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χαιρετισμός του Επισκόπου Χύτρων κ. Λεοντίου για το περιοδικό 

«Ελεύθερη Κυθρέαιι 

Με αισθιiματα ιδιαίτερnς χαράς και βαθιάς συγκίνnσnς επικοινωνώ με τα μέλn τnς 

συντακτικιiς επιτροπιiς, τους συνεργάτες και τους φιλομαθείς αναγνώστες του 

περιοδικού «Ελεύθερn Κυθρέα« για να τους απευθύνω τον εγκάρδιο χαιρετισμό τnς 

αγάπnς και τnς εκτίμnσιiς μου. Ως νέος Επίσκοπος, που έχω τnν εξαιρετικιi τιμιi να 

φέρω τον τίτλο τnς πάλαι ποτέ διαλαμψάσnς Επισκοπιiς των Χύτρων <Κυθρέα>, συγ

χαίρω θερμά όλους και εύχομαι εκ μέσπς καρδίας κάθε ευλογία από το Θεό. 

Ζούμε σε μισ εποχιi, που οι καταξιωμένες κσι διαχρονικές αξίες του Ελλnνοχριστια

νικού πολιτισμού μας αμφισβnτούνται και απειλούνται από τον οδοστρωτιiρα του 

εγωκεντρικού ευδαιμονισμού και τnς υλιστικιiς ζωιiς, τnν παγκοσμιοποίnσn. Η παρου

σία περιοδικών και άλλων σοβαρών εντύπων. που όχι μόνο αντιστέκονται σθεναρά στις 

σύγχρονες αυτές προκλιiσεις αποπροσανατολισμού των ανθρώπων. αλλά και παραμέ

νουν φωτεινοί οδοδείκτες προς τnν ορθιi πορεία, αποτελούν παριiγορn ελπίδα για το 

μέλλον. Ένα τέτοιο περιοδικό είναι και π «Ελεύθερn Κυθρέα« που ως βασικό σκοπό, 

από τnν πρώτn μέρα τnς έκδοσιiς του. έταξε τnν προάσπισn και ανάδειξn των πιο πάνω 

αξιών. Μέσα από τις σελίδες του, ο αναγνώστnς βρίσκει τnν πνευματικιi εκείνn τροφιi 

που τον βοnθεί να κρατnθεί στις ρίζες του, που του εμπνέει τnν πίστn στο Χριστό και 

τπν αγόπn για τnν πατρίδα. Αξίες που βιώνονται μέσα στnν τρισχιλιετιi πολιτισμικιi μας 

παράδοσn. με τον ελλnνικό και χριστιανικό τρόπο ζωιiς. 

Σιiμερα ιδιαίτερα, που ένα μεγάλο τμιiμα τnς πατρίδας μας, ανάμεσα σ' αυτό και n 
όμορφn κωμόπολn τnς Κυθρέας, βρίσκεται εδώ και τριάντα τρία χρόνια κάτω από τn 

μπότα του Τούρκου επιδρομέα, n προσφορά του περιοδικού είναι κάτι περισσότερο 
από παλύτιμπ. Μέσα από τnν προβολιi τnς ιστορίας και του πολιτισμού μας, αγωνί

ζεται να κρατιiσει άσβεστn τn μνιiμn τnς κατεχόμενnς Κυθρέας και όλnς τnς σκλα

βωμένnς γnς μας, μέχρι τn μέρα που οι καμπάνες των εκκλnσιών μας θα αναγγέλ

λουν θριαμβευτικά τnν απελευθέρωσn από τnν κατοχιi και τnν επιστροφιi των προ

σφύγων μας στις πατρογονικές τους εστίες. Εκφράζοντας και πάλιν τα θερμά μου 

συγχαρnτιiρια στα μέλn τnς συντακτικιiς επιτροπιiς και στους εκλεκτούς συνεργάτες 

του περιοδικού «Ελεύθερn Κυθρέαιι, στρέφω τn σκέψn μου και προς όλους τους ξερι

ζωμένους από τn γενέτειρά τους Κυθρεώτες για να τους απευθύνω, χαιρετισμό αγό

πnς, καθώς επίσnς και ολόθυμες ευχές για σύντμnσn των δοκιμασιιδν τους. 

t Ο Χύτρων Λεόντιος 
Καθnγούμενος Ιεράς Μονιiς Αγίου Νεοφύτου 
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Βιογραφικό Σημείωμα 

Χωρεnισκόπου Χύτρων Λεοντίου 

ο Θεοφιλέστατος Επίσκοπος Χύτρων κ. Λεόντιος εγεννιiθπ τπν 7ην Αυγούστου 1946 
εις Άγιον Ερμόλοον Κυρηνείας. Το 1958, αφού ολοκλιiρωσε τnν στοιχειώδη εκπαί

δευσιν εις το δnμοτικόν τnς γενέτει

ράς του. προσελιiΦθη ως δόκιμος 

εις την Ιερόν Μονιiν Αγίου Νεοφύ

του. Μετά τριετιi δοκιμασίον εις τnν 

Μονιiν ενεγράφn εις το Γυμνάσιον 

Πάφου. εκ του οποίου απεφοίτησε 

το 1967. Το ίδιον έτος εχειροτονιiθη 
εις διάκονον και εν συνεχεία υπηρέ

τησεν επί πενταετίαν ως έφορος τπς 

Μονιiς. Το 1972 ενεγράφη εις την 
Θεολογικιiν Σχολιiν του Πανεπιστη

μίου Αθnνών. Περατώσας τας σπου

δάς του το 1976, εχειροτονιiθn εις 
πρεσβύτερον και προεχειρίσθη εις 

Αρχιμανδρίτπν υπό του αοιδίμου 

Αρχιεπισκόπου Κύπρου Μακαρίου Γ'. 

