
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 

 

   

 

Σας κοινοποιείται ανακοίνωση της Ιεράς Μητροπόλεως Κυθήρων και 
Αντικυθήρων αναφορικά και με την παραχώρηση τεμαχίου εκ του 

Ιερού Λειψάνου του Αγίου Μύρωνος, πολιούχου των Αντικυθήρων, 
καθώς και η σχετική αλληλογραφία. 

 
Σας μεταφέρουμε επίσης την θέληση και παράκληση του Σεβ. 

Κυθήρων κ.κ. Σεραφείμ να παρευρεθείτε στην Αγρυπνία που θα 
τελεστεί το εσπέρας της 26ης Φεβρουαρίου ε.έ. στον Ι. Ν. 

Παναγίας Μυρτιδιωτίσσης Νέου Φαλήρου Πειραιώς, κατά τη διάρκεια 
της οποίας θα τεθεί σε προσκύνηση το άρτι αποκτηθέν υπό της Ιεράς 

Μητροπόλεως Κυθήρων, τεμάχιον του Ιερού Λειψάνου του αγίου 
Ιερομάρτυρος Μύρωνος, πολιούχου των Αντικυθήρων.  

 

Στην αγρυπνία θα χοροστατήσει ο Σεβασμιώτατος, θα ψαλεί δε η 
Ακολουθία του Αγίου Μύρωνος που πρόσφατα διορθώθηκε από τον 

Σεβασμιώτατο και εγκρίθηκε από την Ιερά Σύνοδο και θα ψάλλει 
μεγάλος χορός Ιεροψαλτών υπό τον Πρωτοψάλτη κ. Ιωάννη 

Τσούνη. 
 

Ελπίζουμε να καταφέρετε να έρθετε! 
 

 
 
 

 



Ἀνακοίνωσις  τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως 

Κυθήρων καί  Ἀντικυθήρων   

 
 Ἡ καθ’ ἡμᾶς Ἱερά Μητρόπολις Κυθήρων καί Ἀντικυθήρων μέ 

πνευματική χαρά καί ἀγαλλίασι ἀνακοινώνει ἐπισήμως τήν ἐλέῳ Θεοῦ 

καί εὐδοκίᾳ τοῦ ἁγίου ἐνδόξου Ἱερομάρτυρος Μύρωνος, Προστάτου καί 

Πολιούχου τῆς νήσου τῶν Ἀντικυθήρων, ἀπόκτησιν ἱεροῦ ἀποτμήματος 

ἐκ τῶν ἁγίων Λειψάνων τοῦ ἁγίου Μύρωνος, Πρεσβυτέρου τῆς Ἀχαΐας 

Πελοποννήσου, μαρτυρήσαντος ἐπί Δεκίου τόν 3ον αἰῶνα μ.Χ. εἰς τήν 

Κύζικον τῆς Μικρᾶς Ἀσίας. 

