος ὀρθόδοξος
ναός, ὁ ὁποῖος εἶναι ἀφιερωμέ-
νος στήν Κοίμηση τῆς Θεοτόκου.
Μέ τήν ἀνεξαρτητοποίησή του
ἀπό τούς Γάλλους δυστυχῶς τό
νησί ἔμεινε στάσιμο οἰκονομικά,
λόγω τοῦ μοναρχικοῦ κα-
θεστῶτος πού ἐπικρατεῖ. “Τό
νησί τῶν χιλίων”, ὅπως ὀνομάζε-
ται, πλούσιο σέ νερά, εὔφορα
ἐδάφη, τέλειο κλίμα, δυστυχῶς
μένει ἀνεκμετάλλευτο ἀπό τούς
κατοίκους. Ἡ φτώχεια, καθώς καί
οἱ διάφορες ἀρρώστιες ἐξακο-
λουθοῦν νά τό μαστίζουν μέχρι
σήμερα.
Στήν ἐπισκοπή τῆς Μαδαγασκά-
ρης, ἐκτός ἀπό τό νησί, ὑπάγον-
ται καί τά νησιά Μαλβίδες, Ἅγιος
Μαυρίκιος, Κομόρες καί Ρεϊνιόν.
Ἡ Ἐπισκοπή τῆς Μαδαγασκάρης
ἱδρύθηκε τό 1997 ἀπό τόν πρῶτο
ἐπίσκοπό της, Ἀρχιμανδρίτη Νε-
κτάριο Κέλλη. Μετά τόν αἰφνί-
διο θάνατό του, τό Πατριαρχεῖο

Ἀλεξανδρείας ἐκλέγει τό 2004
τόν νῦν Ἐπίσκοπο Μαδαγασκά-
ρης, Ἰγνάτιο Σεννῆ, ἔμπειρο σέ
θέματα ἱεραποστολῆς, ὁ ὁποῖος
ἦταν σέ ἱεραποστολή στήν Καλ-
κούτα τῶν Ἰνδιῶν.
Ἡ Ἱερά Μητρόπολη Λεμεσοῦ στά
πλαίσια πλατιᾶς προσφορᾶς καί
ἐκτός συνόρων τῆς πατρίδας μας
καί μέ τήν ὑπόσχεση ὅτι “γιά τήν
σταθεροποίηση καί ἀνάπτυξη
αὐτῶν τῶν ἐκκλησιῶν θά χρει-
αστεῖ σοβαρή καί συνεχής βοή-
θεια ἐκ μέρους παλαιοτέρων
Ὀρθοδόξων Ἐκκλησιῶν”, ὀρθά,
ἔμπρακτα καί συστηματικά συμ-
παρίσταται στήν ἀναπτυσσό-
μενη αὐτή περιοχή.
Τό φάσμα τῆς Ἱεραποστολικῆς
ἐργασίας εἶναι εὐρύτατο. Διευρύ-
νεται ἀκόμη περισσότερο, ὅταν
σκεφτοῦμε τήν εὐθύνη πού ἔχει ἡ
τοπική ἐκκλησία γιά τή συμπα-
ράσταση τοῦ λαοῦ στόν ὑγειονο-
μικό, ἐκπαιδευτικό καί
πολιτιστικό χῶρο.
Ὅλες οἱ ἐκφράσεις ζωῆς μετα-
μορφώνονται μέσα ἀπό τή χάρη
τοῦ Τριαδικοῦ Θεοῦ.
Στίς 7 Μαΐου 2008, δεκατριμελής
ὁμάδα ἱεραποστολῆς μας, μέ ἐπι-
κεφαλῆς, τόν Θεοφιλέστατο Χω-
ρεπίσκοπο Ἀμαθοῦντος κ.
Νικόλαο, τόν Πανοσιολογιώτατο

Ἀρχιμ. Ἰσαάκ, Πρωτοσύγκελλο
τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Λεμε-
σοῦ καί τόν Ἱεροδιάκονο Χρυσό-
στομο, ξεκινᾶ γιά τό μακρινό
ταξίδι (16 ὡρῶν) μέ προορισμό
τό νησί τῆς Μαδαγασκάρης. Ἐκεῖ
θά γίνονταν τά ἐγκαίνια τοῦ
ἱεροῦ ναοῦ Ἁγίου Ἰωάννου τοῦ
Ἐλεήμονος, ὁ ὁποῖος κτίσθηκε μέ
ἔξοδα τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως
Λεμεσοῦ ὕστερα ἀπό συνεν-
νόηση μέ τόν Θεοφιλέστατο Ἐπί-
σκοπο Μαδαγασκάρης κ. Ἰγνάτιο
στήν περιοχή τῆς Φιαναρατσόα.
Ὁ Θεοφιλέστατος Ἐπίσκοπος
Μαδαγασκάρης κ. Ἰγνάτιος, ὁ
ὁποῖος μέ καθημερινό προσω-
πικό ἀγώνα, ὅπως τόν Ἀπόστολο
τῶν Ἐθνῶν Παῦλο “τριετίαν νύ-
κταν καί ἡμέραν οὐ ἐπαύσατο
μετά δακρύων νουθετεῖν ἕναν
ἕκαστον”, προσπαθεῖ νά ξυπνή-
σει τόν Χριστό πού κοιμᾶται
μέσα στή νύκτα τῶν ψυχῶν τῶν
ἀνθρώπων ἐκεῖ. Προσπαθεῖ μέ
κάθε τρόπο νά γίνει ἐφικτή ἡ
ἐξάπλωση τοῦ Χριστιανισμοῦ σ’
αὐτή τήν ἁγνή χώρα.
Τήν Παρασκευή 9 Μαΐου, δεύ-
τερη ἡμέρα τῆς Ἱεραποστολῆς,
ἐπισκεφτήκαμε τόν πρῶτο
Ὀρθόδοξο ναό πού ἱδρύθηκε
στήν Ἐπισκοπή Μαδαγασκάρης.
Ὁ ναός βρίσκεται στό κέντρο τῆς
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τζιαιρη τοῦ κόσμου, κανένας δέν ἐβρέθηκεν γιά νά
τήν ἰξηλείψη, κανένας, γιατί σιέπει τήν πού τἄψη ὁ
Θεός μου”. Γιατί μᾶς φυλάει ὁ Θεός καί ἔχομεν τήν
ἐλπίδα μας στήν εὐχή τῶν προγόνων μας”.
Μετά ἀπό αὐτές τίς ὁμιλίες, κάτω ἀπό τήν “ἁγία”
μυρτιά, ἡ “ἀνθοδέσμη” τῶν παιδιῶν μᾶς τραγούδησε
κρητικά τραγούδια καί “τό χρυσοπράσινο φύλλο”.
Στή συνέχεια τά παιδιά χόρεψαν κρητικούς χορούς
καί στό τέλος πολλοί ἀπό τούς ἐκδρομεῖς χόρεψαν
καλαματιανό.
Μετά ἐπισκεφθήκαμε τό μοναστήρι τοῦ Ἁγίου Γεωρ-
γίου Ἀπανωσήφη.Τέλος ἐπισκεφθήκαμε τόν ναό τοῦ
Ἁγίου Τίτου (πρώτη χριστιανική Μητρόπολη τῆς
Κρήτης). Χτίστηκε τό 961 μ.Χ. ἀπό τόν Νικηφόρο
Φωκᾶ. Ἐδῶ φυλάσσεται ἡ Κάρα τοῦ Ἁγίου Τίτου. Ὁ
ναός του Ἁγίου Τίτου εἶναι ἕνα ἐκλεκτό μνημεῖο μέ
ποικίλα στοιχεῖα ἀπό τούς ρυθμούς τῶν μνημείων
τῆς Κωνσταντινούπολης.

4 Μαΐου 2008, Κυριακή

Πρωΐ πρωΐ μᾶς ἀνακοινώθηκε ὅτι φθάσαμε στή Ρόδο.
Μιά ἀπό τίς ὀμορφότερες πόλεις τοῦ κόσμου δεσπό-
ζει στό Αἰγαῖο μέ τό καλοδιατηρημένο, ἰσχυρό βυ-
ζαντινό-μεσαιωνικό κάστρο, τά ἀρχαῖα ἐρείπια, τούς
βυζαντινούς ναούς, τά ἱπποτικά κτίρια, ὅλα μέσα στό

πράσινο. Σταυροδρόμι λαῶν καί πολιτισμῶν ἀπό τήν
ἵδρυσή της (408 π.Χ.) ἔχει μιά μοναδική γοητεία,
καθώς σέ κάθε βῆμα ἀνταμώνει ἡ ἱστορία μέ τη σύγ-
χρονη ζωή. Μέσα στά τείχη εἶναι ἡ παλαιά πόλη μέ τά
μεσαιωνικά κτίρια, λειτουργικά στίς νέες συνθῆκες,
οἱ πλακόστρωτοι δρόμοι, ζωντανοί ἀπό τούς ἀνα-
ρίθμητους ἐπισκέπτες πού ἀκολουθοῦν τά βήματα
τοῦ πολιτισμοῦ, ἐνῶ δεκάδες καταστήματα καί ἑστια-
τόρια κάθε εἴδους παρέχουν τίς ὑπηρεσίες τους.
Τό πρωΐ ἔγινε ὁ Ἐκκλησιασμός στόν Μητροπολιτικό
ναό Εὐαγγελισμοῦ τῆς Θεοτόκου.
Τό βράδυ μετά τό τελευταῖο δεῖπνο, τό Ἀπόδειπνο
καί τήν Πασχάλιο ἀκολουθία τά παιδιά τῆς παρέας “
ἡ ἀνθοδέσμη”, παρουσίασε ψαλμούς, τραγούδια καί
δύο παιδιά χόρεψαν παραδοσιακούς χορούς. Περά-
σαμε πολύ ὄμορφα καί πνευματικά.