Μετά την εκλογιi του Ηγουμένου 

Χρυσοστόμου εις Μητροπολίτην 

Πάφου η μοναστικιi αδελφότητα 

εξέλεξεν ομοφώνως τον Αρχιμανδρί

την Λεάντιον ως νέον Ηγούμενον της Μονιiς. Η ενθρόνισίς του έγινε την 5nν Μαρ

τίου 1978 υπό του Αρχιεπισκόπου Χρυσοστόμου Α'. 

Την 22αν Μαίου 2007 εξελέγη υπό τnς Αγίας και ιεράς Συνόδου Επίσκοπος με τον 
τίτλον της πάλαι ποτέ διαλαμψάσης Επισκοπιiς των Χύτρων και την 24ην Ιουνίου έγι

νε η χειροτονία και η ενθρόνισίς του εις το Καθολικόν της Ιερός Μονιiς Αγίου Νεο

φύτου. 

Ονομαστικιi εορτιi: 18 Ιουνίου. 
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Ύψιστη τιμή για τη Μονή του Αγίου Νεοφύτου 
του Κώστα Νάνου 

Συγκίνηση στη χειροτονία του Χύτρων 
Χειροτονriθnκε και ενθρονίστηκε χθες οτnν Ιερά Moνri Αγίου Νεοφύτου ο χωρεπί

σκοπος Χύτρων - Ηγούμενος Αγίου Νεοφύτου Λεόντιος. Η χειροτονία έγινε σε κλί

μα συγκίνησης όχι μόνον του Λεάντιου, αλλά και του Αρχιεπισκόπου Χρυσόστομου, 
ο οποίος διστηρεί πολύ στενούς δεσμούς μαζί του. Προσφωνώντας τον επίσκοπο 

Λεόντιο, ο Αρχιεπίσκοπος Κύπρου είπε άτι ο Χωρεπίσκοπος αναλαμβάνει έργο 

δύσκολο και επίμοχθο, προσθέτοντας πως το έργο αυτό σηματοδοτεί και καταξιώνει 

την υψηλή αποστολή του κληρικού. ο χωρεπίσκοπος Λεόντιος, αφού είπε πως n 
θύμηση του είναι στραμμένη στη μητέρα του που λόγω της ηλικίας δεν μπόρεσε να 

παραστεί στnν τελετri, ευχαρίστησε τον Αρχιεπίσκοπο Χρυσόστομο και εξέφρασε την 

ευχri να μπορεί να ανταποκριθεί στις προσδοκίες που ο Αρχιεπίσκοπος ένδυσε στο 

πρόσωπό του. «Θα έχω πάντοτε", είπε «στην καρδιά και τη σκέψη μου τα κατεχόμε
να χωριά και τις πόλεις μας, τους συλημένους και κατεστραμμένους ναούς και τα 

μονσστriρια μας, τον πόνο των συγγενών των αγνοουμένων μας, τους εκτοπισμέ
νους και εγκλωβισμένους αδελφούς που για 33 χρόνια τώρα σηκώνουν το σταυρό 
του μαρτυρίου τους». 

Συνεχίζοντας διαβεβαίωσε πως θα είναι στρατευμένος στην υπηρεσία της Εκκλησίας 

και τnς πατρίδας μέχρι το δίκαιο να κατισχύσει και ο riλιος της ελευθερίας να ανα

τείλει και στα σκλαβωμένα εδάΦn μας και τnν ημέρα που χωρίς απαράδεκτες διαδι

κασίες θα μπορεί να επισκέπτεται το πατρικό του σπίτι στον Άγιο Ερμόλαο και τους 

τάφους των προγόνων και συγχωριανών του, για να προσεύχεται εκεί ελεύθερα προς 

ανάπαυση των ψυχών τους. 

Αφού ανέφερε πως θα παραμείνει στρατευμένος μέχρι τnν ώρα που η κωμόπολη της 

Κυθρέας, οι αρχαίοι Χύτροι, θα ανοί
ξει διάπλατα τις πόρτες της για να 

δεχθεί τα διασκορπισμένα παιδιά της 

υπό τους riχους των καμπάνων των 

εκκλησιών τnς, απευθυνόμενος προς 

μοναχούς τnς Μονής, ο Χωρεπίσκοπος 

Λεόντιος είπε πως επιδίωξri τους πρέ

πει να είναι, n περαιτέρω αναβάθμιση 
τnς ιστορικriς Μονriς, για να αναδει

χθεί ακόμη περισσότερο σε κέντρο 

πνευματικής ακτινοβολίας. 

Εφημερίδα Πολίτης 25.6.2007 




