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ΙστορΙκή επΙσκεψή με πολλαπλα μήνύματα

Ο ΠΑΠΑΣ
ΒΕΝΕΔΙΚΤΟΣ 
ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ

ετυχημένη πέρα για πέρα ήταν η 
επίσημη επίσκεψη του πάπα Βενέ-
δικτου στην κύπρο. ουδέποτε στο 
παρελθόν παρόμοια επίσκεψη στον 
τόπο μας συζητήθηκε τόσο πολύ και 
ουδέποτε άλλοτε παρακολουθήθη-

καν με τόσο ενδιαφέρον- εγχώριο και διεθνές- οι 
εκδηλώσεις που περιλαμβάνονταν στο πρόγραμμα 
της επίσκεψης. στις τρεις μέρες που διήρκεσε (4-6 
Ιουνίου), λες και όλη η κύπρος ζούσε σε άλλους 
ρυθμούς. Δεν αναφερόμαστε απλώς στα πρωτο-

φανή μέτρα που λήφθηκαν για την ασφάλεια του 
υψηλού προσκεκλημένου και της συνοδείας του 
- μέτρα απαραίτητα για την πρόληψη και κατα-
στολή τυχόν ενεργειών φανατικών και όχι μόνον 
– αναφερόμαστε στη σημειολογία της επίσκεψης 
και στα πάμπολλα μηνύματα που δόθηκαν τόσο 
από τον ίδιο τον προκαθήμενο της ρωμαιοκαθο-
λικής εκκλησίας, όσο και από τον πρόεδρο της 
Δημοκρατίας Δημήτρη Χριστόφια και την ηγεσία 
επίσης της εκκλησίας μας. Ήταν μια επίσκεψη 
ιστορική που θα μνημονεύεται εσαεί. 

Χρονικό επισκέψεως
πανιερωτάτου μητροπολίτου

κύκκου και τηλλυρίας κ.κ. νικηφόρου
στο αγΙΩνύμο οροσ τού αθΩνα

Από την υποδοχή του Πάπα Βενέδικτου από τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας Δημή-
τρη Χριστόφια στο αεροδρόμιο της Πάφου 

l Του Άντρου Μιχαηλίδη
Δημοσιογράφου
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ΘΕΡΜΗ ΥΠΟΔΟΧΗ
ΣΤΗΝ ΠΑΦΟ

ή υποδοχή που επιφυλάχθηκε στον πάπα Βε-
νέδικτο ήταν θερμότατη. το αεροσκάφος που τον 
μετέφερε, προσγειώθηκε στο αεροδρόμιο πάφου. 
ο προκαθήμενος της καθολικής εκκλησίας έτυ-
χε επίσημης υποδοχής ως αρχηγός κράτους. στο 
δίαυλο τον ανέμεναν ο πρόεδρος της Δημοκρατί-
ας και η σύζυγος του. το κόκκινο χαλί στρώθηκε 
από τη σκάλα του αεροσκάφους μέχρι την ειδικά 
διαμορφωμένη αίθουσα του αεροδρομίου, όπου 
έγινε η επίσημη υποδοχή, ενώ άγημα της εθνικής 
Φρουράς και της αστυνομίας απέδιδε τιμές. τον 
πάπα Βενέδικτο συνόδευσαν στην κύπρο δεκα-
οκτώ καρδινάλιοι, καθώς και 80 δημοσιογράφοι, 
φωτογράφοι και κινηματογραφιστές. 

ο πάπας με τη συνοδεία του κατευθύνθηκε 
στην ειδικά διαμορφωμένη αίθουσα του αεροδρο-
μίου για την επίσημη τελετή υποδοχής. εκεί τον 
υποδέχθηκαν ο αρχιεπίσκοπος Χρυσόστομος Β’ 
μαζί με άλλους κύπριους αρχιερείς, σύσσωμο το 
ύπουργικό συμβούλιο, ο δήμαρχος πάφου, καθο-
λικοί πατριάρχες, επίσκοποι και άλλοι. 

μετά από σύντομες αλλά μεστών νοημάτων 
ομιλίες του προέδρου Χριστόφια και του πάπα 
Βενέδικτου, ο τελευταίος ευλόγησε ένα δεν-
δρύλιο ελιάς, το οποίο φυτεύτηκε αργότερα στο 

χώρο του αεροδρομίου σε ανάμνηση της ιστορι-
κής επίσκεψης.  

στη συνέχεια ο πάπας  κατευθύνθηκε προς 
την κάτω πάφο και τον αρχαιολογικό χώρο της 
στήλης του αποστόλου παύλου, όπου βρίσκεται 
και η αρχαία εκκλησία της αγίας κυριακής Χρυ-
σοπολίτισσας, η οποία με την άδεια της εκκλησίας 
της κύπρου χρησιμοποιείται για λατρεία από κα-
θολικούς και αγγλικανούς. σε όλο το μήκος της δι-
αδρομής οι δρόμοι ήταν σημαιοστολισμένοι με τις 
σημαίες της κυπριακής Δημοκρατίας και του Βα-
τικανού. στο χώρο της παλαιοχριστιανικής βασι-
λικής ανέμεναν τον πάπα Βενέδικτο περισσότεροι 
από τέσσερις χιλιάδες πιστοί από διάφορες χώρες 
του κόσμου, στη συντριπτική τους πλειοψηφία 
καθολικοί, που ζουν και εργάζονται στην κύπρο, 
ή άτομα που συνδύασαν τις διακοπές τους με την 
άφιξη του πάπα. ανάμεσα στο πλήθος, βρίσκονταν 
και πολλοί ορθόδοξοι.

εκεί ο ποντίφικας παρέστη σε οικουμενική 
Ιερουργία στην διάρκεια της οποίας τον καλοσώ-
ρισε εκ μέρους της εκκλησίας της κύπρου ο αρχι-
επίσκοπος Χρυσόστομος, ενώ ο Δήμαρχος πάφου 
σάββας Βέργας επέδωσε αναμνηστικό δώρο που 
προβάλλει την ιστορία και τον πολιτισμό της πά-
φου, όσο και τη σύνδεση της με τον Χριστιανισμό 
και τον απόστολο παύλο.

Στιγμιότυπο από τις προσφωνήσεις και αντιφωνήσεις στο χώρο της εκκλησίας της Αγίας Κυ-
ριακής Χρυσοπολίτισσας στην Πάφο



8	 	 Eνατενίσεις

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΧΡΙΣΤΟΦΙΑΣ:
Η Κύπρος έχει ανάγκη 
τον ειρηνικό σας λόγο

καλωσορίζοντας τον πάπα Βενέδικτο στο 
έδαφος της κυπριακής Δημοκρατίας, ο πρόεδρος 
Χριστόφιας τόνισε ότι η παρουσία του στην κύπρο 
αποτελεί αναντίλεκτα ένα ιστορικό γεγονός.

‘’ή κύπρος έχει ανάγκη τον ειρηνικό λόγο 
σας, δεδομένης της δύσκολης κατάστασης που 
αντιμετωπίζει στα κατεχόμενα εδάφη της’’ είπε 
ο πρόεδρος Χριστόφιας. ‘’επιτρέψτε μου να πω’’, 
πρόσθεσε, ‘’ότι η κύπρος έχει ανάγκη την προσευ-
χή σας και τη συνδρομή σας για να επανακτήσει 
σύντομα την ενότητα και την ελευθερία της και 
για αυτό είμαστε ευγνώμονες για τις ημέρες που 
θα βρίσκεστε ανάμεσά μας’’.