“ Ἡ Κρήτη καί ἡ Κύπρος ἔχουν περίσσιες ὀμορφιές
καί μοιάζουν σάν νά εἶναι δίδυμες ἀδελφές.”

Τό πρωΐ, μέχρι νά φτάσουμε στήν Κύπρο, μᾶς ἔκανε
μιά ὡραία ὁμιλία ὁ Πανιερώτατος γιά τήν ἀνεκτικό-
τητα καί τήν ἀγάπη πρός ἀλλήλους. Φτάσαμε στήν
Κύπρο μας στίς 11 τό πρωΐ. Εὐχαριστοῦμε τόν Πα-
νιερώτατο γιά τούς κόπους καί τήν πνευματική του
προσφορά.

ΕΕΚΚ∆∆ΗΗΜΜΙΙ ΕΕ ΣΣ
Ἡ μακαριστή Γερόντισσα Θεοκτίστη, γεννήθηκε τό 1919 στόν Ἅγιο Ἀμβρόσιο Κερύνειας ἀπό γο-
νείς εὐσεβεῖς καί ἐνάρετους. Μετά τήν ἀποφοίτησή της ἀπό τό Παγκύπριο Γυμνάσιο Λευκωσίας,
ἀφιερώθηκε στόν Θεό ἐγκαταβιώσασα στόν Ἅγιο Ἀντώνιο Δερύνειας Ἀμμοχώστου. Ἀργότερα μαζί
μέ ὅλη τήν ἀδελφότητα μετέβη στήν Ἱερά Μονή Ἁγίου Γεωργίου τοῦ Ἀλαμάνου. Διακρίθηκε γιά τίς
ἀρετές καί τήν ἀγωνιστικότητά της. Στῦλος ἀκλόνητος στίς ἱερές ἀκολουθίες, στήν προσευχή,
ἐργασία, νηστεία καί τόσα ἄλλα πού δέν εἶναι δυνατό νά ἀναφέρουμε στίς λίγες αὐτές γραμμές. Ἐν
συνεχείᾳ μετέβη, κατόπιν εὐλογίας στήν Ἱερά Μονή Ζωοδόχου Πηγῆς Παναγίας τοῦ Γλωσσᾶ ὅπου
ὁ μακαριστός Μητροπολίτης Λεμεσοῦ Χρύσανθος διακρίνοντας τήν ἐνάρετη ζωή της ἀλλά καί
τήν ὁμόφωνη γνώμη τῶν ἀδελφῶν, τό 1977 τήν προχειρίζει Ἡγουμένη καί πνευματική μητέρα τῆς
μονῆς.  Μέ πολλούς κόπους καί προσπάθειες ἀγωνίστηκε γιά τήν ἀναστύλωση τῆς μονῆς καί
πράγματι τήν κατέστησε πνευματικό φάρο καί λιμάνι πνευματικῆς σωτηρίας. Κοιμήθηκε ἐν Κυρίῳ
τό Σάββατο 14 Ἰουνίου  καί ἡ ἐξόδιος ἀκολουθία της τελέστηκε τήν Κυριακή τῆς Πεντηκοστῆς στό
πανηγυρίζον Καθολικό τῆς Ἁγίας Τριάδος, τό ὁποῖο ἡ μακαριστή Γερόντισσα ἀνέγειρε στή μονή.
Τῆς ἐξοδίου ἀκολουθίας προέστη ὁ Πανιερώτατος Μητροπολίτης Τριμυθοῦντος κ. Βαρνάβας καί
ὁ Θεοφιλέστατος Χωρεπίσκοπος Ἀμαθοῦντος κ. Νικόλαος ὁ ὁποῖος ἐκφώνησε τόν ἐπικήδειο λόγο. 
Ὁ μακαριστός Οἰκονόμος Χαράλαμπος Κωμοδρόμος γεννήθηκε στίς 16/7/1934 στήν
κατεχόμενη Ἄχνα Ἀμμοχώστου. Ἔγγαμος ἱερεύς μέ πέντε παιδιά. Χειροτονήθηκε διά-
κονος στίς 23/7/1971 στόν ἱερό ναό Παναγίας Χρυσοσπηλιωτίσσης στό Κάτω Βαρώσι
καί στίς 22/10/1971 πρεσβύτερος στόν ἴδιο ναό ὅπου καί ὑπηρέτησε μέχρι τήν Τούρκικη
εἰσβολή. Διακόνησε μέ ζῆλο καί ἀφοσίωση στόν ἱερό ναό Ἁγίων Ἀνδρονίκου καί Ἀθα-
νασίας Ξυλοτύμπου, καθώς ἐπίσης στήν Ἱερά Ἀρχιεπισκοπή Αὐστραλίας καί σέ διάφο-
ρους ναούς τῆς Μητροπόλεώς μας καί τελευταίως στόν ἱερό ναό Ἁγίου Φωτίου στήν
Ἁγία Φύλα. Κοιμήθηκε αἰφνιδίως στίς 14 Ἰουνίου καί ἡ ἐξόδιος ἀκολουθία του τελέστηκε
τήν ἑπομένη στόν ἱερό ναό Παναγίας Χρυσαϊφυλιωτίσσης προϊσταμένου τοῦ Χωρεπι-
σκόπου Ἀμαθοῦντος κ. Νικολάου. 



παράκληση - �� -

πρωτεύουσας Ἀνταναναρίβο καί
εἶναι ἀφιερωμένος στήν Κοίμηση
τῆς Θεοτόκου. Ἡ Ἐπισκοπή κτι-
σμένη μέ κόπους, σ’ ἕνα κατα-
πράσινο λόφο, εἶναι ἡ ἀφετηρία
ἑνός δύσκολου ἔργου, ὅπου ἀπό
ἐκεῖ ἀρχίζει ἡ διακονία τῶν
ἀδελφῶν καί  ἡ ἔμπρακτη προ-
σφορά φιλανθρωπίας πού ἐξα-
πλώνεται σ’ ὅλη τή χώρα.
Ὁ Ἅγιος Μαδαγασκάρης μᾶς ξε-
νάγησε στόν χῶρο ὅπου στεγά-
ζονται ἡ Ἐκκλησιαστική Σχολή
διετοῦς φοιτήσεως γιά ὑποψήφι-
ους κληρικούς καί λαϊκούς κατη-
χητές, τό γηροκομεῖο τό ὁποῖο
βρίσκεται ὑπό κατασκευή, τό
κέντρο ὑγείας τό ὁποῖο παρέχει
δωρεάν φαρμακευτικό ὑλικό, τόν
ἱερό ναό ὅπου μποροῦν νά ἐξα-
σκηθοῦν οἱ ἐκπαιδευόμενοι μα-
θητές τῆς Σχολῆς καί τό Μουσεῖο
στό ὁποῖο φυλάσσονται τά προ-
σωπικά εἴδη τοῦ μακαριστοῦ
Μητροπολίτη Μαδαγασκάρης,
Νεκταρίου Κέλλη, ὁ ὁποῖος
ἔχασε τή ζωή του σέ ἀεροπορικό
δυστύχημα. 
Τή δεύτερη ἡμέρα τῆς Ἱεραπο-
στολῆς, ἡμέρα Σάββατο 10
Μαΐου, ἐπισκεφτήκαμε τό χωριό
Ἀμπουγκέλι. Ὁ Θεοφιλέστατος
χωρεπίσκοπος Ἀμαθοῦντος μαζί
μέ τόν ἐπίσκοπο Μαδαγασκάρης
τέλεσαν ἁγιασμό καί θυρανοίξια
τοῦ ναοῦ, οὕτως ὥστε τά μυστή-
ρια νά τελοῦνται στόν ναό καί
ὄχι ὑπαίθρια ὅπως συνηθίζετο
μέχρι τώρα. Μετά τήν ἀκολουθία
οἱ χωρικοί ἔστησαν μιά ὑπαίθρια
γιορτή πρός τιμή μας, ὅπου χό-

