
Χρόνια σκλαφκιές ατέλειωτες 
τον πάτσον τζιαι τον κλώτσον τους.
Εµείς τζιαµαί·
ελιές τζιαι τερατσιές πάνω στον ρότσον τους.
     Κώστας Μόντης

29 Οκτωβρίου µέχρι
05 Νοεµβρίου 2013

στον Ιερό Ναό Αγίας Σοφίας
Στρόβολος - Λευκωσία

Έλευση Τιµίας Κάρας
Αποστόλου Ανδρέου

Για τέσσερις δεκαετίες η Ιερά Μονή Αποστόλου Ανδρέα, στην κατεχόµενη χερσόνησο 
της Καρπασίας, παραµένει ασυντήρητη. ∆εν είναι µόνο η κατοχή που επιβουλεύεται 
το µέλλον του ιστορικού και εκκλησιαστικού αυτού µνηµείου, αλλά και ο χρόνος 
που περνά αµείλικτα, αφήνοντας χαραγµένα τα σηµάδια του.

Η Ιστορία της Μονής ξεκινά ήδη από το πρώτα χριστιανικά χρόνια, όταν ο 
Πρωτόκλητος Απόστολος Ανδρέας κατέπλευσε για την αποστολική περιοδεία του 
στη Μικρά Ασία. Αφού ο Άγιος θεράπευσε θαυµατουργικά τον τυφλό υιό του 
καραβοκύρη κοντά στις καρπασίτικες ακτές, ο ευεργετηµένος πατέρας έσπευσε να 
αφιερώσει µικρό ναΐδριο, στον τόπο όπου κατόπιν οικοδοµήθηκε το πρώτο 
Μοναστήρι (πριν ακόµα το 1100 µ.Χ.). Η Μονή, όπως είναι γνωστή σήµερα, 
οικοδοµήθηκε το 1855 και εγκαινιάστηκε τον Αύγουστο του 1867.

2013... 150 χρόνια µετά ο Μακαριώτατος Αρχιεπίσκοπος Κύπρου κ.κ. Χρυσόστοµος 
εκφράζει έντονα την αγωνία του προς κάθε κατεύθυνση και µε κάθε ευκαιρία:
“∆εν ξέρει κανείς την ώρα και τη στιγµή που θα πέσει η καµάρα και αµέσως µετά 
θα καταρρεύσει και το ηµιθόλιο του Ιερού”.

Ο Ναός και τα κελιά του Μοναστηριού βρίσκονται σε δεινή κατάσταση, όπως και 
όλα τα άλλα τουρκοκρατούµενα µνηµεία. Ο κατακτητής, µε σύµµαχο τον χρόνο, 
καταδικάζει σε ερήµωση εκείνα τα µνηµεία. Η ανησυχία της Εκκλησίας της 
µαρτυρικής Κύπρου συµπυκνώνεται στα λόγια του Αρχιεπισκόπου:
“Τόσο τα ελληνικά όσο και τα χριστιανικά µνηµεία, θέλουν να τα εξαφανίσουν 
από το βορρά, ούτως ώστε να µη φαίνεται η έλευση απ’ εκεί Ελλήνων και 
Χριστιανών·  στον τόπο όπου κατοικούν επί 3.500 χρόνια Ελληνες και επί 2.000
χρόνια Χριστιανοί”.

Η ελληνική και χριστιανική παρουσία στην Κύπρο δεν θα λήξει άδοξα και µοιραία. 
Το ιερό προσκύνηµα του Απόστολου Ανδρέα πρέπει να συντηρηθεί. Η έλευση της 
Τιµίας Κάρας του Αγίου συγκαλεί όλο το ευσεβές πλήρωµα της Εκκλησίας της 
Κύπρου για να συµβάλει και ο καθένας µας στο έργο της συντήρησης της Μονής 
και κατ’ επέκταση της διαιώνισης της ελληνικής και χριστιανικής παρουσίας στα 
αλησµόνητα κατεχόµενα χώµατά µας.

