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4.30 
μ.μ.

Ἱερὸς Ναὸς τῶν Εἰσοδίων τῆς Θεοτόκου, Κοκκ/θιά (πανηγυρίζων):   

Πανηγυρικὸς  Ἀρχιερατικὸς  Ἑσπερινὸς,  χοροστατοῦντος τοῦ   

Πανιερωτάτου  Μητροπολίτου  Κυρηνείας  κ.κ. Χρυσοστόμου.

Σ
Α

Β
Β

Α
Τ

Ο
  

  
2

1 
/ 1

1 
/ 2

0
1

5
 

7.00 
π.μ. 

Ἱερός Ναὸς τῶν Εἰσοδίων τῆς Θεοτόκου:     Ἀρχιερατικὴ Θεία Λειτουργία, 

προϊσταμένου τοῦ Πανιερωτάτου Μητροπολίτου Κυρηνείας κ.κ.Χρυσοστόμου.

 

4.00 
μ.μ. 

Ἱερὸς Μητροπολιτικὸς Ναὸς Ἀποστ.Βαρνάβα:  Ὑποδοχὴ Ἱερῶν Λειψάνων (Ἁγίου Ἱερο-

μάρτυρος Χαραλάμπους, Ἁγίων Μεγαλομαρτύρων Γεωργίου, Παντελεήμονος & Βαρβάρας, Ἁγ.Ὁσιομάρτυ-

ρος Παρασκευῆς,  Ἁγ.Παρθενίου Ἐπισκόπου Λαμψάκου,  Ἁγ. Σοφιανοῦ Ἐπισκόπου Δρυϊνουπόλεως,  Ἁγίου 

Βλασίου Ἀκαρνάνος & τῶν σὺν αὐτῷ,   Ὁσίου Παϊσίου (Παναγῆ) τοῦ ἐν Κεφαλληνίᾳ,   Ὁσίου Λεοντίου ἐκ 

Στεμνίτσης,  ἐκ τῶν Ἁγίων Δέκα Μαρτύρων Κρήτης  καί τῶν Ἁγίων ἑπταρίθμων Φωτιστῶν τῶν Σλάβων).   

4.30 Ἱερὸς Μητροπολιτικὸς Ναὸς Ἀποστόλου Βαρνάβα:     Ἀρχιερατικός Ἑσπερινός 

5.45 
μ.μ. 

Ἱερός Ναὸς τῶν Εἰσοδίων τῆς Θεοτόκου:    Παρακλητικὸς Κανόνας πρὸς τὴν 

Ὑπεραγία Θεοτόκο.  
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7.00 
π.μ. 

Ἱερὸς Μητροπολιτικὸς Ναὸς Ἀποστόλου Βαρνάβα:   Ἀρχιερατικὴ Θεία Λειτουργία, 

προϊσταμένου τοῦ Πανιερωτάτου Μητροπολίτου Κυρηνείας κ.κ. Χρυσοστόμου.  Μετὰ 

τὸ πέρας τῆς Θείας Λειτουργίας θὰ γίνει λιτάνευσις τῶν Ἁγίων καὶ Ἱερῶν Λειψάνων.

10.30   
 π.μ. 

Θὰ προσφερθεῖ πρωϊνὸ κέρασμα.

Χῶρος:  ΙΕΡΟΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΝΑΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΒΑΡΝΑΒΑ, ΚΟΚΚΙΝΟΤΡΙΜΙΘΙΑ  

5.00 μμ:  Ἔναρξις καὶ χαιρετισμοὶ τῶν ἐργασιῶν τῆς Ἐπιστημονικῆς Ἡμερίδας. 
 

5.10 μμ:    «Οἱ Ὁσιώτατοι Διονύσιος Κολλυβᾶς καὶ Χριστοφόρος Παπουλᾶκος  

 καὶ   ἡ προσφορά τους στὴν σύγχρονη Ἐκκλησιαστικὴ Ἱστορία». 

Ἀρχιμ. Νεκτάριος Πέττας Δρ., κληρικὸς Ἱ.Μητροπόλεως Γόρτυνος & Μεγαλοπόλεως. 
 

5.30 μμ: «Πατὴρ Νικόλαος καὶ Πρεσβυτέρα Ἀνθή Πέττα. Πραγματικὸ παράδειγμα ἀφο-

σιώσεως στὴν Ἐκκλησία καὶ στὴν οἰκογένεια».      Ὁσιωτάτη Γερόντισσα Μόνικα, 

Καθηγουμένη τῆς Ἱερᾶς Μονῆς Ἁγίων Νεκταρίου καί Φανουρίου Τρικόρφου Φωκίδος. 
 

