
Φίλοι τοῦ Μητροπολίτη Μόρφου κ. Νεόφυτου 
γιὰ τὶς ἐπικείμενες ἀρχιεπισκοπικὲς ἐκλογὲς 

Μὲ τὴν κοίμηση τοῦ ἀρχιεπισκόπου Κύπρου Χρυσοστόμου Β´ καὶ 
κατόπιν τῶν σχετικῶν ἀποφάσεων τῆς Ἱερᾶς Συνόδου τῆς Ἐκκλησίας 
Κύπρου (14.11.2022), ἔχουμε εἰσέλθει στὸ προεκλογικὸ στάδιο 
ἀνάδειξης τοῦ νέου Ἀρχιεπισκόπου Κύπρου. Εἴμαστε Ἕλληνες 
Κύπριοι Ὀρθόδοξοι Χριστιανοί, ποὺ στηρίζουμε τὴν ὑποψηφιότητα τοῦ 
Μητροπολίτη Μόρφου κ. Νεόφυτου. Ὁ Πανιερώτατος: 

Εἶναι ἕνας παραδοσιακὸς Ὀρθόδοξος Ρωμιός, μὲ βαθειὰ 
θεολογικὴ καὶ νομικὴ κατάρτιση, μὲ πλούσια γνώση τῆς Ἱστορίας 
τῆς καθ᾽ ἡμᾶς Ἀνατολῆς, μὲ συνεχὴ μαθητεία στὴν αὐθεντικὴ 
ἱερὴ Παράδοση τῆς Ὀρθοδοξίας καὶ μὲ καθαρὴ πνευματικὴ ζωή.

Τυγχάνει γνήσιο τέκνο τῆς λαϊκῆς εὐσέβειας τῆς Κύπρου καὶ τῶν 
συγχρόνων ἁγίων Γερόντων (Ἰακώβου Τσαλίκη, Εὐμενίου 
Σαριδάκη, Ἀθανασίου Σταυροβουνιώτου) καὶ ἄλλων ἀνθρώπων 
τοῦ Θεοῦ. 

Ἐκτιμᾶ καὶ σέβεται ἰδιαίτερα τὴ βαρύτιμη πολιτιστικὴ 
κληρονομία τοῦ τόπου μας. Γι᾽ αὐτό, ἀπὸ τὴν πρώτη στιγμὴ ποὺ 
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ἀνέλαβε τὴν Μητρόπολη Μόρφου, ἀνέδειξε ποικιλόμορφα τὸν 
ἀπέραντο κειμηλειακὸ πλοῦτο της μὲ ἐπιδιορθώσεις καὶ ἐκ 
βάθρων ἀνακαινίσεις ναῶν καὶ μονῶν, συντήρηση ἑκαντοντάδων 
κειμηλίων, δημιουργία εἰκονοφυλακίων καὶ διοργάνωση 
σχετικῶν ἐκθέσεων, καθὼς καὶ μὲ τὴν ἔκδοση μεγάλου ἀριθμοῦ 
κατατοπιστικῶν Ὁδηγῶν τῶν πολλῶν ἐκκλησιαστικῶν Μνημείων 
τῆς ἐπαρχίας του.

Ὀρθοτομεῖ ἀπὸ ἐτῶν μὲ τὶς ὁμιλίες του καὶ πολλὲς ἐκδόσεις 
πνευματικῶν βιβλίων λόγον ἀληθείας Ὀρθοδόξου Πίστεως καὶ 
Ἤθους, καὶ συνεχίζει τὴν ἐμπειρικὴ διδασκαλία τῶν Πατέρων τῆς 
Ἐκκλησίας μας περὶ τῆς θεραπευτικῆς ἀγωγῆς τοῦ νοῦ καὶ τῆς 
καρδίας κατὰ τὴν Ὀρθόδοξη ἀνθρωπολογία  —κάτι ποὺ σπανίζει 
δυστυχῶς στ ὶς μέρες μας—, ο ἰκοδομώντας ἔτσι κα ὶ 
καθοδηγώντας πλῆθος πιστῶν ἀνὰ τὸ παγκόσμιον στὴν αὐθεντικὴ 
χριστιανικὴ ζωή.  

