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Τό μεσημέρι τῆς Κυριακῆς, 17ης Αὐγούστου 2008, ἡ Α.Μ. ο Ἀρχιεπίσκοπος 

Κύπρου κ.κ. Χρυσόστομος ἀναχώρησε ἀπό τό ἀεροδρόμιο Λάρνακας μέ τελικό 

προορισμό τό Πεκῖνο, ὅπου ἤδη ἦσαν σέ ἐξέλιξη οἱ 29οι Ὀλυμπιακοί Ἀγῶνες. 

Σέ δηλώσεις του πρός τούς δημοσιογράφους, πρίν ἀπό τήν ἀναχώρησή 

του, ὁ Μακαριώτατος ἐπισήμανε ὅτι μεταβαίνει στό Πεκῖνο γιά νά εἶναι κοντά 

στήν ὀλυμπιακή ἀθλητική μας ὁμάδα. Τόνισε τή σημασία τῆς συμμετοχῆς τῆς 

πατρίδας  μας  σέ  μία  διεθνή  ἀθλητική  συνάντηση  τοῦ  επιπέδου  τῶν 

σύγχρονων Ὀλυμπιακῶν Ἀγώνων. Ἐπίσης ἐπισήμανε ὅτι θά ἔχει τήν εὐκαιρία, 

στά πλαίσια τῆς ὀλιγοήμερης παραμονῆς του στή μεγαλούπολη τοῦ Πεκίνου, 
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νά  ἐπισκεφθεῖ  ἀρχαιολογικούς  καί  ἱστορικούς  χώρους,  καθώς  καί  μουσεῖα, 

ὅπου θά τοῦ δοθεῖ ἡ εὐκαιρία νά γνωρίσει τόν πολιτισμό καί τήν παράδοση τῆς 

χώρας. Ἀμέσως μετά, θά ἐπιστρέψει στήν Ἀθήνα, καί ἀπό ἐκεῖ θά μεταβεῖ στή 

νῆσο  Ζάκυνθο,  ὅπου,  ὡς  προσκεκλημένος  τοῦ  ἐπιχώριου  Μητροπολίτη,  θά 

προστεῖ  τῶν λατρευτικῶν ἐκδηλώσεων πού θα γίνουν,  μέ  τήν εὐκαιρία τῆς 

ἑορτῆς τῆς  ἀνακομιδῆς  τῶν λειψάνων τοῦ  Ἁγίου Διονυσίου ἀπό τίς  νήσους 

Στροφάδες  (βλ.  εἰδικό  ἀφιέρωμα  γιά  τό  προσκύνημα  στόν  Ἅγιο  Διονύσιο 

Ζακύνθου, 22-25 Αὐγούστου 2008). Τό ὁδοιπορικό θά ὁλοκληρωθεῖ μέ ἐπίσκεψη 

στό  νομό  Ἠλείας  (δυτική  Πελοπόννησος),  μετά  ἀπό  πρόσκληση  τοῦ 

Μητροπολίτη Ἠλείας καί Ὠλένης. Ἐκεῖ θά ἔχει τήν εὐκαιρία νά προστεῖ τοῦ 

ἐτήσιου μνημοσύνου τῶν καέντων ἀπό τίς περυσινές καταστροφικές πυρκαϊές 

ἀδελφῶν  καί  νά  ἐπισκεφθεῖ  τίς  πληγεῖσες  περιοχές,  ὅπου  ἡ  Ἐκκλησία  τῆς 

Κύπρου ἀνεγείρει βρεφονηπιακό σταθμό καί δύο ἐνοριακούς ναούς.

Ἡ  παραμονή  τοῦ  Μακαριωτάτου 

στήν  κινεζική  πρωτεύουσα  ἦταν 

πολλαπλῶς  ἐνδιαφέρουσα.  Κατά  τήν 

ἄφιξή του τόν ὑποδέχθηκε ὁ  Πρέσβης 

μας  κ.  Μάριος  Ἱερωνυμίδης,  ὁ  ὁποῖος 

καί τό συνόδευσε στό ὀλυμπιακό χωριό, 

ὅπου  ὁ  Ἀρχιεπίσκοπος  σκόπευε  νά 

συναντηθεῖ  προσωπικά  μέ  τούς 

ἀθλητές μας. Στόχος τοῦ Μακαριωτάτου ἦταν νά τούς συγχαρεῖ γιά τόν κόπο 

καί τήν προσπάθειά τους, καί νά τούς τονώσει τήν αἰσιοδοξία, ἀλλά καί νά 

τούς  ὑπενθυμίσει  τήν  ὑπερηφάνεια  πού  θά  πρέπει  νά  αἰσθάνονται,  ἐπειδή 
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εἶχαν τήν εὐκαιρία νά ἐκπροσωπήσουν τήν πατρίδα, κάτω ἀπό τήν σκιά τῆς 

