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  ΟΜΙΛΙΑ 

Πανιεροτάτου Μητροπολίτη Κιτίου κ.Χρυσοστόμου 

στο Ιερατικό Συνέδριο της Ι.Μ.Κιτίου  

την Τρίτη 18 Ιουνίου 2019 

---------------------------------- 

 

Ευλαβέστατοι Λειτουργοί του Υψίστου, 

Τίμια Μέλη της Θρονικής Επιτροπής της Ι.Μ.Κιτίου 

Ευλαβέστατοι Προέδροι των Εκκλησιαστικών Επιτροπών της 
Ι.Μ.Κιτίου 

Αγαπητέ  κ. Διευθυντή και αγαπητά  Μέλη του Προσωπικού 
της Ιεράς Μητροπόλεως  Κιτίου 

  

            Την 26η Οκτωβρίου 1973, ημέρα κατά την οποία 
ενθρονίστηκα Μητροπολίτης Κιτίου  απευθυνόμενος προς τον 
ευσεβή λαό έλεγα:            

«Συντετριμένος και τεταπεινωμένος την καρδίαν, κινώ τα 
χείλη μου εις ευχαριστηρίους δεήσεις και δοξολογίαν αινέσεως 
προς τον εν ουρανοίς Θεόν. Μεγαλύνει η ψυχή μου τον Κύριον 
ότι εποίησέ μοι μεγαλεία και θαυμαστά. Τη τρισηλίω Θεότητι 
αναμέλπω τον Τρισάγιον  Ύμνον, ότι ηξίωσέ με ίνα ανέλθω εις 
τον ύψιστον βαθμόν της Ιερωσύνης και να κατασταθώ 
Μητροπολίτης της επιφανούς και ιστορικής ταύτης Ιεράς 
Μητροπόλεως Κιτίου, τον θρόνον της οποίας εκλέϊσαν 
πανύψηλα πνευματικά αναστήματα, μεγαληγόροι, εκλεκτοί 
και άξιοι Ιεράρχαι, διαπρέψαντες επ’ αρετή, σοφία και συνέσει, 
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αναδειχθέντες κορυφαίοι μαχηταί και ένθεοι ζηλωταί της 
πίστεως και της πατρίδος, ως είναι οι Μελέτιος Μεταξάκης και 
Νικόδημος Μυλωνάς, αλλά και ο Αρχιεπίσκοπος και πρώτος 
πρόεδρος της Κυπριακής Δημοκρατίας,  Εθνάρχης Μακάριος ο 
Γ΄. 

          Και ιδού, εγώ σήμερον, επινεύσει του Αγίου Πνεύματος  
και ψήφοις κανονικαίς κλήρου και λαού της θεοσώστου ταύτης 
επαρχίας, ομοθύμω δε γνώμη της Αγίας και Ιεράς Συνόδου της 
Εκκλησίας Κύπρου, εν ευγνωμοσύνη μεν και ευχαριστία πολλή 
προς άπαντας , εν φόβω δε και ταπεινώσει ενώπιον του 
Πανοικτίρμονος Θεού, επικαλούμενος την εν ασθενεία 
τελειουμένην δύναμιν και χάριν Αυτού, επιλαμβάνομαι του 
ανατεθέντος μοι δυσβαστάκτου έργου, πλήρης αγαθών και 
θεοπέμπτων ελπίδων». 

        Στον Μητροπολιτικό Ναό Σωτήρος , την ημέρα της 
ενθρονίσεώς μου έλεγα επίσης, ότι άπαξ κληθείς υπο Θεού και 
ανθρώπων και τεθείς επι τη λυχνίαν της ευλογημένης 
Μητροπόλεως Κιτίου, έχω όλην την επιθυμίαν και την 
διάθεσιν, ήδιστα να εκδαπανηθώ, να κακοπαθήσω και να 
μείνω πιστός άχρι θανάτου, προκειμένου επιτυχώς και 
ευδοκίμως να ποιμάνω το εμπιστευθέν μοι ποίμνιον. Θα 
ποιμάνω δε τούτο μη αναγκαστώς, αλλ’ εκουσίως, μηδέ 
αισχροκερδώς, αλλά προθύμως, μηδέ ως κατακυριεύων των 
κλήρων, αλλά τύπος γινόμενος του ποιμνίου. 

     Θα είμαι πατήρ όλων, φίλος κι αδελφός πάντων. 

