
Συνάντηση του Μακαριωτάτου 
Αρχιεπισκόπου κ.κ. Χρυσοστόμου

με τον Πρόεδρο και μέλη 
της Διακοινοβουλευτικής Συνέλευσης της Ορθοδοξίας

Ο Μακαριώτατος Αρχιεπίσκοπος Κύπρου 
κ.κ.  Χρυσόστομος  δέχτηκε  σήμερα, 
Δευτέρα, 8 Δεκεμβρίου 2008,  τον Πρόεδρο 
κ. Sergei Popov, τον Γενικό Γραμματέα κ. 
Αριστοτέλη  Παυλίδη  και  μέλη  της 
Διακοινοβουλευτικής  Συνέλευσης  της 
Ορθοδοξίας.  Τους  Βουλευτές  από  την 
Ελλάδα,  τη  Ρωσική  Ομοσπονδία,  τη 
Βουλγαρία και την Ουκρανία, συνόδευαν 
οι  Κύπριοι  Βουλευτές  κ.  Λευτέρης 
Χριστοφόρου,  κ.  Ἀγγελος  Βότσης  και  κ. 
Γεώργιος Βαρνάβα. Ο Μακαριώτατος τους 

καλωσόρισε και απευθυνόμενος προς τον Πρόεδρο και όλους τους Βουλευτές εξέφρασε τη 
χαρά  του  για  την  επίσκεψη  και  την  εκτίμησή  του  στο  έργο  που  επιτελεί  η 
Διακοινοβουλευτική Συνέλευση της Ορθοδοξίας στα κατά τόπους Κοινοβούλια. Τόνισε την 
αξία και τη σημασία που έχει η κατάθεση της Ορθόδοξης μαρτυρίας τόσο στην Ενωμένη 
Ευρώπη όσο και ευρύτερα στον υπόλοιπο κόσμο. Στο σημείο αυτό τόνισε την αξία και τη 
σημασία του Γραφείου της Εκκλησίας της Κύπρου στις Βρυξέλλες, του οποίου στις αρχές 
του νέου έτους θα πραγματοποιηθούν τα εγκαίνια.

Στη  συνέχεια  εξέφρασε  τη  θλίψη  του 
για  την  εκδημία  του  μακαριστού 
Πατριάρχη  Μόσχας  και  Πάσης  Ρωσίας 
Αλεξίου  του  Β΄  και  εκθείασε  την 
προσωπικότητα  και  την  προσφορά  του 
τόσο στο λαό της Ρωσίας, ιδιαίτερα μετά 
την  πτώση  του  Κομμουνισμού,  όσο  και 
ευρύτερα στην ενότητα των κατά τόπους 
Ορθοδόξων  Εκκλησιών.  Αναφέρθηκε 
στην  προσωπική  τους  γνωριμία  και 
συνεργασία,  καθώς και  στις  πρόσφατες 
συναντήσεις  τους,  πρώτον  κατά  την 
ειρηνική  επίσκεψή  του  στη  Μόσχα  τον 

περασμένο  Ιούλιο,  και  δεύτερον  στην  Κωνσταντινούπολη  τον  περασμένο  Οκτώβριο. 
Χαρακτηριστικά ανέφερε ότι ο Θεός αξίωσε τον μακαριστό Πατριάρχη να οικοδομήσει και 
πάλι  τον  Ιερό  Ναό  του  Σωτήρος  Χριστού  και  να  τον  εγκαινιάσει,  σύμβολο  της 
αναγέννησης και της ελευθερίας της Ορθόδοξης Εκκλησίας της Ρωσίας. Κλείνοντας την 
αναφορά  του  στον  Πατριάρχη,  ο  Μακαριώτατος  είπε  ότι  προσευχόμαστε,  ο  Θεός  να 
αναπαύσει  τη  ψυχή  του  σε  σκηνές  δικαίων  και  αγίων,  και  το  Πανάγιο  Πνεύμα  να 
αναδείξει άξιο διάδοχό του, για τη διαποίμανση του φίλου ορθόδοξου Ρωσικού λαού. 