ρεψαν παραδοσιακούς χορούς
καί τραγούδησαν παραδοσιακά
τραγούδια τῆς χώρας τους.
Τήν τρίτη μέρα Κυριακή 11
Μαΐου,  ἀπό πολύ νωρίς ἑτοιμα-
στήκαμε γιά τή μεγάλη στιγμή
τῶν ἐγκαινίων τοῦ ἱεροῦ ναοῦ
Ἁγίου Ἰωάννη Ἐλεήμονα. Τό
χωριό Ἀμπατουλάμπι ἦταν πολύ
μακριά στήν περιοχή Φιαναρο-
τσόα, νότια τοῦ νησιοῦ. Μέ κα-
τάνυξη ἔγιναν τά ἐγκαίνια ἀπό
τόν Ἐπίσκοπο Ἀμαθοῦντος κ. Νι-
κόλαο συλλειτουργούντων τοῦ
Θεοφιλεστάτου Ἐπισκόπου Μα-
δαγασκάρης κ. Ἰγνατίου καί τοῦ
Πρωτοσύγκελλου τῆς Ἱερᾶς Μη-
τροπόλεώς μας Ἀρχιμ. Ἰσαάκ καί
ἀρκετῶν ἱερέων. Ἀφοῦ τέλειωσε
ἡ ἀκολουθία, οἱ χωρικοί μᾶς δε-
ξιώθηκαν μαζί μέ τούς προύχον-
τες τοῦ χωριοῦ καί
ἀποχωρήσαμε.
Ἡ ἑπόμενη ἡμέρα Δευτέρα 12
Μαΐου, ἦταν ἀφιερωμένη στή
διακονία τῶν ἀδελφῶν μας.
Πρωΐ πρωΐ φτάσαμε στήν Ἐπι-
σκοπή, ὅπου ἦταν μαζεμένα
πολλά παιδάκια. Κατέφθασαν
ἀπό πολύ νωρίς ἀπό τά γύρω
χωριά, διανύοντας πολλά χιλιό-
μετρα, γιά νά πάρουν τό καθημε-
ρινό πρωϊνό πού προσφέρει ἡ
Μητρόπολη σέ ὅλους. Ἀφοῦ ἔκα-
ναν τήν προσευχή τους μέ τόν
ἱερέα τῆς περιοχῆς, ὑπομονετικά
περίμεναν στή σειρά.
Τρίτη 13 Μαΐου. Ἡ μέρα ξεκίνησε
ἀπό πολύ νωρίς. Προορισμός τό
σπίτι τοῦ Προξένου σέ μιά ἀπο-
μακρυσμένη περιοχή, τή Σραβο-

αντρίνα, στή βόρεια Μαδαγα-
σκάρη. Ἡ διαδρομή ὅπως πάντα
πανέμορφη.
Τετάρτη 14 Μαΐου. Ἀφοῦ ἑτοιμά-
στηκε ἡ μεγάλη κολυμβήθρα ὁ
Θεοφιλέστατος Ἐπίσκοπος Νι-
κόλαος μαζί μέ τόν Ἱεροδιάκονο
Χρυσόστομο θά βάπτιζαν καί ὁ
Πανοσιολ. Ἀρχιμ. Ἰσαάκ θά τε-
λοῦσε τό μυστήριο τοῦ ἁγίου
χρίσματος. Οἱ ἱερεῖς μας μαζί μέ
τούς ἱερεῖς τοῦ χωριοῦ (αὐτόχ-
θονες) ἄρχισαν τήν τέλεση τοῦ
μεγάλου μυστηρίου τῆς βάπτι-
σης. Συνολικά βαπτίστηκαν 91
ἄτομα μεταξύ αὐτῶν καί ἡλικιω-
μένοι, βρέφη, ἔφηβοι, γονεῖς μέ
τά παιδιά τους, ζευγάρια πού θά
τελοῦσαν τόν γάμο τους ἀργό-
τερα. Μετά τή βάπτιση τά ζευγά-
ρια προχώρησαν στό μυστήριο
τοῦ γάμου. Τελέστηκε τό μυστή-
ριο τοῦ γάμου γιά ἕξι ζευγάρια.
Πέμπτη 15 Μαΐου. Νωρίς τό
πρωΐ ὁ Ἐπίσκοπος κ. Ἰγνάτιος
μαζί μέ τόν πατέρα Στέφανο,
ἱερέα τοῦ χωριοῦ Ἀμπουγκέλι,
ἦρθαν νά μᾶς συναντήσουν καί
νά μᾶς συνοδεύσουν στόν δρόμο
γιά τό ἀεροδρόμιο. 

Αὐτή ἡ ἱεραποστολή, ἡ ὁποία
ἔγινε πράξη μέ τήν εὐλογία τοῦ
Πανιερωτάτου Μητροπολίτη μας
κ. Ἀθανασίου, καί μέ τίς εὐχές καί
τή συνοδεία τοῦ Θεοφιλεστάτου
Χωρεπισκόπου μας κ. Νικολάου,
σ’ αὐτόν τόν ξένο τόπο, θά μείνει
γιά πάντα σφραγισμένη στίς
καρδιές μας.



Ὁ Πανιερώτατος Μητροπολίτης μας κ. Ἀθανάσιος:
“Ὅπου ἄν φανῇ ὁ ἐπίσκοπος, ἐκεῖ τό πλῆθος ἔστω·

ὥσπερ ὅπου ἄν ᾖ Χριστός Ἰησοῦς, ἐκεῖ ἡ Καθολική Ἐκκλησία”

ΑΑΠΠΟΟ  ΤΤΟΟ  ΗΗΜΜΕΕΡΡΟΟΛΛΟΟΓΓΙΙΟΟ  ΜΜΑΑΣΣ
Μαϊοσ - ιουνιοσ 2008

Πέμπτη 1/5- 5/5: Ὁ Πανιερώτατος Μητροπολίτης
μας βρισκόταν σέ προσκυνηματική ἐκδρομή, πού
διοργάνωσε ἡ Ἱερά Μητρόπολη Λεμεσοῦ στήν
Κρήτη.(περισσότερα βλέπε στίς σελ. 6-10).
Τρίτη 6/5: Μετεῖχε στίς ἐργασίες τῆς Ἱερᾶς Συνόδου
στήν Ἱερά Ἀρχιεπισκοπή Κύπρου. Στή συνέχεια με-
τέβη στήν ἱερά μονή Παναγίας Μαχαιρᾶ.
Τετάρτη 7/5: Μετέβη στήν Ἱερατική Σχολή «Ἀπό-
στολος Βαρνάβας» στή Λευκωσία σέ συνεδρία Συ-
νοδικῆς Ἐπιτροπῆς γιά θέματα πού ἀφοροῦν τήν ἐν
λόγω Σχολή. Τό ἀπόγευμα παρέστη σέ φιλανθρωπικό
τσάι σέ ξενοδοχεῖο τῆς πόλεώς μας. Ἀργά τό ἀπό-
γευμα μίλησε στήν καθιερωμένη ἀνά δεκαπενθήμερο
ὁμιλία του στήν αἴθουσα τοῦ Μητροπολιτικοῦ ναοῦ
μας. Τό βράδυ μετέβη στήν ἱερά μονή Τιμίου Προ-
δρόμου Μέσα Ποταμοῦ.
Πέμπτη 8/5: Συναντήθηκε μέ διάφορα πρόσωπα καί
ἐπιτροπές στα Γραφεῖα τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως. Τό
ἀπόγευμα συναντήθηκε μέ διάφορα πρόσωπα καί τό
βράδυ μίλησε στήν καθιερωμένη ἀνά δεκαπενθήμερο
ὁμιλία του πρός στούς νέους. 
Παρασκευή 9/5: Μετέβη στήν ἱερά μονή Ἁγίου Ἡρα-
κλειδίου. Τό μεσημέρι παρέστη σέ γεῦμα στήν Ἱερά
Ἀρχιεπισκοπή ἐπί τῇ ἑορτῇ τοῦ Θεοφιλεστάτου Χω-
ρεπισκόπου Καρπασίας κ. Χριστοφόρου. Τό ἀπό-
γευμα μέχρι ἀργά τό βράδυ συναντήθηκε μέ διάφορα
πρόσωπα καί ἐπιτροπές.
Σάββατο 10/5: Λειτούργησε καί κήρυξε τόν θεῖο
λόγο στόν Μητροπολιτικό ναό, ὅπου ἦταν προσκε-
κλημένοι οἱ τελειόφοιτοι μαθητές καί μαθήτριες τῶν
Λυκείων καί Ἰδιωτικῶν Σχολῶν τῆς πόλεως καί ἐπαρ-
χίας Λεμεσοῦ. Ὁ Μητροπολίτης μας τούς ἔδωσε τίς
πατρικές εὐχές του καί τούς εὐχήθηκε καλή ἐπιτυχία
στό νέο στάδιο τῆς ζωῆς τους πού ἀνοίγεται μπροστά
τους. Σέ ὅλους ἔδωσε ἀναμνηστικό δῶρο.  Στή συ-
νέχεια παρέστη καί χαιρέτισε  τήν ἡμερίδα τοῦ Κέν-
τρου Προστασίας καί Ἀπασχόλησης Παιδιῶν
“Ἀμάλθεια” στήν παρουσία τῆς ἐντίμου Ὑπουργοῦ
Ἐργασίας καί Κοινωνικῶν Ἀσφαλίσεων κ. Σωτηρού-
λας Χαραλάμπους,  μέ θέμα: «Ἡ συμφιλίωση τῆς
ἐπαγγελματικῆς καί οἰκογενειακῆς ζωῆς - Ἡ νέα πρό-
κληση». Τό μεσημέρι μετέβη στόν κατασκηνωτικό
μας χῶρο, ὅπου παρέθεσε γεῦμα στό Σύλλογο τῶν