6.00 μμ:  Κέρασμα. 
 

6.30 μμ:  «Ἀντιστάσεις κατὰ τῶν ἐξισλαμισμῶν στὴν Ἀλβανία. Οἱ περιπτώσεις τῶν  Ἠπει-

ρωτῶν Ὁσίων ἀνδρῶν Σοφιανοῦ, Ἐπισκ.Δρυϊνουπόλεως καί Νεκταρίου Τέρπου». 

Μιχαὴλ Τρίτος Δρ.,  καθηγητὴς τοῦ Τμήματος Ποιμαντικῆς καὶ Κοινωνικῆς Θεολογίας 

τῆς Θεολογικῆς Σχολῆς τοῦ Ἀριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. 
 

6.50 μμ:    «Πνευματικὲς ἐμπειρίες τοῦ Πατρὸς Φιλοθέου Ζερβάκου –  

   θαυματουργικὲς ἐπεμβάσεις καὶ θεῖα γεγονότα στὴν ζωή του».  

 Ἀρχιμ. Τύχων Ἀνδρέου Δρ.,  κληρικὸς τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Λεμεσοῦ. 
 

7.10 μμ:   Ἐρωτήσεις. Λήξις τῆς ᾽Επιστημονικῆς Ἡμερίδας.  
 

7.30 μμ:  Κέρασμα. 



Ἀπό τίς ἀφίσες τοῦ Τμήματος Δασῶν  (Ὑπουργεῖο Γεωργίας, Ἀγροτικῆς Ἀνάπτυξης 
καί Περιβάλλοντος), στήν ἱστοσελίδα του -  http://www.moa.gov.cy/moa/fd/fd.nsf/ 

   - 
 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Στίς μέρες μας τοῦτες που ἡ Κρίση μᾶς ταλαιπωρεῖ, μποροῦμε νά βάλουμε φρένο στήν 
κατρακύλα, ἀναθυμούμενοι τήν σχέση που εἴχαμε χιλιάδες χρόνια τώρα μέ τήν Φύση 
γύρω μας, καί κατ’ἐπέκτασιν μέ τήν Φύση τήν Ἐντός μας.  Εἴμαστε μέρος τῆς Φύσης.   
 

Στήν παρουσίαση αὐτή, ὁ Ἀνώτερος Λειτουργός τοῦ Τμήματος Δασῶν κ.Τάκης Παπα- 
χριστοφόρου μᾶς ξεναγεῖ στόν κόσμο τῶν παραδοσιακῶν Φυτῶν τῆς Κύπρου που 
χρησιμοποιοῦνται ἀνά τούς αἰῶνες σέ ὠφέλιμες πρακτικές καθημερινῆς ἐπιβίωσης.  
Ταξιδεύοντας στόν κόσμο τῆς Φύσης,  μαθαίνουμε πῶς νά τά ἀξιοποιοῦμε προ-
σέχοντας μήπως χαθοῦν, ἀνιχνεύοντας ποιά ἤδη κινδυνεύουν, ζώντας δε τήν σχέση 
τους μέ τήν Ἐκκλησιαστική Παράδοση ἀνά τούς αἰῶνες.  Στήν ὁμιλία θά 
παρευρίσκονται καί θά συζητήσουν ὁ Πρωτοσυγκελλεύων τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως 
Κυρηνείας π.Δημήτριος Κούτσιος καί ὁ κ.Νίκος Σταμάτη – ἱδρυτής τοῦ Μουσείου 
Παραδοσιακῶν Ἐπαγγελμάτων στό Μάμμαρι. 

 
 

Τό βράδυ τῆς Παρασκευῆς 4 Δεκεμβρίου στίς 9 μ.μ. θά τελεστεῖ Ἀγρυπνία (Ἑσπερινός, 
Ὄρθρος καί Θεία Λειτουργία) στόν Ἱερό Μητροπολιτικό Ναό Ἀποστόλου Βαρνάβα στην 
Κοκκινοτριμιθιά, γιά τήν ἑορτή τῶν Ἁγίων Βαρβάρας τῆς Μεγαλομάρτυρος, Ἰωάννου 
τοῦ Δαμασκηνοῦ καί Σάββα τοῦ Ἡγιασμένου.   Ἡ λήξη θά εἶναι γύρω στίς  12.30π.μ. 

