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Μετά  από  πρόσκληση  του  Σεβασμιωτάτου 
Μητροπολίτου  Ζακύνθου  κ.  Χρυσοστόμου,  η 
Α.Μ.  ο  Αρχιεπίσκοπος  Κύπρου   κ.κ. 
Χρυσόστομος,  συνοδευόμενος  από  τους 
Σεβασμιωτάτους  Μητροπολίτες  Ταμασού  κ. 
Ησαΐα  και  Ναυκράτιδος  κ.  Κύριλλο,  τους 
Θεοφιλεστάτους  Χωρεπισκόπους  Χύτρων  κ. 
Λεόντιο  και  Μεσαορίας  κ.  Γρηγόριο  και  τον 
Πρωτοσύγκελλο  της  Ιεράς  Αρχιεπισκοπής 
Κύπρου  Πανοσιολογιώτατο  Αρχιμανδρίτη 
Ιερώνυμο Πυλιώτη,  πραγματοποίησε επίσημη 

επίσκεψη  στη  Ζάκυνθο.  Η  επίσκεψη  συνδυάστηκε  με  την  πανήγυρη  του  Αγίου 
Διονυσίου. Στους εορτασμούς προς τιμή του πολιούχου Αγ. Διονυσίου, εις ανάμνηση της 
μετακομιδής, το 1717, του άφθαρτου σκηνώματός του, από τα νησιά των Στροφάδων, 
στην πόλη της Ζακύνθου, που πραγματοποιήθηκαν με την  παρουσία αρκετών Ιεραρχών 
της Εκκλησίας της Ελλάδος και άλλων κατά τόπους Πατριαρχείων και Αυτοκεφάλων 
Εκκλησιών, επικεφαλής ήταν ο Μακαριώτατος Αρχιεπίσκοπος Κύπρου.

Η  άφιξη  του  Μακαριωτάτου  στη  Ζάκυνθο  και  Δοξολογία  στο  Ναό  του  Αγίου 
Διονυσίου

Ο Μακαριώτατος και η συνοδεία του έφθασαν το 
απόγευμα της Παρασκευής, 22ας   Αυγούστου, στο 
αεροδρόμιο  «Διονύσιος  Σολωμός»,  όπου  έτυχαν 
θερμής  υποδοχής  από  το  Σεβ.  Μητροπολίτη 
Ζακύνθου κ. Χρυσόστομο, το βουλευτή του νομού 
κ. Δημήτριο Βαρβαρίγο, το Δήμαρχο Ζακυνθίων κ. 
Διονύσιο  Ακτύπη,  το  Νομάρχη  Ζακύνθου  κ. 
Διονύσιο Γάσπαρο και άλλους επισήμους.  
Από το αεροδρόμιο, ο Μακαριώτατος μετέβη στη 
Μονή Αγίου Διονυσίου. Με τις προσήκουσες τιμές, 

ο  ιερός  κλήρος  και  ο  ευσεβής  λαός  της  Ζακύνθου,  αλλά  και  αρκετοί  εκ  των 
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φιλοξενουμένων  Ιεραρχών,  υποδέχθηκαν  τον  Προκαθήμενο  της  Αυτοκέφαλης 
Εκκλησίας της Κύπρου στον προαύλιο χώρο της       Ι. Μ. του Αγίου Διονυσίου. 

Στα προπύλαια του ναού, ο Πανοσιολογιώτατος Ηγούμενος κ. Διονύσιος  καλωσόρισε 
το Μακακαριώτατο και πρόσφερε σ΄αυτόν ως αναμνηστικό δώρο ένα αρχιεπισκοπικό 
σκήπτρο.  Ο  Μακαριώτατος,  αφού  εισήλθε  στον  ιερό  ναό  και  προσκύνησε  το  σεπτό 
σκήνωμα του Αγίου Διονυσίου, το οποίο φυλάσσεται σε αργυρή λάρνακα εντός του Ιερού 
Βήματος,  προέστη  της  πανηγυρικής  Δοξολογίας,  συμπροσευχομένων  πολλών 
Αρχιερέων, ιερέων, των τοπικών αρχών και πλήθους κόσμου. Στο τέλος της Δοξολογίας, 
ο  Σεβασμιώτατος  Μητροπολίτης  Ζακύνθου  κ.  Χρυσόστομος  καλωσόρισε  το 
Μακαριώτατο,  με  τον  οποίο  συνδέεται  αδελφικά  από  τα  φοιτητικά  τους  χρόνια  στο 
Πανεπιστήμιο Αθηνών. 