πρόσθεσε ότι είναι μεγάλη τιμή ‘’να υποδε-
χθούμε την αυτού αγιότητα τον πάπα για πρώτη 
φορά στη σύγχρονη ιστορία του νησιού μας’’ και 
συνέχισε ως εξής: 

‘’εσείς, ως βαθύς μελετητής των πατέρων της 
εκκλησίας και της θεολογικής σκέψης είναι φυσι-
ολογικό να εκδηλώνετε την ευαισθησία σας με την 
επιθυμία να επισκεφθείτε την πάφο, ακολουθώ-
ντας τα ίχνη της πρώτης αποστολικής περιοδείας 
του αποστόλου παύλου που, συνοδευόμενος από 
τον απόστολο Βαρνάβα, δίδαξε τον Χριστιανισμό 
στην κύπρο, ως πρώτο σταθμό προς την ευρώ-
πη. σας υποδεχόμαστε, Άγιε πατέρα, στην πάφο 
και στην κύπρο. ή παρουσία σας εδώ μεταφέρει 

ηχηρό μήνυμα υπέρ της επικράτησης της ειρήνης 
έναντι του μίσους και του πολέμου. μοιραζόμαστε 
μαζί σας το ίδιο όραμα για την ειρήνη και την κοι-
νωνική δικαιοσύνη’’.

‘’ή κύπρος’’, ανέφερε ο πρόεδρος Χριστόφιας, 
‘’είναι γη αποστολική, με χριστιανικές ρίζες δύο χι-
λιετιών. ‘’Δυστυχώς’’, πρόσθεσε, ‘’ένα μεγάλο μέρος 
της πνευματικής και πολιτιστικής κληρονομιάς 
της κύπρου, περιλαμβανομένου του τάφου και της 
σταυροπηγιακής μονής του αποστόλου Βαρνάβα, 
καθώς και άλλα 500 περίπου θρησκευτικά μνημεία 
εξακολουθούν να βρίσκονται υπό κατοχή από τον 
τουρκικό στρατό. Ιδιαίτερα ανησυχητικό, παρατή-
ρησε, είναι το γεγονός ότι, για διάστημα πέραν των 
35 χρόνων, η πολιτιστική και θρησκευτική μας 
κληρονομιά στις κατεχόμενες περιοχές εσυλήθη 
και καταστρέφεται συστηματικά, γεγονός που απο-
τελεί απώλεια για το σύνολο της ανθρωπότητας’’. 

‘’ή προσπάθεια μας’’, είπε ο κ. Χριστόφιας, 
‘’είναι η επίτευξη δίκαιης λύσης του κυπριακού 
προβλήματος μέσω διαπραγματεύσεων, λύση η 
οποία θα οδηγήσει σε πλήρη αποχώρηση των ξέ-
νων στρατευμάτων κατοχής και αποκατάσταση 
των δικαιωμάτων και των βασικών ελευθεριών 
του συνόλου του κυπριακού λαού. ‘’στον αγώνα 
μας αυτόν’’, είπε ο κ. Χριστόφιας, ‘’οι πνευματικές 
αξίες του λαού μας είναι όπλο που μας θωρακίζει 
ενάντια στην αλλοίωση και φθορά που επιφέρει ο 
χρόνος. είμαστε ελεύθεροι από εθνικιστικές προ-
καταλήψεις και ο αγώνας μας είναι αγώνας για τον 
άνθρωπο, ανεξαρτήτως γλώσσας, θρησκείας και 

Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας κ. Δημήτρης Χριστόφιας, ενώ καλω-
σορίζει τον Πάπα Βενέδικτο
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πολιτισμικής ταυτότητας’’, είπε ο πρόεδρος. ‘’και 
σε αυτό το ευγενές όραμα’’, πρόσθεσε, ‘’είμαστε, με 
την αγιότητά σας, συνοδοιπόροι’’. 

ΠΑΠΑΣ ΒΕΝΕΔΙΚΤΟΣ:
Η Παναγία ας
σας προστατεύει πάντα

την ευχή όπως η επιθυμία των κυπρίων να 
ζήσουν σε αρμονία με τους γείτονές τους, οδηγή-
σει στην επίλυση των προβλημάτων για το μέλλον 
του νησιού, εξέφρασε ο πάπας Βενέδικτος.  στην 
ομιλία του κατά την τελετή υποδοχής του στο αε-
ροδρόμιο πάφου, ο πάπας Βενέδικτος απηύθυνε 
αρχικά χαιρετισμό στα ελληνικά. «Χαίρετε! ειρή-
νη μαζί σας! είναι μεγάλη η χαρά μου που είμαι 
σήμερα μαζί σας», είπε στα ελληνικά. 

στη συνέχεια, απευθυνόμενος στον πρόεδρο 
της Δημοκρατίας εξέφρασε ευγνωμοσύνη για την 
πρόσκλησή του να επισκεφθεί την κύπρο. «εκ-
φράζω τις θερμές μου ευχές σε εσάς, στην κυβέρ-
νηση και στο λαό αυτού του κράτους και ευχαρι-
στώ για τη θερμή σας υποδοχή», είπε. «ή κύπρος 
βρίσκεται στο σταυροδρόμι περήφανων αρχαίων 
πολιτισμών θρησκειών, αλλά και της ιστορίας, που 
ακόμη διατηρούν μια δυνατή και εμφανή επιρροή 
πάνω στη ζωή της χώρας σας», είπε ο ποντίφικας 
σημειώνοντας πως η κυπριακή Δημοκρατία, έχο-
ντας πρόσφατα ενταχθεί στην ευρωπαϊκή Ένω-
ση, άρχισε να διαπιστώνει τα πλεονεκτήματα των 
στενών οικονομικών και πολιτικών δεσμών με 
άλλες ευρωπαϊκές χώρες. ο πάπας Βενέδικτος 
αναφέρθηκε στη συνέχεια στην εδώ επίσκεψή 
του, λέγοντας πως έχει έρθει ως προσκυνητής και 
ως υπηρέτης των υπηρετών του θεού, ακολουθώ-
ντας τα βήματα των κοινών μας πατέρων στην πί-
στη, των αγίων πέτρου και Βαρνάβα.  

«από τότε που οι απόστολοι έφεραν το μήνυμα 
του χριστιανισμού σε αυτές τις ακτές, η κύπρος 
έχει ευλογηθεί με μια κραταιά χριστιανική κλη-
ρονομιά», ανέφερε και πρόσθεσε πως «ως διάδοχος 
του πέτρου», όπως είπε, απηύθυνε χαιρετισμό 
στους καθολικούς της κύπρου. «τους ενισχύω 
την πίστη τους και τους ενθαρρύνω να είναι υπό-
δειγμα χριστιανών και πολιτών και να έχουν ένα 
ολοκληρωμένο ρόλο στην κοινωνία, προς όφελος 
τόσο του κράτους όσο και της πολιτείας».

ο ποντίφικας έκλεισε τον χαιρετισμό του μι-
λώντας και πάλιν στα ελληνικά: «ο θεός ας ευλο-
γήσει τον κυπριακό λαό. ή παναγία ας σας προ-
στατεύει πάντα», κατέληξε.

ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΟΣ
ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΣ:
Προσβλέπουμε στη βοήθειά σας

την ενεργό συμπαράσταση του πάπα Βενέδι-
κτου XVI στον αγώνα που διεξάγει ο κυπριακός 
λαός με την καθοδήγηση της ηγεσίας του ζήτησε 
υποδεχόμενος τον ποντίφηκα από πλευράς της 
εκκλησίας της κύπρου ο αρχιεπίσκοπος κύπρου 
Χρυσόστομος Β’. 

‘’προσβλέπουμε στη βοήθειά σας’’, είπε ο 
αρχιεπίσκοπος ‘’για περιφρούρηση και σεβασμό 
των ιερών μας μνημείων και της πολιτιστικής 
μας κληρονομιάς, για κατίσχυση των διαχρο-
νικών αξιών του χριστιανικού μας πνεύματος, 
αξίες οι οποίες σήμερον καταπατούνται βάναυσα 
από την τουρκία, η οποία επιθυμεί να έχει ευρω-
παϊκή πορεία’’.

παρουσιάζοντας στον πάπα τα ιστορικά γε-
γονότα της έλευσης στην κύπρο των αποστόλων 
Βαρνάβα και παύλου και τα πρώτα κηρύγματα 
του Χριστιανισμού στο νησί, ο αρχιεπίσκοπος δή-
λωσε ότι ‘’σε αυτήν εδώ την πόλη λαμβάνει χώρα το 
πρώτο θαύμα του αποστόλου, που καταγράφεται 
στας δέλτους της καινής Διαθήκης. εδώ, επίστευ-
σε ο πρώτος ευρωπαίος επίσημος και βαπτίσθηκε 
στο όνομα της αγίας τριάδας και εδώ έπεσε το πρώ-
το επίσημο οχυρό της ειδωλολατρίας και στη θέση 
της στήθηκε περίλαμπρη η δόξα του σταυρού, η 
οποία έμελλε σταδιακώς να καλύψει ολόκληρη 
την ευρώπη και να διαμορφώσει το ιστορικό της 
γίγνεσθαι’’.

αναφερόμενος στη σημερινή κατάσταση 
που επικρατεί στο νησί, ο αρχιεπίσκοπος ανα-
φέρθηκε, μεταξύ άλλων, στην καταστροφή 
μνημείων στα κατεχόμενα, λέγοντας ότι ‘’ιδιαί-
τερα η πολιτιστική κληρονομιά λεηλατήθηκε 
ανελέητα και τα χριστιανικά μας μνημεία κα-
ταστρέφονται ή πωλούνται στις αγορές των αρ-
χαιοκαπήλων, σε μιαν προσπάθεια εξαφάνισης 
κάθε τινός ελληνικού και χριστιανικού. θέ-
λουμε να πιστεύουμε, πρόσθεσε, ότι και με την 
παρούσα οδυνηρή δοκιμασία, η οποία από το 
1974 ταλανίζει το χριστεπώνυμο πλήρωμα της 
εκκλησίας μας, ο πανάγαθος και φιλάνθρωπος 
και παντελεήμων κύριος δεν θα αποστρέψει το 
πρόσωπο αυτού από τον δοκιμαζόμενο λαό μας, 
αλλά θα μας χαρίσει την ειρήνη, την ελευθερία 
και τη δικαιοσύνη, παρέχοντας έτσι την ‘πε-
πληρωμένη’ χαρά, που προσφέρει η παρουσία 
του εις τας καρδίας ημών’’.
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ΟΙ ΤΡΕΙΣ ΤΡΟΠΟΙ ΤΟΥ ΠΑΠΑ 
γΙΑ ΠΡΟώΘΗΣΗ ΤΗΣ ΗΘΙΚΗΣ
ΑλΗΘΕΙΑΣ

στη λευκωσία, πάντα κάτω από πρωτοφα-
νή μέτρα ασφαλείας, ο πάπας Βενέδικτος έφθασε 
γύρω στις 6 το απόγευμα. ο ποντίφικας επέλεξε 
ως χώρο διαμονής του το κτίριο που στεγάζει την 
πρεσβεία της αγίας Έδρας στην κύπρο, παρά την 
πύλη πάφου. την επόμενη το πρωί, ο προκαθήμε-
νος της ρωμαιοκαθολικής εκκλησίας μετέβη στο 
προεδρικό και επισκέφθηκε το Δημοτικό σχολείο 
του αγίου μάρωνα και την αρχιεπισκοπή. 

στο προεδρικό, μετά από κατάθεση στεφά-
νου στον ανδριάντα του αρχιεπισκόπου μακαρί-
ου, πρώτου προέδρου της κυπριακής Δημοκρα-
τίας ο πρόεδρος Χριστόφιας δώρισε στον πάπα 

ένα αντίγραφο κυπροαρχαϊκού αμφορέα που 
χρονολογείται από τον 7ο αιώνα, ενώ ο ποντίφι-
κας έδωσε στον πρόεδρο μια ψηφιδωτή εικόνα 
του Χριστού, η οποία φτιάχτηκε από καλλιτέ-
χνες του Βατικανού το 2001 και αποτελεί πιστό 
αντίγραφο εικόνας που βρίσκεται στον τάφο του 
αποστόλου πέτρου. ο πρόεδρος και ο πάπας 
είχαν κατ’ ιδίαν συνάντηση και στη συνέχεια ο 
ποντίφικας υπέγραψε στο βιβλίο επισκεπτών 
γράφοντας: «με την ευκαιρία της επίσκεψης 
μου στην κύπρο χαίρομαι να επικαλεστώ την 
ευλογία του θεού για ειρήνη και ευημερία στον 
πρόεδρο και το λαό της Δημοκρατίας». 

μετά ακολούθησε τον πρόεδρο στους κήπους 
του προεδρικού, όπου μίλησαν σε σύναξη αξιωμα-
τούχων της κυπριακής πολιτείας και του διπλω-
ματικού σώματος. 

ΟΜΙΛΙΑ ΣΤΟ ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ
ΚΑΤΑ ΤΗΝ 2Η ΗΜΕΡΑ ΤΗΣ ΕΠΙΣΚΕΨΗΣ

Ο Πάπας Βενέδικτος, ενώ ομιλεί σε αξιωματούχους της Κυπριακής Πολιτείας και του Διπλω-
ματικού Σώματος στη Λευκωσία
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ο πάπας Βενέδικτος τόνισε  ότι οι ηθικές αξί-
ες, ο σεβασμός για όλους και για την ευημερία τους 
είναι ουσιώδη για το καλό κάθε κοινωνίας, καθώς 
εδραιώνουν ένα κλίμα εμπιστοσύνης όπου κάθε 
ανθρώπινη αλληλεπίδραση είτε είναι θρησκευτι-
κή, οικονομική, κοινωνική, και πολιτιστική ή πο-
λιτική, αποκτά ισχύ και ουσία.