…Στήν Κύπρο μας, τόσους 
αἰῶνες, συναντοῦμε πλῆ-
θος ἀπό ὠφέλιμα ἄγρια 
φυτά πού ἀναφέρονται 
ἀπ’τόν καιρό τῆς Ἁγίας 
Γραφῆς καί τῶν Πατέρων 
τῆς Ἐκκλησίας.  Μερικά 
τά γνωρίζουμε (φοινικιά, 
χαρουπιά, καλαμιά), ἄλλα 
δε ἴσως τά ἔχουμε ἀκου-
στά μά δυσκολευόμαστε 
νά τά ἀνιχνεύσουμε  (π.χ. 
σχοινιά, περνιά, σκλινίτζι, 
μαυράχυρο).  Καί τοῦτο, 
ἐνῶ οἱ παππούδες μας τά 
γνώριζαν καλά καί τά 
χρησιμοποιοῦσαν. 

http://www.moa.gov.cy/moa/fd/fd.nsf/


-
 

Τά Ἐργαστήρια «Ποιότητα Ζωῆς» ἔχουν ὡς πρωταρχικό στόχο τήν πνευματική πρόοδο 
τοῦ Ἀτόμου κάθε ἡλικίας, τῆς Oἰκογένειας καθώς καί τῆς Kοινωνίας, διά μέσου τῆς 
ὀρθοδόξης χριστιανικῆς ἀγάπης καί τῆς πραγματικῆς ἔννοιας τοῦ «Συν+Χωρῶ» = 
δημιουργῶ χῶρο σέ ἑμένα γιά τόν Χριστό καί γιά ὅλους τούς ἄλλους γύρω μου. 

Ἡ «Ποιότητα Ζωῆς» τολμᾶ νά προσεγγίσει μέ ἁπλό ἀλλά 
πολύ βαθύ τρόπο, περίπλοκα καί διαχρονικά θέματα που 
προβληματίζουν καί ἀπασχολοῦν τόν κᾶθε Ἄνθρωπο 
ἀνεξαρτήτως ἡλικίας, κοινωνίας, οἰκονομικῆς,  ἐκπαιδευτικῆς, 
κοινωνικῆς καί ἐπαγγελματικῆς κατάστασης.  Ἐπιπρόσθετα, ἡ 
«Ποιότητα Ζωῆς» ἐμπερικλείει καί εὑρύτερα θέματα ἀξιῶν  
που προβληματίζουν τά Συστήματα Ὑποστήριξης τῆς 
Οἰκογένειας, τῆς τοπικῆς Κοινότητας καί τῆς εὑρύτερης  
Κοινωνίας.   Ἡ ἀνάπτυξη καί πρακτική ἐφαρμογή δεξιοτήτων  
Ἀγάπης, Ἀποδοχῆς καί Προσφορᾶς πρός ὅλους τούς 
συνανθρώπους μας ἀποτελοῦν κεντρικό ἄξονα τῆς ἔννοιας 

τοῦ «Συν+Χωρῶ», ὥστε νά ὑπάρχει ἡ δυνατότητα στόν καθένα ἀπό ἑμᾶς, σέ ὅποια 
ἡλικία καί σέ ὅποιο στάδιο τῆς ζωῆς καί ἄν βρίσκεται,  νά μπορεῖ σέ συνεχή βάση νά 
δημιουργεῖ ἐντός καί γύρω του, χῶρο καί χρόνο, τόσο γιά τήν δική του ὕπαρξη καί 
ἀξίες ὅσο καί για ὅλους τούς γύρω του, πάντοτε μέ τήν ἀγάπη καί εὐλογία τοῦ Θεοῦ.            

Τά Ἐργαστήρια «Ποιότητα Ζωῆς» εἶναι ἀνοιχτά πρός ὅλους – Ἐφήβους, Νέους, Νεαρά 
Ζευγάρια, Γονεῖς, Ἡλικιωμένους καί διεξάγονται κάθε πρώτη Τετάρτη τοῦ μήνα,     
6.30 μ.μ. - 8.00 μ.μ., στά προσωρινά Γραφεῖα τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Κυρηνείας:  
Στασίνου 1, 2404 Ἔγκωμη στή Λευκωσία (ἀπέναντι ἀπό τό Μετόχι Κύκκου, στόν παράλ- 
ληλο δρόμο),  στήν Αἴθουσα Φιλοξενίας τοῦ 1ου ὀρόφου.   Ἐπικείμενες συναντήσεις:   

-

 
Τά Ἐργαστήρια «Ποιότητα Ζωῆς» ὀργανώνονται καί συντονίζονται ἀπό τήν Ἐπιστημο-
νική Συνεργάτιδα τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Κυρηνείας, κυρία Αἰκατερίνη Προκοπίου  
(Συμβουλευτική Ψυχολόγος, Συστημική Ψυχοθεραπεύτρια, Solution Focus Brief Practitioner, 
Freelance Ἐκπαιδεύτρια, Coach, Consultant, Λογοπαθολόγος). 