Προσφωνώντας  το  Μακαριώτατο,  ο  Σεβασμιώτατος  είπε μεταξύ  άλλων  και  τα  εξής: 
"Είμεθα εδώ διά να δηλώσωμεν υπέρ πάντα άλλον λαόν επί της γης,  αλληλέγγυοι και  
συνοδίτες  με  τον  επί  τριαντακονταπενταετίαν  σκληρώς  δοκιμαζόμενον  αδελφόν 
Κυπριακόν Λαόν. Και να δηλώσωμεν, επίσης, ότι ως Εκκλησία υπάρχομεν μόνον και μόνον  
διά  διακονίαν.  Και  συγχρόνως να Σας είπωμεν ότι  δεν  φοβούμεθα τον  Γολγοθάν.  «Ιδού  
συναναβαίνομεν  μεθ’  υμών»  συγκυρηναίοι  και  συναντιλήπτορες.
Είμεθα έτοιμοι ανά πάσαν στιγμήν διά τον Γολγοθάν. Διότι πιστεύομεν ακραδάντως ότι  
μετά από τον Γολγοθάν είναι η Ανάστασις. Και ιδού επί 20 αιώνας ο Χριστός ανίσταται.
Ανάστασις  ναι!  Δικαία  και  βιώσιμος  λύσις  εις  το  εθνικόν  μας  πρόβλημα.  Διό  και  
θαυμάζομεν  την  αντοχήν  και  την  αγωνιστικότητα  του  προσφυγικού  κόσμου. 
Συμμεριζόμεθα την αγωνίαν των συγγενών των αγνοουμένων. Συμπαριστάμεθα προς τους  
εγκλωβισμένους,  οι  οποίοι  φυλάττουν  υπό  δυσμενεστάτους  συνθήκας  τας  νοητάς  του  
Έθνους μας Θερμοπύλας. Απευθύνομεν, όθεν, επί τη αφίξει Υμών προς πάντας θερμόν  
χαιρετισμόν  αγάπης,  αναφωνούντες  από  χειλέων  και  καρδίας:  Ως  ευ  παρέστητε!"

Στην  αντιφώνησή  του,  ο  Μακαριώτατος 
ευχαρίστησε  το  Μητροπολίτη  Ζακύνθου  για  την 
πρόσκληση,  την  υποδοχή  και  τη  φιλοξενία.  Είπε, 
ότι αισθάνεται συγκίνηση που βρίσκεται και πάλι 
στη  Ζάκυνθο  των  ποιητών,  του  θεάτρου  και  της 
μουσικής, των ανοικτόκαρδων ανθρώπων, στο νησί 
του Αγίου Διονυσίου. Και σχετικά με το Κυπριακό 
υπογράμμισε  εμφαντικά:  "Πρέπει  να  γνωρίζουν 
πολύ  καλά  οι  ξένοι  ότι  οι  ρίζες  οι  εθνικές  του  
Κυπριακού λαού είναι  ηλικίας  τρισήμισυ χιλιάδων  

ετών. Και είναι πολύ βαθιές και δεν ξεριζώνονται. Καμία δύναμις δεν μπορεί να ξεριζώσει  
αυτές τις εθνικές ρίζες από την γη των προγόνων μας. Θα ακολουθήσουμε, έστω και αν  
παρεξηγούμαστε συνεχώς, αυτήν τη διαχρονική πορεία, και είμαι σίγουρος ότι στο τέλος  
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θα δικαιωθούμε, γιατί οι Τούρκοι δεν θέλουν τη μισή Κύπρο. Θέλουν ολόκληρη την Κύπρο.  
Το θέμα της Κύπρου δεν είναι δικοινοτικό, αλλά γεωπολιτικό. Δεν μπορούν να ανεχθούν, η  
Ελλάδα να επεκτείνεται μέχρι της Μέσης Ανατολής. Έχουμε τις ελπίδες μας στο Θεό,  
στον Άγιο Διονύσιο, που θα το θερμοπαρακαλέσουμε να μεσιτεύσει στον Κύριο, να φωτίσει  
τους ισχυρούς της γης, έστω και τη δωδεκάτη, να αποδώσουν δικαιοσύνη εις τον Κυπριακό  
λαό".

Μετά  τη  Δοξολογία,  ακολούθησε  δεξίωση  στο  Αρχονταρίκι  της  Μονής,  και  εν 
συνεχεία  επίσημο  δείπνο,  που  παρέθεσε  ο  Δήμαρχος  Ζακυνθίων,  προς  τιμή  του 
Μακαριωτάτου και της συνοδείας του. 