ο πάπας διερωτήθηκε «τι σημαίνει με πρακτι-
κούς όρους να σεβόμαστε και να προωθούμε την 
ηθική αλήθεια στον κόσμο της πολιτικής και της 
διπλωματίας σε εθνικό και διεθνές επίπεδο. πώς 
μπορεί η αναζήτηση της αλήθειας να φέρει μεγα-
λύτερη αρμονία στις ταραγμένες περιοχές του 
πλανήτη; θα πρότεινα ότι μπορεί να επιτευχθεί με 
τρεις τρόπους». 

πρώτον, είπε, «η προώθηση της ηθικής αλή-
θειας σημαίνει να ενεργούμε υπεύθυνα στη βάση 
της γνώσης. Ως διπλωμάτες γνωρίζετε εκ πείρας 
ότι τέτοιου είδους γνώση μπορεί να σας βοηθήσει 
να αναγνωρίσετε τις αδικίες και τα δεινά, ώστε να 
εξετάσετε αμερόληπτα τις ανησυχίες όλων όσοι 
εμπλέκονται σε μια δεδομένη διένεξη. Όταν τα 
μέρη ξεπερνούν τη δική τους οπτική των γεγονό-
των, αποκτούν ένα αντικειμενικό και συνολικό 
όραμα. αυτοί που καλούνται να επιλύσουν τέ-
τοιου είδους διαφορές μπορούν να πάρουν δίκαιες 
αποφάσεις και να προωθήσουν τη γνήσια συμφι-
λίωση όταν αντιληφθούν και αναγνωρίσουν την 
πλήρη αλήθεια σε σχέση με κάποιο συγκεκριμένο 
ζήτημα». 

Ένας δεύτερος τρόπος προώθησης της ηθικής 
αλήθειας, τόνισε, «συνίσταται στον παραμερισμό 
των πολιτικών ιδεολογιών οι οποίες θα μπορού-
σαν να υποσκελίσουν την αλήθεια. οι τραγικές 
εμπειρίες του 20ου αιώνα ξεγύμνωσαν την απαν-
θρωπιά που προκύπτει από την καταπίεση της 
αλήθειας και της ανθρώπινης αξιοπρέπειας. στις 
μέρες μας γινόμαστε μάρτυρες προσπαθειών προ-
ώθησης υποτιθέμενων αξιών υπό το προσωπείο 
της ειρήνης, της ανάπτυξης και των ανθρωπίνων 
δικαιωμάτων. ύπό αυτή την έννοια, μιλώντας ενώ-
πιον της γενικής συνέλευσης του συμβουλίου 
ασφαλείας του οήε, επέστησα την προσοχή στις 
προσπάθειες κάποιων να επανακαθορίσουν την 
παγκόσμια Διακήρυξη για τα ανθρώπινα Δικαι-
ώματα, ικανοποιώντας συγκεκριμένα συμφέρο-
ντα τα οποία θα έθεταν σε κίνδυνο την εσωτερική 
ενότητα της Διακήρυξης και θα την απομάκρυναν 
από τον αρχικό της στόχο». 

τρίτον, συνέχισε, «η προώθηση της ηθικής 

αλήθειας στη δημόσια ζωή απαιτεί συνεχή προ-
σπάθεια να βασίσουμε το θετικό νόμο στις ηθικές 
αρχές του φυσικού νόμου. ή προσφυγή στο φυσι-
κό νόμο κάποτε θεωρείτο αυτονόητη αλλά το θετι-
κό ρεύμα που διέπει τη σύγχρονη νομική θεωρία 
απαιτεί επαναδιατύπωση αυτού του σημαντικού 
αξιώματος. οι άνθρωποι, οι κοινότητες και τα κρά-
τη, χωρίς καθοδήγηση από αντικειμενικά ηθικές 
αλήθειες θα γίνονταν εγωιστές και αδίστακτοι και 
ο κόσμος θα γινόταν ένα πιο επικίνδυνο μέρος να 
ζει κανείς. από την άλλη, σεβόμενοι τα δικαιώμα-
τα των ανθρώπων και των λαών προστατεύουμε 
και προωθούμε την ανθρώπινη αξιοπρέπεια».

καταλήγοντας, ο πάπας Βενέδικτος επαναβε-
βαίωσε το σεβασμό του και αυτόν της εκκλησίας 
για τις «σημαντικές υπηρεσίες σας στην κοινωνία 
και στην οικοδόμηση ενός ασφαλούς μέλλοντος 
για τον κόσμο».

Στιγμιότυπο από την κατάθεση στεφάνου 
στον ανδριάντα του αειμνήστου Αρχιεπισκό-
που Μακαρίου Γ’ στο προαύλιο του Προεδρι-
κού Μεγάρου
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Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΧΡΙΣΤΟΦΙΑΣ
από πλευράς του ο πρόεδρος της Δημοκρατί-

ας αναφέρθηκε στο κυπριακό τονίζοντας μεταξύ 
άλλων ότι η διεθνής κοινότητα πρέπει να ασκήσει 
την επιρροή της πάνω στην τουρκία, υποδεικνύ-
οντας ότι είναι καιρός να αντιληφθούν όλοι ότι 
προέχει η συμμόρφωση με το διεθνές δίκαιο και 
όχι η εξυπηρέτηση των στενών συμφερόντων 
που έχουν να κάνουν με τη γεωστρατηγική θέση 
της τουρκίας.

απευθυνόμενος προς τον πάπα Βενέδικτο, 
ο πρόεδρος Χριστόφιας τον διαβεβαίωσε για την 
επιθυμία της κύπρου να εμβαθύνει περαιτέρω 
τη συνεργασία με την αγία Έδρα στον τομέα της 
αναπτυξιακής βοήθειας  ο πρόεδρος Χριστόφιας 
είπε ότι είναι «μεγάλη τιμή για την κυπριακή 
κυβέρνηση, τον κυπριακό λαό και εμένα προσω-
πικά, να σας υποδεχθούμε στο προεδρικό μέγα-
ρο, στο σπίτι όλων των κυπρίων. ή κύπρος, νησί 
φιλόξενο, σας καλωσορίζει και σας αγκαλιάζει 
ζεστά». ή κύπρος, είπε, «υπήρξε ανέκαθεν, ως εκ 
της γεωγραφικής της θέσης, σημείο συνεύρεσης 
πολλών λαών και πολιτισμών. στο νησί μας, εδώ 
και αιώνες, οι ορθόδοξοι Χριστιανοί ζουν αρμονι-
κά με τις καθολικές και μουσουλμανικές κοινότη-
τες. ή παρακαταθήκη αυτή και ο πλούτος αυτής 
της συνύπαρξης δεικνύει ότι η κύπρος μπορεί να 
αποτελέσει γέφυρα που ενώνει κόσμους διαφορε-
τικούς». 

αναφερόμενος στην επίσκεψη του πάπα, ο 
πρόεδρος Χριστόφιας είπε ότι «συμπίπτει με την 
πεντηκοστή επέτειο της ίδρυσης της κυπριακής 
Δημοκρατίας. Έρχεστε τούτη τη χρονική στιγμή 
να εμπλουτίσετε με ηθικό και πνευματικό κύρος 
τους εορτασμούς που λαμβάνουν χώρα επί τη ευ-
καιρία της επετείου αυτής». 