     Επιθυμώ και θα προσπαθήσω να παραμείνω απλούς, 
πλήρης αγάπης, αλλά και δικαιοσύνης, φυλάσσων την εντολήν 
του Θεού, ήτις λέγει: «Τήρει αγάπην και δικαιοσύνην και έλπιζε 
πάντοτε εις τον Θεόν σου»(Ωσηέ ιβ 7). 
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      Δεν θα επιτρέψω την αδικίαν. « Ως ύδωρ θα αναβλύζη το 
δίκαιον και η δικαιοσύνη ως αστείρευτος ποταμός» (Αμώς ε 24). 

      Έχω την γνώμην ότι ο Επίσκοπος δεν είναι Επίσκοπος 
μόνον των ανθρώπων εκείνων , οίτινες εκκλησιάζονται 
τακτικώς, ή των άλλων οίτινες εμφανίζουν έντονα 
θρησκευτικά ενδιαφέροντα. Είναι Επίσκοπος όλων. Εφ’ όσον 
είναι τύπος του Δεσπότου  Χριστού και εφ’ όσον ο Χριστός ως 
Θεός ανατέλλει τον ήλιον Αυτού επί δικαίους και αδίκους, και ο 
Επίσκοπος οφείλει να περιβάλλη δια της αγάπης και στοργής 
του όλους άνευ διακρίσεως. 

       Δήλωνα επίσης, ότι φιλοδοξία μου ήταν η Ιερά Μητρόπολη 
Κιτίου, να καταστή επι της αρχιερατείας μου, ο αχθοφόρος της 
Αγάπης. Κύριον μέλημά της η ανθρώπινη ψυχή, ο ανθρώπινος 
πόνος. Μοναδική επιδίωξίς της, να κερδίση το πρώτο βραβείον 
της Αγάπης. 

       Όλα αυτά τα χρόνια της αρχιερατικής μου διακονίας, 
αγωνίστηκα με ελπίδα και πίστη να μετουσιώσω, συν Θεώ, όλα 
αυτά, από λόγια σε έργα.        

 Αγαπητοί πατέρες και αδελφοί,       

         Αν έγινε κάτι όλα τούτα τα χρόνια στη θεόσωστη 
Μητρόπολη Κιτίου, σίγουρα δεν είναι έργο δικό μου. Είναι 
σημείο της αγάπης του Θεού και της σκανδαλώδους προς εμέ 
εύνοιάς του. Αγλαός καρπός και συνισταμένη της συλλογικής 
προσπάθειας και συνεργασίας όλων: του ιερού κλήρου, των 
θεολόγων, των θρονικών και εκκλησιαστικών επιτρόπων, των 
ιεροψαλτών και νεωκόρων και άλλων στενών συνεργατών, και 
του πιστού λαού μας, που αποτελούν τα μάτια, τα αυτιά, τα 
χέρια και τα πόδια του Επισκόπου. « Παν δώρημα τέλειον 
άνωθεν εστί καταβαίνον εκ του Πατρός των φώτων». 
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          Οι ευλαβείς ιερείς της Ι.Μ.Κιτίου, που όλοι, εκτός από 
τέσσερεις, διά των χειρών μου προσήλθαν στην Ιερωσύνη και 
διακονούν στο φρικτό θυσιαστήριο, οι περικαλλείς ναοί, που εκ 
βάθρων ανηγέρθησαν και κατακοσμούν τις πόλεις και τα 
χωριά μας, οι ιερές Μονές που ανακαινίσθηκαν στην επαρχία 
μας μετά από πολυαίωνη ερήμωση κι εγκατάλειψη, όπως η 
Μονή Μαυροβουνίου, τα πάμπολλα ιδρύματα αγάπης και 
προσφοράς προς τον άνθρωπο, η πλειάδα των μοναχών από 
την επαρχία μας που πλουτίζουν τις ιερές Μονές μας ή άλλες 
Μονές του Αγίου Όρους, το πλήθος των νέων που συμμετέχουν 
στις εκκλησιαστικές συνάξεις των ενοριών μας, το απειράριθμο 
πλήθος του πιστού λαού, που ανακαινίσθηκε και ανακαινίζεται 
μέσα από το λουτρό της μετανοίας και βιώνει ταπεινά και 
θυσιαστικά το μυστήριο της Εκκλησίας, και τα έργα που έγιναν 
ή δρομολογούνται να γίνουν για οικονομική επάρκεια της 
Εκκλησίας στο πολυσχιδές έργο της, είναι «δωρήματα» του 
Θεού, για τη δόξα της Εκκλησίας Του. 