 Κατόπιν ἐπιμόνου ἀναζητήσεως ἀποτμήματος ἱεροῦ Λειψάνου, 

μέσῳ Ἱερᾶς καί παλαιφάτου Μονῆς τῆς Κύπρου, ἡ ὁποία ἐξ ἱστορικῆς 

μαρτυρίας κατέχει ἀπότμημα τοῦ ἐν θέματι Ἱεροῦ Λειψάνου, ἀλλά δέν 

ἀνταπεκρίθη εἰς τό ὁλοκάρδιον καί ἔμμονον αἴτημά μας, ὁ πολύαθλος καί 

θαυματουργός Ἅγιος Μύρων ἐφώτισε τόν Διευθυντήν τοῦ Ἁγιολογικοῦ 

Κέντρου «ΟΣΙΟΣ ΣΥΜΕΩΝ Ο ΜΕΤΑΦΡΑΣΤΗΣ», Ἐλλογιμώτατον 

Καθηγητήν κ.Ἀντώνιον Μάρκου, ὁ ὁποῖος ἐπληροφορήθη τό θερμόν 

αἴτημά μας καί ἔσπευσε, μετά ὁμόφωνον ἀπόφασιν τοῦ ἐν λόγῳ 

Ἁγιολογικοῦ Κέντρου, νά μᾶς ἀνακοινώσῃ τήν εὐλογητήν ἀπόφασίν των 

νά ἐκχωρίσουν εἰς τήν Ἱεράν Μητρόπολιν Κυθήρων καί Ἀντικυθήρων τόν 

πολύτιμον καί ἀνεκτίμητον αὐτόν ἱερόν θησαυρόν, τόν ὁποῖον ἀπό 

30ετίας φυλάσσει εἰς τήν λειψανοσυλλογήν του, περιελθόν εἰς τήν 

κυριότητά του μέσῳ Ἱεροσολύμων (ἐκ τῆς συλλογῆς τοῦ ἐκ Κυζίκου 

καταγομένου ἀειμνήστου Πατριάρχου Ἱεροσολύμων Νικοδήμου 1883-

1890) καί Ἁγίου Ὄρους, δι’ ἐπισήμου ἐγγράφου τοῦ Ἁγιολογικοῦ Κέντρου, 

τό ὁποῖον καί δημοσιεύομεν κατωτέρω, μαζί μέ τήν ἰδικήν μας 

εὐχαριστήρια ἐπιστολή. 

 Τό ἱερόν Λείψανον παρελήφθη καί εὐπρεπίσθηκε, μερίμνῃ 

σεβασμίας Ἱερᾶς Μονῆς, καί ἀναμένεται ἡ κατασκευή ἀσημένιας 

λειψανοθήκης, πρωτοβουλίᾳ καί δαπάναις εὐσεβῶν Ἀντικυθηρίων τῆς 

νήσου καί ἄλλων παροικούντων εἰς τό λεκανοπέδιον τῆς Ἀττικῆς, καθώς 

καί ὁμογενῶν Ἀντικυθηρίων τῆς Ἀμερικῆς καί Αὐστραλίας, διά νά 

τοποθετηθῇ ἐντός αὐτῆς. 

 Τά σχετικά μέ τήν ἱεράν μετακομιδήν τοῦ ἁγίου Λειψάνου εἰς 

Πειραιᾶ, Κύθηρα καί Ἀντικύθηρα. 

α) εἰς Πειραιᾶ 

 Θεοῦ θέλοντος, καί  μέ τήν εὐλογίαν τοῦ κυριάρχου Μητροπολίτου 

Πειραιῶς κ.Σεραφείμ, θά πραγματοποιηθῆ Ἱερά Ἀγρυπνία εἰς τόν Ἱερόν 

Ναόν Παναγίας Μυρτιδιωτίσσης Ν. Φαλήρου τό ἑσπέρας τῆς 

Τετάρτης 26-2-2014 ἀπό ὥρας 8.30 μ.μ. ἕως 1ην μετά μεσονυκτίου. Θά 

ψαλῇ ἡ Ἱερά Ἀκολουθία τοῦ Ἑσπερινοῦ καί τοῦ Ὄρθρου τῆς ἑορτῆς τοῦ 

Ἁγίου Ἱερομάρτυρος Μύρωνος καί εἰς τό τέλος τοῦ Ὄρθρου θά γίνῃ ἡ 

προσκύνησις τοῦ Ἱεροῦ Λειψάνου καί θά χρισθοῦν οἱ πιστοί ἀπό τό ἔλαιον 

τῆς κανδήλας τοῦ τιμωμένου Ἁγίου. 

 Ἐν συνεχείᾳ θά τελεσθῇ Ἀρχιερατική Θεία Λειτουργία τῇ 

συμμετοχῇ Πρεσβυτέρων καί Διακόνων. 