Γνωρίζει πῶς νὰ ἐπιλέγει τοὺς κατάλληλους συνεργάτες γιὰ τὸ 
ἐπιτυχημένο καὶ πολυσχιδές του ἔργο.

Ὑποστήριξε μὲ ἀπαράμιλλο θάρρος καὶ προσωπικὸ κόστος, τὶς 
Ὀρθόδοξες θέσεις σὲ σύγχρονες προκλήσεις καὶ δοκιμασίες 
(Σύνοδος Κολυμβαρίου, Οὐκρανικὸ ζήτημα, ἐπιδημία Κορωνοϊοῦ 
κ.λπ.) καὶ δὲν δίστασε νὰ ἀναδείξει τὸν προφητικὸ λόγο τῶν 
παλαιῶν καὶ συγχρόνων ἁγίων, ποὺ προφήτεψαν γιὰ αὐτὰ ποὺ 
ζοῦμε σήμερα καὶ γι’ αὐτὰ ποὺ ἀναμένεται νὰ ζήσουμε.

Μὲ τὸ πολυποίκιλο ποιμαντικό του ἔργο, ἀποδεικνύεται γνήσιος 
πατέρας καὶ διδάσκαλος τῆς Ὀρθοδόξου Πίστεως, τόσο τῶν 
κληρικῶν, ὅσο καὶ τῶν πολλῶν λαϊκῶν του πνευματικῶν τέκνων· 
καὶ τὴν ἀληθινὴ πνευματικὴ πατρότητα τὴν ἔχει μεγάλη ἀνάγκη ἡ 
ταραγμένη ἐποχή μας.

Ἀγαπᾶ εἰλικρινὰ ὁλόκληρη τὴν Κύπρο, ἔχοντας ἐπανειλημμένα 
καὶ πολύπλευρα ἐπιδείξει τὴ στήριξή του στὰ σκλαβωμένα ἀπὸ 
τοὺς Τούρκους χωριά μας (πρωτοστάτησε στὴν τέλεση 
Λειτουργιῶν καὶ στὴ συντήρηση/ἀποκατάσταση ναῶν).
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Ἔχει πνεῦμα ἀρχοντικὸ καὶ συνάμα ἁπλό, καὶ προσεγγίζει εὔκολα 
τοὺς ἀνθρώπους, ἐνῶ διαθέτει ἕνα εὐρὺ πολιτικὸ λόγο. 

Τέλος, ἔχει ἕνα σημαντικὸ ὅραμα γιὰ τὴ μελλοντικὴ πορεία τῆς 
κατὰ Κύπρον Ἐκκλησίας. 

Γιὰ ὅλα αὐτὰ καὶ πολλὰ ἄλλα, θεωροῦμε ὅτι ὁ Μόρφου Νεόφυτος 
πληροῖ στὸ ἀκέραιο τὶς προϋποθέσεις ποὺ ὑφίστανται γιὰ τὴν ἀνάληψη 
τοῦ ὑψηλοῦ ἀξιώματος τοῦ Ἀρχιεπισκόπου Κύπρου, μὲ ἀποτέλεσμα νὰ 
θεωρεῖται ὁ καταλληλότερος νὰ ἀνέλθει στὴν ἀρχιεπισκοπικὴ καθέδρα 
τῆς Ἐκκλησίας Κύπρου. Καί, ἀκόμη, πιστεύουμε ὅτι ἔχει μετὰ Θεὸν τὶς 
φυσικὲς δυνάμεις, τὶς πνευματικὲς δυνατότητες καὶ τὸν καρδιακὸ 
πόθο νὰ ἀναδείξει τὴν τοπικὴ Ἐκκλησία στὸ ἀρχαῖο της κάλλος, πρὸς 
δόξαν Θεοῦ καὶ ὠφέλεια τῶν ἁπανταχοῦ Ὀρθοδόξων Χριστιανῶν.  