Επίσκεψη στο Νομάρχη και το Δήμαρχο Ζακύνθου

Ο  Μακαριώτατος,  συνοδευόμενος  από  το 
Μητροπολίτη  Ζακύνθου  κ.  Χρυσόστομο  και  του 
Αρχιερείς  της  επίσημης  συνοδείας  του 
πραγματοποίησε επίσκεψη το πρωί του Σαββάτου, 
23ης Αυγούστου,  στη  Νομαρχία  Ζακύνθου.  Σε 
ένδειξη  τιμής  και  εκτίμησης,  ο  Νομάρχης  κ. 
Διονύσιος Γάσπαρος προσέφερε στο Μακαριώτατο 
μία  βυζαντινή  εικόνα  και  ένα  αντίγραφο  της 
προτομής  του  εθνικού  μας  ποιητή  Διονύσιου 
Σολωμού.

Ο ιατρός κ.  Γιώργος Λογοθέτης, μέλος του Νομαρχιακού Συμβουλίου, αισθάνθηκε 
την  ανάγκη  να  πλησιάσει  το  Μακαριώτατο,  στο  Γραφείο  του  Νομάρχη,  και  να  του 
απαγγείλει  ένα ποίημα, που έγραψε για την Κύπρο, την οποία, όπως τόνισε, έχει μέσα 
στην ψυχή του. Ο Μακαριώτατος τον άκουσε με πολλή συγκίνηση.

Στη συνέχεια, ο Μακαριώτατος επισκέφθηκε 
πεζή το Δήμο Ζακυνθίων, όπου έγινε δεκτός από 
το Δήμαρχο κ.  Διονύσιο  Ακτύπη.  Σε ομιλία του, 
ενώπιον  του  Δημοτικού  Συμβουλίου,  ο 
Μακαριώτατος  εξέφρασε  την  έγνοια  του  για  το 
ρόλο  και  την  πολιτική  της  Βρετανίας  στο 
κυπριακό.  Τόνισε  πως  η  Βρετανία  διαδραμάτισε 
πρωταγωνιστικό  ρόλο  στη  διαμόρφωση  του 
απαράδεκτου,  όπως  το  χαρακτήρισε,  σχεδίου 
Ανάν. Παράλληλα αποκάλυψε ότι  την ανησυχία 

του  για  τη  βρετανική  πολιτική,  ενόψει  και  της  έναρξης  των  απευθείας 
διαπραγματεύσεων,  διατύπωσε  στον  Πρόεδρο  Χριστόφια,  τον  οποίο  χαρακτήρισε 
έμπειρο γνώστη του κυπριακού.
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Ο  Μακαριώτατος  επισήμανε  χαρακτηριστικά:  «Ο  Κυπριακός  Ελληνισμός  δεν  θα 
δεχθεί  να  κλείσει  όπως-όπως  το  κυπριακό.  Ζητούμε  σεβασμό  των  ανθρωπίνων  
δικαιωμάτων μας, για να ζήσουμε στη γη των προγόνων μας. Ποτέ δεν θα παραδώσουμε  
την ελευθερία μας.  Θα συνεχίσουμε τον  αγώνα για βιώσιμη και  λειτουργική λύση του  
κυπριακού και θα κλείσουμε τα αυτιά μας στις όποιες παραφωνίες ...  η πικρή αλήθεια  
είναι ότι ο Κυπριακός λαός προτιμά τη σημερινή κατάσταση, από μια κακή λύση, που θα 
συνεπάγεται τη διάλυση της Κυπριακής Δημοκρατίας, όπως προέβλεπε το σχέδιο Ανάν».

Ο Δήμαρχος Ζακυνθίων, στην αντιφώνησή του,  διαβεβαίωσε το Μακαριώτατο ότι η 
Κύπρος έχει αμέριστη τη συμπαράσταση του λαού της Ζακύνθου και αναφέρθηκε στις 
ιδιαίτερες σχέσεις με τη Λεμεσό, με την οποία  η Ζάκυνθος είναι αδελφοποιημένη. Τέλος, 
προσέφερε στο Μακαριώτατο το μετάλλιο του Δήμου και διάφορα ιστορικά βιβλία.

Τελετή εξόδου του Ιερού Λειψάνου από το Ιερό Βήμα, εντός του Ιερού Ναού και 
Πανηγυρικός Εσπερινός 

Στις  11:00  το  πρωί  της  ίδιας  μέρας,  ο  Μακαριώτατος,  όπως  και  όλοι  οι 
προσκεκλημένοι  για  την  πανήγυρη  Αρχιερείς,  παρέστησαν  στην  έξοδο  του  Ιερού 
Λειψάνου  του  Αγίου  Διονυσίου  εκ  της  Λάρνακος  και  στην  τελετή  ευπρεπισμού  της 
Λειψανοθήκης.