       Εδώ θα μου επιτρέψετε να μνημονεύσω κάποια κοινωφελή 
ιδρύματα και συνδέσμους που δημιουργήθηκαν και 
λειτούργησαν όλα αυτά τα χρόνια καθώς και διάφορα 
σημαντικά γεγονότα όλων αυτών των ετών. Τα αναφέρω όχι 
για να περιαυτολογήσω αλλά για να αποδώσω τιμή και να 
εκφράσω τις θερμές μου ευχαριστίες σε όλους εσάς και όσους 
άλλους βοήθησαν στη δημιουργία και λειτουργίας τους. 

 1. Ταμείον Αγάπης Ιεράς Μητρόπολης Κιτίου  

Ιδρύθηκε μετά τη βάρβαρη Τουρκική Εισβολή του 1974, με 
σκοπό την ανακούφιση των οικογενειών πεσόντων και 
αγνοουμένων και των χιλιάδων προσφύγων που κατέκλυσαν 
τη Λάρνακα. Το ταμείο αυτό στα πρώτα βήματά του 
ενισχύθηκε από τον Σύνδεσμο « Σταυροφορία Αγάπης» που 
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δημιουργήσαμε στην Ελλάδα. Το Ταμείο εξακολουθεί να 
λειτουργεί μέχρι σήμερα, προσφέροντας βοήθεια σε παιδιά 
αγνοουμένων και πεσόντων και σε άπορους συνανθρώπους 
μας. 

2. Παγκύπριος Σύνδεσμος για την καταπολέμηση της 
μάστιγας της Πείνας. 

     Ιδρύθηκε το 1982 στη Λάρνακα με σκοπό « τη συμμετοχή της 
Κύπρου στην παγκόσμια εκστρατεία για την ανακούφιση των 
πεινασμένων συνανθρώπων μας κυρίως στις χώρες της 
Αφρικής, της Ασίας και της Λατινικής Αμερικής, και τη 
σωτηρία εκατομμυρίων παιδιών που αντιμετωπίζουν 
καθημερινά το φάσμα της πείνας και του θανάτου». Η 
παρουσία της Κύπρου στη διεθνή σταυροφορία και η 
δυσανάλογα μεγάλη, σε σχέση με το μέγεθός της, εισφορά της 
προκάλεσαν ευμενείς εντυπώσεις στους αρμόδιους διεθνείς 
οργανισμούς. Ενδεικτικά αναφέρω ότι προσφέρθηκαν σε χώρες 
που μαστίζονται από την πείνα και τις ασθένειες αλλά και σε 
χώρες που πλήγηκαν από θεομηνίες ή πολέμους, 7,5 
εκατομμύρια δολάρια και αρκετοί τόνοι ειδών ένδυσης, 
υπόδησης, φαρμάκων και τροφίμων αξίας πολλών 
εκατομμυρίων ευρώ. Επίσης ομάδα γιατρών και νοσηλευτών 
του Συνδέσμου πραγματοποιεί αποστολές σε χώρες κυρίως της 
Αφρικής, προσφέροντας δωρεάν ιατρική και φαρμακευτική 
περίθαλψη σε χιλιάδες ασθενείς.       

3. Παγκύπριος Σύνδεσμος Ευημερίας Ηλικιωμένων.  

     Ιδρύσαμε το 1981 τον Επαρχιακό Σύνδεσμο Ευημερίας 
Ηλικιωμένων Λάρνακας και τον Παγκύπριο Σύνδεσμο 
Ευημερίας Ηλικιωμένων, με σκοπό την αντιμετώπιση των 
προβλημάτων των ηλικιωμένων και  την καλύτερη διαβίωσή 
τους.    
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4.   Διανέλλειον Ορφανοτροφείο 

       Μετά από απόφαση της Επιτροπής του Ιδρύματος 
καταργήθηκε το Οικοτροφείο του Ορφανοτροφείου. Τα ορφανά 
παιδιά της Κύπρου βοηθούνται οικονομικά από το Ιδρυμα 
παραμένοντας στα σπίτια και τις οικογένειές τους. Σήμερα το 
Διανέλλειο Ορφανοτροφείο προσφέρει στα ορφανά της 
Κύπρου, μισό περίπου εκατομμύριο ευρώ το χρόνο.  