Ο Μακαριώτατος ευχαρίστησε για το ενδιαφέρον του Προέδρου και των μελών της 
Διακοινοβουλευτικής  Συνέλευσης  της  Ορθοδοξίας  και  για  την  προθυμία  τους  να 
ενημερωθούν  για  το  παγκόσμιο  Συνέδριο  της  Ειρήνης  και  της  Καταλλαγής,  το  οποίο 
πραγματοποιήθηκε στη Λευκωσία τον περασμένο Νοέμβριο. (Αναλυτικά για το θέμα του 
Συνεδρίου και τα αποτελέσματά του συνεργάστηκαν με το Χωρεπίσκοπο Μεσαορίας κ. 
Γρηγόριο). 

Κατευοδώνοντάς τους, ευχήθηκε όπως η αγάπη τους για την Ορθόδοξη Εκκλησία 
της Κύπρου και  η  ευαισθητοποίησή τους για το δράμα του λαού μας τους αναδείξουν 
συμπαραστάτες στον αγώνα των Κυπρίων αδελφών τους για διατήρηση του Ορθόδοξου 
φρονήματος  και  για  την  αποκατάσταση  της  ελευθερίας,  της  δικαιοσύνης  και  της 
εφαρμογής των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και στο τουρκοκρατούμενο σήμερα τμήμα της 
νήσου μας, σε μια ελεύθερη και ενωμένη Κύπρο. 

Τέλος,  αντάλλαξαν  αναμνηστικά  δώρα.  Ο  Μακαριώτατος  προσέφερε  το  βιβλίο-
έκδοση  της  Ιεράς  Αρχιεπισκοπής  "Εικόνες  της  Κύπρου"  καθώς  και  τον  οδηγό 
"Προσκυνηματικές Περιηγήσεις" του ΚΟΤ.

Μετά το πέρας της συνάντησης, σε δηλώσεις στα ΜΜΕ, ο Μακαριώτατος  τόνισε ότι: 
"η ορθοδοξία έχει ένα τεράστιο ρόλο να διαδραματίσει σήμερα και στην Ευρώπη και σε όλο  
τον κόσμο, γιατί πρέπει οι αρχές του Ευαγγελίου να εφαρμοστούν εάν θέλουμε πραγματική  
ειρήνη  στον  κόσμο  και  ο  άνθρωπος  να  ζει  κοντά  στο  Θεό,  ειρηνεύοντας  και  ζώντας  
χαρούμενος και ευτυχισμένος". Από πλευράς του ο Πρόεδρος της Δ.Σ.Ο. κ. Sergei Popov 
ανέφερε ότι: "η Δ.Σ.Ο ανέκαθεν και σε μόνιμη βάση προβάλλει τις θέσεις περί ενότητας της  
Κύπρου,  τάσσεται  εναντίον της τουρκικής κατοχής,  τάσσεται  υπέρ της διατηρήσεως των  
Αγίων  Τόπων,  των  Ναών  και  των  Ιερών  της  Ορθοδοξίας".  Ακόμη  πρόσθεσε  ότι:  "σε 
συνθήκες  χρηματοπιστωτικής  οικονομικής  κρίσης  ο  ρόλος  της  Ορθοδοξίας  και  του  
Χριστιανισμού είναι αύξων" και ότι "στην περίοδο εκείνη κατά την οποία οι άνθρωποι θα  
έχουν  απώλεια  των  εργασιών  τους  οι  χριστιανικές  αρετές  της  αγάπης  και  της  
φιλανθρωπίας είναι ιδιαίτερα σημαντικές", υπογραμμίζοντας, μάλιστα, ότι "δεν θα πρέπει  
να ντρεπόμαστε να αναφερόμαστε σ' αυτό".

Από το Γραφείο Ενημερώσεως και Επικοινωνίας
της Εκκλησίας της Κύπρου