Το απόγευμα της ίδιας μέρας, κορυφώθηκαν οι λατρευτικές εκδηλώσεις για τη μνήμη 
της  μεταφοράς  του  Ιερού  Λειψάνου  του  Αγίου  Διονυσίου  από  τα  Στροφάδια  στη 
Ζάκυνθο. Εντός του Ιερού Ναού τελέστηκε Δοξολογία, περιφορά του Ιερού Λειψάνου και 
ο Μέγας Πανηγυρικός Εσπερινός, χοροστατούντος του Μακαριωτάτου Αρχιεπισκόπου 
Κύπρου.

Στο  τέλος  του  Εσπερινού,  ο  Σεβασμιότατος  Μητροπολίτης  Ζακύνθου  κ. 
Χρυσόστομος, προσφώνησε εγκαρδίως το Μακαριώτατο. Με φωνή που παλλόταν από 
συγκίνηση και μάτια βουρκωμένα, ο Σεβασμιώτατος ολοκλήρωσε την προσφώνησή του 
ως εξής: «Ευχόμεθα και προσευχόμεθα, ζώντες ως Χριστιανοί την χαράν της του Χριστού  
Αναστάσεως, να ζήσουμε και ως Έλληνες την Λαμπρή της Κύπρου μας. Τότε ελεύθεροι και  
δικαιωμένοι  θα  επιστρέψουμε  όλοι  στα  σκλαβωμένα  εδάφη  και  θα  υμνήσουμε  εν  
πληθούσαις  Εκκλησίες τον  εν  Τριάδι  Θεόν».  Στη Συνέχεια ο  Μητροπολίτης Ζακύνθου 
πρόσφερε ως αναμνηστικό δώρο τρία εγκόλπια στον Προκαθήμενο της Εκκλησίας της 
Κύπρου. 

Ο  Μακαριώτατος,  λαμβάνοντας  το  λόγο,  ευχαρίστησε  το  Σεβασμιώτατο 
Μητροπολίτη Ζακύνθου για την πολλή του αγάπη, και τόνισε χαρακτηριστικά: «Είμαστε 
αιχμάλωτοι  της  αγάπης  σας.  Στη  Ζάκυνθο  δεν  αισθάνομαι  ως  ξένος  ούτε  για  ένα 
δευτερόλεπτο.  Είμαι  κι  εγώ Ζακυνθινός  και  είμαι  μέλος  της  δικής  σας  οικογένειας». 
Ολοκληρώνοντας  ο  Μακαριώτατος  προσέφερε  ένα  εγκόλπιο  στο  Μητροπολίτη 

4



Ζακύνθου, με την ευχή όπως ο Κύριος  του χαρίζει πάντοτε πληρότητα ζωής. 

Ακολούθως,  ο  Μακαριώτατος,  απευθυνόμενος  προς  τους  πιστούς,  μίλησε 
διεξοδικά για το εθνικό πρόβλημα της Κύπρου και υπογράμμισε ότι η Ευρώπη και οι 
Η.Π.Α  «παραμένουν  ανάλγητες  απέναντι  στην  καταπάτηση  των  ανθρωπίνων 
δικαιωμάτων  τού  Κυπριακού  λαού,  στη  συνεχιζόμενη  τουρκική  κατοχή  και  στην 
καταστροφή των Ορθοδόξων εκκλησιαστικών μνημείων, στο βόρειο τμήμα του νησιού». 
Ιδιαίτερη μνεία, μάλιστα, έκανε για τη στάση της Βρετανίας στο Κυπριακό, η οποία όπως 
ανέφερε,  θέλει  μια  «μεσοβέζικη»  λύση.  Συνεχίζοντας,  υποστήριξε   ότι  η  Βρετανία 
εφαρμόζει και σήμερα την πολιτική του «διαίρει και βασίλευε», για να διασφαλίσει τις 
στρατιωτικές βάσεις της στην Κύπρο. 

Ο  Αρχιεπίσκοπος  Χρυσόστομος  καταδίκασε,  επίσης,  τις  δηλώσεις  του  Τούρκου 
Πρωθυπουργού Ταγίπ Ερντογάν για λύση στην Κύπρο στη βάση δύο κρατών, λέγοντας 
ότι:  «δεν νοείται  σε ένα νησί  να υπάρχουν δύο κράτη»,  και  σημείωσε ότι  η  λύση θα 
πρέπει να προνοεί για μια ισχυρή κεντρική κυβέρνηση. Ο Μακαριώτατος εξήγησε ότι η 
Εκκλησία της Κύπρου δέχτηκε τη λύση της διζωνικής, δικοινοτικής ομοσπονδίας, για να 
μη διχάσει το λαό και τόνισε ότι δεν μπορεί να γίνει άλλη υποχώρηση. 