πρεσβυτέρων πολιτῶν τῆς πόλεώς μας. Τό ἀπόγευμα
τέλεσε τόν ἁγιασμό τῶν  ἐγκαινίων στά καινούργια
γραφεῖα τοῦ Κοινοτικοῦ Συμβουλίου Συνοικισμοῦ
Κολοσσίου ἐπί τῇ παρουσίᾳ τοῦ ἔντιμου Ὑπουργοῦ
Ἐσωτερικῶν κ. Νεοκλῆ Συλικιώτη. Στή συνέχεια τέ-
λεσε ἁγιασμό σέ οἴκημα τῶν οἰκολόγων-περιβαλ-
λοντιστῶν.
Κυριακή 11/5: Λειτούργησε καί κήρυξε τόν θεῖο
λόγο στόν ἱερό ναό Παναγίας Γλυκιωτίσσης. Τό με-
σημέρι παρέστη σέ ξενοδοχεῖο στήν Ἁγία Νάπα ὅπου
ὁ Μητροπολίτης Κωνσταντίας κ. Βασίλειος παρέ-
θεσε γεῦμα μέ τήν εὐκαιρία τῶν ἑορτασμῶν τοῦ πο-
λιούχου Ἁγίου τῆς Μητροπόλεώς του, Ἁγίου
Ἐπιφανίου. Τό ἀπόγευμα παρέστη καί χαιρέτισε ἐκδή-
λωση τῶν κατηχητικῶν συνάξεων τῆς Ἁγίας Φύλας
στήν αἴθουσα τοῦ ἱεροῦ ναοῦ. Στή συνέχεια τέλεσε
τόν ἑσπερινό στόν ἱερό ναό Ἁγίου Ἐπιφανίου στήν
κοινότητα Ἀψιοῦ.
Δευτέρα 12/5: Λειτούργησε καί κήρυξε τόν θεῖο
λόγο στήν κοινότητα Λυμπιῶν. Στή συνέχεια μετέβη
στήν ἱερά μονή Ἁγίου Ἡρακλειδίου καί μετά στήν
ἱερά μονή Παναγίας Μαχαιρᾶ, ὅπου χαιρέτισε τόν
Θεοφιλέστατο Χωρεπίσκοπο Λήδρας κ. Ἐπιφάνιο μέ
τήν εὐκαιρία τῆς ὀνομαστικῆς του ἑορτῆς.
Τρίτη 13/5: Μετέβη στήν Ἱερατική Σχολή «Ἀπόστο-
λος Βαρνάβας» γιά διεκπεραίωση διαφόρων ἐργα-
σιῶν. Τό ἀπόγευμα συναντήθηκε μέ διάφορα
πρόσωπα καί ἐπιτροπές. Τό βράδυ μετέβη στήν ἱερά
μονή Τιμίου Προδρόμου Μέσα Ποταμοῦ.
Τετάρτη 14/5: Τό πρωί μετέβη στό νοσοκομεῖο στήν
κοινότητα Κυπερούντας. Στή συνέχεια συναντήθηκε
μέ διάφορα πρόσωπα. Τό ἀπόγευμα εἶχε συνάντηση
μέ διάφορες ἐπιτροπές. Τό βράδυ συναντήθηκε μέ
τόν Μητροπολίτη πρώην Νέας Ζηλανδίας κ. Ἰωσήφ. 
Πέμπτη 15/5: Δέχθηκε πιστούς στό μυστήριο τῆς
ἱερᾶς ἐξομολογήσεως.
Παρασκευή 16/5: Μετέβη στήν ἱερά μονή Ἁγίου
Ἡρακλειδίου. Τό ἀπόγευμα μετέβη στήν κοινότητα
Μοναγρίου, ὅπου εἶχε συνάντηση μέ τόν κοινοτάρχη.
Στή συνέχεια δέχθηκε πιστούς στό μυστήριο τῆς
ἱερᾶς ἐξομολογήσεως.
Σάββατο 17/5: Τό πρωΐ ἀναχώρησε μέ τόν Ἀρχιμαν-
δρίτη τῆς Μητροπόλεώς μας π. Τύχωνα, ἀπό τό

ἀεροδρόμιο Λάρνακας γιά Ἀθήνα, κατόπιν προ-
σκλήσεως τοῦ Ὀδοντιατρικοῦ Συλλόγου Ἀχαΐας
Πατρῶν. Τό ἀπόγευμα ἐπισκέφθηκε τόν Μητροπο-
λίτη Πατρῶν κ. Χρυσόστομο, ὅπου συζήτησαν διά-
φορα θέματα καί προσκάλεσε τόν Μητροπολίτη μας
νά παραμείνει στούς ἑορτασμούς τοῦ Ἁγίου Κων-
σταντίνου καί Ἑλένης. Ἐπίσης τοῦ παραχώρησε μέ
πολλή ἀγάπη καί φιλαδελφεία τήν εὐλογία νά λει-
τουργήσει καί νά μιλήσει, ἀλλά καί νά ἐπισκεφθεῖ τά
ἱερά προσκυνήματα τῆς ἱστορικῆς πόλης τῶν
Πατρῶν. Στή συνέχεια προσκύνησε στόν ἱερό ναό
Ἀποστόλου Ἀνδρέα στήν Πάτρα.
Κυριακή 18/5: Λειτούργησε στήν ἱερά μονή Πανα-
γίας Ὀμπλοῦ, ὅπου κατά τή διάρκεια τῆς παραμονῆς
του φιλοξενήθηκε στή μονή αὐτή . Ἔδωσε συνέν-
τευξη στήν ἐκκλησιαστική ἐφημερίδα “ Ἐκκλησιολό-
γος” καί τό ἀπόγευμα μίλησε σέ τηλεοπτική ἐκπομπή
τοῦ σταθμοῦ τῆς Μητροπόλεως Πατρῶν. Τό βράδυ
μίλησε στόν Ὀδοντιατρικό Σύλλογο Πατρῶν μέ
θέμα: «Ὁ λόγος τοῦ Σταυροῦ καί τῆς Ἀναστάσεως»
καί μετά συναντήθηκε μέ τήν Ἕνωση Κυπρίων Ν.
Ἀχαΐας.
Δευτέρα 19/5: Μετέβη στίς ἱερές μονές Παναγίας
Ἐλεούσης Πατρῶν, τοῦ Μεγάλου Σπηλαίου καί στή
μονή τῆς Ἁγίας Λαύρας καί στά ἱστορικά Καλάβρυτα.
Τό ἀπόγευμα μίλησε στήν  ἐνορία Ἁγίου Δημητρίου
Πατρῶν μέ θέμα: “ Ἡ πιό μεγάλη ἀρετή, ἡ διάκρισις”
καί στή συνέχεια μίλησε σέ σύναξη νέων στό πνευ-
ματικό κέντρο Ἁγίας Εἰρήνης Πατρῶν.
Τρίτη 20/5: Μετέβη στίς ἱερές μονές Κοιμήσεως τῆς
Θεοτόκου (μονή Γηροκομείου) καί Προφήτη Ἠλία.
Τό μεσημέρι παρακάθησε σέ γεῦμα, πού παρέθεσε ὁ
Μητροπολίτης Πατρῶν. Τό ἀπόγευμα χοροστάτησε
στόν ἑσπερινό στόν πανηγυρίζοντα ἱερό ναό Ἁγίου
Κωνσταντίνου Ἀρόης μετά τοῦ Σεβασμιωτάτου Μη-
τροπολίτου Πατρῶν κ. Χρυσοστόμου. 
Τετάρτη 21/5: Λειτούργησε στόν πανηγυρίζοντα
ἱερό ναό Ἁγίων Κωνσταντίνου καί Ἑλένης Ἁγυιᾶς
Πατρῶν μαζί μέ τόν Σεβασμιώτατο Μητροπολίτη
Πατρῶν. Στή συνέχεια μετέβη σέ διάφορες μονές καί
προσκυνήματα. Τό ἀπόγευμα μετέβη, κατόπιν προ-