σημαίας τῆς Κυπριακῆς Δημοκρατίας. Δυστυχῶς, λόγοι ἀνεξάρτητοι πρός τή 

θέληση  τοῦ  Μακαριωτάτου  καί  παρά  τήν  ἐπί  45  λεπτά  ἀναμονή,  δέν 

ἐπέτρεψαν στό αὐτοκίνητο τῆς πρεσβείας νά εἰσέλθει στό Ὀλυμπιακό χωριό.

Ὁ Ἀρχιεπίσκοπος Κύπρου εἶχε τήν εὐκαιρία νά ἐκφράσει τά πατρικά του 

αἰσθήματα  καί  τήν  εὐαρέσκεια  τῆς  Ἐκλησίας  πρός  τούς  ἀθλητές  μας  στό 

δεῖπνο,  στό ὁποῖο παρακάθησαν,  ἐκτός τοῦ Πρέσβη,  ὁ πρώην Πρόεδρος τῆς 

Δημοκρατίας  κ.  Τάσσος  Παπαδόπουλος  καί  ὁ  Πρόεδρος  τῆς  Ὀλυμπιακῆς 

Ἐπιτροπῆς κ. Κίκης Λαζαρίδης. 

Ὁ Μακαριώτατος, κατά τή διάρκεια τῆς 

παραμονῆς  του  στήν  κινεζική 

πρωτεύουσα,  εἶχε  τήν  εὐκαιρία  νά 

ἐπισκεφθεῖ  μέρος  τοῦ  περίφημου 

Σινικοῦ  Τείχους,  παραδοσιακούς 

τόπους  καί  οἰκοδομήματα  καί  τό 

Ἀρχαιολογικό  Μουσεῖο,  καί  νά 

παρακολουθήσει ἀθλήματα στό χῶρο τοῦ Ὀλυμπιακοῦ σταδίου τοῦ Πεκίνου.

Τό πρωί τῆς Παρασκευῆς,  22ας Αὐγούστου,  ἔφθασε στήν Ἀθήνα,  μέσω 

Σιγκαπούρης,  καί τό ἀπόγευμα ἀναχώρησε γιά τή Ζάκυνθο,  συνοδευόμενος 

ἀπό τούς Σεβ. Μητροπολίτη Ταμασοῦ κ. Ἠσαΐα, Θεοφ. Χωρεπίσκοπο Χύτρων κ. 

Λεόντιο,  Θεοφ.  Χωρεπίσκοπο  Μεσαορίας  κ.  Γρηγόριο,  Πανοσιολ. 

Πρωτοσύγκελλο τῆς Ἀρχιεπισκοπῆς Ἀρχιμ. Ἱερώνυμο Πυλιώτη καί τό Διάκονο 

π. Μαρῖνο Παπαχριστοδούλου.
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Στό  ἀεροδρόμιο  τῆς  Ζακύνθου  ὑποδέχθηκαν  τό  Μακαριώτατο  καί  τή 

συνοδεία του ὁ Σεβ.  Μητροπολίτης  Ζακύνθου κ.  Χρυσόστομος,  ὁ  Νομάρχης 

Ζακύνθου  κ. Διονύσιος  Γάσπαρος,  ὁ  Δήμαρχος  Ζακυνθίων  κ.   Διονύσιος 

Ἀκτύπης καί ἄλλοι παράγοντες τοῦ νησιοῦ. Ἡ αὐτοκινητοπομπή ἔφθασε στή 

δυτική  εἴσοδο  τοῦ  ναοῦ  τοῦ  Ἁγίου  Διονυσίου,  ὅπου  ἀρκετοί  Ἱεράρχες  τῶν 

παλαίφατων Πατριαρχείων καί τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος καί πλῆθος λαοῦ 

ὑποδέχθηκαν  τό  Μακαριώτατο  Ἀρχιεπίσκοπο  Κύπρου.  Στήν  εἴσοδο,  ὁ 

Καθηγούμενος τῆς Μονῆς Ἀρχιμ. Διονύσιος προσφώνησε τό Μακαριώτατο καί 

τοῦ  προσέφερε  Ἀρχιεπισκοπικό  Σκῆπτρο  ὡς  δῶρο,  τό  ὁποῖο  κράτησε  στή 

δοξολογία πού ἀκολούθησε,  καθώς καί σέ  ὅλες τίς  λατρευτικές  ἐκδηλώσεις 

τῶν ἑπόμενων ἡμερῶν.

