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ΕΚΚΛΗΣΙΑΣτΙΚΑΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ. ΠΕΡΙΟΔΕΙΑ ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΟΥ 

το παρελθόν Σάββατον. ο Μακαριώτατος Αρχιεπίσκοπος μετέβπ εις Κυθρέαν 

προς ευλογίαν και επίσκεψιν του εκεί ποιμνίου. Οι πρόκριτοι των κατοίκων μετά 

των ιερέων. των διδασκάλων και των μαθπτών προϋπnντπσαν τπν Α. Μακαριά· 

τπτα προ τπς εισόδου αυτnς εις τπν κωμόπολιν. προσφωνnσαντος καταλλιlλως 

του διδασκάλου κ. Γεωργίου Ν. Κυριακίδου. Η Α.Μ. ο Αρχιεπίσκοπος απnντπσεν 

ευχαριστών και διπυθύνθπ προς το ανnκον εις τπν Αρχιεπισκοπnν μοναστιlριον 

τπς Θεοτόκου, ένθα και κατέλυσε. 

Τπν επομένπν, Κυριακιlν, ο Μ. Αρχιεπίσκοπος ελειτούργπσε και εκιlρυξε τον 

θείον λόγον εν των πρωτεύοντι ναώ τπς Κυθρέας, τω ναώ Αγίου Ανδρονίκου. 

Καθ' όλπν δε τπν εβδομάδα επεσκέφθπ, πυλόγπσε και ελειτούργπσεν εις τας 

διαφόρους εκεί κοινότπτας. Ούτω τπν παρελθούσαν Τρίτπν ελειτούργπσεν εις 

Χρυσίδαν, τπν τετάρτπν εις Νέον Χωρίον, τπν Πέμπτπν εις Τραχώνι και τπν Παρa. 

σκευnν εις Βώνπν. Σιlμερον Σάββατον λειτουργεί εις Έξω Μετόχι και αύριον 

Κυριακnν θα λειτουργnσπ εις Χαρδακιώτισσαν. 

τπν μεθαύριον Δευτέραν, εορτιlν τπς Αγίας Μαρίνπς, θα λειτουργιlσπ π Α. Μακα· 

ριότπς εν τω πανπγυρίζοντι ναώ τπς Αγίας Μαρίνπς. τπν Τρίτπν θα λειτουργιlσπ 

εις τπν κοινότπτα Συργανιάς, τπν Τετάρτπν εις Άγιον Γεώργιον και τπν Πέμπτπν 

θα αναχωρnσπ εκ Κυθρέας διά τον Μαραθόβουνον, όπως συνaχίσπ εκείθεν τπν 

ποιμαντορικnν περιοδείαν του. 

Ελευθερία, 15/28.7.1917. 
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ΑΝΤΑΠΟΚΡΙΣΕΙΣ. ΕΚ ΚΥΘΡΕΑΣ 

Τπν αδράνειαν και τπν προς το συμφέρον διαρκιl προσnλωσιν των κατοίκων 

Κυθρέας nλθε να διαταράξπ μία πρότασις τπς Α. Μακαριότπτος περί ιδρύσεως 

ανωτέρας σχολnς, αποτελουμένπς εκ δύο τάξεων ελλπνικού σχολείου. 

Οι πόροι τπς μελλούσπς να λειτουργιlσπ σχολιlς θα καταρτισθώσιν εκ συνει

σφορών των εκκλπσιαστικών ταμείων των ενοριακών ναών Κυθρέας, διά συν· 

δρομnς τπς αρχιεπισκοπnς και δι' εισιτπρίων των μελλόντων να φοιτnσωσιν εις 

αυτnν μαθπτών. 

Ήδπ ιlρξαντο αι προκαταρκτικοί ενέργειαι, αίτινες μέχρι σιlμερον χωρούσιν ομα

λώς. Ελπίζομεν δέ, ότι εντός ολίγου, αν μπ το ζιlτπμα τούτο αποτελματωθιl εις τα 

aπειράριθμα εν Κυθρέα υπάρχοντα τενάγπ τπς αδρανείας και στασιμότπτος, θα 




