
Ο Αρχιεπίσκοπος Χρυσόστο-
μος Β’ θα καταγγείλει σε 
όλα τα βήματα την ενέρ-

γεια των κατοχικών δυνάμεων να 
παρακωλύουν τη συντήρηση της 
Μονής του Αποστόλου Ανδρέου 
στα κατεχόμενα, και απηύθυνε 
έσχατη έκκληση προς τις κατο-
χικές δυνάμεις, λέγοντας ότι σε 
αντίθετη περίπτωση η Αρχιεπι-
σκοπή θα προβεί στη συντήρηση 
ερήμην αυτών και ‘’αν επιθυμούν 
να μας συλλάβουν, ας μας συλ-
λάβουν’’. Μιλώντας σε δημοσι-
ογραφική διάσκεψη, ο Αρχιε-
πίσκοπος επεσήμανε ότι έχουν 
μετακινηθεί σημαντικές πέτρες 
από τη θέση τους, με αποτέλεσμα 
να κινδυνεύει να καταρρεύσει η 
Μονή, σημειώνοντας ότι σκοπός 
των Τούρκων είναι να αφήσουν 
τα ελληνικά και θρησκευτικά 
μνημεία στα κατεχόμενα να κα-
ταρρεύσουν, ώστε ‘’να μην φαί-
νεται η έλευση απ’ εκεί Ελλήνων 
και Χριστιανών’’.

Ο Αρχιεπίσκοπος κάλεσε, επί-
σης, το λαό να μην επισκέπτεται 
τη Μονή του Αποστόλου Αν-
δρέου, από τη μία ως παθητική 
αντίσταση και από την άλλη για 
λόγους ασφαλείας.

“Δεν ξέρει κανείς την ώρα και 
τη στιγμή που θα πέσει η καμάρα 
και αμέσως μετά θα καταρρεύσει 
και το ημιθόλιο του ιερού. Για 
αυτό κάνω μία έκκληση προς το 
λαό μας, και θεωρώ ότι πρέπει 
να αντισταθούμε στην κατοχική 
δύναμη, να μην επισκεπτόμαστε 
τον Απόστολο Ανδρέα, μέχρις 
ότου δώσουν άδεια οι κατοχικές 
δυνάμεις για τη συντήρησή του’’, 

πρόσθεσε. Ο Αρχιεπίσκοπος 
κατήγγειλε την κατοχική δύνα-
μη ‘’γιατί συνεχώς παρακωλύει 
τη συντήρηση της ιεράς Μονής 
του Αποστόλου Ανδρέου’’. Πρό-
σθεσε ότι το ‘’κλειδί’’ της αψίδας 
του ιερού, που είναι η τελευταία 
πέτρα που τοποθετεί ο οικοδόμος 
ώστε, όταν αφαιρεθεί το καλού-
πι, να στηρίζεται η αψίδα μόνη 
της, ‘’έχει φύγει από τη θέση του, 
κινδυνεύει να καταρρεύσει η κα-
μάρα που στηρίζει το ημιθόλιο 
του ιερού, που αν καταρρεύσει 
σίγουρα θα πέσει και το ημιθόλιο 
του ιερού’’. ‘’Για αυτό προειδο-
ποιούμε για τελευταία φορά την 
κατοχική δύναμη. Εμείς, μέσω 
των Ηνωμένων Εθνών, θα τους 
καλέσουμε να μας επιτρέψουν 
να στηρίξουμε αυτήν την αψίδα, 
και οτιδήποτε άλλα εφθαρμένα 
υπάρχουν στον ιερού ναό του 
Αποστόλου Ανδρέου. Εάν δεν 
επιτρέψουν τη συντήρηση, εμείς 
θα πάρουμε κτίστες να φτιάξουμε 
την αψίδα άνευ άδειας, και αν 
επιθυμούν να μας συλλάβουν, 
ας μας συλλάβουν. Δεν πρόκειται 
επ’ ουδενί λόγο να αφήσουμε την 
εκκλησία του Αποστόλου Ανδρέ-
ου να καταρρεύσει’’, είπε.