Τό  πρωί  τῆς  Δευτέρας,  25ης 

Αὐγούστου,  ὁ  Μακαριώτατος 

καί  ἡ  συνοδεία του μετέβησαν 

ἀπό  τό  νησί  τοῦ  Ἁγίου 

Διονυσίου  στό  Νομό  Ἠλείας, 

μέσῳ  τοῦ  λιμανιοῦ  τῆς 

Κυλλήνης.  Ἡ  ἐπίσκεψη  αὐτή 

πραγματοποιήθηκε  μετά  ἀπό 

πρόσκληση  τοῦ  Σεβ.  Μητροπολίτη  Ἠλείας  κ.  Γερμανοῦ,  προκειμένου  ὁ 

Μακαριώτατος   νά  προστεῖ  τοῦ  μνημοσύνου  τῶν  θυμάτων  τῆς  περυσινῆς 

πυρκαϊᾶς,  νά  θεμελιώσει  τό  βρεφονηπιακό  σταθμό  στήν  κοινότητα 

Καράτουλα  καί  νά  καταθέσει  τούς  θεμέλιους  λίθους  στούς 
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ἀνακατασκευαζόμενους  ναούς  τῶν  κοινοτήτων  Ἀρχαίας  Πίσσας  (Μιράκας) 

Ὀλυμπίας καί Χρυσοχωρίου Ζαχάρως.

Ἡ εὐγενής πρόσκληση τοῦ Σεβασμιωτάτου ἀποτελεῖ ἔνδειξη ἐκτίμησης 

πρός  τήν  Ἐκκλησία  τῆς  Κύπρου,  ἡ  ὁποία  συμπαραστάθηκε  τάχιστα  καί 

πολύπλευρα πρός τίς  πληγεῖσες  αὐτές  περιοχές,  οἱ  οποῖες  εἶχαν παραδοθεῖ 

στήν κόλαση τοῦ πυρός, τό καλοκαίρι τοῦ 2007. 

Στό  λιμάνι  ὑποδέχθηκαν  τό  Μακαριώτατο  ὁ  Σεβασμιώτατος 

Μητροπολίτης Ἠλείας κ. Γερμανός, οἱ ἀρχές τῆς Περιφέρειας, ὁ ἱερός κλῆρος 

καί ἀρκετοί πιστοί τῆς εὐρύτερης περιοχῆς,  πού ἤθελαν νά χαιρετίσουν τόν 

Προκαθήμενο τῆς Κυπριακῆς Ἐκκλησίας. 

Ἀκολούθως,  ἡ  αὐτοκινητοπομπή 

κατευθύνθηκε  στό  κέντρο  τῆς 

πόλεως τοῦ Πύργου, ὅπου κλῆρος 

καί  λαός  περίμεναν  τήν  ἄφιξη 

τοῦ  Μακαριωτάτου  στά 

προπύλαια  τοῦ  Μητροπολιτικοῦ 

ναοῦ  Ἁγίου  Νικολάου.  Ὁ 

Μακαριώτατος  Αρχιεπίσκοπος 

Κύπρου,  μαζί  μέ  τό  Σεβ.  Μητροπολίτη  Ἠλείας  κ.  Γερμανό  καί  τό  Σεβ. 

Μητροπολίτη Τριφυλίας καί Ὀλυμπίας κ. Χρυσόστομο, τέλεσαν τρισάγιο ὑπέρ 

ἀναπαύσεως  τῶν  ψυχῶν  τῶν  καέντων  ἀπό  τίς  περυσινές  καταστροφικές 

πυρκαϊές ἀδελφῶν, παρουσία τῶν Ἱεραρχῶν πού συνόδευαν τό Μακαριώτατο, 

τοῦ Νομάρχη, τοῦ Δημάρχου Πύργου καί ἄλλων ἐπισήμων, τοῦ ἱεροῦ Κλήρου 

καί πλήθους πιστῶν. 
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Σέ  ὁμιλία  του  ὁ  Σεβ. 

