
Να τελεστεί στην Κερύνεια η επίσημη τελετή 
αγιασμού των υδάτων του χρόνου, ευχήθηκε 
ο Αρχιεπίσκοπος Κύπρου Χρυσόστομος, ο 

οποίος προέστη των εορτασμών για τα Θεοφάνεια 
στην Πάφο. Επίκεντρο των εορτασμών ήταν και φέ-
τος το λιμανάκι της Κάτω Πάφου. Παρουσία εκατο-
ντάδων πιστών έγινε από ειδική εξέδρα η τελετή του 
αγιασμού των υδάτων και της κατάδυσης του Τιμίου 
Σταυρού στη θάλασσα.

Της τελετής της κατάδυσης του Τιμίου Σταυρού 
προηγήθηκε αρχιερατική Θεία Λειτουργία και ο Με-
γάλος Αγιασμός στον Ιερό Ναό Αγίων Αναργύρων, 
της οποίας προέστη ο Αρχιεπίσκοπος Κύπρου Χρυ-
σόστομος, παρουσία και του Μητροπολίτη Πάφου 
Γεώργιου. Ακολούθησε πομπή από την εκκλησία 
προς το λιμανάκι της Κάτω Πάφου της οποίας ηγή-
θηκαν οι εκκλησιαστικές πολιτικές και στρατιωτικές 
αρχές υπό τους ήχους της Φιλαρμονικής του Δήμου 
Πάφου και της αστυνομίας. Ο προκαθήμενος της Εκ-
κλησίας της Κύπρου ευχήθηκε όπως του χρόνου η 
επίσημη τελετή του Αγιασμού των υδάτων τελεστεί 
στην Κερύνεια.

Καθ’ όλη τη διάρκεια της τελετής παιάνιζαν οι φι-
λαρμονικές της Αστυνομίας και της Εθνικής Φρου-
ράς, ενώ τιμές απέδωσε άγημα του ναυτικού.

Παρόντες στους εορτασμούς των Αγίων Θεοφα-
νείων στην Πάφο ήταν ο πρόεδρος της Βουλής και 
πρόεδρος της ΕΔΕΚ Γιαννάκης Ομήρου, ο πρόεδρος 
του ΔΗΣΥ και υποψήφιος πρόεδρος Νίκος Αναστα-
σιάδης, ο πρόεδρος του ΔΗΚΟ Μάριος Καρογιάν 
και ο υπουργός Παιδείας Γιώργος Δημοσθένους.

Ο υπουργός Παιδείας σε δηλώσεις του μετά το 
πέρας της τελετής κατάδυσης του Τιμίου Σταυρού 
ανέφερε πως η γιορτή των Θεοφανείων έχει το δικό 
της συμβολισμό και τη δική της ξεχωριστή σημειο-
λογία. Είναι, είπε, «μια γιορτή που όλοι μιλούμε για 
ψυχική και πνευματική αναβάπτιση και εξαγνισμό 
όλων των αμαρτιών». Ευχήθηκε επίσης όπως «σαν 
μια καινούργια αρχή να πορευτούμε δυναμικά για 
ειρήνη και κοινωνική δικαιοσύνη». Αυτό, κατέληξε, 
είναι το μήνυμα αυτών των ημερών.

Εκδήλωση αγιασμού των υδάτων πραγματοποι-
ήθηκε και στην Πόλη Χρυσοχούς. Της τελετής στο 
λιμανάκι του Λατσιού προέστη ο Επίσκοπος Αρσι-
νόης Νεκτάριος. Προηγήθηκε θεία λειτουργία και 
αγιασμός στην εκκλησία Απόστολου Ανδρέα. Ακο-
λούθως σχηματίστηκε πομπή από το γεφύρι του 
Λατσιού. Ακολούθησε τέλος η τελετή αγιασμού των 
υδάτων στο λιμανάκι του Λατσιού.