 

5. Ιδρυμα Υποτροφιών Κατηχητικών Σχολείων Ι.Μ.Κιτίου 

    Συνέχισε απρόσκοπτα τη λειτουργία του το ίδρυμα, παρά τις 
δυσκολίες που παρουσιάσθηκαν όλα αυτά τα χρόνια, 
βοηθώντας άπορους απόφοιτους των κατηχητικών μας 
σχολείων, άριστους στο ήθος και στα μαθήματα, να 
σπουδάσουν σε πανεπιστήμια της Κύπρου και της Ελλάδας. 
Μέχρι σήμερα βοηθήσαμε εκατοντάδες παιδιά των 
κατηχητικών σχολείων. 

 

6. Κέντρο Ενημέρωσης και Θεραπείας Εξαρτημένων Ατόμων 
(ΚΕΝΘΕΑ) 

      Το 1990 ιδρύσαμε με τον Δρα Κυριάκο Βερεσιέ τον 
Αντιναρκωτικό Σύνδεσμο Λάρνακας και το 1994 ιδρύσαμε το 
ΚΕΝΘΕΑ, με σκοπό τη σωστή ενημέρωση της κοινωνίας μας 
και κυρίως των νέων μας για τις εξαρτησιογόνες ουσίες και τη 
θεραπεία συνανθρώπων μας που είναι εξαρτώμενα απ’ αυτές. 

7. Ίδρυμα Υπερηλίκων Αγίου Γεωργίου Κοντού  «ΟΑΣΗ»  

     Σε γη και με έξοδα της Ιεράς Μονής Αγίου Γεωργίου Κοντού 
ανεγέρθη η « ΟΑΣΗ» με σκοπό την παροχή στέγης σε άπορα 
και μη ηλικιωμένα άτομα και σε ηλικιωμένους ιερείς. 
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8. Κατασκηνώσεις Κατηχητικών Σχολείων   

     Από το 1980 οργανώνονται από τη Μητρόπολη 
Κατασκηνώσεις για τα Κατηχητικά Σχολεία στις κτιριακές 
εγκαταστάσεις Σαιττά στις οποίες συμμετέχουν μαθητές και 
μαθήτριες των Κατηχητικών Σχολείων. Παρόμοιες 
κατασκηνώσεις οργανώνονται και από το Τάγμα Οδοιπόρων 
Αγάπης της Ιεράς Μητρόπολης Κιτίου στα Πυργά. 

9. ΚΑΤΗΧΗΤΙΚΑ ΣΧΟΛΕΙΑ – ΚΥΚΛΟΙ ΜΕΛΕΤΗΣ ΑΓΙΑΣ 
ΓΡΑΦΗΣ   

      Λειτουργούν σε όλες τις ενορίες και τις κοινότητες της Ιεράς 
μας Μητρόπολης Κατηχητικά Σχολεία και Κύκλοι Μελέτης 
Αγίας Γραφής 

10.ΤΑΓΜΑ ΟΔΟΙΠΟΡΩΝ ΑΓΑΠΗΣ 

     Με την καθοδήγησή μας λειτουργεί το Τάγμα με υπεύθυνο 
τον Θεολογο Γεώργιο Ματσαγγίδη και στο οποίο συμμετέχουν 
νέοι και νεάνιδες.  

11. ΡΑΔΙΟΦΩΝΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ 

      Το Τάγμα Οδοιπόρων Αγάπης με τις ευλογίες μας, ίδρυσε 
και λειτουργεί ραδιοφωνικό σταθμό με πλούσιο θρησκευτικό 
πρόγραμμα  

12. ΣΧΟΛΗ ΒΥΖΑΝΤΙΝΗΣ ΜΟΥΣΙΚΗΣ  

       Ιδρύσαμε και λειτουργούμε Σχολή Βυζαντινής Μουσικής, 
της οποίας η διδασκαλία γίνεται δωρεάν υπο τη διεύθυνση του 
άρχοντα Πρωτοψάλτη της Μητρόπολής μας κ. Ανδρέα Αβραάμ 
Βάβα. 

13. ΦΙΛΟΠΤΩΧΟΙ ΑΔΕΛΦΟΤΗΤΕΣ 
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       Συνεχίσαμε τη λειτουργία των φιλοπτώχων αδελφοτήτων 
σε όλες τις ενορίες και στις μεγάλες κοινότητες της 
Μητροπολιτικής μας Περιφέρειας, με σκοπό την προσφορά  
βοήθειας και τη φροντίδας σε άπορους και αναξιοπαθούντες 
συνανθρώπους μας.  