Δηλώσεις συμμετοχῆς:   Γραφεῖο Πνευματικῆς Διακονίας:  Στασίνου 1, 2404  Ἔγκωμη  

 Τηλέφωνο: 22444242.         Τηλεομοιότυπο (fax): 22444330.    

 Ἠλεκτρονική διεύθυνση:    diakonia@m-kyrenia.org  
 

 Αἰκατερίνη Προκοπίου:      Τηλ.:  97695889  /  22496822.  

 Ἠλεκτρονική διεύθυνση:    info@lifeguidancetoday.com 

mailto:diakonia@m-kyrenia.org
mailto:info@lifeguidancetoday.com


 

 

Ἡ Ἱερά Μητρόπολις Κυρηνείας, στά πλαίσια τῆς συμβολῆς της στά πολιτιστικά δρώμενα 
τοῦ τόπου καί πρός ἐνίσχυσιν τοῦ πολυσχιδοῦς ἔργου της, μᾶς προσκαλεῖ σέ μιά μικρή 
ἀνάπαυλα ἀπό τήν καθημερινότητά μας ἀπολαμβάνοντας τήν κυπριακή κωμωδία  
«Οἱ συμπεθέρες» τοῦ Ἀνδρέα Κουκίδη,  ἀπό τό «Π.Α. Θεατρικό Ἐργαστῆρι». 
 

 

Διασκευή / Σκηνοθεσία:  Πίτσα Ἀντωνιάδου 
 

Εἴσοδος: €10.   
 

Εἰσιτήρια προπωλοῦνται στά Γραφεῖα τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Κυρηνείας, 
Στασίνου 1 Ἔγκωμη (ἀπέναντι ἀπό τό Μετόχιον Κύκκου), τηλ.22444242

 

Τά καθαρά ἔσοδα θά διατεθοῦν γιά τό ἔργο τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως. 
 

            ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΣΚΗΝΟΘΕΤΗ 

Τό ἔργο «Συμπεθέρες» παρουσιάστηκε 
κατ’ἀρχήν μέ τόν τίτλο «Ἡ συμπεθερά τζι 
ἡ συμπεθθέρα» καί παίχτηκε καί ἀπό τό 
ραδιόφωνο καί τήν τηλεόραση τοῦ Ρ.Ι.Κ. 
σαν κυπριώτικο σκέτς.  Ἐμεῖς τό παρου-
σιάζουμε θεατρικό σέ διασκευή καί μέ 
ἔξτρα σκηνές καί ρόλους.  Εἶναι μια 
κωμωδία πού φαίνεται σάν πραγματική 
ἱστορία γιά τά κυπριακά δεδομένα καί ἡ 
μυθοπλασία σχεδόν ἀσήμαντη στήν 
ὑπέροχη πέννα τοῦ Ἀ.Κουκίδη.  Ἐμεῖς τό 
μεταφέρουμε χρονικά σχεδόν στό σήμε-
ρα, γιατί πιστεύουμε οἱ καταστάσεις δέν 
ἀλλάζουν δραματικά.  Ἡ Κύπρια πεθερά 
που θέλει νά διαλέξει ἐκείνη τήν νύμφη 
της ὅταν ἔχει γυιό καί ἡ Ἑλληνίδα πού θέλει νά ἀρπάξει τόν γαμπρό, ὅταν ἔχει κόρη.  
Σ’αὐτό τό κεντρικό ζευγάρι πλέκονται καί ἄλλα νεαρά ζευγάρια καί ἐμεῖς παρακολου 
θοῦμε τήν πορεία τους.  Τί θά γίνει μέ τίς συμπεθθέρες, τήν κύπρια καί τήν καλα-
μαρού; Θά τό δεῖτε στή συνέχεια, ἀλλά νά ἔχετε πάντα ὑπόψη σας τήν ρήση  «Ὅταν 
θέλει ἡ νύφη καί ὁ γαμπρός, τύφλα νά’χει ὁ πεθερός»  (ἤ μᾶλλον, «ἡ πεθερά»). 
 

Η ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΚΥΡΗΝΕΙΑΣ ΕΚΦΡΑΖΕΙ ΕΥΧΑΡΙΣΤΙΕΣ ΣΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ 
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΥΓΕΝΗ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗ ΤΗΣ ΑΙΘΟΥΣΑΣ. 