σκλήσεως, στήν Ἱερά Μητρόπολη Μαντινείας καί
Κυνουρίας, γιά νά συμμετάσχει στήν πανήγυρι τῶν
πολιούχων τῆς Μητρόπολης, Ἁγίων Δημητρίου  καί
Παύλου τῶν Νεομαρτύρων. Χοροστάτησε καί κήρυξε
τόν θεῖο λόγο κατά τόν πανηγυρίζοντα ἑσπερινό,
συγχοροστατούντων τῶν  Σεβασμιωτάτων Μητρο-
πολιτῶν  Ἡλιουπόλεως κ. Θεόκλητο, Θεουπόλεως κ.
Παντελεήμονα,  Πατρῶν κ. Χρυσόστομο, Αἰτωλίας

καί Ἀκαρνανίας κ. Κοσμᾶ, Μεσσηνίας κ. Χρυσό-
στομο καί Μαντινείας κ. Ἀλέξανδρο.
Πέμπτη 22/5: Συλλειτούργησε μέ τούς ὡς ἄνω ἁγί-
ους Ἀρχιερεῖς στόν πιό πάνω ἱερό ναό. Ἀκολούθως ὁ
Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Μαντινείας κ. Ἀλέ-
ξανδρος ξενάγησε τούς Ἀρχιερεῖς καί τούς ἐπισήμους
στή Μητρόπολή του καί στά ἀξιόλογα καί πρωτό-
τυπα ἔργα πού ἀνεγείρει σ’ αὐτή. Τό μεσημέρι παρα-
κάθησε σέ τιμητικό γεῦμα μετά τοῦ Μακαριωτάτου
Ἀρχιεπισκόπου Ἀθηνῶν καί πάσης Ἑλλάδος κ.κ.
Ἱερωνύμου. Τό ἀπόγευμα πραγματοποιήθηκε ἑσπερι-
νός καί λιτάνευση τῶν ἱερῶν λειψάνων τῶν ἁγίων
Νεομαρτύρων, προεξάρχοντος τοῦ Μακαριωτάτου
Ἀρχιεπισκόπου Ἀθηνῶν καί πάσης Ἑλλάδος κ.κ.
Ἱερωνύμου καί τῶν ὡς ἄνω Ἀρχιερέων καί τοῦ Σεβα-
σμιωτάτου Μητροπολίτου Γόρτυνος κ. Ἱερεμία. Ὁ
Μητροπολίτης μας εἶχε τή χαρά νά συναντηθεῖ καί
νά μιλήσει μέ τόν Μακαριώτατο Ἀρχιεπίσκοπο
Ἀθηνῶν ἀλλά καί μέ τούς ἄλλους Ἀρχιερεῖς. 
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Παρασκευή 23/5: Μετέβη στην Ἀθἠνα ὅπου ἔδωσε
ραδιοφωνική συνέντευξη στόν Ραδιοφωνικό Σταθμό
τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος. Τό ἀπόγευμα ἐπισκέ-
φθηκε τό ἱερό Ἡσυχαστήριο “Μεταμόρφωση τοῦ
Σωτῆρος” στό Μήλεσι,  ὅπου ἔδωσε συνέντευξη σχε-
τικά μέ τή ζωή καί τό ἔργο τῶν μακαριστῶν γερόν-
των Παϊσίου καί Πορφυρίου ὅπως τούς ἔζησε
προσωπικά ὁ ἴδιος.
Σάββατο 24/5: Ἐπισκέφθηκε στήν Ἀθήνα  μέ τόν
Μητροπολίτη πρώην Νέας Ζηλανδίας κ. Ἰωσήφ τήν
ἐτήσια ἔκθεση ἐκκλησιαστικῶν εἰδῶν “ Ὀρθοδοξία”
καί τό μεσημέρι παρακάθησε σέ γεῦμα πού τοῦ πα-
ρέθεσε ὁ  Μητροπολίτης πρώην Νέας Ζηλανδίας κ.
Ἰωσήφ. Τό βράδυ ἐπέστρεψε στήν Κύπρο. 
Κυριακή 25/5: Λειτούργησε καί κήρυξε τόν θεῖο
λόγο στόν Μητροπολιτικό μας ναό καί τέλεσε τό κα-
θιερωμένο μνημόσυνο τοῦ Κωνσταντίνου Παλαι-
ολόγου. Τό μεσημέρι μέχρι καί ἀργά τό ἀπόγευμα
παρέστη στό Πανηγύρι τῆς χαρᾶς πού διοργάνωσε ἡ
Ἱερά Μητρόπολη Λεμεσοῦ στόν Δημόσιο Κῆπο Λε-
μεσοῦ. Σέ αὐτό συμμετεῖχαν παιδιά τῶν  Κατηχη-
τικῶν μας Συνάξεων, οἱ Ὀρθόδοξοι Σύνδεσμοι
Γυναικῶν, ἡ  Φιλόπτωχος Ἀδελφότητα τῆς Μητρο-
πόλεώς μας καί ἄλλοι.
Δευτέρα 26/5: Τό πρωί δέχθηκε διάφορα πρόσωπα
καί ἐπιτροπές στά Γραφεῖα τῆς Μητροπόλεως.  Στή
συνέχεια μετέβη στήν ἱερά μονή Συμβούλου Χριστοῦ
καί μετά στήν ἱερά μονή Τιμίου Προδρόμου Μέσα
Ποταμοῦ. Τό βράδυ μετέβη στήν ἱερά μονή Παναγίας
Μαχαιρᾶ.
Τρίτη 27/5: Δέχθηκε διάφορα πρόσωπα καί ἐπιτρο-
πές στά Γραφεῖα τῆς Μητροπόλεως. Τό ἀπόγευμα
δέχθηκε πιστούς στό μυστήριο τῆς ἱερᾶς ἐξομολο-
γήσεως. Τό βράδυ παρέστη καί χαιρέτισε τό φιλαν-
θρωπικό δεῖπνο πού διοργάνωσε ἡ Φιλόπτωχος
Ἀδελφότητα τῆς Μητροπόλεώς μας σέ κέντρο τῆς
πόλεώς μας. Στήν ἐκδήλωση μίλησε ὁ Πανοσιολο-
γιώτατος Ἀρχιμανδρίτης Ἀντώνιος Στυλιανάκης ἐκ
Θεσσαλονίκης, ψυχίατρος, περί τοῦ Ἁγίου Φωτός τῆς
Ἀναστάσεως τοῦ Παναγίου Τάφου.
Τετάρτη 28/5: Λειτούργησε στήν ἱερά μονή Ἁγίου
Ἡρακλειδίου. Τό ἀπόγευμα παρέστη καί χαιρέτισε
στό φιλανθρωπικό τσάι πού διοργάνωσε ἡ ἐνορία
Ἁγίου Γεωργίου Φραγκούδη σέ ξενοδοχεῖο τῆς πόλης
μας. Τό βράδυ μίλησε στόν ἱερό ναό Ἀπ. Ἀνδρέα καί
Ἁγίας Φωτεινῆς στόν Συνοικισμό Κολοσσίου στά
μέλη τῶν Συνδέσμων Γονέων τοῦ Δημοτικοῦ καί τοῦ
Νηπιαγωγείου μέ θέμα: «Οἱ γονεῖς ὡς πρότυπα τῶν
παιδιῶν». 
Πέμπτη 29/5: Προήδρευσε Ἱερατικῆς Συνάξεως στήν
αἴθουσα ἐκδηλώσεων τοῦ Μητροπολιτικοῦ μας ναοῦ.
Στή συνέχεια συναντήθηκε μέ διάφορα πρόσωπα καί
ἀργότερα δέχθηκε διάφορα πρόσωπα στό μυστήριο
τῆς ἱερᾶς ἐξομολογήσεως. 

Παρασκευή 30/5: Συναντήθηκε μέ διάφορα πρό-
σωπα καί ἐπιτροπές στά Γραφεῖα τῆς Μητροπόλεως.
Τό ἀπόγευμα ἀναχώρησε ἀπό τό ἀεροδρόμιο Λάρνα-
κας γιά Θεσσαλονίκη. Τό βράδυ μετέβη στήν Ἱερά
Μητρόπολη Βεροίας, στήν ἱερά μονή Παναγίας
Δοβρᾶς.
Σάββατο 31/5: Παρέστη καί μίλησε μέ θέμα: «Ἡ
ἱερωσύνη κατά τόν Γέροντα Σωφρόνιο Σαχάρωφ» σέ
ἡμερίδα γιά τόν μακάριο Γέροντα Σωφρόνιο τοῦ
Ἔσσεξ, πού ὀργάνωσε ἡ Ἱερά Μητρόπολη Βεροίας μέ
τήν εὐκαιρία τῶν ΙΔ΄ Παυλείων. Τό μεσημέρι γευμά-
τισε μέ τούς Σεβασμιωτάτους Μητροπολίτες Βεροίας
κ. Παντελεήμονα, Μιλήτου Ἀπόστολο, Ἱερισσοῦ Νι-
κόδημο, Ναυπάκτου Ἱερόθεο καί Γορτύνης Μακάριο.
Τό ἀπόγευμα τέλεσε τρισάγιο στόν τάφο τῆς γερόν-
τισσας Φεβρωνίας, στήν ἱερά μονή Κοιμήσεως τῆς
Θεοτόκου στό Πανόραμα. Τό βράδυ ἐπέστρεψε στήν
Κύπρο. 