14.Πολιτιστικό Κέντρο Ιεράς Μονής Αγίου Γεωργίου Κοντού 

     Ιδρύθηκε με σκοπό την κάλυψη των πνευματικών και 
πολιτιστικών αναγκών της Ιεράς Μητρόπολης Κιτίου καθώς 
και την προσφορά ενός όμορφου και ασφαλισμένου χώρου για 
ξεκούραση και ψυχαγωγίας του ανθρώπου και ιδιαίτερα των 
νέων μας.      

 

15. ΕΚΔΟΣΕΙΣ – ΠΕΡΙΟΔΙΚΑ 

       Η Ιερά Μητρόπολη Κιτίου έχει πραγματοποιήσει αξιόλογες 
εκδόσεις βιβλίων και περιοδικών. Ενδεικτικά αναφέρουμε: 

- Την Θεολογική Επετηρίδα της Ιεράς Μητρόπολης Κιτίου με 
τίτλο «Εκκλησιαστικός Κήρυκας» που από το1989 μέχρι σήμερα 
έχουν εκδοθεί 25 τόμοι του. 

- «Λόγοι» Μητροπολίτη Κιτίου Χρυσόστομου 

- «Ορθοδοξία και Μάρτυρες του Ιεχωβά» Αρχιμ. Σωφρόνιου 
Μιχαηλίδη 

- « Ιστορία της κατά Κίτιον Εκκλησίας» Αρχιμ.Σωφρόνιου 
Μιχαηλίδη 

-     « Η ελευθερία ως αγάπη» Δρ. Σταύρου Φωτίου 

-  « Η Κατά Κίτιον Αγιογραφική Τέχνη» 
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- « Επισκοπή Κιτίου» Τόμος  τιμητικό για τα 25 χρόνια 
αρχιερατίας του Μητροπολίτη Κιτίου. 

-  « Οδοιπορώντας στην Ιερά Μητρόπολη Κιτίου κατά τα 40 
χρόνια επισκοπής διακονίας του Μητροπολίτη Κιτίου                  
κ. Χρυσοστόμου. 

  

Αγαπητοί πατέρες και αδελφοί,  

       Θα ήταν παράλειψή μου να μην ευχαριστήσω και όλους 
τους οικονομικούς συμβούλους και οικονομικούς διαχειριστές 
της Ιεράς Μητρόπολης Κιτίου.  Παραλάβαμε τη Μητρόπολη 
Κιτίου το 1973, με χρέος 75 χιλιάδες λίρες. Σήμερα η 
Μητρόπολή μας έχει ένα αρκετά μεγάλο χρηματικό απόθεμα. 
Και όλα αυτά, λόγω των σωστών οικονομικών κινήσεων και 
επενδύσεων που κάναμε. Κτίσαμε μαζί με τον ιερό ναό Αγίου 
Λαζάρου το Ξενοδοχείο Αtrium Zenon, μαζί με τον 
Μητροπολιτικό Ναό κτίσαμε το Ελένειο  Μέγαρο και μαζί με 
την Ιερά Μονή Αγίου Γεωργίου Κοντού εκμισθώσαμε γη για 
την ανέγερση mall. Όλα αυτά επιτρέπουν στην Ιερά 
Μητρόπολη Κιτίου στο παρόν αλλά και με σωστή διαχείριση 
και στο μέλλον, να έχει οικονομική ευρωστία. 

  Εδώ θα κάνω μια μικρή παρένθεση για να αναφέρω ότι το 
χρέος των 75,000 λιρών που παραλάβαμε δεν μας επέτρεπε να 
ενισχύουμε και να στηρίζουμε οικονομικά τα διάφορα φιλανθρωπικά 
ιδρύματα. Γι΄ αυτό αποφασίσαμε να παραχωρήσουμε γη της Ιεράς 
Μητρόπολης Κιτίου στην Κυβέρνηση για να ανεγείρει ιδρύματα για τις 
ανάγκες της Πόλης και Επαρχίας Λάρνακας. Ενδεικτικά αναφέρουμε: 

- Το Μακάριο Γενικό Νοσοκομείο Λάρνακας 

- Τον Εφηβικό Ξενώνα Λάρνακας 

- Το Ίδρυμα Ηλικιωμένων «Άγιος Γεώργιος» Λάρνακας 
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- Το Ίδρυμα «Άγιος Σπυρίδωνας» Λάρνακας 