Επίσης,  ο  Μακαριώτατος  είπε  πως  η  Εκκλησία  θα  αγωνιστεί  για  την 
αποκατάσταση  και  επαναλειτουργία  των  χώρων  λατρείας  στα  κατεχόμενα  και 
πρόσθεσε ότι σύντομα ολοκληρώνεται η προετοιμασία για την προσφυγή της Εκκλησίας 
της Κύπρου, κατά της Τουρκίας, στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων 
και κατήγγειλε τον τουρκικό στρατό για την εκδίωξη, πριν από μερικές εβδομάδες, του 
Μητροπολίτη Ταμασού και Ορεινής κ. Ησαΐα από τη Μονή του Αποστόλου Βαρνάβα, 
κατά τη στιγμή που τελούσε τη Θεία Λειτουργία.

Ο  Αρχιεπίσκοπος  ολοκλήρωσε  την  ομιλία  του  με  προσευχή  προς  τον  Άγιο 
Διονύσιο:  «Παρακαλούμε»,  είπε,  «τον  πνευματοφόρο  Άγιο  Διονύσιο,  τον  Άγιο  της 
αγάπης  και  της  συγγνώμης,  να  φωτίσει  τους  ισχυρούς  της  γης  να  απονείμουν 
δικαιοσύνη στο δεινά δοκιμαζόμενο λαό της Κύπρου».

Αρχιερατικό Συλλείτουργο στον Ιερό Ναό του Αγίου Διονυσίου 

Ο  Μακαριώτατος  Αρχιεπίσκοπος  Κύπρου  κ.  Χρυσόστομος  προεξήρχε  του 
πανηγυρικού  συλλείτουργου,  που  έγινε  στο  Ναό  του  Αγίου  Διονυσίου.  Στη  Θεία 
Λειτουργία  έλαβαν  μέρος  Μητροπολίτες  από  το  Οικουμενικό  Πατριαρχείο,  τα 
Πατριαρχεία  Αλεξανδρείας  και  Βουλγαρίας,  τις  Αυτοκέφαλες  Εκκλησίες  Κύπρου  και 
Ελλάδας,  ιερείς  και  διάκονοι.  Παρέστησαν  οι  αρχές  της  πόλης,  πολιτικοί  και 
στρατιωτικοί εκπρόσωποι και πλήθος κόσμου.
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Στην  προσφώνησή  του  προς  το 
Μακαριώτατο,  ο  Σεβασμιώτατος  Μητροπολίτης 
Ζακύνθου κ. Χρυσόστομος, αναφέρθηκε και στα 
χαρίσματα  του  Άγιου  Διονύσιου,  ο  οποίος 
συγχώρεσε  ακόμη  και   το  φονιά  του  αδελφού 
του. Στρέφοντας το λόγο προς τον Αρχιεπίσκοπο 
Κύπρου Χρυσόστομο,  ο  οποίος  τιμά τις  φετινές 
λατρευτικές  εκδηλώσεις,  ο  Σεβασμιώτατος 
υπογράμμισε  πως  ο  Μακαριώτατος 
Αρχιεπίσκοπος  Κύπρου  προέρχεται  από  μια 
ιστορική και μαρτυρική Εκκλησία, "διότι το φως 

της  ελευθερίας  δεν  έχει  ακόμη φωτίσει  κάθε  γωνιά της  ελληνικής  κυπριακής  γης,  η 
οποία από αιώνων γνωρίζει το διωγμό, τη θλίψη και την αγωνία".

Στο  πρόσωπο  του  Μακαριωτάτου,  ανέφερε  ο  Σεβασμιώτατος,  “ατενίζουμε  το 
δοκιμαζόμενο Κυπριακό λαό, ο οποίος για τρεις και πλέον δεκαετίες βιώνει τις τραγικές 
συνέπειες της βίαιης εκτοπίσεως από τις εστίες του, από την ιερή γη των πατέρων του, 
κατά παράβαση κάθε έννοιας δικαίου και διεθνούς νομιμότητος”. 

Ο Μητροπολίτης Ζακύνθου επέλεξε να κλείσει την ομιλία του με στίχους από το 
ποίημα του νεαρού ήρωα της Ε.Ο.Κ.Α Ευαγόρα Παλληκαρίδη, τους οποίους μελοποίησε ο 
αείμνηστος Κύπριος συνθέτης, Μάριος Τόκας, και τραγουδιούνται σε Κύπρο και Ελλάδα: 

«Θα πάρω μιαν ανηφοριά
θα πάρω μονοπάτια

να βρω τα σκαλοπάτια που παν στη Λευτεριά».