Κυριακή 1/6: Λειτούργησε καί κήρυξε τόν θεῖο λόγο
στόν ἱερό ναό Ἁγίου Γεωργίου στήν κοινότητα
Ὕψωνα, ὅπου χειροτόνησε σέ διάκονο τόν κ. Σταῦρο
Κάσινο. Τό μεσημέρι παρέστη στό γεῦμα πού ἔδωσε
ὁ νεοχειροτονηθείς διάκονος σέ ξενοδοχεῖο τῆς
πόλης μας. Τό ἀπόγευμα μετέβη στήν ἱερά μονή Τι-
μίου Προδρόμου Μέσα Ποταμοῦ καί στή συνέχεια
στήν ἱερά μονή Παναγίας Μαχαιρᾶ. 
Δευτέρα 2/6: Μετέβη στήν ἱερά μονή Ἁγίου Ἡρα-
κλειδίου. Τό ἀπόγευμα εἶχε συνάντηση μέ ἄλλα Συ-
νοδικά μέλη στό Μετόχιο Κύκκου γιά θέματα πού
ἀφοροῦν τήν Ἱερατική Σχολή « Ἀπόστολος Βαρνά-
βας». Τό βράδυ παρέστη καί χαιρέτισε ἐκδήλωση πού
ὀργάνωσε ἡ Ἱερά Μητρόπολη Λεμεσοῦ στό Παττί-
χειο Δημοτικό Θέατρο Λεμεσοῦ γιά τήν ἐπέτειο τῆς
Ἅλωσης τῆς Κωνσταντινούπολης. Στήν ἐκδήλωση
μίλησε ὁ πανοσιολ. Ἀρχιμανδρίτης τῆς Μητροπό-
λεώς μας π. Τύχων καί παρουσιάστηκαν παραδο-
σιακά τραγούδια καί χοροί ἀπό τήν
Κωνσταντινούπολη καί τή Μικρά Ἀσία. Στήν ἐκδή-
λωση συμμετεῖχαν ἡ βυζαντινή χορωδία τῆς Μητρο-
πόλεώς μας «Ρωμανός ὁ Μελωδός», ἡ χορωδία τῆς
Κοινότητας Νέων, ἡ Ὀρχήστρα Παραδοσιακῶν
Ὀργάνων καί τό ἐργαστήρι Παραδοσιακῶν χορῶν
“Ἀλεξάνδρα”. 
Τρίτη 3/6: Δέχθηκε διάφορα πρόσωπα στό μυστήριο
τῆς ἱερᾶς ἐξομολογήσεως. Τό ἀπόγευμα δέχθηκε διά-
φορα πρόσωπα καί ἐπιτροπές. Τό βράδυ παρέστη καί
χαιρέτισε φιλανθρωπική συνεστίαση σέ κέντρο τῆς
πόλης μας, πού ὀργάνωσε ἡ ἐπιτροπή τοῦ  Σωματείου
“Ταμεῖο Ἀγάπης”, ὅπου πρόεδρος εἶναι ὁ πανοσιολ.
Ἀρχιμανδρίτης π.Νικόλαος Σιδερᾶς. 
Τετάρτη 4/6: Μετέβη στήν ἱερά μονή Παναγίας Ἀμι-
ροῦς καί στή συνέχεια στήν ἱερά μονή Παναγίας τοῦ
Γλωσσᾶ. Τό βράδυ μίλησε στήν καθιερωμένη ὁμιλία

του.
Πέμπτη 5/6: Λειτούργησε στήν ἱερά μονή Παναγίας
Τρικουκιᾶς. Τό ἀπόγευμα συναντήθηκε μέ διάφορα
πρόσωπα καί ἐπιτροπές. Στή συνέχεια μίλησε στήν
καθιερωμένη ὁμιλία του πρός τούς νέους. 
Παρασκευή 6/6: Συναντήθηκε μέ διάφορα πρόσωπα
καί ἐπιτροπές. Τό ἀπόγευμα μέχρι ἀργά τό βράδυ
δέχθηκε πιστούς στό μυστήριο τῆς ἱερᾶς ἐξομολο-
γήσεως. 
Σάββατο 7/6: Παρέστη στά ἐγκαίνια πού τέλεσε ὁ
Μακαριώτατος Ἀρχιεπίσκοπος Κύπρου κ.κ. Χρυσό-
στομος στά νέα Γραφεῖα τῆς Ἐπισκοπῆς Καρπασίας
πού βρίσκονται στήν ὁδό Νίκου Παττίχη στή Λε-
μεσό. Τό μεσημέρι παρέθεσε τιμητικό γεῦμα στή Μη-
τρόπολή μας στόν Μακαριώτατο Ἀρχιεπίσκοπο
Κύπρου κ.κ. Χρυσόστομο, καί στούς Θεοφιλεστά-
τους Χωρεπισκόπους Καρπασίας κ. Χριστοφόρο, Νε-
απόλεως κ. Πορφύριο καί Ἀμαθοῦντος κ. Νικόλαο.
Τό ἀπόγευμα παρέστη καί μίλησε σέ ξενοδοχεῖο τῆς
πόλης μας μέ θέμα: «Εὖ ἀγωνίζεσθαι, οἱ νέοι λένε ὄχι
στά ναρκωτικά». Στή συνέχεια τέλεσε τά θυρανοίξια
τοῦ ἱεροῦ ναοῦ Ἁγίου Νεοφύτου στόν Συνοικισμό
Μακαρίου Γ΄. 
Κυριακή 8/6: Λειτούργησε καί κήρυξε στόν ἱερό ναό
Ἁγίου Νεκταρίου Λεμεσοῦ. Στή συνέχεια τέλεσε τά
ἐγκαίνια τοῦ Πνευματικοῦ Κέντρου τῆς ἐνορίας στήν
παρουσία τοῦ ἐξοχωτάτου Προέδρου τῆς Κυπριακῆς
Δημοκρατίας κ. Δημήτρη Χριστόφια. Τό βράδυ πα-
ρακάθησε σέ δεῖπνο τοῦ ἱεροῦ ναοῦ Ἁγίου Ἀρσενίου
Λεμεσοῦ πρός τιμή τῆς γερόντισσας Νικολάϊα ἐκ
Ρωσσίας.
Δευτέρα 9/6: Μετεῖχε στίς ἐργασίες τῆς Ἱερᾶς Συνό-
δου στήν Ἱερά Ἀρχιεπισκοπή Κύπρου.
Τρίτη 10/6: Δέχθηκε διάφορα πρόσωπα.
Τετάρτη 11/6: Ἔλαβε μέρος στό Συνοδικό Ἀρχιερα-
τικό Συλλείτουργο προεξάρχοντος τοῦ Μακαριωτά-
του Ἀρχιεπισκόπου Κύπρου κ.κ. Χρυσοστόμου στόν
πανηγυρίζοντα ἱερό ναό Ἀποστόλου Βαρνάβα, ἐπί τῇ
ἑορτῇ τοῦ Ἱδρυτοῦ καί Προστάτου τῆς Ἁγιωτάτης
Ἐκκλησίας τῆς Κύπρου, Ἀποστόλου Βαρνάβα. Τό
ἀπόγευμα δέχθηκε διάφορα πρόσωπα καί ἐπιτροπές. 
Πέμπτη 12/6: Συναντήθηκε μέ διάφορα πρόσωπα
καί ἐπιτροπές καθόλη τή διάρκεια τῆς ἡμέρας.
Παρασκευή 13/6 - 17/6: Τό πρωί ἀναχώρησε για
Θεσσαλονίκη ἀπό τό ἀεροδρόμιο τῆς Λάρνακας μέ
συνοδεία ἀπό πατέρες τῆς ἱερᾶς μονῆς Παναγίας
Μαχαιρᾶ καί Τιμίου Προδρόμου Μέσα Ποταμοῦ.
Ἀργά τό ἀπόγευμα εἰσῆλθε στό Ἅγιο Ὄρος. Κατά τήν
ἐκεῖ παραμονή του χειροτόνησε σέ πρεσβύτερο, τήν
Κυριακή τῆς Πεντηκοστῆς στήν ἱερά μονή Βατοπαι-
δίου, τόν ἱεροδιάκονο τῆς μονῆς π. Πορφύριο Βατο-
παιδινό. Ἐπισκέφθηκε τήν Ἱερά Ἐπιστασία, τίς ἱερές
μονές Μεγίστης Λαύρας, Σίμωνος Πέτρας, Διονυ-
σίου, Ἁγίου Παύλου, Γρηγορίου, Δοχειαρίου καθώς