Επίσης παραχωρήσαμε γη σε φιλανθρωπικά ιδρύματα για να 
ανεγείρουν κτήρια για τις ανάγκες τους όπως: 

- Το Ίδρυμα « Άγιος Λάζαρος» Λάρνακας 

- Το Ίδρυμα παιδιών με ειδικές ανάγκες « Αγιος Γεώργιος» 

- Το Ίδρυμα Λούλλας και Νίκου Βασιλειάδη, στο οποίο σήμερα 
στεγάζεται το ίδρυμα Ηλιαχτίδα Ζωής»    

Ακόμη παραχωρήσαμε γη έκτασης 100 στρεμμάτων στη Κυβέρνηση για 
να χρησιμοποιείται για τις ανάγκες της Εθνικής Φρουράς. 

      

Επίσης θα μου επιτρέψετε να αναφέρω εν συντομία μερικά από 
τα σημαντικά γεγονότα που έγιναν όλα αυτά τα χρόνια και 
αφορούν πρωτίστως την Ιερά  Μητρόπολη Κιτίου : 

- Η Τουρκική εισβολή του 1974 επέφερε μεγάλο πόνο, 
θλίψη και καταστροφή στην Πατρίδα μας. Η Μητρόπολή 
μας δέχθηκε δεκάδες χιλιάδες πρόσφυγες με αποτέλεσμα 
να αλλάξει ξαφνικά ο αριθμός του πληθυσμού της  και να 
δημιουργηθούν τεράστια οικονομικά, κοινωνικά και 
στεγαστικά προβλήματα. Από την πρώτη στιγμή 
αναλάβαμε δράση τόσο στο εσωτερικό όσο και στο 
εξωτερικό. Ζητήσαμε οικονομική βοήθεια κυρίως από την 
Ελλάδα ενώ παράλληλα αρχίσαμε τα ταξίδια σ’ όλη τη 
γη, για να διαφωτίσουμε και να ενημερώσουμε σωστά για 
το πρόβλημα μας τους ξένους, σε συνεργασία με την 
Κυπριακή Κυβέρνηση και την Κυπριακή και Ελληνική 
Ομογένεια. Στη Κύπρο, προσπαθήσαμε να προσφέρουμε 
οικονομική, πνευματική και ψυχολογική στήριξη, στους 
πρόσφυγες αδελφούς μας και στις οικογένειες των 
πεσόντων και αγνοουμένων μας. Ακόμη διοργανώσαμε 
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και συμμετείχαμε σε πολλές εκδηλώσεις για καταδίκη της 
Τούρκικης εισβολής και επιστροφή των προσφύγων στις 
εστίες τους. Σε μια απ’ αυτές με σύνθημα οι Γυναίκες 
επιστρέφουν το 1989 μάς συνέλαβαν οι Τούρκοι και μας 
οδήγησαν στις φυλακές του ψευδοκράτους. Ενώπιον του 
παράνομου Δικαστηρίου που μας οδήγησαν οι 
κατακτητές της γης μας, διακηρύξαμε ότι δεν μισούμε 
τους Τουρκοκύπριους, αλλά μισούμε τη σκλαβιά. Μισούμε 
τον πόλεμο, αλλά δε διστάζουμε να θυσιαζόμαστε για τη 
λευτεριά και τονίσαμε ότι δεν αναγνωρίζουμε τις 
γραμμές του Αττίλα κι ότι τα σύνορά μας είναι όλα τα 
παράλια της Κύπρου.   

- Εορτασμοί για τα 1100 χρόνια του ι.ναού Αγίου Λάζαρου.  
-    Με την ευκαιρία συμπλήρωσης 1100 ετών από την 