Ο Αρχιεπίσκοπος σημείωσε ότι 
‘’προ πολλού έπρεπε να συντηρη-
θεί ο Απόστολος Ανδρέας, όπως 
είχε συντηρηθεί και το τεκκέ στη 
Λάρνακα, για αυτό, αν επιθυμούν 
τη συντήρησή του, ας επιτρέψουν 
τουλάχιστον να ξεκινήσουν τώρα 
για να συντηρηθεί όλη η εκκλη-
σία του Αποστόλου Ανδρέου, και 
η νέα εκκλησία και η παλιά’’.

‘’Είναι η τελευταία έκκληση 

που κάνουμε προς τις κατοχικές 
δυνάμεις. Εν εναντία περιπτώσει, 
εμείς θα προβούμε στη συντή-
ρηση ερήμην αυτών, και για τα 
περαιτέρω θα έχει την ευθύνη η 
κατοχική δύναμη’’, πρόσθεσε.

Στη συνέχεια, ο Αρχιεπίσκο-
πος είπε ότι ‘’είμαστε έτοιμοι το 
γεγονός τούτο να το καταγγεί-
λουμε παντού, και στα Ηνωμένα 
Εθνη, και στην ΕΕ, και σε όσα 
βήματα έχουμε προσβάσεις’’.

Οπως είπε, ‘’υπάρχει άμεση 
ανάγκη’’ συντήρησης, ‘’γιατί από 
λεπτό σε λεπτό μπορεί η αψίδα 
του ιερού να καταρρεύσει’’.

Απαντώντας σε ερώτηση, ο 
Αρχιεπίσκοπος είπε ότι ‘’το θέμα 
των μικροπωλητών εκεί ήταν 
προπέτασμα καπνού, ήταν μια 
αφορμή για να μην συντηρηθεί ο 
Απόστολος Ανδρέας’’.

‘’Πιστεύω ότι έφθασε η ώρα ο 
Απόστολος Ανδρέας να συντηρη-
θεί. Δεν θα μείνει βήμα που δεν 
θα καταγγείλουμε την εν λόγω 
ενέργεια των Τούρκων που πα-
ρεμποδίζουν τη συντήρηση’’, είπε 
και επεσήμανε ότι ‘’οι κατοχικές 
δυνάμεις προσπαθούν ό,τι χρι-
στιανικό υπάρχει στις υπό κατο-
χή περιοχές μας να το αφήσουν 
να καταρρεύσει, όπως και οποιο-
δήποτε ελληνικό μνημείο’’.

‘’Τόσο τα ελληνικά όσο και τα 
χριστιανικά μνημεία θέλουν να 
τα εξαφανίσουν από το βορρά, 
ούτως ώστε να μην φαίνεται η 
έλευση απ’ εκεί Ελλήνων και 
Χριστιανών, που επί 3.500 χρό-
νια κατοικούν Ελληνες και 2.000 
κατοικούν Χριστιανοί αυτόν τον 
τόπο’’, πρόσθεσε.
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Έσχατη έκκληση Αρχιεπισκόπου 
για συντήρηση της Μονής Αποστόλου Ανδρέου
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Áí  åðéèõìåßôå åóåßò 
ç êÜðïéïò ößëïò óáò 

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.
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¢íïéîå ðüñôá ôó' åêêëçóéÜò, ðüñôá ôïõ ðáñáäåßóïõ, 
íá êáôåâïýíå ïé Üããåëïé ôï ãÜìï íá åõëïãÞóïõí.