καί ἄλλα προσκηνύματα τοῦ Ἁγίου Ὄρους.
Τετάρτη 18/6: Ἐπισκέφθηκε τίς ἱερές μονές Ἁγίου
Ἀρσενίου Χαλκιδικῆς, Ἁγίου Ἰωάννου τοῦ Προδρό-
μου στή Μεταμόρφωση Χαλκιδικῆς καί Ἁγίου Ἰωάν-
νου τοῦ Θεολόγου στή Σουρωτή. Ἀργά τό βράδυ
ἐπέστρεψε στήν Κύπρο ἀπό τό Ἅγιο Ὄρος.
Πέμπτη 19/6: Τό πρωί συναντήθηκε μέ διάφορα πρό-
σωπα σέ κοινότητες τῆς Μητροπολιτικῆς μας περι-
φέρειας. Τό ἀπόγευμα παρέστη στήν τελετή λήξης
τῆς σχολικῆς χρονιᾶς τῆς Ἱερατικῆς Σχολῆς «Ἀπό-
στολος Βαρνάβας». Τό βράδυ μίλησε στήν καθιερω-
μένη ὁμιλία του πρός τούς νέους. 
Παρασκευή 20/6: Δέχθηκε διάφορα πρόσωπα.  Ἀργά
τό ἀπόγευμα τέλεσε τά ἐγκαίνια τοῦ ἱεροῦ ναοῦ
Ἁγίου Κωνσταντίνου καί Ἑλένης στήν κοινότητα
Ἁγίου Κωνσταντίνου. 
Σάββατο 21/6: Δέχθηκε πιστούς στό μυστήριο τῆς
ἱερᾶς ἐξομολογήσεως.
Κυριακή 22/6: Λειτούργησε καί κήρυξε τόν θεῖο
λόγο στήν ἱερά μονή Ἀρχαγγέλου στήν κοινότητα
Μοναγρίου, ὅπου χειροθέτησε σέ Ἀρχιμανδρίτη καί
πνευματικό τόν ἱερομόναχο Γεννάδιο, ὅπου πλέον ἡ
ἱστορική καί ἀρχαία αὐτή μονή θά λειτουργεῖται καί
θά καταστεῖ ἀκόμα ἕνας φωτεινός φάρος γιά ἀνά-
παυση τῶν πιστῶν. Στή συνέχεια μετέβη στήν ἱερά
μονή Τιμίου Προδρόμου Μέσα Ποταμοῦ καί ἀκο-
λούθως στήν ἱερά μονή Παναγίας Μαχαιρᾶ. 
Δευτέρα 23/6: Συναντήθηκε μέ διάφορα πρόσωπα
καί ἐπιτροπές. 
Τρίτη 24/6: Ἐπισκέφθηκε τόν κατασκηνωτικό χῶρο
τῆς Μητροπόλεώς μας ὅπου ἤδη ἄρχισαν οἱ θερινές
κατασκηνωτικές περίοδοι. Στή συνέχεια μετέβη στήν
ἱερά μονή Τιμίου Προδρόμου Μέσα Ποταμοῦ.
Τετάρτη 25/6: Παρέμεινε στόν κατασκηνωτικό χῶρο
τῆς Μητροπόλεώς μας. Τό ἀπόγευμα τέλεσε τά
ἐγκαίνια τοῦ Συμβουλευτικοῦ Σταθμοῦ Ἁγίας Σκέπης
εἰς Λευκοθέα Λεμεσοῦ, ὁ ὁποῖος ἔχει σκοπό τήν πρό-
ληψη καί καταπολέμηση τοῦ προβλήματος τῶν ναρ-
κωτικῶν καί τήν ψυχοκοινωνική στήριξη τῶν
οἰκογενειῶν τῶν ἀτόμων μέ πρόβλημα χρήσης ἐξαρ-
τησιογόνων οὐσιῶν, παρέχοντας κατάλληλη ἐνημέ-
ρωση καί συμβουλές.
Πέμπτη 26/6: Δέχθηκε διάφορα πρόσωπα. Τό βράδυ
μίλησε σέ σύναξη νέων στήν ἐνορία Ἀπ. Πέτρου καί
Παύλου.
Παρασκευή 27/6 - 30/6: Κατόπιν προσκλήσεως τοῦ
Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Μυτιλήνης κ. Ἰακώ-
βου καί τοῦ Συνδέσμου Θεολόγων Λέσβου, μετέβη
στή Μυτιλήνη μέ τόν Ἀρχιμανδρίτη τῆς Μητροπό-
λεώς μας π. Φιλόθεο, ὅπου μίλησε σέ Ἡμερίδα τοῦ
Συνδέσμου καθώς ἐπίσης καί σέ Ἱερατική Σύναξη τῆς
Μητροπόλεως. Τήν Κυριακή 29  Ἰουνίου συμμετεῖχε
στίς πάνδημες λατρευτικές ἐκδηλώσεις, ὅπου ἑορτά-
ζεται λαμπρῶς ἡ σύναξις τῶν ἐν Λέσβῳ Ἁγίων.
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Ὁ Θεοφιλέστατος Χωρεπίσκοπος Ἀμαθοῦντος κ.
Νικόλαος λειτούργησε, χοροστάτησε καί κήρυξε
τόν θεῖο λόγο ὡς ἀκολούθως:
Τήν Παρασκευή τῆς Διακαινισίμου 2/5 τέλεσε τή
Θεία Λειτουργία στόν ἱερό ναό Παναγίας Ζωοπηγῆς
στήν κοινότητα Ζωοπηγῆς. Τό ἀπόγευμα στόν ἑσπε-
ρινό στό πανηγυρίζον παρεκκλήσιο Ἁγίας Μαύρας
στό Κοιλάνι. Στίς 4/5 λειτούργησε στόν ἱερό ναό Πα-
ναγίας Σαϊτιώτισσας στόν Μονιάτη. Στίς 18/5 λει-
τούργησε στόν ἱερό ναό Ἁγίου Μηνᾶ στόν Ἅγιο
Ἀθανάσιο. Στίς 20/5 τό ἀπόγευμα χοροστάτησε στόν
ἑσπερινό στόν ἱερό ναό Ἁγίων Κωνσταντίνου καί
Ἑλένης στό Καντοῦ καί τήν ἑπομένη 21/5 λειτούρ-
γησε καί κήρυξε τόν θεῖο λόγο στόν ναό τῆς πανη-
γυρίζουσας κοινότητας Ἁγίου Κωνσταντίνου. Στίς
25/5 λειτούργησε στόν ἱερό ναό Ἁγίων Ἀποστόλων
στήν Ἀσγάτα καί τέλεσε ἐθνικά μνημόσυνα. Στίς
30/5 τό βράδυ λειτούργησε σέ ἀγρυπνία στόν ἱερό
ναό Ἁγίου Ἀρσενίου Καππαδόκου Λεμεσοῦ. Τήν 1/6
λειτούργησε καί κήρυξε στόν ἱερό ναό Ἁγίου Στυ-
λιανοῦ Λινόπετρας. Στίς 4/6 χοροστάτησε στόν ἑσπε-
ρινό τῆς Ἀναλήψεως στό παρεκκλήσιο Φιλανθρώπου
Χριστοῦ στό Ζακάκι καί τό βράδυ τέλεσε τή Θεία
Λειτουργία σέ ἀγρυπνία στόν ἱερό ναό Ἁγίας Ἄννης
στόν Ἅγιο Τύχωνα. Στίς 7/6 χοροστάτησε στόν ἑσπε-
ρινό στόν ἱερό ναό Ἁγίου Θεοδώρου Ἀγροῦ. Στίς 8/6
λειτούργησε στόν ἱερό ναό Ἀρχαγγέλου στό Πελέν-
δρι. Στίς 10/6 λειτούργησε στόν ἱερό ναό Ἀπ. Βαρ-
νάβα Συνοικ. Ἁγ. Ἰωάννου, μέ τήν εὐκαιρία τῆς
ἐπετείου τῆς χειροτονίας του σέ ἐπίσκοπο. Τό ἀπό-
γευμα χοροστάτησε στόν πανηγυρίζοντα ὡς ἄνω ναό
κατά τήν ἀκολουθία τοῦ ἑσπερινοῦ. Στίς 11/6 μετεῖχε
στό Συνοδικό Συλλείτουργο μέ τήν εὐκαιρία τῆς
ἑορτῆς τοῦ Ἱδρυτῆ τῆς Ἐκκλησίας μας Ἀπ. Βαρνάβα
στόν  ὁμώνυμο ἱερό ναό στή Δασούπολη. Στίς 15/6
Κυριακή τῆς Πεντηκοστῆς λειτούργησε στόν ἱερό
ναό Παναγίας Χρυσαϊφυλιωτίσσης. Στίς 16/6 τοῦ
Ἁγίου Πνεύματος λειτούργησε στόν ἱερό ναό Ἁγίας
Τριάδος Λεμεσοῦ. Στίς 20/6 λειτούργησε σέ ἀγρυπνία
μέ τήν εὐκαιρία τῆς ἑορτῆς τοῦ Ἁγίου Τύχωνος Ἐπι-
σκόπου Ἀμαθοῦντος (ἐκ μεταθέσεως ἀπό 16/6) στά
ἐρείπια τῆς Βασιλικῆς τοῦ Ἁγίου, στόν Ἅγιο Τύχωνα
Λεμεσοῦ. Στίς 22/6 λειτούργησε καί κήρυξε στόν ἱερό
ναό Ἀπ. Λουκᾶ στό Συνοικ. Ἁγίου Ἀθανασίου. Στίς