  β) εἰς Κύθηρα 

 Ὅταν περαιωθῇ ἡ φιλοτέχνησις τῆς ἀσημένιας Λειψανοθήκης τοῦ 

Ἁγίου μας (προσωρινῶς τό ἱερόν Λείψανον φιλοξενεῖται εἰς ἄλλην), καί 

αὐτό ἀναμένεται μέχρι τά μέσα τοῦ Μαρτίου, τό ἱερό Λείψανο θά 

μετακομισθῇ μέ ὅλες τίς τιμές πού προβλέπεται, μέσῳ τοῦ λιμένος τοῦ 

Πειραιῶς, μέ τό περιφερειακό πλοῖο «Βιτσέντζος Κορνάρος» εἰς Κύθηρα 

καί θά κατευθυνθῇ εἰς τόν Ἱερόν Μητροπολιτικόν Ναόν Ἐσταυρωμένου  

Χώρας, ὅπου θά τεθῆ εἰς προσκύνησιν. Καί ἐκεῖθεν καθ’ ὅλο τό ὑπόλοιπο 

τῆς Ἁγίας καί Μεγάλης Τεσσαρακοστῆς καί τῆς Μεγάλης Ἑβδομάδος θά 

μετακομισθῇ ὑπό τοῦ Σεβ. Μητροπολίτου εἰς τάς πολίχνας καί τά χωρία 

τῆς νήσου (καί εἰς τό ἱερόν παρεκκλήσιον τοῦ Ἁγίου Μύρωνος τοῦ 

Στραποδίου) καί κατά τό ἑσπέρας τῆς Μ. Πέμπτης, μετά τήν Ἱεράν 

Ἀκολουθίαν τῶν Ἁγίων Παθῶν θά ἐπανέλθῃ εἰς τόν Ἱερόν 

Μητροπολιτικόν Ναόν Χώρας, ὅπου θά παραμείνῃ μέχρι καί τό ἑσπέρας 

τῆς Διακαινησίμου Ἑβδομάδος. 

καί γ) εἰς Ἀντικύθηρα 

 Τελευταῖος καί ὁριστικός σταθμός θά εἶναι ἡ νῆσος τῶν 

Ἀντικυθήρων, τῆς ὁποίας Προστάτης καί Πολιοῦχος τυγχάνει ὁ ἅγιος 

Μύρων. 

 Μέ τήν εὐλογία τοῦ Ἁγίου Μύρωνος τό ἱερό ἀπότμημα τοῦ 

«εὐωδιάζοντος καί μυρίζοντος τά πρόσωπα» τῶν προσκυνητῶν του θά 

μετακομισθῆ ὑπό τοῦ Μητροπολίτου τήν πρωΐαν τῆς Τρίτης τῆς 

Διακαινησίμου (22/4/2014) εἰς Ἀντικύθηρα. Τό πλοιάριον θά ἀναχωρήση 

περί ὥραν 6ην πρωϊνήν ἀπό τόν λιμένα τοῦ Καψαλίου καί περί ὥραν 8ην 

πρωϊνήν θά γίνῃ ἡ ὑποδοχή τοῦ Τιμίου Λειψάνου, κρουομένων τῶν 

κωδώνων τῆς νήσου, εἰς τόν λιμένα τῶν Ἀντικυθήρων. Θά ψαλῇ δέησις 

ἅμα τῇ ἀφίξει τοῦ ἁγίου Λειψάνου καί ἐν πομπῇ θά μεταβῶμεν εἰς τόν 

ἑορτάζοντα Ἱερόν Ναόν ἁγίων Ραφαήλ, Νικολάου καί Εἰρήνης καί 

Ὁσίου Ἀθανασίου τοῦ Ἀθωνίτου, ὅπου θά τελεσθῇ ἡ Πασχαλινή 

Ἀκολουθία καί Ἀρχιερατική Θεία Λειτουργία. 

 Μετά τό πέρας τῆς Ἀναστάσιμης Θ. Λειτουργίας ὁ 

Σεβασμιώτατος μετά τοῦ Ἱεροῦ Κλήρου καί τῶν πιστῶν θά συνοδεύσῃ τό 

Ἱερόν Λείψανον εἰς τήν Μονήν τοῦ Ἁγίου Μύρωνος, ὅπου καί θά μείνῃ 

ὁριστικά. 