Με το βλεΜΜα στραΜΜενο 
στην αΜΜοχωστο 
τα Θεοφανεια στην αγια ναπα

Με λαμπρότητα εορτάστηκαν τα Θεοφάνεια στην 
Αγία Νάπα με επίκεντρο των εορτασμών το λιμανάκι 
της Αγίας Νάπας όπου τελέστηκε ο καθαγιασμός των 
υδάτων. Την κυβέρνηση εκπροσώπησε ο υπουργός 
Άμυνας Δημήτρης Ηλιάδης. Σε δηλώσεις του ο κ. 

Ηλιάδης είπε ότι «γιορτάζουμε τα Θεοφάνεια με το 
βλέμμα σταθερά στραμμένο στην Αμμόχωστο και σε 
όλες τις κατεχόμενες πόλεις και τα χωριά μας». Πρό-
σθεσε ακόμα ότι «ως λαός διαθέτουμε τις αντοχές και 
τις δυνάμεις, να προχωρήσουμε μπροστά, να ξεπε-
ράσουμε τα προβλήματα για ένα καλύτερο μέλλον 
για το λαό μας, ένα μέλλον που το αντιμετωπίζουμε 
με πίστη, κουράγιο και αισιοδοξία».

Ο καθαγιασμός των υδάτων πραγματοποιήθηκε 
στο λιμανάκι της Αγίας Νάπας, ενώ προηγήθηκε η 
ακολουθία της βάπτισης του Τιμίου Σταυρού στην 
εκκλησία της Παναγίας προϊσταμένου του Μητρο-
πολίτη Κωνσταντίας-Αμμοχώστου Βασιλείου. Ο 
πρώτος κολυμβητής που ανέσυρε το σταυρό από τα 
παγωμένα νερά, βραβεύτηκε από τον Μητροπολίτη 
Κωνσταντίας-Αμμοχώστου με έναν χρυσό σταυρό.

στισ Μεγαλεσ πολεισ
Στη Λευκωσία, ο καθαγιασμός των υδάτων έγινε 

στον Ιερό Ναό Αγίου Προκοπίου στο Μετόχι Κύκ-
κου και την κυβέρνηση εκπροσώπησε ο υπουργός 
Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού Νεοκλής Συ-
λικιώτης.  Η υπουργός Υγείας, Αντρούλλα Αγρότου, 
παρέστη στους εορτασμούς στο Ζύγι, όπου η Θεία 
Λειτουργία τελέσθηκε στον Ιερό Ναό Αποστόλου 
Βαρνάβα. Στη Λεμεσό η Θεία Λειτουργία έγινε στον 
Ιερό Ναό Αγίας Νάπας και ο καθαγιασμός των υδά-
των στο λιμάνι της πόλης. Την κυβέρνηση εκπρο-
σώπησε η υπουργός Εσωτερικών, Ελένη Μαύρου 
ενώ παρευρέθη και ο υποψήφιος πρόεδρος Γιώργος 
Λιλλήκας. Στη Λάρνακα η Θεία Λειτουργία τελέσθη-
κε στον Ιερό Ναό Αγίου Λαζάρου και ακολούθησε 
καθαγιασμός των υδάτων, παρουσία της υπουργού 
Εργασίας, Σωτηρούλας Χαραλάμπους. 
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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. 
ÑÁÄÉÏ - ÃÅÖÕÑÁ 152.325

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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Ðáñáêïëïõèåßôå êÜèå ÄåõôÝñá âñÜäõ 8-10 êáé êÜèå Ôñßôç ëßãï ìåôÜ ôéò 
2 ôï áðüãåõìá óå åðáíÜëçøç, áðü ôï ÑÁÄÉÏ ÃÅÖÕÑÁ óôç óõ÷íüôçôá 