παρά το γεγονός ότι η κύπρος κέρδισε την 
ανεξαρτησία της για πρώτη φορά στη μακραί-
ωνη ιστορία της το 1960, εντούτοις από το 1974 
βιώνει μια επώδυνη στρατιωτική κατοχή του 
36 και πλέον τοις εκατόν του εδάφους της, είπε 
ο πρόεδρος της Δημοκρατίας. ή λευκωσία, πα-
ραμένει η τελευταία διαιρεμένη ευρωπαϊκή 
πρωτεύουσα. «θυμάμαι, πως αναχωρώντας από 
τους αγίους τόπους, πριν από ένα χρόνο, είχατε 
πει ότι το τείχος αποτέλεσε μια από τις πιο θλιβε-
ρές εικόνες που αντικρίσατε ποτέ στη ζωή σας. 
θυμάμαι, επίσης, πως προσευχηθήκατε για την 
επίτευξη ειρήνης», ανέφερε . είθε η ευχή αυτή 
υπέρ της ειρήνης να επαληθευτεί σύντομα και 
στην κύπρο!». 

ΣΤΟ ΣΧΟλΕΙΟ
ΤΟΥ ΑγΙΟΥ ΜΑΡώΝΑ

το πρωί της ιδίας ημέρας ο ποντίφικας μετέβη 
στο σχολείο του αγίου μάρωνα, όπου προς τιμή 
του παρουσιάστηκε καλλιτεχνικό πρόγραμμα από 
μαθητές και μαθήτριες του σχολείου. σε χαιρετισμό 
ενώπιον πλήθους κόσμου, ο πάπας απηύθυνε ευχές 
για ένα καλύτερο κόσμο τονίζοντας παράλληλα ότι 
ο ρόλος της εκκλησίας είναι η ειρήνη και η αγάπη.

σημείωσε ότι αυτή είναι η πρώτη επίσκεψη 
ποντίφικα στο νησί και κάλεσε τους πιστούς να 
συνεχίσουν να ακολουθούν την αποστολική δι-
δασκαλία. «Ήρθα εδώ για να σας εμψυχώσω να 
συνεχίσετε να πιστεύετε με μια ψυχή και με μια 
καρδιά», πρόσθεσε. απευθυνόμενος στο πλήθος 
στα ελληνικά, ο πάπας Βενέδικτος τους κάλεσε 
να παραμείνουν «δυνατοί στην πίστη σας, γεμάτοι 
χαρά στην υπηρεσία του θεού και γενναιόδωροι 
με το χρόνο σας και με τα τάλαντα σας».

«Βοηθήστε να κτιστεί ένα καλύτερο μέλλον 
για την εκκλησία και τη χώρα σας, προωθώντας 
το καλό των άλλων παρά το δικό σας», τόνισε ο πά-
πας Βενέδικτος.

καλωσορίζοντας τον πάπα Βενέδικτο, ο αρ-
χιεπίσκοπος των μαρωνιτών γιούσεφ σουέιφ χα-
ρακτήρισε την επίσκεψη του πάπα ιστορική και 
υπογράμμισε το γεγονός ότι ε/κ, τ/κ, μαρωνίτες, 
λατίνοι και αρμένοι ζουν στο νησί ειρηνικά και 
αρμονικά. ο αρχιεπίσκοπος σουέιφ αναφέρθηκε 
στην καταγωγή των μαρωνιτών και είπε ότι οι 
μαρωνίτες της κύπρου είναι περήφανοι για την 

Αναμνηστική φωτογραφία του Πάπα Βενέ-
δικτου με τον Προκαθήμενο και Μέλη της 
Ιεράς Συνόδου της Εκκλησίας της Κύπρου 
στην Αρχιεπισκοπή
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καταγωγή τους.

«τα τέσσερα χωριά όπου ζουν μαρωνίτες – 
κορμακίτης, ασώματος, αγία μαρίνα και καρπά-
σια – καθώς επίσης και το μοναστήρι του προφή-
τη ήλία είναι όπως τα τέσσερα σημεία του σταυ-
ρού» που περιμένουν καρτερικά να ελευθερωθούν, 
είπε ο αρχιεπίσκοπος των μαρωνιτών και ζήτησε 
από τον ποντίφικα όπως συμπεριλάβει την κύπρο 
στις προσευχές του.

ΕΠΙΣΚΕψΗ
ΣΤΗΝ ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΗ

με κάθε εκκλησιαστική λαμπρότητα ο πάπας 
Βενέδικτος XVI, μαζί με τη συνοδεία του, επισκέ-
φτηκαν το μεσημέρι της 5ης Ιουνίου την Ιερά αρ-
χιεπισκοπή κύπρου, όπου έγιναν δεκτοί από τον 
προκαθήμενο της εκκλησίας της κύπρου Χρυσό-
στομο Β’ και μέλη της Ιεράς συνόδου της κυπρια-
κής εκκλησίας.

μετά από κατ’ ιδίαν συνάντηση, ο πάπας Βε-
νέδικτος και ο αρχιεπίσκοπος Χρυσόστομος εξήλ-
θαν της αρχιεπισκοπής και αφού επισκέφτηκαν 
τον ανδριάντα του εθνάρχη μακαρίου γ’, μετέβη-
σαν πεζοί στον καθεδρικό ναό του αγίου Ιωάννη 
στον οποίο είχαν από πριν συγκεντρωθεί τα μέλη 
της Ιεράς συνόδου και η παπική συνοδεία, όπου 
αντάλλαξαν σύντομες ευχές.

κατά την προσφώνηση του προς τον ποντίφι-
κα, ο αρχιεπίσκοπος κύπρου, αφού καλωσόρισε 
πρώτα τον πάπα και τη συνοδεία του στην κύπρο 
«με σεβασμό και αγάπη», όπως είπε, προέβη στη 
συνέχεια σε μια εκτενή αναφορά στην ιστορία της 
εκκλησίας της κύπρου από το 45 μ.Χ οπότε ιδρύ-
θηκε από τους αποστόλους Βαρνάβα και παύλο 
και την κατοχύρωση του αυτοκέφαλου της κατά 
την γ’ οικουμενική σύνοδο της εφέσου το 431 
μ.Χ μέχρι και την πρόσφατη αναδιάρθρωση της 
κυπριακής εκκλησίας «με την επανασύσταση πά-
λαι ποτέ διαλαμψασών μητροπόλεων και επισκο-
πών», κατά τα λόγια του αρχιεπισκόπου.

είπε ακόμα προς τον ποντίφικα ότι «η εκκλη-
σία κύπρου, παρ’ όλο το ολιγάριθμο του ποιμνίου της 
κατέχει περίοπτη θέση μέσα στην ορθοδοξία και έχει 
αδελφικές σχέσεις με όλες τις εκκλησίες και πως 
εισερχόμενη στον 21ο αιώνα, ο οποίος», όπως πρό-
σθεσε ο αρχιεπίσκοπος «είναι αιώνας του διαλόγου, 
της προσέγγισης και της αλληλοκατανόησης», είναι 
αποφασισμένη να συνεχίσει αυτή την πορεία.