Κι ο Άγιος δεν θα µείνει αδιάφορος για το ζήτηµα αυτό. Με τις πρεσβείες του, θα 
υποσκελιστούν όλες οι δυσκολίες και θα ξεκινήσουν οι εργασίες αποκατάστασης 
της Μονής του.



Πρόγραµµα Εκδηλώσεων

Τρίτη
06:00΄ µ.µ.

06:30΄ µ.µ.

Τετάρτη
06:30΄ π.µ.

06:00΄ µ.µ.

Πέµπτη
06:30΄ π.µ.

06:00΄ µ.µ.

Παρασκευή
06:30΄ π.µ.

Παρασκευή - Σάββατο
08:00΄ µ.µ.

Σάββατο
06:00΄ µ.µ.

Κυριακή
06:30΄ π.µ.

06:00΄ µ.µ.

∆ευτέρα
06:30΄ π.µ.

06:00΄ µ.µ.

Τρίτη
06:30΄ π.µ.

12:00΄ µ.

Επίσηµη υποδοχή Τιµίας Κάρας 
Αποστόλου Ανδρέου στον Ι.Ναό Αγίας 
Σοφίας στον Στρόβολο - Λευκωσία

∆έηση - Εσπερινός χοροστατούντος του 
Μακαριωτάτου Αρχιεπισκόπου Κύπρου 
κ.κ. Χρυσοστόµου Β΄

Όρθρος και Αρχιερατική Θεία Λειτουργία, 
προϊσταµένου του Θεοφιλεστάτου 
Επισκόπου Αρσινόης κ. Νεκταρίου

Εσπερινός χοροστατούντος του Πανιερω- 
τάτου Μητροπολίτου Ταµασού κ. Ησαΐου

Όρθρος και Αρχιερατική Θεία Λειτουργία, 
προϊσταµένου του Θεοφιλεστάτου 
Επισκόπου Αµαθούντος κ. Νικολάου

Εσπερινός χοροστατούντος του Θεο- 
φιλεστάτου  Επισκόπου Μεσαορίας 
κ. Γρηγορίου

Όρθρος και Αρχιερατική Θεία Λειτουργία, 
προϊσταµένου του Θεοφιλεστάτου 
Επισκόπου Μεσαορίας κ. Γρηγορίου

Αγρυπνία, προϊσταµένου του Πανιερω- 
τάτου  Μητροπολίτου Μόρφου κ. Νεοφύτου

Εσπερινός χοροστατούντος του  Σεβα- 
σµιωτάτου Μητροπολίτου Πατρών 
κ. Χρυσοστόµου

Συνοδικό Συλλείτουργο, προϊσταµένου 
του Μακαριωτάτου Αρχιεπισκόπου 
Κύπρου κ.κ. Χρυσοστόµου Β΄ 
(Εορτασµός 50 χρόνων ιερωσύνης 
Μακαριωτάτου)

Εσπερινός χοροστατούντος του Πανιε- 
ρωτάτου Μητροπολίτου Τριµυθούντος 
κ. Βαρνάβα

Όρθρος και Αρχιερατική Θεία Λειτουργία,  
προϊσταµένου του Πανιερωτάτου 
Μητροπολίτου Τριµυθούντος κ. Βαρνάβα

Εσπερινός χοροστατούντος του Πανιε- 
ρωτάτου Μητροπολίτου Κυρηνείας 
κ. Χρυσοστόµου

Όρθρος και Αρχιερατική Θεία Λειτουργία
προϊσταµένου του Θεοφιλεστάτου 
Επισκόπου Καρπασίας κ. Χριστοφόρου

Αναχώρηση Τιµίας Κάρας

Ιερά 
Αρχιεπισκοπή 
Κύπρου

Ώρες Προσκύνησης Τιµίας Κάρας
06:00΄ π.µ.  µέχρι  11:00΄ µ.µ.

Καθηµερινή τέλεση Ακολουθιών:
07:30΄ µ.µ.   Παρακλητικός Κανόνας του Αγίου
08:30΄ µ.µ.   Μικρό Απόδειπνο

Πληροφορίες:
Ιερά Αρχιεπισκοπή Κύπρου 22554610
Ιερός Ναός Αγίας Σοφίας 22879899


