
Θερμής υποδοχής από τον 
Μητροπολίτη Κιτίου Χρυ-
σόστομο έτυχε τη Δευτέρα 

στην Ιερά Μητρόπολη Κιτίου, ο 
Πατριάρχης Ιεροσολύμων Θε-
όφιλος, ο οποίος συνοδευόταν 
από τον Αρχιεπίσκοπο Κύπρου 
Χρυσόστομο, τους Μητροπολί-
τες, Καρπασίας, Μεσαορίας και 
Μόρφου. Της υποδοχής ακο-
λούθησε Δοξολογία στο Μητρο-
πολιτικό Ναό Μεταμορφώσεως 
του Σωτήρος, προϊσταμένου του 
Πατριάρχη Ιεροσολύμων. 

Σε προσφώνησή του προς 
τον Πατριάρχη ο Μητροπολί-
της Κιτίου εξέφρασε τη «μεγάλη 
χαρά και εγκαρδιότητα, το βα-
θύτατο σεβασμό και την ανυπό-
κριτη και ειλικρινή αγάπη» με 
τις οποίες ο κλήρος και ο λαός 
υποδέχεται τον Πατριάρχη στη 
Λάρνακα «τη νέα Βηθανία, τη 
δεύτερη πατρίδα του Αγίου και 
δικαίου φίλου του Χριστού, Λα-
ζάρου του τετραημέρου». 

Ο Κιτίου Χρυσόστομος ση-
μείωσε ωστόσο ότι «τη μεγάλη 
χαρά μας από την επίσκεψη και 
ιεραποδημία στη πατρίδα μας, τη 
νήσο των Αγίων και των μαρτύ-
ρων, επισκιάζει η αδυναμία μας 
να σας ξεναγήσουμε στον τάφο 
του Αποστόλου Βαρνάβα, ιδρυ-
τού και προστάτου της αγιοτάτης 
Εκκλησίας της Κύπρου, στο Μο-
ναστήρι του Αποστόλου Ανδρέου 
του Πρωτοκλήτου και στα άλλα 
μοναστήρια και εκκλησίες μας 
στην Βόρεια Κύπρο, τα οποία 
για 38 τώρα χρόνια καταπατεί 
και συλεί με τη βία των όπλων, 
ο τουρκικός κατοχικός στρατός». 

Πρόσθεσε ακόμα ότι «η θλίψη, 
ο πόνος και η λύπη μας όσο περ-
νά ο χρόνος μεγαλώνουν, γιατί 
βλέπουμε όλα αυτά τα μνημεία 
της εκκλησιαστικής και πολιτιστι-

κής μας, μα και της παγκόσμιας 
κληρονομιάς, να δέχονται απρο-
στάτευτα τη φθορά του χρόνου, 
με αποτέλεσμα την καταστροφή 
και την εξαφάνιση». Ο Μητροπο-
λίτης Κιτίου έκανε ιδιαίτερη ανα-
φορά στους πρόσφυγες οι οποί-
οι «εκδιωγμένοι από τα πάτρια 
εδάφη, παραμένουν μακριά από 
τα σπίτια και τις περιουσίες τους» 
αλλά και στους συγγενείς των 
αγνοουμένων, την πιο «τραγική 
πτυχή του δράματος» της τουρκι-
κής εισβολής, που όπως ανέφερε 
«παρ’ όλο που έχουν περάσει 38 
χρόνια από την εξαφάνιση των 
αγαπημένων τους προσώπων, 
εξακολουθούν να περιμένουν να 
πληροφορηθούν την τύχη τους». 

Αφού ανέφερε ότι «δεν απαι-
τούμε τίποτε περισσότερο απ’ 
ότι μας ανήκει και ότι το δίκαιο 
επιτάσσει, μια ειρηνική Κύπρο, 
χωρίς στρατούς κατοχής και κα-
τοχικά στρατεύματα, μια Κύπρο 
στην οποία θα εφαρμόζονται 
πλήρως και χωρίς εξαιρέσεις τα 
ανθρώπινα δικαιώματα και ότι 
το ευρωπαϊκό και διεθνές δίκαιο 
επιβάλλει» ο Μητροπολίτης Κιτί-
ου κάλεσε τον Πατριάρχη Ιερο-
σολύμων να προσευχηθεί μπρο-
στά στον Πανάγιο Τάφο, στον 
φρικτό Γολγοθά και στο Σπήλαιο 
της Βηθλεέμ για το λαό μας, για 
την ελευθερία και την αποκα-
τάσταση της δικαιοσύνης στη 
Κύπρο, για την εξακρίβωση της 
τύχης των αγνοουμένων και την 
επιστροφή των προσφύγων στις 
πατρογονικές τους εστίες». 

Στην αντιφώνησή του ο Πατρι-
άρχης Ιεροσολύμων Θεόφιλος 
ευχαρίστησε τον Μητροπολίτη 
Κιτίου και τους συνεργάτες του 
για «την θερμή υποδοχή» της 
οποίας έτυχε ο ίδιος και η συ-
νοδεία του και ευχήθηκε στον 

κλήρο και το λαό της Μητροπό-
λεως Κιτίου «την φωτιστική και 
ενισχυτική ενέργεια και χάριν 
και ευλογίαν του Παναγίου και 
Ζωοδόχου τάφου του Αναστά-
ντος Κυρίου ημών Ιησού Χρι-
στού δι’αύξησιν και πρόοδον εν 
έργοις αγαθοίς χάριν του αγα-
θού του κοινωνικού συνόλου 
και σύμπαντος του Κυπριακού 
Ελληνισμού». 