Μητροπολίτης  Ἠλείας 

ἀνέφερε:  “Μακαριώτατε,  

τέτοιες ἡμέρες τόν περυσινό  

Αὔγουστο μᾶς στείλατε τούς  

ἀντιπροσώπους  Σας  μέ  

γεμᾶτα  τά  χέρια  καί  τίς  

τσέπες ἀπό ὑλικά δῶρα, διά τήν ἀνακούφιση τῶν πληγέντων Χριστιανῶν μας ἐκ  

τῆς φωτιᾶς. Σήμερα, ἕνα χρόνο μετά, μᾶς ἐπισκέπτεσθε αὐτοπροσώπως μαζί μέ  

ἐκλεκτά μέλη τῆς Ἱερᾶς Συνόδου τῆς Ἐκκλησίας τῆς Κύπρου, διά νά προστῆτε  

τοῦ  ἱεροῦ  μνημοσύνου  τῶν  θυμάτων  τῆς  περυσινῆς  φωτιᾶς.  Ὁ  Σεβ.  

Μητροπολίτης Τριφυλίας καί Ὀλυμπίας κ. Χρυσόστομος, ἡ ταπεινότης μου , οἱ  

τοπικοί  ἄρχοντες,  ὁ  ἱερός  κλῆρος  καί  ὁ  εὐσεβής,  πυροκαμένος  καί  τώρα 

σεισμοπαθής λαός τῆς Ἠλείας, Σᾶς καλοσωρίζομε στήν Ἠλεία. Σᾶς ἐκφράζομε  

τήν βαθεῖαν εὐγνωμοσύνην μας  διά τήν ἔμπρακτη ἀγάπη Σας καί εὐχόμεθα σέ  

Σᾶς  καί  στούς  Συνεργάτες  Σας  νά  Σᾶς  τά  ἀνταποδώσει  ὁ  Κύριος  

ἑκατονταπλασίονα καί νά Σᾶς χαρίζει πολύχρονον Ἀρχιεπισκοπικήν Διακονίαν,  

γιά τό καλό τῆς πολύπαθης Κύπρου μας καί πάντων τῶν ἀδελφῶν μας Κυπρίων  

καί ἡμῶν. Πολλά τά ἔτη Σας, Δέσποτα”. 

Στή συνέχεια μίλησε ὁ Νομάρχης Ἠλείας κ. Χ. Καφύρας. Μεταξύ ἄλλων 

εἶπε: “Ἡ Ἠλεία πενθεῖ καί θρηνεῖ τίς 44 ψυχές, πού χάθηκαν ἄδικα. Ἡ παρουσία  

σας ἐδώ,  Μακαριώτατε,  δηλώνει γιά μία ἀκόμη φορά τούς ἄρρηκτους δεσμούς,  

πνευματικούς καί φιλοσοφικούς, πού μᾶς συνδέουν.
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Δεσμούς πού βασίζονται πάνω στίς γερές βάσεις, πού ἔχουν οἰκοδομήσει οἱ  

κοινοί ἀγῶνες γιά τήν ἀντιμετώπιση τῶν κοινῶν δεινῶν, πού μέσα στό πέρασμα 

τοῦ χρόνου Ἑλλάδα καί Κύπρος κλήθηκαν ἀπό κοινοῦ νά ἀντιμετωπίσουν. 

Ὅλοι  μαζί,  τά  μέλη  τῆς  συνοδείας  σας  καί  οἱ  πνευματικοί  καί  οἱ  ἄξιοι  

ποιμενάρχες  μας  ὁ  Μητροπολίτης  Ἠλείας  κ.  Γερμανός,  καθώς  ἐπίσης  καί  ὁ  

Μητροπολίτης  Τριφυλίας  καί  Ὀλυμπίας  κ.  Χρυσόστομος,  τελέσαμε,  

προεξαρχούσης τῆς Πνευματικῆς σας προσωπικότητας,  τό μνημόσυνο γιά τήν  

ἀνάπαυση τῶν ψυχῶν ἐκείνων πού ἀδίκως χάθηκαν ἀπό τό φονικό πύρινο κλοιό,  

μέσα στόν ὁποῖο ἡ Ἠλεία βρέθηκε πέρυσι γιά πέντε μέρες. 