*   *   *

Εὐχαριστοῦμε λοιπὸν ἐσᾶς, ὅσους ἐνδιαφέρεσθε νὰ στηρίξετε τὴν 
ὑποψηφιότητα τοῦ Μητροπολίτη Μόρφου στὴν προσπάθεια ἐκλογῆς 
του στὸν Ἀρχιεπισκοπικὸ θρόνο τῆς Ἐκκλησίας Κύπρου καὶ γιὰ τὰ 
αἰσθήματα ἐκτίμησης καὶ ἀγάπης, ποὺ ἐκδηλώνετε πρὸς τὸ πρόσωπό 
του. 

Θὰ θέλαμε καταρχὴν νὰ σᾶς παρακαλέσουμε νὰ διατηρεῖτε μία 
χριστιανική, εὐπρεπὴ καὶ καθόλα ἀδελφικὴ στάση πρὸς ὅλους τοὺς 
συμπατριῶτες μας καὶ τοὺς ὑπόλοιπους συνανθρώπους μας ποὺ ζοῦν 
καὶ ἐργάζονται στὴν Κύπρο. Σὲ κάθε τυχὸν συζήτηση ἢ ἀνταλλαγὴ 
ἀπόψεων γιὰ τὸ θέμα τῶν Ἀρχιεπισκοπικῶν ἐκλογῶν, σᾶς παρακαλοῦμε 
νὰ ἐπιδεικνύετε ἀρχοντιὰ καὶ ἀγάπη πρὸς ὅλους καὶ νὰ διατηρεῖτε τὴν 
εἰρήνη στὴν καρδία σας, χωρὶς ἀχρείαστες ἀντιπαραθέσεις καὶ μακριὰ 
ἀπὸ πάθη καὶ φανατισμό. Ἡ ὁποιαδήποτε προτροπή σας πρὸς τοὺς ἐν 
δυνάμει ψηφοφόρους νὰ ὑποστηρίξουν τὸν Πανιερώτατο 
Μητροπολίτη Μόρφου κ. Νεόφυτο ἂς γίνεται μέσα σὲ πνεῦμα 
ἀλληλοσεβασμοῦ καὶ ἐλευθερίας. 
Παρακαλοῦμε ἐπίσης ὅπως ἐνημερώσετε ὅλους τοὺς Ἑλληνοκύπριους 
ἄνω τῶν 18 ἐτῶν, ποὺ ἔχουν δικαίωμα ψήφου, ὅτι θὰ μποροῦν νὰ 
ἐξασκήσουν τὸ ἐκλογικό τους δικαίωμα στὴν ἐνορία ποὺ διαμένουν. 
Ὅσοι δὲν εἶναι ἐγγεγραμμένοι σὲ ἐκλογικοὺς καταλόγους, θὰ μποροῦν 
νὰ ἐγγραφοῦν ὥστε νὰ ἔχουν τὸ δικαίωμα νὰ ψηφίσουν. Παρακαλοῦμε 
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ἐπίσης ὅπως ἐνημερώσετε τὸν κάθε Χριστιανὸ Ὀρθόδοξο ποὺ ἐπιθυμεῖ 
νὰ ψηφίσει, ὅτι θὰ μπορεῖ νὰ τὸ κάνει στὴν ἐνορία διαμονῆς του μὲ 
βάση τοὺς ἐκλογικοὺς καταλόγους τῶν τελευταίων προεδρικῶν 
ἐκλογῶν, καὶ ὅτι θὰ μπορεῖ νὰ ψηφίσει τὸν Μητροπολίτη Μόρφου κ. 
Νεόφυτο ὁπουδήποτε καὶ ἂν διαμένει στὴν Κύπρο.

Ἀκόμη, μπορεῖτε νὰ ἐνημερώσετε ὅλους τοὺς Χριστιανούς 
Ὀρθόδοξους ποὺ κατάγονται ἀπὸ ἄλλες χῶρες ἀλλὰ διαμένουν στὴν 
Κύπρο γιὰ τουλάχιστον 12 μῆνες, ὅτι θὰ μποροῦν νὰ ἐγγράφονται 
στοὺς ἐκλογικοὺς καταλόγους τῆς ἐνορίας τους καὶ νὰ ψηφίσουν ἐκεῖ.
 