23/6 τό βράδυ λειτούργησε σέ ἀγρυπνία στήν πα-
νηγυρίζουσα ἱερά μονή Τιμίου Προδρόμου Μέσα
Ποταμοῦ. Στίς 28/6 χοροστάστησε στόν ἑσπερινό
στόν ἱερό ναό Ἁγίων Ἀποστόλων στήν Ἀσγάτα

καί τήν ἑπομένη 29/6 λειτούργησε στόν πανηγυρί-
ζοντα ἱερό ναό Ἀπ. Πέτρου καί Παύλου Λεμεσοῦ.
Στίς 30/6 τό ἀπόγευμα χοροστάτησε στό πανηγυρί-
ζον παρεκκλήσιο τῶν Ἁγίων Ἀναργύρων στό Μέλα-
θρο Ἀγωνιστῶν ΕΟΚΑ στήν Παλώδια.

Στίς 6/5 μετεῖχε στίς ἐργασίες τῆς Ἱερᾶς Συνόδου τῆς
Ἐκκλησιας τῆς Κύπρου.  Ἀπό τίς 7/5 μέχρι 16/6 ἀπου-
σίαζε σέ ἱεραποστολή στή Μαδαγασκάρη (βλ. περισ-
σότερα στίς σελ. 11-13). Στίς 19/6 παρέστη σέ
συνεστίαση, τά ἔσοδα τῆς ὁποίας θά χρησιμοποι-
ηθοῦν γιά τήν ἀνέγερση ναοῦ πρός τιμή τοῦ Ἁγίου
Εὐσταθίου. Στίς 20/5 τό ἀπόγευμα μίλησε στόν ἱερό
ναό Τιμίου Σταυροῦ Ἀκρωτηρίου. Στίς 22/5 συμμε-
τεῖχε συνεδρίας τοῦ Περιβαλλοντικοῦ Κέντρου τῆς
Μητροπόλεως.  Στίς 25/5 τό ἀπόγευμα παρέστη στό
πανηγύρι τῆς χαρᾶς τῶν Κατηχητικῶν μας Συνάξεων
πού ὀργάνωσε ἡ Μητρόπολή μας στόν Δημόσιο
Κῆπο Λεμεσοῦ. Στίς 27/5 παρέστη στή φιλανθρωπική
συνεστίαση σέ κέντρο τῆς πόλεώς μας πού διοργά-
νωσε ἡ Φιλόπτωχος Ἀδελφότης τῆς Ἱερᾶς Μητρο-
πόλεως Λεμεσοῦ. Στίς 28/5 μίλησε στήν καθιερωμένη
ὁμιλία του στόν ἱερό ναό Ἁγίας Ἄννας στόν Ἅγιο Τύ-
χωνα. Στίς 29/5 παρέστη στό Ἱερατικό Συνέδριο τῆς
Μητροπόλεώς μας. Τό ἀπόγευμα παρέστη καί χαιρέ-
τισε ἐκδήλωση πού ὀργάνωσαν οἱ Κατηχητικές Συ-
νάξεις Τραχωνίου. Τό βράδυ παρέστη καί χαιρέτισε
φιλανθρωπική συνεστίαση πού ὀργάνωσε ἡ ἐνορία
Ἁγίου Νικολάου. Τήν 1/6 παρέστη καί χαιρέτισε
ἐκδήλωση τῶν Κατηχητικῶν Συνάξεων Λινόπετρας.
Τό βράδυ παρέστη σέ ἐκδήλωση πρός τιμή τοῦ Στέ-
λιου Πισῆ. Στίς 2/6 παρέστη στήν ἐκδήλωση πού
διοργάνωσε ἡ Μητρόπολή μας στό Παττίχειο Δημο-
τικό Θέατρο γιά τήν ἐπέτειο τῆς ἁλώσεως τῆς Κων-
σταντινούπολης.  Στίς 3/6 ἐπισκέφθηκε τό Β΄
Δημοτικό Σχολεῖο. Στίς 7/6 παρευρέθη στά ἐγκαίνια
τῶν Γραφείων τῆς Ἀρχιεπισκοπῆς καί τῆς Ἐπισκοπῆς
Καρπασίας στή Λεμεσό καί τό μεσημέρι παρακάθησε
σέ γεῦμα μαζί μέ τόν Ἀρχιεπίσκοπο Κύπρου κ.κ. Χρυ-
σόστομο στήν Ἱερά Μητρόπολη Λεμεσοῦ. Στίς 9/6
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μετεῖχε στίς ἐργασίες τῆς Ἱερᾶς Συνόδου. Τό
ἀπόγευμα ὑποδέχθηκε μέρος τῶν λειψάνων
τοῦ Ἁγίου Λουκᾶ Ἀρχιεπισκόπου Κριμαίας
στήν κοινότητα Ἐρήμης. Στίς 12/6 παρέστη
καί χαιρέτισε συνεστίαση πού ὀργάνωσε ὁ
ἱερός ναός Ἀπ. Βαρνάβα στό προαύλιο τοῦ
ναοῦ. Στίς 13/6 προήδρευσε προκατασκη-
νωτικῆς σύναξης τῶν ὁμαδαρχισσῶν στή
Μητρόπολη Λεμεσοῦ. Στίς 17/6 προ-
ήδρευσε προκατασκηνωτικῆς σύναξης τῶν
ὁμαδαρχῶν καί κατασκηνωτῶν στήν
αἴθουσα ἐκδηλώσεων τῆς Μητρόπολης. Τό
βράδυ παρέστη σέ φιλανθρωπική συνε-
στίαση, πού ὀργάνωσε ὁ ἱερός ναός Ἀπ.
Ἀνδρέα καί Ἁγίας Φωτεινῆς Συνοικ. Κο-
λοσσίου. Στίς 18/6 μίλησε στό Π.Α.Ο.Κ.
Κυθραίας μέ θέμα: “Οἱ καρποί τοῦ Ἁγίου
Πνεύματος”. Στίς 19/6 παρέστη στήν ἑορτή
λήξης τῆς σχολικῆς χρονιᾶς τῆς Ἱερατικῆς
Σχολῆς “Ἀπ. Βαρνάβας”.  Στίς 20/6 συμμε-
τεῖχε σέ συνεδρία τοῦ Περιβαλλοντικοῦ
Κέντρου τῆς Μητροπόλεώς μας. Στίς 22/6 παρέστη
σέ ἐκδήλωση τῶν Κατηχητικῶν Συνάξεων στό
ΠΟ.ΚΕ.Ν.Υ στόν  Ὕψωνα. Στίς 23/6 τέλεσε τόν Ἁγια-
σμό στόν Κατασκηνωτικό μας χῶρο ἐπί τῇ ἐνάρξῃ
τῆς Α΄ Κατασκηνωτικῆς περιόδου. Στίς 25/6 παρευ-
ρέθη στόν ἁγιασμό τῶν ἐγκαινίων τοῦ Συμβουλευτι-

κοῦ Κέντρου Ἁγίας Σκέπης στή Λαϊκη Λευκοθέα.
Στίς 26/6 παρέστη στήν τελετή λήξης τῶν μαθημά-
των τοῦ Λανιτείου Λυκείου Α΄. Στίς 27/6 παρέστη
στήν τελετή λήξης τῶν μαθημάτων τῆς Ξενοδοχει-
ακῆς Σχολῆς.  Στίς 28/6 μετεῖχε στή Γενική Συνέλευση
τῆς Π.Ε.Ε.Θ. Στίς 29/6 παρέστη σέ συνεστίαση πού
ὀργάνωσε ἡ ἐνορία Ἀπ. Πέτρου καί Παύλου. 
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Ἀπό τίς ἑορταστικές ἐκδηλώσεις πρός τιμή τῶν Ἁγίων Νεομαρτύρων Παύλου καί Δημητρίου τῶν ἐν Τριπόλει, 
Πολιούχων τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Μαντινείας καί Κυνουρίας. Τρίπολη 22 Μαΐου 2008