Ὅπως οἱ δικές σας προσευχές μᾶς γεμίζουν ἐλπίδα καί διάθεση, γιά νά  

συνεχίσουμε μέ ἐντατικούς ρυθμούς τίς  προσπάθειες,  γιά νά μπορέσουμε,  σέ  

αὐτόν τόν τόπο πού ἐγκαταστάθηκε ὁ θάνατος τῆς ζωῆς,  νά ἐπαναφέρουμε τόν  

ἄνεμο τῆς ζωῆς,  ἔτσι καί οἱ δικές μας νά ξέρετε πώς σᾶς συντροφεύουν στόν  

πολύχρονο,  τιτάνιο  καί  ποτισμένο  μέ  ἑλληνικό  αἷμα  ἀγῶνα  γιά  τήν  πλήρη 

ἀνεξαρτησία σας ἀπό τήν κατοχική δύναμη, τήν Τουρκία.

Ἡ προσφορά σας ἦταν συγκινητική σέ αὐτόν τό δύσκολο ἀγῶνα, πού δέν  

ἔχει νά κάνει μόνο μέ τήν ἀντικατάσταση ἐκείνων τῶν ἄψυχων πραγμάτων, πού  

ἡ πύρινη λαίλαπα κατέστρεψε στό διάβα της, ἀλλά καί μέ τή γέννηση τῆς ἴδιας  

τῆς ζωῆς σέ περιοχές πού ἡ φωτιά μετέτρεψε σέ τόπο κρανίου.

Μακαριώτατε,  ὁ  Ἠλειακός  λαός  σᾶς  εὐγνωμονεῖ  γιά  τήν  ἐνεργό  

συμμετοχή σας στήν προσπάθεια νά ξεπεράσει τό δρᾶμα πού ἔζησε. Ἐμεῖς ὅλοι,  

Μακαριώτατε, σᾶς εὐχαριστοῦμε ἀπό τά βάθη τῆς καρδιᾶς μας γιά ὅ,τι ἔχετε  

κάνει γιά ἐμᾶς καί σᾶς ὑποσχόμαστε ὅτι σέ κάθε ἀγῶνα δικό σας, πού εἶναι καί  

δικός μας, θά εἴμαστε δίπλα σας καί ἀπό τό ἴδιο μετερίζι -πνευματικό καί γήινο-  
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θά πολεμοῦμε γιά τήν ἀνόρθωση τῶν λαῶν μας. Μακαριώτατε, καλῶς ἤρθατε  

στήν Ἠλεία”.

Στήν ἀντιφώνησή του ὁ Μακαριώτατος Ἀρχιεπίσκοπος Κύπρου ἀνέφερε 

ὅτι “ἤλθαμε γιά νά προσευχηθοῦμε μαζί σας γιά τήν ἀνάπαυση τῶν ψυχῶν τῶν  

αδελφῶν πού κάηκαν πέρυσι τέτοιες μέρες, ἕνεκα τῶν τραγικῶν πυργκαϊῶν πού  

ἔπληξαν  τήν  περιοχή  τῆς  Ἠλείας  καί  εὐρύτερα  τῆς  Πελοποννήσου”.  Ὁ 

Μακαριώτατος,  συνεχίζοντας,   τόνισε  τήν  ἀξία  τῆς  ζωῆς  καί  τῆς 

συμπαράστασης, πού θά πρέπει νά δείχνουμε ἔμπρακτα, ὅταν τά ἀδέλφια μας 

-οἱ Ἕλληνες- βρίσκονται σέ κίνδυνο ἤ εἶναι ἐμπερίστατοι, ὅπως συνέβηκε τήν 

περασμένη χρονιά μέ τίς φοβερές πυρκαϊές ἤ τούς πρόσφατους σεισμούς. Ὁ 

Μακαριώτατος τόνισε χαρακτηριστικά: ”Θεωροῦμε τήν ἐδῶ παρουσία μας καί  

ὡς ἀνταπόδοση  σέ  ὅλα ἐκεῖνα  τά ὁποῖα  οἱ  Ἠλεῖοι,  καί  οἱ  ὑπόλοιποι  Ἕλληνες  

