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Ιστορική η ημέρα αυτή για την Ιερά Μονή Κύκκου, για την
Πατρίδα, την Εκκλησία αλλά ιδιαίτερα για την περιοχή των
κοινοτήτων που βρίσκονται στους πρόποδες και κάτω από την
σκέπη της Ιεράς Μονής της Παναγίας του Κύκκου και βέβαια
και της μαρτυρικής Τηλλυρίας. Είναι ξεχωριστή ευλογία για
όλους εμάς να κατοικούμε κάτω από τη σκέπη της
Κυκκώτισσας Παναγίας και της Βασιλικής ιστορικής Μονής
της.
Εκ μέρους της κοινότητας Κάμπου, ως κοινοτάρχης της,
αλλά και των γειτονικών κοινοτήτων της Τσακκίστρας και του
Μηλικουρίου, υποδεχόμαστε σήμερα στη νέα Μητροπολιτική
του Περιφέρεια, τον Ιεράρχη που αγάπησε όλη η Κύπρος και
που τελικά είχαμε εμείς τη μεγάλη χαρά και ευλογία να έχουμε
Πατέρα και Ποιμενάρχη. Αναφωνούμε σήμερα μαζί όλο το
ποίμνιό σας, Πανιερώτατε, το «Άξιος»! Ο Επίσκοπος και από
σήμερα Μητροπολίτης Κύκκου και Τηλλυρίας υπήρξε
ανέκαθεν το καμάρι και το καύχημά μας, ο φωτεινός οδηγός
και το στήριγμά μας.
Το καθήκον, μου επιβάλλει να ευχαριστήσω δημόσια τον
Μητροπολίτη Κύκκου και Τηλλυρίας Νικηφόρο, εκ μέρους της
κοινότητάς μου αλλά και των κατοίκων της περιοχής μας,
γιατί, αφ’ ότου ανέλαβε την Ηγουμενία της Μονής Κύκκου,
ακούραστα και απλόχερα βοήθησε την περιοχή μας όσο καμιά
κυβέρνηση και κανείς άλλος δημόσιος φορέας. Ως Ιεράρχης με
πολλά χαρίσματα και ηγετικά προσόντα υπήρξε πανταχού
παρών, με αγάπη και προσήλωση δίπλα σε όλους μας.
Προσιτός και μετρημένος, ευχάριστος και ευγενικός, απλός και
μεγαλόπρεπος. Πέρα από την πνευματική στήριξη που μας
παρέχει, δημιούργησε θέσεις εργασίας για να βοηθήσει τις
κοινότητές μας να επιβιώσουν, ανάπλασε τις πλατείες μας,
έφτιαξε ξενώνες και δωμάτια φιλοξενίας στα χωριά μας,

βοήθησε στη διάσωση του εκκλησιαστικού και ιστορικού μας
πλούτου και στάθηκε δίπλα στη νεολαία μας.
Τιμή και περηφάνεια γεμίζει σήμερα τις καρδιές μας, που
αξιωθήκαμε να έχουμε Μητροπολίτη, ένα σεμνό και έντιμο
Επίσκοπο γεμάτο πίστη, ζήλο, φιλανθρωπία, φιλοπονία,
εργατικότητα και προπάντων αγάπη. Ένα λαοπρόβλητο και
θεοπρόβλητο Ιεράρχη!
Εκ βάθους καρδιάς σας ευχαριστούμε και σας
συμπαριστάμεθα, Πανιερώτατε. Και ασπαζόμενοι την δεξιάν
σας, και πάλιν αναφωνούμε το «Άξιος».