152.325 ÷éëéïêýêëùí ôçí åêðïìðÞ “¼óéá êáé ÉåñÜ ôçò ÊñÞôçò”. 
Ï Ìé÷Üëçò Ðëáôýññá÷ïò óêýâåé ìå óåâáóìü óôçí ðáñÜäïóç ôçò ÊñÞôçò 
êáé áíáóýñåé áðü ôç ëÞèç, ôïõò ðïëéôéóôéêïýò èçóáõñïýò ôïõ ôüðïõ ìáò 
êáé ìå ãëáöõñÞ áöÞãçóç ìåôáöÝñåé ôïõò áêñïáôÝò óå Üëëåò åðï÷Ýò ðïõ 

üëïé áãáðÞóáìå êáé íïóôáëãïýìå.

Ðáñáêïëïõèåßôå åðßóçò êÜèå ÊõñéáêÞ âñÜäõ áðü ôéò 6 ìÝ÷ñé ôéò 9 êáé 
êÜèå ÄåõôÝñá 2-5 ôï áðüãåõìá óå åðáíÜëçøç ôçí åêðïìðÞ: “Óôáãüíåò 

óôçí Ðëçììõñßäá” ìå ôïí ÏäõóóÝá Ðëáôýññá÷ï. ¸íá ôñßùñï ñáäéïöùíéêü 
ðñüãñáììá, ìå åéäÞóåéò, ó÷üëéá áðü ôïí ðáñïéêéáêü ÷þñï, ôïí 

åõñýôåñï áõóôñáëéáíü, ôçí ÅëëÜäá êáé üëï ôïí êüóìï. Ãåãïíüôá 
ðåñßåñãá, óáôõñéêÜ êáé Üëëá åõôñÜðåëá ðïõ äéáíèßæïíôáé ìå åêëåêôÜ 

ôñáãïýäéá áðü üëï ôï öÜóìá ôçò åëëçíéêÞò ìïõóéêÞò. 

Áí  åðéèõìåßôå åóåßò Þ êÜðïéïò ößëïò óáò íá áðïêôÞóåôå ôï 
åéäéêü ñáäéüöùíï ãéá íá áêïýôå ôï óôáèìü ìáò êáé üëïõò 

ôïõò Üëëïõò åëëçíéêïýò ñáäéïöùíéêïýò óôáèìïýò åäþ óôï 
Óýäíåû åðéêïéíùíåßóôå ìáæß ìáò.

ÑÁÄÉÏ ÃÅÖÕÑÁ
Ìå óåâáóìü óôçí 
ðáñÜäïóç êáé ôçí 

Éóôïñßá ôïõ ôüðïõ ìáò.

Του χρόνου στην Κερύνεια 
ο αγιασμός των υδάτων

Περί τα τέλη Ιανουαρίου θα τοποθετεί ο 
Αρχιεπίσκοπος για τις προεδρικές και το-
νίζει πως πρέπει να αφυπνιστεί λαός και 

ηγεσία. Αποκαλύπτει πως η Εκκλησία δανείζεται 
για να στηρίξει το ποίμνιό της, απευθύνεται σε 
διεθνείς οργανισμούς για να εξασφαλίσει πό-
ρους για έργα ανάπτυξης ώστε να συμβάλει στη 
δημιουργία θέσεων εργασίας και πιστεύει ότι τα 
οδυνηρά οικονομικά μέτρα σε βάρος των εργα-
ζομένων δεν θα τραβήξουν σε βάθος χρόνου, 
αν δουλέψουν όλοι μαζί ενωμένοι και κάνουν 
σωστή διαχείριση των υποθαλάσσιων φυσικών 
πόρων.  Για όσους φέρουν ευθύνη για το οικο-
νομικό πρόβλημα, δηλώνει πως είναι η ώρα να 
τιμωρηθούν παραδειγματικά για να πάνε επιτέ-
λους τα σωστά μηνύματα εκεί και όπου πρέπει.

Παραδειγματική τιμωρία 
όσων ευθύνονται για την κρίση 
ζητά ο Αρχιεπίσκοπος
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