 Τό ἀπόγευμα τῆς ἰδίας ἡμέρας, λόγῳ τῆς ἑορτῆς τοῦ Ἁγίου 

Μεγαλομάρτυρος Γεωργίου τοῦ Τροπαιοφόρου καί τῆς ἱερᾶς 

πανηγύρεως τοῦ ἀνακαινισθέντος προσφάτως ἱεροῦ παρεκκλησίου 

τοῦ Ἁγίου Γεωργίου Ἀντικυθήρων ὁ Σεβασμιώτατος θά μεταφέρῃ τό 

ἱερό Λείψανο τοῦ Πολιούχου Ἁγίου Μύρωνος καί θά χοροστατήσῃ εἰς 

τόν Πανηγυρικόν Ἀναστάσιμον Ἑσπερινόν. Τό ἱερό Λείψανο θά 

παραμείνῃ καί εἰς τήν Θείαν Λειτουργίαν τῆς κυριωνύμου ἡμέρας τῆς 

ἑορτῆς, ὁπότε καί θά ἐπιστρέψη μετά τό πέρας αὐτῆς εἰς τήν Ἱεράν Μονήν 

τοῦ Ἁγίου Μύρωνος. 

Μετ’ εὐχῶν καί ἀγάπης 

Ὁ Μητροπολίτης 

†ὁ Κυθήρων & Ἀντικυθήρων Σεραφείμ 
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ΚΕΝΤΡΟΝ ΑΓΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ 

«ΟΣΙΟΣ ΣΥΜΕΩΝ Ο ΜΕΤΑΦΡΑΣΤΗΣ» 

 

Ἀριθ. Πρωτ. 1127                            5η Φεβρουαρίου 2014 

 

      Πρός  

                                                  Τήν Ἱεράν Μητρόπολιν  

Κυθήρων καί Ἀντικυθήρων. 

      Εἰς Κύθηρα. 

Σεβασμιώτατε κ. Σεραφείμ,  

Εὐχόμεθα, κατ’ ἀρχήν, εἰς Ὑμᾶς  καί τό ὑφ’ Ὑμᾶς 

ποίμνιον, κάθε  ἀγαθόν  παρά  Θεοῦ Πατρός, κατά  τό  Νέον  

Ἔτος  2014. 

 Πληροφορηθέντες τήν ἐπίμονον καί χρονίαν προσπά-

θειαν Ὑμῶν, περί  ἀποκτήσεως ἀποτμήματος τοῦ Ἱεροῦ Λειψά-

νου τοῦ ἐν Ἁγίοις Πατρός ἡμῶν Μύρωνος, τοῦ Ἱερομάρτυρος, 

Πολιούχου τῆς νήσου τῶν Ἀντικυθήρων, ἐξ Ἀχαΐας Πελοπον-

νήσου καταγομένου καί ἐν Κυζίκῳ Μικρᾶς Ἀσίας μαρτυρή-

σαντος ἐπί Δεκίου, τόν 3ον μ.Χ. αἰῶνα, εὐχαρίστως Σᾶς 

γνωστοποιοῦμεν, ὅτι Θείᾳ εὐδοκίᾳ τό καθ’ ἡμᾶς Ἁγιολογικόν 

Κέντρον διαθέτει ἀπό 30ετίας εἰς τήν Λειψανοσυλλογήν του 

ἀπότμημα τοῦ ἁγίου Ἱερομάρτυρος Μύρωνος, προερχόμενον 

ἀπό τήν προσωπικήν συλλογήν τοῦ μακαρίᾳ τῇ λήξει 

γενομένου Πατριάρχου Ἱεροσολύμων κυροῦ Νικοδήμου (1883-
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1890), τοῦ ἐκ Κυζίκου ὁρμηθέντος, περιελθόντος εἰς ἡμᾶς μέσῳ  

Ἁγίου Ὄρους. 