στην αντιφώνηση του, ο πάπας Βενέδικτος 
XVI εξέφρασε ευγνωμοσύνη για τη φιλοξενία που 

προσέφερε πέρσι η εκκλησία της κύπρου στις 
εργασίες της κοινής Διεθνούς επιτροπής για το 
Διαθρησκευτικό Διάλογο, που διεξήχθηκαν στην 
πάφο, αλλά και για τη στήριξη που η εκκλησία 
της κύπρου, «μέσα από την ξεκάθαρη και ειλικρι-
νή συμβολή της», διαχρονικά προσφέρει στο Διά-
λογο.  ο προκαθήμενος της καθολικής εκκλησίας 
δεν παρέλειψε να ευχαριστήσει τον αρχιεπίσκοπο 
κύπρου για τη βοήθεια που απέστειλε πέρσι η εκ-
κλησία της κύπρου στους σεισμόπληκτους της 
ιταλικής πόλης ακουΐλα.

είπε ακολούθως πως η κύπρος «θεωρείται, πα-
ραδοσιακά, κομμάτι των αγίων τόπων, σημειώνο-
ντας πως η συνεχιζόμενη διαμάχη στη μέση ανα-
τολή πρέπει να ανησυχεί όλους τους Χριστιανούς. 
«κανένας δεν μπορεί να παραμένει αδιάφορος 
στην ανάγκη για στήριξη, με κάθε δυνατό τρόπο, 
των Χριστιανών αυτής της ταραγμένης περιοχής, 
με στόχο οι παλαιές εκκλησίες της περιοχής να ευ-
ημερούν εν ειρήνη», σημείωσε.

ανέφερε τέλος ότι οι χριστιανικές κοινότητες 
της κύπρου μπορούν να συνεργαστούν παρα-
γωγικά και να προσευχηθούν για την ειρήνη, τη 
συμφιλίωση και τη σταθερότητα στους τόπους οι 
οποίοι ευλογήθηκαν με την επίγεια παρουσία του 
πρίγκιπα της ειρήνης – Ιησού Χριστού.

ακολούθησε ξενάγηση του πάπα και της συ-
νοδείας του στο Βυζαντινό μουσείο, στο ξωκλήσι 
της αρχιεπισκοπής και στο διαμέρισμα του εθνάρ-
χη μακαρίου γ’. στο μουσείο ο πάπας ζήτησε 
ενημέρωση για τους κλεμμένους θησαυρούς που 
συλήθηκαν από εκκλησίες στα κατεχόμενα μετά 
την τουρκική εισβολή και βρίσκονται στο μόνα-
χο, ενώ εξέφρασε το συγκλονισμό του όταν είδε τα 
ψηφιδωτά της κανακαριάς που επαναπατρίστη-
καν μετά από δίκη στην Ινδιανάπολη των ήπα. ο 
πάπας εξέφρασε επίσης τη χαρά του για την έκθε-
ση «κύπρος και Ιταλία στην εποχή του Βυζαντί-
ου» η οποία ήταν αφιερωμένη στην επίσκεψη του 
και στα 50χρονα της κυπριακής Δημοκρατίας. 

ακολούθως και συγκεκριμένα γύρω στις 
13:30, και έχοντας αποσυρθεί νωρίτερα για σύντο-
μη ξεκούραση στο διαμέρισμα του αρχιεπισκόπου 
Χρυσόστομου του α’, ο πάπας παρακάθισε σε γεύ-
μα στην αρχιεπισκοπή με τον αρχιεπίσκοπο Χρυ-
σόστομο Β’, στο οποίο παρακάθισαν και τα μέλη 
των δυο εκκλησιαστικών αντιπροσωπειών. 

με την ολοκλήρωση του γεύματος οι δυο προ-
καθήμενοι μετέβησαν στην αίθουσα του μεγά-
λου συνοδικού όπου αντάλλαξαν δώρα. ο πάπας 
Βενέδικτος XVI προσέφερε στον αρχιεπίσκοπο 
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κύπρου Χρυσόστομο Β’ ένα ψηφιδωτό στο οποίο 
παριστάνεται η αγία κυριακή και η στήλη του 
αποστόλου παύλου ενώ ο προκαθήμενος της εκ-
κλησίας της κύπρου προσέφερε στον ποντίφικα 
ένα ασημένιο δίσκο στον οποίο παριστάνονται οι 
ιδρυτές της εκκλησίας της κύπρου απόστολοι 
Βαρνάβας και παύλος.

το απόγευμα ο πάπας Βενέδικτος μετέβη  στην 
εκκλησία του τιμίου σταυρού, παρά την πύλη 
πάφου, όπου τελέστηκε θεία λειτουργία με ιερείς, 
μοναστές, μοναχές, διακόνους, κατηχητές και κα-
θολικά εκκλησιαστική κινήματα της κύπρου.

3η ΗΜΕΡΑ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ 
ΕΠΙΣΚΕψΗΣ

γιορτή ειρήνης, χαράς και θείας κατάνυξης

ΣΤΗΝ ΑΙΘΟΥΣΑ ΤΑΣΣΟΣ 
ΠΑΠΑΔΟΠΟΥλΟΣ-ΕλΕΥΘΕΡΙΑ

το πρωί της τρίτης και τελευταίας ημέρας 
της επίσκεψης του ποντίφηκα, τελέστηκε θεία 
λειτουργία στην κλειστή αίθουσα  τάσσος παπα-
δόπουλος – ελευθερία. Ήταν η σημαντικότερη 
ίσως εκδήλωση στο πλαίσιο της επίσκεψης του 
πάπα Βενέδικτου, και έμοιαζε σαν γιορτή ειρή-
νης, χαράς και θείας κατάνυξης.  την θεία λει-
τουργία παρακολούθησαν χιλιάδες πιστών από 
διάφορες χώρες, πολλοί από τους οποίους έφθα-
σαν στο νησί από το εξωτερικό. παρευρέθηκαν  ο 
αρχιεπίσκοπος Χρυσόστομος και άλλοι κύπριοι 
Ιεράρχες, οι επίσκοποι των κοπτών, των αγγλι-
κανών και των αρμένιων, καθώς και ο πρόεδρος 
της Δημοκρατίας  Δημήτρης Χριστόφιας, ο πρώην 
πρόεδρος γλαύκος κληρίδης, μέλη του ύπουργι-
κού συμβουλίου και ευρωβουλευτές. στη θεία 
λειτουργία υπολογίζεται ότι  συμμετείχαν 8.500 
μέλη της καθολικής κοινότητας, 6500-7000 από 
αυτούς ήταν μέσα στην αίθουσα και εκατοντάδες 
άλλοι έξω από αυτό. κατά την είσοδο του πάπα, 
ο κόσμος τον υποδέχθηκε με ενθουσιασμό ενώ ο 
προκαθήμενος της ρωμαιοκαθολικής εκκλησίας 
χαιρέτισε τα πλήθη, ευλογώντας μικρά παιδιά που 

Στιγμιότυπο από την επίσκεψη του Πάπα Βε-
νέδικτου στον Καθεδρικό Ναό Αγίου Ιωάννου 
στη Λευκωσία

Άποψη από τη Λειτουργία που τέλεσε ο Πάπας Βενέδικτος 
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περίμεναν για ώρες με τους γονείς τους, πίσω από 
το προστατευτικό κιγκλίδωμα εντός του σταδίου.  
στο κέντρο της μεγάλης αίθουσας είχε στηθεί ειδι-
κή εξέδρα ειδικά διαμορφωμένη για να απεικονίζει 
εσωτερικό καθολικής εκκλησίας, ενώ πίσω είχαν 
αναρτηθεί αγιογραφίες του αποστόλου Βαρνάβα 
και του αποστόλου παύλου. 