ἀδελφοί, ἔκαναν, θέλοντας νά βοηθήσουν τούς Κυπρίους ἀδελφούς τους ἀμέσως  

μετά τά τραγικά γεγονότα πού ἐπέφερε τό πραξικόπημα καί ἡ τουρκική εἰσβολή  

τοῦ 1974”. Συνεχίζοντας,  ὑπογράμμισε μέ ἔμφαση καί τά ἐξῆς:  “Εἴμεθα ἕνα 

ἔθνος καί δέν μποροῦμε νά μένουμε ἀπαθεῖς. Οὔτε ὁ ἀπανταχοῦ γῆς Ἑλληνισμός  

μπορεῖ  νά  παραμένει  ἀπαθής  μπροστά  στήν  ἀδικία,  πού  συνεχίζεται  γιά  34  

χρόνια  εἰς  βάρος  τῆς  Κύπρου.  Θέλουμε  τό  σεβασμό  καί  τήν  ἐφαρμογή  τῶν 

ἀνθρωπίνων δικαιωμάτων, γιά τούς Ἕλληνες τῆς Κύπρου καί κατ' ἐπέκταση γιά  

ὅλους τούς νόμιμους κατοίκους τοῦ νησιοῦ μας, ὅπως ἄλλωστε τοῦτο ἰσχύει καί  

γιά ὅλους τούς ἀνθρώπους  τοῦ κόσμου”.

Τέλος, ὁ Μακαριώτατος ἐπαναβεβαίωσε ὅτι ἡ Εκκλησία τῆς Κύπρου θά 

καταβάλει  ὅλα  τά  χρήματα,  πού  θά  χρειαστοῦν,  γιά  τήν  ὁλοκλήρωση  τῶν 
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ἔργων  πού  ἀνέλαβε  πρός  ἀνακούφιση  καί  συμπαράσταση  τῶν  Ἑλλήνων 

ἀδελφῶν.

Κατόπιν ὁ Σεβ. Μητροπολίτης Ἠλείας συνόδευσε τό Μακαριώτατο στό 

Μητροπολιτικό Μέγαρο, ὅπου παρατέθηκε δεξίωση. Ἐκεῖ εἶχε τήν εὐκαιρία νά 

συνομιλήσει  μέ  τίς  ἀρχές  τοῦ  Νομοῦ  καί  τούς  Δημάρχους  τῆς  εὐρύτερης 

περιοχῆς Ἠλείας, καθώς καί μέ Κυπρίους πού ζοῦν μόνιμα στό Νομό. 

Ἀμέσως μετά ὁ Μακαριώτατος καί ἡ συνοδεία του, μετέβησαν μαζί μέ τό 

Μητροπολίτη  Ἠλείας,  στήν  κοινότητα  Καράτουλα,  τοῦ  Δήμου  Ὠλένης.   Οἱ 

κάτοικοι τῆς περιοχῆς ξεχύθηκαν στούς δρόμους,  γιά νά προϋπαντήσουν τό 

Μακαριώτατο  καί  νά  τόν  εὐχαριστήσουν  γιά  τήν  οὐσιαστική  παρουσία  τῆς 

Ἐκκλησίας τῆς Κύπρου καί τήν τιμή πού τούς ἔκανε νά τούς ἐπισκεφθεῖ. Ἐκεῖ ὁ 

Μακαριώτατος εἶχε τήν εὐκαιρία νά δεῖ ἀπό κοντά τήν καταστροφή, ἀλλά καί 

τά ἔργα πού ξεκινούν γιά τήν ἀνέγερση βρεφονηπιακοῦ σταθμοῦ. Ὁ Δήμαρχος 

Ὠλένης  κ.  Ιωάννης  Παναγόπουλος  ὑποδέχθηκε  τό  Μακαριώτατο  στό 

Δημαρχεῖο, ὅπου τόν προσφώνησε, ἐκφράζοντας τίς ευχαριστίες τοῦ ἰδίου καί 

τῶν δημοτῶν τῆς περιοχῆς γιά τήν ἄμεση συμπαράστασή του, ἀλλά καί τῆς 

Ἐκκλησίας  τῆς  Κύπρου,  προς  τούς  δοκιμαζόμενους  συνδημότες  του.  Ἀφοῦ 

ἀντάλλαξαν ἀναμνηστικά δῶρα, μετέβησαν ὅλοι μαζί στόν τόπο ἀνέγερσης 
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τοῦ  σταθμοῦ.  Ὁ  θεμέλιος  λίθος  ἀποφασίστηκε  νά  τοποθετηθεῖ  κατά  τούς 

ἑπόμενους  μῆνες,  καί  συγκεκριμένα  στίς  5  Ὀκτωβρίου  2008,  παρουσία  τοῦ 

ἐκπροσώπου  τῆς  Ἐκκλησίας  τῆς  Κύπρου,  Θεοφιλεστάτου  Χωρεπισκόπου 

Καρπασίας κ. Χριστοφόρου.