Ο  Μακαριώτατος,  στην  αντιφώνησή  του,  αναφέρθηκε 
κατ’  αρχάς  στους  πνευματικούς  αγώνες  του  Αγίου 
Διονυσίου,  τους  οποίους  καλούνται  να  μιμηθούν  όλοι  οι 
Χριστιανοί.

Ακολούθως,  υπογράμμισε  ότι  η  ελπίδα  εξεύρεσης 
λειτουργικής  και  βιώσιμης  λύσης  του  κυπριακού 
εναποτίθεται στο Θεό, στον Άγιο Διονύσιο και στην Ελλάδα. 
«Έχουμε  στο  πλευρό  μας  την  Ελλάδα  και  τον  υπέροχο 
Ελληνικό λαό, και πιστεύουμε ότι δεν θα μας εγκαταλείψουν 
στον αγώνα για τη σωτηρία της πατρίδας μας», σημείωσε. 
Επίσης, είπε εμφαντικά ότι «ματαιοπονούν όσοι νομίζουν ότι 
είμεθα η τελευταία γενιά Ελλήνων στην Κύπρο».

Ο Αρχιεπίσκοπος Κύπρου έστειλε μήνυμα προς την Άγκυρα και τον Τουρκοκύπριο 
ηγέτη  Μεχμέτ  Αλή  Ταλάτ  να  ανταποκριθούν  θετικά  στην  καλή  θέληση  και  στις 
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προσπάθειες του Προέδρου Χριστόφια για λύση του κυπριακού και διαβεβαίωσε ότι, στις 
επικείμενες συνομιλίες, η Εκκλησία της Κύπρου θα στηρίξει τον Πρόεδρο Δ. Χριστόφια, 
εκφράζοντας  την πεποίθηση ότι ο Κύπριος Πρόεδρος «δεν θα λοξοδρομήσει από το ορθό 
πλαίσιο για τη λύση του κυπριακού». Τέλος, τόνισε ότι η Εκκλησία της Κύπρου θέλει και 
αγωνίζεται  για  την  ευημερία  όλου  του  Κυπριακού  λαού,  Ελληνοκυπρίων, 
Τουρκοκυπρίων, Αρμενίων, Μαρωνιτών και Λατίνων.

Ο  Μακαριώτατος  κατέθεσε  δάφνινο  στεφάνι  στον  ανδριάντα  του  εθνικού  μας 
ποιητή Διονύσιου Σολωμού

Ο  Μακαριώτατος,   λίγο  μετά  τη  Θεία  Λειτουργία, 
συνοδευόμενος από το Μητροπολίτη Ζακύνθου κ. Χρυσόστομο, 
τις  τοπικές  αρχές  και  τα  μέλη  της  επίσημης  συνοδείας  του, 
μετέβη στην πλατεία Διονυσίου Σολωμού, όπου και κατάθεσε 
στέφανο  στον  ανδριάντα  του  εθνικού  μας  ποιητή  Διονύσιου 
Σολωμού  αποτίοντας φόρο τιμής προς αυτόν. Σε δηλώσεις του, 
ο Μακαριώτατος ανέφερε ότι είναι ιδιαίτερα συγκινημένος και 
εθνικά υπερήφανος, και τόνισε ότι «πρέπει όλοι μας να είμαστε 
ενωμένοι ως ένας άνθρωπος, γιατί, αν ανάμεσά μας υπάρχουν 
διχόνοιες και διαφορές, δεν μας αξίζει η ελευθερία». Η τελετή 
έληξε  με  την  ανάκρουση  του  Εθνικού  Ύμνου  από  τη 
Φιλαρμονική του Δήμου Ζακυνθίων.