 Μελετήσαντες, ὅθεν, τό θέμα καί κρίναντες, ὅτι μεγάλως 

θέλει ὠφεληθῇ ἡ ἀκριτική καί φθίνουσα εἰς πληθυσμόν νῆσος 

τῶν Ἀντικυθήρων, ἀπό τήν παρουσίαν εἰς αὐτήν Λειψάνου τοῦ 

Πολιούχου της, ἐκθύμως ἀποφασίζομεν ὅπως προσφερθῇ τό 

παρ’ ἡμῖν ἱερόν ἀπότμημα εἰς τήν καθ’ Ὑμᾶς Ἱεράν Μητρό-

πολιν Κυθήρων καί Ἀντικυθήρων, εὐχόμενοι ὅλῃ καρδίᾳ ὅπως 

ἡ διά τοῦ Τιμίου αὐτοῦ Λειψάνου χάρις τοῦ ἁγίου Μύρωνος, 

συντελέσῃ εἰς τήν τόνωσιν τοῦ θρησκευτικοῦ συναισθήματος 

καί τῆς πνευματικῆς ζωῆς τῶν Ἀντικυθηρίων καί τήν 

ἀναβίωσιν τοῦ μοναχικοῦ βίου εἰς τήν παλαίφατον αὐτοῦ 

Ἱεράν Μονήν. 

Ἐπί δέ τούτοις διατελοῦμεν, 

Μετά τῆς ἐν Χριστῷ ἀγάπης καί τιμῆς 

Ὁ Διευθυντής 

 

Καθηγητής Ἀντώνιος Μάρκου 

 

Ἐπικοινωνία: 

Ταχυδρομική Διεύθυνσις:  Post Restante, 196 00 Μάνδρα Ἀττικῆς. 

Ἡλεκτρονική Διεύθυνσις: antmarkou@yahoo.gr 

 



 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ   ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΙΕΡΑ  ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ 

ΚΥΘΗΡΩΝ & ΑΝΤΙΚΥΘΗΡΩΝ 

Τ.Κ. 801 00  Κ Υ Θ Η Ρ Α 

ΤΗΛ.:2736031202 & 2736038359 

FAX  :2736031202 

    Ἐν Κυθήροις τῇ 13ῃ Φεβρουαρίου 2014 
 

Ἀριθ. Πρωτ.: 125 

 

Πρός 

Τήν Διεύθυνσιν τοῦ Κέντρου 

Ἁγιολογικῶν Μελετῶν 

«ΟΣΙΟΣ ΣΥΜΕΩΝ Ο ΜΕΤΑΦΡΑΣΤΗΣ» 

196 00  Μάνδρα Ἀττικῆς 

 

Ἀξιότιμε κ. Διευθυντά  

καί Ἐλλογιμώτατε Καθηγητά κ.Ἀντώνιε Μάρκου, 

 Λίαν περιχαρῶς καί μετά βαθυτάτης συγκινήσεως ἐλάβομεν τό ὑπ’ 