Μετά τήν ὁλοκλήρωση τῆς περιοδείας στό χῶρο ἀνέγερσης τοῦ σταθμοῦ, 

ὁ Μητροπολίτης Ἠλείας συνόδευσε τό Μακαριώτατο καί τή συνοδεία του στήν 

Ἀρχαία  Πίσσαν  (Μιράκα),  ὅπου  ἡ  Εκκλησία  τῆς  Κύπρου  ἀνακατασκευάζει 

ἐξολοκλήρου τόν καέντα ναό τῆς Ἁγίας Κυριακῆς.

Τό  θέαμα  ἐκεῖ  ἦταν  τραγικό,  ἀλλά  καί 

συγκινητικό.  Ἀπό  τή  μιά,  ὁ  ναός  ὁλοσχερῶς 

κατεστραμμένος, καί ἀπό τήν ἄλλη, οἱ κάτοικοι 

τῆς ἐνορίας νά περιμένουν μέ χαρά, κάτω ἀπό τή σκιά ἑνός δένδρου στήν αὐλή 

τῆς Εκκλησίας, νά συναντήσουν τό Μακαριώτατο γιά νά τόν εὐχαριστήσουν.

Ἡ περιοδεία ὁλοκληρώθηκε μέ ἐπίσκεψη στήν Ἀρχαία Ὀλυμπία. Ἐκεῖ ὁ 

Μακαριώτατος  εἶχε  τήν εὐκαιρία νά δεῖ  τό  μέγεθος  τῆς  καταστροφῆς  στόν 

τόπο,  ὅπου  γεννήθηκε  τό  ὀλυμπιακό  ἰδεῶδες  καί  πού  ὑπῆρξε  τόπος 

συνάντησης  τῶν  πανελλήνων  στήν  ἀρχαιότητα.  Στό  Δημαρχιακό  Μέγαρο 

Ὀλυμπίας  τόν  ὑποδέχθηκε  ὁ  Δήμαρχος  Ὀλυμπίας  κ.  Γεώργιος  Ἀηδόνης,  ὁ 
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ὁποῖος  εἶχε  τήν  εὐκαιρία  νά  καλωσορίσει  καί  νά  εὐχαριστήσει  τό 

Μακαριώτατο, τόσο γιά τήν ἐπίσκεψη, ὅσο καί γιά τήν συμπαράσταση πρός 

τούς Ἠλείους. Ἀπαντώντας, ὁ Μακαριώτατος μίλησε ἀνάλογα καί τόνισε τά 

ἀδελφικά αἰσθήματα πού διακατέχουν τούς Κυπρίους γιά τούς Ἠλείους, ἀφοῦ 

ὅλοι  αἰσθάνονται  τήν  κοινή  ἐθνική  καταγωγή.  Στη  συνέχεια  ἀντάλλαξαν 

ἀναμνηστικά δῶρα. Κατόπιν ὁ κ.  Δήμαρχος παρέθεσε γεῦμα, σέ ξενοδοχεῖο 

τῆς περιοχῆς, πρός τιμή τοῦ Μακαριωτάτου. 

Ἀμέσως μετά, ὁ Μακαριώτατος καί ἡ συνοδεία του ἀναχώρησαν ἀπό τό 

στρατιωτικό ἀεροδρόμιο Ἀνδραβίδας γιά τήν Ἀθήνα. Τούτους προέπεμψαν ὁ 

Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Ἠλείας καί ἄλλοι ἐπίσημοι, ἐνῶ   στρατιωτικό 

ἄγημα ἀπέδωσε τιμές.

Τήν ἑπομένη ὁ Μακαριώτατος επέστρεψε στήν Κύπρο,  συνοδευόμενος 

ἀπό τό Χωρεπίσκοπο Μεσαορίας κ. Γρηγόριο.
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