7



Επίσημο γεύμα του Μητροπολίτη Ζακύνθου προς τιμή του Μακαριωτάτου

Το  μεσημέρι  παρατέθηκε  επίσημο  γεύμα  από  το  Μητροπολίτη  Ζακύνθου  κ. 
Χρυσόστομο  στη  μεγάλη  τράπεζα  της  νέας  πτέρυγας  της  Μονής,  στο  οποίο 
παρακάθισαν οι αρχές και οι επίσημοι προσκεκλημένοι.  Ο Μακαριώτατος, αφού έλαβε 
το λόγο,  διατράνωσε για άλλη μια φορά,  την αταλάντευτη στάση της Εκκλησίας στο 
κυπριακό  πρόβλημα,  που  είναι  ο  σεβασμός  της  κρατικής  υπόστασης  της  Κυπριακής 
Δημοκρατίας και μια δίκαιη λύση. Στην ομιλία του κάλεσε την Άγκυρα να αντιληφθεί 
ότι ο δρόμος της πλήρους ένταξής της στην Ευρωπαϊκή Ένωση περνά από την «έντιμη 
λύση»  του  κυπριακού  και  δήλωσε  ότι  δεν  είναι  ορθό  να  ανοίγουν  κεφάλαια  στις 
ενταξιακές  διαπραγματεύσεις  της  Τουρκίας,  όσο  η  Άγκυρα  δεν  συμπεριφέρεται 
ευρωπαϊκά. Η Κύπρος,  είπε,  βρίσκεται στην κρισιμότερη καμπή της ιστορίας της,  και 
μίλησε με σκληρή γλώσσα για την πολιτική της Βρετανίας στο κυπριακό, λέγοντας ότι 
«το 1963 παρέσυρε τον Μακάριο στην υποβολή των 13 σημείων για τροποποίηση του 
Συντάγματος του 1960, το 1977 υποκίνησε τον Αμερικανό μεσολαβητή Κλαρκ Κλίφορντ 
να πείσει τον Μακάριο να δώσει προτάσεις για το κυπριακό, ενώ δεν έδωσε η τουρκική 
πλευρά, και το 2002 ο Βρετανός μεσολαβητής, Λόρδος Χάνεϊ, ήταν ο αρχιτέκτονας του 
σχεδίου Ανάν». Αξίζει να σημειωθεί ότι ο Μακαριώτατος καταχειροκροτήθηκε από τους 
συνδαιτυμόνες γι' αυτές του τις θέσεις στο κυπριακό. 

Ο  Μητροπολίτης  Ζακύνθου  κ.  Χρυσόστομος,  εγείροντας  πρόποση  υπέρ  του 
Προκαθημένου  της  Εκκλησίας  της  Κύπρου,  αναφέρθηκε  στην  αδελφική  αγάπη  και 
φιλία, που τους συνδέει από τα φοιτητικά τους χρόνια, στα οποία σφυρηλατήθηκε και η 
αγωνία τους για το μέλλον της  Κύπρου και  της  Ελλάδος,  και  πρόσθεσε ότι  δεν  έχει 
αμφιβολία πως ο Αρχιεπίσκοπος  θα παραμείνει αμετακίνητος στις ορθές του θέσεις για 
το κυπριακό, γιατί όποιος ξέρει να φυλάει Θερμοπύλες, δεν τις εγκαταλείπει ποτέ και 
δεν αλλάζει ούτε από τα αξιώματα, ούτε από τις σκοπιμότητες.  Είπε, επίσης, ότι στα 
εθνικά μας δίκαια δεν χωρούν χωρισμοί και αφορισμοί, ότι όλοι είμαστε ένα έθνος και ο 
ένας  ότι  χρειάζεται  να  ενισχύει  και  να  βοηθά  τον  άλλο,  προς  την  κατεύθυνση  της 
απόκτησης της ελευθερίας εν δικαιοσύνη, πράγμα που λείπει από τους ισχυρούς της γης.

Ο Σεβασμιώτατος ευχήθηκε όπως ο πολιούχος του νησιού, Άγιος Διονύσιος, είναι 
αρωγός και μεσίτης προς το Θεό για: «τα δίκαια του έθνους μας, της πατρίδας μας, όπου  
συμπεριλαμβάνω και την ελληνικοτάτη Κύπρο». 

Η μεγάλη Λιτανεία του Αγίου Διονυσίου στη Ζάκυνθο.

Της  μεγάλης  Λιτανείας  του  Ιερού  Λειψάνου  του  Αγίου  Διονυσίου,  διάρκειας 
δυόμισυ ωρών και μήκους τριών χιλιομέτρων, προέστη ο Μακαριώτατος. Στην πομπή 
έλαβαν μέρος 30 περίπου Αρχιερείς, ιερείς και διάκονοι, η Φιλαρμονική του Πολεμικού 
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Ναυτικού,  η  Φιλαρμονική  του  Δήμου  Ζακυνθίων,  μαθητές  και  πλήθος  κόσμου.  Τον 
Πρωθυπουργό  και  την  Κυβέρνηση,  εκπροσώπησε  ο  Υπουργός  Υγείας  κ.  Δημήτρης 
Αβραμόπουλος, πλαισιούμενος από τον αρχηγό του ΓΕΝ, Βουλευτές και τις Αρχές της 
Ζακύνθου και των γύρω νησιών.