ανέγερση του Ιερού Ναού Αγίου Λαζάρου, 
πραγματοποιήθηκαν το 1990 λαμπροί εορτασμοί. «Αυτοί 
αποτέλεσαν σταθμό στη σύγχρονη ιστορία της 
Μητρόπολης Κιτίου, με τη διεθνή προβολή του ιερού ναού 
ως σημαντικού μνημείου της Χριστιανοσύνης, ως τόπου 
προσκυνήματος, ως βυζαντινού έργου τέχνης, ως 
κοινωνικού και πολιτιστικού παράγοντος και κέντρου της 
θρησκευτικής ζωής της πόλης δια μέσου των αιώνων». 
Κατά τους εορτασμούς μεταφέρθηκε από την Ιερά Μονή 
Βατοπεδίου Αγίου Όρους, η Τιμία Ζώνη της Παναγίας. 
Επίσης διοργανώθηκε μεγάλο « Πνευματικό Συμπόσιο» 
με ομιλίες διακεκριμένων Αρχιερέων, κλήρικών, 
Καθηγητών Πανεπιστημίου και άλλων ειδικών. Ακόμη 
πραγματοποιήθηκε και μεγάλη Βυζαντινή συναυλία.        
«Στους εορτασμούς συμμετείχαν όλες οι Ορθόδοξες 
Εκκλησίες με Αρχιερείς και εκπροσώπους των. Οι 
Μακαριώτατοι Πατριάρχαι Αλεξανδρείας Παρθένιος, 
Αντιοχείας Ιγνάτιος και Ιεροσολύμων Διόδωρος 
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ελάμπρυναν με την παρουσία τους τους εορτασμούς».        
( Ιστορία της Κατά Κίτιον Εκκλησίας».    
 

-  Το 1998 με την ευκαιρία της συμπλήρωσης 25 χρόνων 
αρχιερατείας μας και το 2013 με την ευκαιρία της 
συμπλήρωσης 40 χρόνων αρχιερατείας μας, 
πραγματοποιήθηκαν αρχιερατικά συλλείτουργα, 
Θεολογικές διαλέξεις, μουσικές εκδηλώσεις , έκδοση δύο 
σπουδαίων τιμητικών τόμων και άλλες σημαντικές 
εκδηλώσεις.    

-  
- -Με την ευκαιρία των εορτασμών των 2000 χρόνων 

Χριστιανισμού, μεταφέρθηκε ο Τίμιος Σταυρός από την 
Ιερά Μονή Σταυροβουνίου στην Ιερά Μονή Αγίου 
Γεωργίου Κοντού, όπου δεκάδες χιλιάδες πιστών, κυρίως 
γυναίκες που δεν έχουν την δυνατότητα να επισκεφθούν 
τη Μονή λόγω του αβάτου, προσήλθαν για να τον 
προσκυνήσουν και να λάβουν τη χάρη του. 

-  
- Μετά την εκλογή του Αρχιεπισκόπου Κύπρου 

Χρυσοστόμου του Β η Ιερά Σύνοδος της Αγιωτάτης 
Εκκλησίας της Κύπρου, αποφάσισε την αύξηση του 
αριθμού των Μητροπόλεων. Η Ιερά Μητρόπολη Κιτίου 
παραχώρησε μεγάλο αριθμό κοινοτήτων της και την Ιερά 
Μονή Αγίου Μηνά για να δημιουργηθεί η Ιερά 
Μητρόπολη Τριμυθούντος. 

-  
- Τρία πνευματικά μας τέκνα, είναι σήμερα Αρχιερείς της 

Εκκλησίας της Κύπρου. Ο Μόρφου Νεόφυτος, ο 
Τριμυθούντος Βαρνάβας και ο Αρσινόης Νεκτάριος. 

-  
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-   Η ανάπτυξη του μοναχισμού, με την αύξηση των 
μοναχών και μοναζουσών των υπαρχόντων Μονών και 
τη δημιουργία νέων. Η Ιερά Μονή Σταυροβουνίου με την 
ενθρόνιση του σεβάσμιου Γέροντος Αθανασίου και την 
εφαρμογή του θεσμού του αβάτου,  επανδρώθηκε με 
νέους μοναχούς κατά πλειοψηφία μορφωμένους, ενώ 
παράλληλα συντηρήθηκαν ο ναός και τα υφιστάμενα 
κτήρια της Μονής ενώ ανεγέρθησαν και νέα για να 
καλύψουν τις ανάγκες των μοναχών. Η ιερά Μονή Αγίου 
Μηνά, που σήμερα βρίσκεται στην δικαιοδοσία της Ιεράς 
Μητρόπολης Τριμυθούντος, παρουσίασε και αυτή μεγάλη 
ανάπτυξη και μεγάλη πνευματική δράση. Η Ιερά Μονή 
Αγίου Γεωργίου Μαυροβουνίου ανακαινίσθηκε εκ 
βάθρων και επανδρώθηκε από τη Συνοδεία του σεβαστού 
Καθηγουμένου της  Συμεών. Επίσης ιδρύθηκε η Ιερά 
Μονή Αγίων Ραφαήλ Νικολάου και Ειρήνης, δίπλα από 
την παλαιά Μονή Αγίας Μαρίνης Ξυλοτύμπου. 