τελώντας τη θεία λειτουργία, ο πάπας Βενέ-
δικτος μίλησε στα αγγλικά, λατινικά, γαλλικά 
και ελληνικά.  αριθμός πιστών είχε την ευκαιρία 
να λάβει θεία κοινωνία από τον πάπα Βενέδικτο 
ενώ οι υπόλοιποι πιστοί έλαβαν θεία κοινωνία από 
τους δεκάδες ιερείς που πέρασαν από όλους τους 
χώρους. ο πάπας Βενέδικτος παρέδωσε το κείμε-
νο εργασίας (Instrumentum Laboris) σε κάθε ένα 
από τα μέλη του ειδικού συμβουλίου της συνό-
δου των επισκόπων, η οποία θα πραγματοποιηθεί 
τον ερχόμενο οκτώβριο.  

στην ομιλία του κατά τη θεία λειτουργία ο πά-
πας Βενέδικτος χαιρέτισε όλους τους πατριάρχες 
και επισκόπους των διαφόρων εκκλησιαστικών 
κοινοτήτων της μέσης ανατολής, οι οποίοι ήρθαν 
στην κύπρο με αφορμή την επίσκεψη του και για 
να παρευρεθούν στη θεία λειτουργία, ευχαριστώ-
ντας ιδιαίτερα τον αρχιεπίσκοπο των μαρωνιτών 
Ιωσήφ σουεϊφ για τα λόγια που του απηύθυνε κατά 
την έναρξη της λειτουργίας ενώ δεν παρέλειψε να 
απευθύνει θερμό χαιρετισμό στον αρχιεπίσκοπο 
κύπρου Χρυσόστομο Β’. Χαιρέτισε ακόμη τις κοι-
νότητες των μεταναστών από τις Φιλιππίνες, τη 
σρι λάνκα αλλά και τις άλλες κοινότητες μετανα-
στών, οι οποίοι αποτελούν σημαντικές ομάδες ανά-
μεσα στον καθολικό πληθυσμό της κύπρου. 

 «αγαπητοί εν Χριστώ αδελφοί και αγαπητές 
αδελφές, σήμερα είμαστε καλεσμένοι σαν ένα 
σώμα και μια ψυχή να εξετάσουμε σε βάθος την 
κοινωνία μας με τον κύριο και με τον πλησίον και 
να τον μαρτυρήσουμε μπροστά σε όλο τον κόσμο» 
είπε στα ελληνικά.  «καλούμαστε να ξεπεράσουμε 
τις διαφορές μας, να φέρουμε ειρήνη και συμφιλί-
ωση εκεί όπου υπάρχουν συγκρούσεις, να προσφέ-
ρουμε στον κόσμο ένα μήνυμα ελπίδας. καλούμα-
στε να φτάσουμε σε αυτούς που έχουν ανάγκη και 
γενναιόδωρα να μοιραστούμε τα επίγεια μας αγαθά 
με τους λιγότερο προνομιούχους από εμάς», ανέφε-
ρε ο πάπας Βενέδικτος.

ΣΤΗΝ ΠΑΝΑγΙΑ
ΤώΝ ΧΑΡΙΤώΝ

αφού παρακάθισε το μεσημέρι σε γεύμα με 

τους πατριάρχες και επισκόπους του ειδικού 
συμβουλίου της συνόδου των επισκόπων, τον 
αρχιεπίσκοπο κύπρου Χρυσόστομο  και μέλη της 
παπικής συνοδείας, ο πάπας Βενέδικτος επισκέ-
φθηκε το απόγευμα τη μαρωνίτικη εκκλησία της 
παναγίας των Χαρίτων στη λευκωσία, στην πύλη 
πάφου, όπου τελέστηκε η ακολουθία του θείου 
λόγου.  

ο αρχιεπίσκοπος μαρωνιτών Ιωσήφ γιούσεφ, 
σε ομιλία του είπε ότι ήταν μια αποστολική επί-
σκεψη σε ένα αποστολικό νησί, το οποίο έκανε την 
εκκλησία χαρούμενη και τη χώρα περήφανη.

σε δική του ομιλία ο  ποντίφηκας είπε πως 
«καθώς επισκέπτομαι αυτό το κτήριο μέσα στην 
καρδιά μου, κάνω ένα πνευματικό προσκύνημα σε 
κάθε μαρωνίτικη εκκλησία του νησιού». σημείω-
σε δε πως ο ναός της παναγίας των Χαρίτων αντι-
προσωπεύει, κατά ένα τρόπο, τη μακρά, πλούσια 
και σε ορισμένες περιπτώσεις ταραχώδη ιστορία 
της μαρωνίτικης κοινότητας της κύπρου. ο πά-
πας Βενέδικτος ανέφερε ότι οι μαρωνίτες αφίχθη-
καν στις ακτές της κύπρου σε διάφορες φάσεις ανά 
τους αιώνες και παρά το ότι σε αρκετές περιπτώ-
σεις ένοιωσαν την καταπίεση, κατάφεραν να παρα-
μείνουν πιστοί στην ξεχωριστή τους χριστιανική 
παράδοση.  παρά το ότι η πίστη τους δοκιμάστη-
κε όπως ο χρυσός στη φωτιά, είπε ο ποντίφικας, 
εντούτοις κατάφεραν να παρέμειναν σταθεροί 
στην πίστη των πατέρων τους, μια πίστη η οποία 
πέρασε τώρα σε εσάς, τους σημερινούς μαρωνίτες 
της κύπρου.  «σας προτρέπω να διαφυλάξετε αυτή 
τη σπουδαία κληρονομιά, αυτό το πολύτιμο δώρο» 
τόνισε. 

Η ΑΝΑΧώΡΗΣΗ 
Αγγελιαφόρος ειρήνης 

με τιμές αρχηγού κράτους αποχαιρέτησε η 
κυπριακή Δημοκρατία τον πάπα Βενέδικτο 16ον, 
μετά την ολοκλήρωση της τριήμερης επίσημης 
επίσκεψής του στο νησί. της αναχώρησης του πο-
ντίφικα προηγήθηκε προσφώνηση του προέδρου 
της Δημοκρατίας Δημήτρη Χριστόφια και αντιφώ-
νηση από τον πάπα Βενέδικτο. 

με την ολοκλήρωση των ομιλιών, ο ποντίφι-
κας ευλόγησε ένα δενδρύλλιο ελιάς, το οποίο φυ-
τεύτηκε σε ειδικό χώρο στο αεροδρόμιο της λάρ-
νακας. τιμητικό άγημα της εθνικής Φρουράς, 
απέδωσε τιμές ενώ η φιλαρμονική της αστυνομί-
ας παιάνισε τους εθνικούς ύμνους της κύπρου και 
του Βατικανού.
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αποχαιρετώντας τον πάπα, ο πρόεδρος Χρι-
στόφιας έδωσε τη διαβεβαίωση ότι η κύπρος έχει 
την πρόθεση να επεκτείνει περαιτέρω τη συνερ-
γασία της με την αγία εδρα σε όλους τους τομείς 
και ειδικότερα στην αναπτυξιακή βοήθεια. ευχα-
ρίστησε τον προκαθήμενο της ρωμαιοκαθολικής 
εκκλησίας για τη σταθερή στήριξη που παρέχει 
στον αγώνα του κυπριακού λαού για επίτευξη μιας 
δίκαιης, βιώσιμης και λειτουργικής λύσης, που θα 
επανενώνει τον τόπο και σημείωσε ότι κύπρος και 
Βατικανό είναι μέτοχοι του ιδίου οράματος για ένα 
κόσμο πιο ειρηνικό, πιο δίκαιο και πιο ελεύθερο.