Κατά την έξοδο του σεπτού Λειψάνου, από τη Μονή 
του,  κτυπούσαν  οι  καμπάνες,  ρίχνονταν 
χαιρετιστήριες βολές από το στρατό και ηχούσαν οι 
σειρήνες  των  πλοίων  που  ναυλοχούσαν  στο  λιμάνι 
της Ζακύνθου. Η λιτανεία ξεκίνησε και κατέληξε στη 
Μονή του Αγίου Διονυσίου, αφού διήλθε από την οδό 
Αλεξάνδρου Ρώμα, την πλατεία Διονυσίου Σολωμού 
και  την  παραλιακή  λεωφόρο,  οι  οποίες  ήταν 
σημαιοστολισμένες  και  στρωμένες  με  δάφνες.  Το 
σεπτό Σκήνωμα του Αγίου Διονυσίου, ενδεδυμένο με 
αρχιερατική στολή, μετέφεραν, σε όρθια θέση και επί 
των  ώμων  τους,  Αρχιερείς  και   ιερείς.  Εκατοντάδες 

πιστοί είχανε εξαπλώσει στο οδόστρωμα για να διέλθει από πάνω τους το Ιερό Λείψανο 
και να λάβουν την ευλογία του Αγίου. Κατά την επιστροφή τού Ιερού Σκηνώματος στη 
Μονή, ο ουρανός της Ζακύνθου φωτίστηκε από βεγγαλικά. 

Ο Μητροπολίτης Ζακύνθου κ. Χρυσόστομος, κατά την ομιλία του στα προπύλαια της 
Μονής, σημείωσε ότι «η λιτάνευση του Ιερού Λειψάνου διαλαλεί, διαμέσου των αιώνων, 
το  σεβασμό  ολόκληρου  του  Ορθόδοξου  κόσμου,  ο  οποίος  καταθέτει  ευλαβικά  το 
προσκύνημά του στον Άγιο Διονύσιο»,  και δεν παρέλειψε να ευχαριστήσει θερμά τον 
Προκαθήμενο της Εκκλησίας της Κύπρου για την παρουσία του.

Ο  Μακαριώτατος,  βαθύτατα  συγκινημένος,  ευχήθηκε  όπως  επιλυθεί  το  κυπριακό 
πρόβλημα, και ταυτόχρονα κάλεσε τους ισχυρούς της γης «να μην κρύβονται πίσω από 
το δάκτυλό τους και να συμβάλουν ενεργά στην εξεύρεση βιώσιμης λύσης». Μάλιστα, 
όπως  ο  ίδιος  είπε,  ικέτευσε  τον  Άγιο  Διονύσιο  να  μεσιτεύσει,  για  να  τερματιστεί  η 
δοκιμασία του κυπριακού λαού. «Επιτέλους», είπε, «πρέπει να αφεθεί ο κυπριακός λαός 
να ζήσει ενωμένος, σε συνθήκες ελευθερίας και ειρήνης». Τέλος, κάλεσε την Άγκυρα να 
δείξει διαλλακτικότητα και να προβεί σε υποχωρήσεις, και συνέστησε να επαγρυπνούμε, 
για να μην υπάρξει συρρίκνωση του έθνους μας.
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Το πρωί της επομένης ημέρας,  Δευτέρας,  25ης  Αυγούστου,  ο Μακαριώτατος και  η 
συνοδεία  του  αναχώρησαν  για  το  Νομό  Ηλείας.  Στο  λιμάνι  τους  κατευόδωσαν  ο 
Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Ζακύνθου και ο Πανοσιολογιώτατος Καθηγούμενος της 
Ιεράς Μονής Αγίου Διονυσίου Αρχιμ. Διονύσιος. Από τη Ζάκυνθο , ο Μακαριώτατος και 
η  συνοδεία  του  έφθασαν  με  το  πλοιάριο  στην  Κυλλήνη  όπου  τους  υποδέχθηκε  ο 
Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Ηλείας και Ωλένης κ. Γερμανός. 

Στην Ηλεία ο Μακαριώτατος παρέμεινε για μερικές ώρες. Τέλεσε τρισάγιο στη μνήμη 
των  καέντων κατά  την  περυσινή  πυρκαϊά  στο  Νομό  Ηλείας  και  επισκέφθηκε  τις 
περιοχές που είχαν πληγεί, συνοδευόμενος από το Μητροπολίτη Ηλείας. Επισκέφθηκε, 
επίσης, τις περιοχές, όπου η Εκκλησία της Κύπρου θα ανεγείρει  βρεφονηπιακό σταθμό 
και δύο ενοριακούς ναούς.

Χωρεπίσκοπος Μεσαορίας Γρηγόριος
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