Παρακαλεῖσθε ὅπως παραπέμπετε ὅσους ἐνδιαφέρονται στὴν 
ἱστοσελίδα τῆς Μητροπόλεως Μόρφου ἀλλὰ καὶ στὴν εἰδικώτερη 
ἱστοσελίδα του Μητροπολίτη ποὺ ἔχει δημιουργηθεῖ γιὰ νὰ δώσει τὴν 
εὐκαιρία στοὺς ψηφοφόρους νὰ ἐνημερωθοῦν γιὰ τὴν πορεία καὶ τὸ 
ἔργο τοῦ Μητροπολίτη Μόρφου κατὰ τὴν 25ετὴ περίοδο τῆς 
ἀρχιερατείας του στὴν πιὸ κάτω ἠλεκτρονικὴ διεύθυνση: 

www.mmorfou.org

Τέλος, ὅσοι ἐπιθυμεῖτε νὰ παραστεῖτε στὴν καταμέτρηση τῶν ψήφων 
στὴν ἐνορία σας κατὰ τὴν ἡμέρα τῶν ἐκλογῶν (Κυριακή, 18.12.2022), 
μπορεῖτε νὰ συμπληρώσετε τὰ στοιχεῖα σας (ὀνοματεπώνυμο καὶ 
τηλέφωνο) στὴν ἐν λόγῳ ἱστοσελίδα, ὥστε νὰ ὀργανώσουμε τοὺς 
συνεργάτες ποὺ θὰ βοηθήσουν στὸ ἔργο αὐτό. 

Μπορεῖτε νὰ ἐπικοινωνεῖτε μὲ τοὺς Φίλους τοῦ Μητροπολίτη Μόρφου ποὺ 

δραστηριοποιοῦνται κατὰ Ἐπαρχία στὰ πιὸ κάτω τηλέφωνα: 

Μητροπολιτικὴ περιφέρεια Μόρφου 

1. Πρωτοπρεσβ. Χριστοφόρος Δημητρίου: 99 465448
2. Οἰκονόμος Θωμᾶς Παπαστεργίου: 99 247292

Λευκωσία 

1. Πέτρος Λαζάρου: 99 327187
2. Κωστῆς Παπαπολυβίου: 99 620057

3. Ἀντώνης Ἀντωνίου: 99 610031
4. Μαρία Καντού: 99 859585
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Λεμεσὸς  

1. Γιαννάκης Τσιαννῆς: 99 334833
2. Μπελογιάννης Λυσάνδρου: 99 445141

3. Σταύρη Ἀνδρέου: 99 774996

Λάρνακα  

1. Χάρης Μασούρας: 99 669279
2. Ἐλπιδoφόρος Σωτηριάδης: 99 410677

3. Μαρίνα Δημητρίου: 99 940488 (+ Viber)

Πάφος 

1. Ἀνδρέας Μασούρας: 96 173441     
2. Ἰωάννης Χριστοδούλου: 99 452911  

3. Σπύρος Ἀριστείδου: 99 757351 
4. Μάριος Χρ. Σάββα: 99 699302 

Ἐπαρχία Ἀμμοχώστου 

1. Λουκία Λυσάνδρου: 99 644037
2. Γιῶργος Ζυμπουλάκης: 99 659317 (+ Viber)

Ἐπαρχία Κερύνειας 

1. Κωστῆς Παπαπολυβίου: 99 620057

Καρπασία 

1. Ἰωάννης Παπαπέτρου: 99 566223

Ὁμάδα ὑποστήριξης τῆς ὑποψηφιότητας τοῦ Μητροπολίτου Μόρφου 
Νεόφυτου γιὰ ἐκλογή του σὲ Ἀρχιεπίσκοπο Κύπρου 
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