ἀριθ. Πρωτ.1127/5-2-2014 ἔγγραφον τοῦ Ὑμετέρου Κέντρου Ἁγιολογικῶν 

Μελετῶν «ΟΣΙΟΣ ΣΥΜΕΩΝ Ο ΜΕΤΑΦΡΑΣΤΗΣ», δι’ οὗ ἀναγγέλλετε εἰς 

τήν καθ’ ἡμᾶς Ἱεράν Μητρόπολιν Κυθήρων κάι Ἀντικυθήρων τήν 

πανευφρόσυνον εἴδησιν ὅτι, «πληροφορηθέντες τήν ἐπίμονον καί χρονίαν 

προσπάθειαν ἡμῶν» διά τήν ἀπόκτησιν ἀποτμήματος τοῦ Ἱεροῦ Λειψάνου 

τοῦ Ἁγίου ἐνδόξου Ἱερομάρτυρος Μύρωνος τοῦ θαυματουργοῦ, 

Πολιούχου καί Προστάτου τῆς νήσου τῶν Ἀντικυθήρων, ἀπεφασίσατε νά 

παραχωρήσητε εἰς ἡμᾶς τό εἰς τήν λειψανοσυλλογήν τοῦ καθ’ ὑμᾶς 

Ἁγιολογικοῦ Κέντρου τεθησαυρισμένον ἀπό 30ετίας ἀπότμημα τοῦ ἁγίου 

Μύρωνος, προερχόμενον ἀπό τήν προσωπικήν συλλογήν τοῦ μακαρίᾳ τῇ 

λήξει γενομένου Πατριάρχου Ἱεροσολύμων Νικοδήμου (1883-1890), τοῦ ἐκ 

Κυζίκου ὁρμηθέντος καί περιελθόν εἰς ὑμᾶς μέσῳ Ἁγίου Ὄρους. 

 Ὄντως μέγαν καί ἀνεκτίμητον θησαυρόν προσεφέρατε, 

Ἐλλογιμώτατε κ.Διευθυντά-Καθηγητά, εἰς τήν ἀκριτικήν καί φθίνουσαν 

εἰς μόνιμον πληθυσμόν, περιώνυμον καί περιάκουστον ὅμως διά τόν 

ἔφηβον καί τόν μηχανισμόν τῶν Ἀντικυθήρων αὐτήν νῆσον, καί 

εὐχόμεθα μεθ’ ὑμῶν «ὅλῃ καρδίᾳ ὅπως ἡ διά τοῦ Τιμίου αὐτοῦ 

Λειψάνου χάρις τοῦ Ἁγίου Μύρωνος, συντελέσῃ εἰς τήν τόνωσιν τοῦ 

θρησκευτικοῦ συναισθήματος καί τῆς πνευματικῆς ζωῆς τῶν 

Ἀντικυθήρων καί τήν ἀναβίωσιν τοῦ Μοναχικοῦ βίου εἰς τήν 

http://www.ecclesia.gr/


παλαίφατον αὐτοῦ Μονήν», ὡς ἐπίσης καί εἰς τόν περαιτέρω ἐποικισμόν 

τῆς νήσου ἐκ μονίμων κατοίκων. 

 Θερμοτάτας καί ὁλοκαρδίους, λοιπόν, εὐχαριστίας καί προσρήσεις 

δέξασθε, ἀξιότιμε κ.Διευθυντά, ἐπί τῇ λίαν συγκινητικῇ χειρονομίᾳ ὑμῶν. 

Παρακαλῶ πολύ νά διαβιβάσητε τά ἐνδόμυχα καί ὁλόψυχα εὐχαριστήρια 

ἐμοῦ καί τοῦ φιλοχρίστου Ποιμνίου μου, ἰδίᾳ δέ τῶν ὀλιγοστῶν μονίμων 

κατοίκων τῶν Ἀντικυθήρων, ἀλλά καί τῶν ἐν τῷ λεκανοπεδίῳ τῆς 

Ἀττικῆς καί τῶν ἁπανταχοῦ τῆς γῆς διαβιούντων Ἀντικυθηρίων ἀδελφῶν 

ἡμῶν, οἱ ὁποῖοι θά σᾶς εὐγνωμονοῦν ἐσαεί. 

 Ἐπί δέ τούτοις, ἀσπαζόμενος ὑμᾶς ἐν Κυρίῳ καί εὐγνωμόνως 

εὐχαριστῶν καί αὖθις ἐκ μέσης καρδίας διά τήν ἐκχώρησιν τοῦ 

πολυτιμοτάτου τούτου θησαυροῦ, διατελῶ, 

Μετ’ ἐξαιρέτου τιμῆς, εὐχῶν καί ἀγάπης 

Ὁ Μητροπολίτης  

   
† Ὁ Κυθήρων Σεραφείμ 
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