- Μέσα στα πλαίσια του ενδιαφέροντός μας και του αγώνα 
μας για ανεύρεση των αγνοουμένων αδελφών μας της 
Τουρκικής Εισβολής του 1974, αναλάβαμε, με την ίδρυση 
του το 1998, την Προεδρία του Διοικητικού Συμβουλίου 
του Ιδρύματος « Αλέξανδρος Παπαχριστοφόρου», μετά 
από παράκληση των ιδρυτών του, μακαριστού Οικονόμου 
Χριστοφόρου και της μακαριστής συζύγου του ‘Ελλης.       

-  Τον Ιούλιο του 2011 έγιναν τα εγκαίνια του ιερού Ναού 
Αγίου Ιωάννου του Χρυσοστόμου και του ανακαινισμένου 
κατασκηνωτικού χώρου της Μητρόπολής μας στο Σαϊττά. 

-  Καθιερώσαμε τα Ιερατικά Συνέδρια, τα οποία 
πραγματοποιούνται συνήθως μία φορά τον μήνα. Σ’ αυτά 
συμμετέχουν όλοι οι κληρικοί της Ιεράς Μητρόπολης Κιτίου, με 
σκοπό τόσο την επιμόρφωσή τους σε διάφορα θέματα, 
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Θεολογικά κοινωνικά και άλλα, όσο και την δυνατότητα 
επικοινωνίας μεταξύ τους. Στα συνέδρια ομιλητές είναι 
Αρχιερείς, κληρικοί, καταξιωμένοι καθηγητές Πανεπιστήμιων  
και άλλοι διαπρεπείς επιστήμονες, από την Κύπρο και το 
εξωτερικό.   

 

 Αγαπητοί πατέρες και αδελφοί, 

               Τόσο μεγάλη σε χρόνο και γεγονότα αρχιερατική 
διακονία, σίγουρα δεν θα μπορούσε να είναι απαλλαγμένη από 
ανθρώπινα λάθη ή ενέργειες.  

                Εάν  εν γνώση ή εν αγνοία μου προκάλεσα πόνο, 
θλίψη ή σκανδαλισμό σε οιονδήποτε, ζητώ συγγνώμη  και 
συγχρόνως δίνω συγχώρεση σε όποιον τυχόν προκάλεσε πόνο 
σε μένα. 

                 Φέτος διανύω το 81ο έτος της ζωής μου. Φέτος 
συμπληρώνω 46 χρόνια αρχιερατικής διακονίας στο θρόνο της 
Κατά Κίτιον Εκκλησίας. Και επειδή οι σωματικές μου δυνάμεις 
άρχισαν να εξασθενούν, και για χάρη του ποιμνίου μου που 
τόσο πολύ αγάπησα, αποφάσισα να θέσω την παραίτησή μου 
από το Θρόνο της Ιεράς  Μητρόπολης Κιτίου ενώπιον της Ιεράς 
Συνόδου της Εκκλησίας της Κύπρου, η οποία συνέρχεται αύριο. 

                  Πιστεύω, και προσεύχομαι γι’ αυτό, πως ένας 
νεώτερος  διάδοχός μου, θα συνεχίσει και θα επαυξήσει το έργο 
που επιτελείται στην Ιερά  Μητρόπολή Κιτίου.  

                       Γι’ αυτό σας παρακαλώ να δείτε την παραίτησή 
μου ως έκφραση αγάπης προς το ποίμνιο που μου 
εμπιστεύθηκε ο Θεός.                            
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                        Εγώ θα συνεχίσω να αγωνιώ και να προσεύχομαι 
για τη πνευματική πρόοδο τόσο εσάς όσο και των λοιπών 
μελών του ποιμνίου της Ιεράς Μητρόπολης Κιτίου που τόσο 
αγάπησα και πάντοτε θα έχω στη καρδιά μου και στις 
προσευχές μου. 

                        Παρακαλώ προσευχηθείτε στην Παναγία Μητέρα 
του Κυρίου μας και στον φίλο του Χριστού άγιο Λάζαρο, ώστε 
το Πνεύμα το Άγιο να συνεχίσει να είναι συνοδοιπόρο και 
σύντροφος στην υπόλοιπη πορεία μου. Να εξακολουθήσει να 
κατοικεί μέσα μου, να πρυτανεύει στη ζωή μου και να φωτίζει, 
ν’ αγιάζει,  αναστηλώνει και οδηγεί τα διαβήματά μου.  Αμην! 

  