αναφερόμενος στην επίσκεψη του ποντίφικα 
στην κύπρο, ο πρόεδρος της Δημοκρατίας είπε ότι 
«θελήσατε να αφιερώσετε στην κύπρο και στο λαό 
μας τρεις αξέχαστες ημέρες. ‘εχουμε συνηθίσει 
τη γαλήνια παρουσία σας, το σθεναρό και καθαρό 
λόγο σας» και εξέφρασε τη λύπη του για την ολο-
κλήρωση της επίσκεψή του στο νησί. ελπίζουμε, 
όμως, ότι θα φέρετε πάντα στην καρδιά σας την 
κύπρο, τις πληγές και τις ελπίδες της», είπε. 

«Όλοι οι κύπριοι είδαν στο πρόσωπό σας τον 
αγγελιαφόρο της ειρήνης και ένα θερμό υποστηρι-
κτή της ισότητας. το ταξίδι σας, επίσκοπε της αρ-
χαίας εκκλησίας της ρώμης, υπήρξε βίωμα πνευ-
ματικό για τους καθολικούς κυπρίους, καθώς και 
τους ξένους εργαζόμενους καθολικούς που είχαν 
την ευκαιρία να χαιρετίσουν από κοντά με περισ-
σή ευλάβεια τον ποιμένα τους», είπε ο πρόεδρος 
της Δημοκρατίας. 

«σας ευχαριστώ εκ νέου, Άγιε πατέρα, για την 
επίσκεψή σας στην κύπρο. αναμέναμε με μεγάλη 
ανυπομονησία το λόγο σας. τώρα, όμως, είμαστε 
συγκινημένοι για τη φιλία σας και την αλληλεγ-
γύη που επιδεικνύετε προς το λαό της κύπρου» 
είπε καταλήγοντας ο πρόεδρος της Δημοκρατίας.

«ΕΝΙώΣΑ ΤΗ ΘλΙΒΕΡΗ
ΔΙΑΙΡΕΣΗ»

ή αποχαιρετιστήρια ομιλία του πάπα Βενέδι-
κτου περιλάμβανε επίσης σημαντικά μηνύματα. 
είπε ότι η διαμονή του στο κτίριο που στεγάζει 
την πρεσβεία της αγίας Έδρας, στην περιοχή της 
γραμμής κατάπαυσης του πυρός, που βρίσκεται 
υπό τον έλεγχο των ήνωμένων εθνών,  τον έκανε 
να νοιώσει και ο ίδιος κάτι από τη θλιβερή, όπως 
τη χαρακτήρισε, διαίρεση της κύπρου αλλά και να 
ενημερωθεί για την καταστροφή ενός σημαντικού 
μέρους της κυπριακής πολιτιστικής κληρονομιάς 
στα κατεχόμενα.

παράλληλα επανέλαβε την ευχή όπως μαζί οι 
Χριστιανοί και οι μουσουλμάνοι γίνουν το προζύ-
μι για την ειρήνη και τη συμφιλίωση μεταξύ των 
κυπρίων, χρησιμεύοντας, όπως σημείωσε, και ως 
παράδειγμα για τους λαούς άλλων χωρών.

ο πάπας Βενέδικτος XVI ευχαρίστησε τον 
πρόεδρο της Δημοκρατίας για τα καλά του λό-
για και εξέφρασε την ευγνωμοσύνη του για όσα, 
ο πρόεδρος, η κυβέρνηση και οι πολιτειακές και 
στρατιωτικές αρχές της κύπρου έκαναν για να κα-
ταστήσουν, όπως είπε, την επίσκεψη του «αξέχα-
στη και πολύ επιτυχημένη».

ο πάπας Βενέδικτος XVI απηύθυνε έκκληση 
προς όλους να πολλαπλασιάσουν τις προσπάθειες 
τους για την οικοδόμηση πραγματικής και διαρ-
κούς ειρήνης για όλους τους λαούς της περιοχής, 
υποδεικνύοντας πως η κύπρος μπορεί να παίξει 
ιδιαίτερο ρόλο τόσο σε ό,τι αφορά τον πιο πάνω 
στόχο, όπως επίσης και προς την κατεύθυνση του 
διαλόγου και της συνεργασίας.

«αγωνιζόμενοι υπομονετικά για την ειρήνη στο 
δικό σας τόπο και για την ευημερία των γειτόνων 
σας, θα είστε τότε σε θέση να αφουγκραστείτε και 
να κατανοήσετε όλες τις πτυχές πολλών πολυσύν-
θετων προβλημάτων και να βοηθήσετε τους λαούς 
να κατανοήσουν καλύτερα ο ένας τον άλλο», είπε 
απευθυνόμενος προς τον πρόεδρο της Δημοκρα-
τίας αλλά και όλους τους κυπρίους ο ποντίφικας, 
για να προσθέσει πως η οδός στην οποία πορεύε-
ται ο πρόεδρος της Δημοκρατίας είναι ένας δρόμος 
τον οποίο η διεθνής κοινότητα βλέπει με μεγάλο 
ενδιαφέρον και ελπίδα. σημείωσε παράλληλα με 
ικανοποίηση, όπως ανέφερε, όλες τις προσπάθειες 
που καταβάλλονται προς όφελος της ειρήνης για 
τον κυπριακό λαό και ολόκληρη την κύπρο.

ολοκληρώνοντας την τελευταία του ομιλία 
στο έδαφος της κύπρου, ο προκαθήμενος της ρω-
μαιοκαθολικής εκκλησίας είπε στον πρόεδρο της 
Δημοκρατίας «επιτρέψτε μου να ενθαρρύνω εσάς 
και τους συμπολίτες σας να εργαστείτε υπομονετι-
κά και σταθερά με τους γείτονες σας για να οικοδο-
μήσετε ένα καλύτερο και πιο σίγουρο μέλλον για 
τα παιδιά σας», διαβεβαιώνοντας τον ότι καθώς θα 
καταβάλλει αυτή την προσπάθεια, ο ίδιος θα προ-
σεύχεται για την ειρήνη σε όλη την κύπρο.

«κύριε πρόεδρε και αγαπητοί φίλοι, με αυτά 
τα σύντομα λόγια, σας αποχαιρετώ. σας ευχαρι-
στώ πάρα πολύ και εύχομαι ο τριαδικός θεός 
και η παναγία να σας ευλογούν πάντα. Χαίρετε! 
ειρήνη μαζί σας!» κατέληξε στα ελληνικά ο πο-
ντίφικας.  ■
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Στις φωτογραφίες 
ο Πανιερώτατος 
Μητροπολίτης 
Κύκκου και 
Τηλλυρίας κ.κ. 
Νικηφόρος σε ιδι-
αίτερες - φιλοφρο-
νητικές στιγμές 
επικοινωνίας του 
με τον Πάπα Βε-
νέδικτο στην Ιερά 
Αρχιεπισκοπή