Πρόσθεσε ακόμα ότι πέραν 
από τους ιστορικούς δεσμούς 
που συνδέουν το Πατριαρχείο 
Ιεροσολύμων με την Μητρό-
πολη Κιτίου, τις δύο Εκκλησίες 
συνδέει «το πρόσωπο του Αγίου 
Λαζάρου, φίλου του Χριστού, 
τον οποίον ο Κύριος τετραήμε-
ρος ανέστησεν, πιστούμενος την 
κοινή ανάστασιν προ του πά-
θους Αυτού». Ο Πατριάρχης Ιε-
ροσολύμων είπε ακόμα ότι η Ιερά 
Μητρόπολη Κιτίου «είναι εμπεπι-
στευμένη τον τάφο του Αγίου Λα-
ζάρου, εις τον οποίο ενταφιάσθη 
μετά τον δεύτερο θάνατο και την 
έξοδον αυτού προς την αιωνιό-
τητα εν αναμονή της καθολικής 
αναστάσεως» ενώ παράλληλα 
υπάρχει και ο «απαράμιλλου 
κάλλους» ιερός ναός και η πηγή 
αγιασμού. Ακολούθησε ανταλλα-
γή δώρων από τον Μητροπολίτη 
Κιτίου και τον Πατριάρχη Ιερο-
σολύμων και αντιστρόφως και 
στη συνέχεια πραγματοποιήθηκε 
πομπή προς το Μέγα Συνοδικό 
της Ιεράς Μητροπόλεως Κιτίου 
όπου κλήρος, πλήθος κόσμου 
και μαθητές χαιρέτησαν τον Πα-
τριάρχη Θεόφιλο. Στη συνέχεια 
πραγματοποιήθηκε επίσκεψη 
και ξενάγηση του Πατριάρχη Ιε-
ροσολύμων και της συνοδείας 
του από το Μητροπολίτη Κιτίου, 
στον Ναό του Αγίου Λαζάρου και 
στο Μουσείο του ναού.
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Θερμής υποδοχής έτυχε στη Λάρνακα 
ο Πατριάρχης Ιεροσολύμων 
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íá áðïêôÞóåôå ôï åéäéêü 
ñáäéüöùíï ãéá íá áêïýôå 
ôï óôáèìü ìáò êáé Üëëïõò 

6 åëëçíéêïýò 
ñáäéïöùíéêïýò óôáèìïýò 

åäþ óôï Óýäíåû 
åðéêïéíùíåßóôå ìáæß ìáò.

.

Ôï ðñüãñáììá ôïõ óôáèìïý áêïýãåôáé ó’ üëï ôïí 
êüóìï ìÝóù ôïõ Äéáäéêôýïõ óôç äéåýèõíóç: 

www.platpub.com/

ÓÕÍÔÏÍÉÓÔÅÉÔÅ ìå ôïí ñáäéïöùíéêü óôáèìü 
 óôç óõ÷íüôçôá ôùí  

÷éëéïêýêëùí. 
Ï óôáèìüò ìáò Ý÷åé êáôáóôåß Ýíá åíçìåñùôéêü êáé 
øõ÷áãùãéêü âÞìá ðïõ äéáêñßíåôáé áðü óõíÝðåéá, 
áîéïðéóôßá, ðëçñüôçôá, õðåõèõíüôçôá êáé óýíåóç.

24 þñåò ôï åéêïóéôåôñÜùñï, ìå ðïëý êáëÜ 
ðñïãñÜììáôá íôüðéáò ðáñáãùãÞò, áëëÜ êáé áðü 

ôçí ðáôñßäá êáé üëï ôïí êüóìï.

ÑÁÄÉÏ - ÃÅÖÕÑÁ 152.325

ÂñáäéÜ Ëýñáò
óôï

PANARCADIAN CLUB
ôï ÓÜââáôï 18 Öåâñïõáñßïõ

Ï Ìé÷Üëçò Ðëáôýññá÷ïò êáé ïé óõíåñãÜôåò ôïõ Ãéþñãïò Áðïóôïëßäçò, 
¢ããåëïò ÃÜôóïò, ÊùóôÞò Ðëáôýññá÷ïò êáé  Ìáíüëçò 

Êáñáãåùñãßïõ, èá óáò ìåôáöÝñïõí óå üëá ôá ìÝñç ôçò ðáôñßäáò 
ãåìßæïíôáò ôçí øõ÷Þ óáò ÅËËÁÄÁ!

Ìå ôçí êñçôéêÞ ëýñá, ôç âéïëüëõñá, ôï ëõñÜêé,ôá ëáïýôá,ôçí ðïíôéáêÞ
ëýñá, ôá ðëÞêôñá èá óáò ôáîéäÝøïõí óôéò ìïõóéêÝò

ôïõ ôüðïõ ìáò ðñïóöÝñïíôáò óáò åîáßóéá ìïõóéêÜ áêïýóìáôá!

Ãéá êñáôÞóåéò èÝóåùí åðéêïéíùíåßóôå ìå ôçëÝöùíá:
Ìé÷Üëçò: 0410 517 973, ¢èáò: 0415 777 932

Åßóïäïò ìå 4 course meal $45