    ÕðÜñ÷ïõí óôç æùÞ ôùí áíèñþðùí ïñéóìÝíïé óôáèìïß ðïõ óçìáäåýïõí ôçí 
ðïñåßá ôïõò ó' áõôÞ ôç ãç. ¸íáò áð' áõôïýò åßíáé ï ãÜìïò, ç ìÝñá åêåßíç, ðïõ 
äýï íÝïé Üíèñùðïé åíþíïõí ôéò ôý÷åò ôïõò êé áðïöáóßæïõí íá æÞóïõí ìáæß, í' 
áãùíéóôïýí êáé íá äçìéïõñãÞóïõí. Ôçí ìÝñá áõôÞ ãéïñôÜæïõí ôá íéÜôá, ãéïñôÜæåé 
ç áãÜðç, ãéïñôÜæåé ç æùÞ. Åßíáé ìßá ìÝñá óðïõäáßá. Ãé' áõôü êáé ç ëáúêÞ øõ÷Þ äåí 
ôçí áöÞíåé íá ðåñÜóåé áðáñáôÞñçôç. Ôçí Ý÷åé óõíäÝóåé ìå ðïëëÝò åêäçëþóåéò 
êáé óõíÞèåéåò, ìå ÷áñÝò êáé ðáíçãýñéá ðïõ ôçí êÜíïõí ÷áñïýìåíç êáé 
ðåñßëáìðñç. 
    ¼ðïõ êé áí ôåëïýìå ôïí ãÜìï óÞìåñá, ðñÝðåé íá åîáêïëïõèïýìå íá ôçñïýìå 
ôá Þèç êáé ôá Ýèéìá, ðïõ ìáò Ýñ÷ïíôáé áðü ôï ìáêñéíü ðáñåëèüí êáé ìáò 
óõíäÝïõí Üìåóá ìå ôçí ðïëéôéóôéêÞ ìáò êëçñïíïìéÜ, ãéáôß åðéâåâáéþíïõí ôçí 
åèíéêÞ ìáò ôáõôüôçôá êáé ðñïóôáôåýïõí ôï ìåãáëåßï ôçò EëëçíéêÞò ìáò øõ÷Þò.

    Ôá ìïõóéêÜ ó÷Þìáôá ôïõ Ïìßëïõ ÊñçôéêÞò ÐáñÜäïóçò Ý÷ïõí ôçí äõíáôüôçôá 
íá óõíïäÝøïõí ìïõóéêÜ ôï ðáéäß óáò, óôçí ðéï ÷áñïýìåíç óôéãìÞ ôçò æùÞò ôïõ, 
ìå ôá ôñáãïýäéá êáé ôéò ìáíôéíÜäåò ôïõ ãÜìïõ, óôï óôüëéóìá ôïõ ðáóôïý ìå ôá 
ëåãüìåíá ðáóôéêÜ ôçò íýöçò, óôï óôüëéóìÜ ôïõ ãáìðñïý êáé ôçò íýöçò ôçí 
çìÝñá ôïõ ãÜìïõ, óôçí áêïëïõèßá ôçò ðáôïýëéáò (ãáìÞëéáò ðïìðÞò) ðñïò ôïí 
Iåñü Náü ãéá ôçí óôÝøç, óôï ðñïáýëéï ôçò åêêëçóßáò ìå ôïí ëåãüìåíï «÷ïñü ôçò 
íýöçò», óôçí áßèïõóá äåîéþóåùí êáé óôïí áíôßãáìï.  
    Ãéá ðåñéóóüôåñåò ðëçñïöïñßåò ìðïñåßôå íá åðéêïéíùíÞóåôå ìå ôïí Ìé÷Üëç 
Ðëáôýññá÷ï óôá ôçëÝöùíá : 0410 517 973, 9597 6755

Íýöç ìïõ ôï âáóéëéêü ðïõ öÝñáí óôçí áõëÞ óïõ, 
íá ôï ðïôßæåéò æÜ÷áñç óå üëç ôç æùÞ óïõ.

Ο Αρχιεπίσκοπος 
Χρυσόστομος Β’


