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Μ ὲ τὴν ἀνασύσταση τῶν ἀρχαίων Μητροπόλεων τῆς Ἐκκλησίας τῆς Κύπρου, ἀποφασίστηκε ἀπὸ τὴν Ἱερὰ 
Σύνοδο ἡ ἀνοικοδόμηση τριῶν Μητροπολιτικῶν κτηρίων γιὰ τὴν ἐξυπηρέτηση τῶν νέων Ἱερῶν Μητροπόλεων.
Τὴν ἀνοικοδόμηση καὶ τὸν ἐξοπλισμὸ τοῦ κτηρίου τῶν Ἱερῶν Μητροπόλεων Κωνσταντίας-Ἀμμοχώστου καὶ 
Τριμυθοῦντος - οἱ ὁποῖες συμπεριλαμβάνουν 15 καὶ 35 ἐνορίες ἀντίστοιχα- ἀνέλαβε ἡ Ἱερὰ Ἀρχιεπισκοπὴ 
Κύπρου, ἐνῷ τῆς μεγαλύτερης ἐκ τῶν τριῶν, τὴν Ἱερὰ Μητροπόλη Ταμασοῦ καὶ Ὁρεινῆς, μὲ 45 ἐνορίες 

και 73000 ποίμνιο, τὴν ἀνέλαβε ἡ Ἱερὰ Μονὴ Κύκκου. Λόγω τῆς παντελοῦς ἔλλειψης ὑποδομῶν, οἱ Μητροπόλεις 
στεγάστηκαν σὲ προσωρινὰ γραφεῖα στὸ Παραλίμνι, Ἰδάλιον καὶ Πολιτικό-Δευτερά ἀντίστοιχα. 
Τὸ μητροπολιτικὸ κτήριο λειτουργεῖ ὡς ἡ «Ἐκκλησιαστικὴ πρεσβεία» καὶ τὸ «Ὑπουργείο» ὅλων τῶν ἐνοριῶν τῆς 
ἐπαρχίας.
Στὰ μητροπολιτικὰ κτήρια φιλοξενοῦνται οἱ διοικητικές, ποιμαντικές, πολιτιστικὲς καὶ κοινωνικὲς ὑποδομὲς τῶν 
ἐνοριῶν. Στὶς πλεῖστες τῶν περιπτώσεων ἐνυπάρχει καὶ τὸ «Ἐπισκοπεῖο», ὅπου διαμένει ὁ Ἐπίσκοπος μαζὶ μὲ ὁρισμένους 
ἄγαμους κληρικοὺς τῆς περιφέρειας. 

Τὸ Μητροπολιτικὸ κτήριο τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Ταμασοῦ καὶ Ὁρεινῆς 
στὸ Ἐπισκοπειὸ Λευκωσίας

Ἡ Μητρόπολη Ταμασοῦ ἔκλεισε βίαια τὶς θύρες τῆς ἀπὸ τοὺς Λατίνους τὸν 12ο αἰῶνα μὲ τελευταῖο Ἐπίσκοπο τὸν 
Ὅσιο Νεῖλο, (συγγραφέα τοῦ Τυπικοῦ τῆς Ἱερᾶς Μονῆς Μαχαιρά). Ὑπήρξε ἡ πρώτη ἕδρα τοῦ Ἀρχιεπισκόπου Κύπρου, 
Ἁγίου Ἡρακλειδίου, ὁ ὁποῖος πῆρε ἐντολὴ ἀπὸ τοὺς Ἀποστόλους Παῦλο, Βαρνάβα καὶ Μάρκο νὰ χειροτονήσει τοὺς 
πρώτους Ἐπισκόπους στὶς διάφορες πόλεις τῆς Κύπρου. 
Ἀποφασίστηκε, λοιπόν, νὰ ἀναβιώσει ἡ ἀρχαία ἕδρα καὶ νὰ ἀνοικοδομηθεῖ ἕνα κτήριο, τὸ ὁποῖο νὰ ἀντικατοπτρίζει τὴν 
ἱστορία, τὸν πολιτισμὸ καὶ τὴν πνευματικὴ ἀξία τῆς πάλαι ποτὲ διαλάμψασας Ἐπισκοπῆς Ταμασοῦ, ἡ ὁποία, γιὰ ὀκτὼ 
αἰῶνες ὑπήρξε μία ἀπὸ τὶς λαμπρότερες καὶ πιὸ δραστήριες Μητροπόλεις τῆς Κύπρου, ἀποστέλλοντας, μάλιστα, καὶ 
Ἐπισκόπους της νὰ λάβουν μέρος στὶς μεγάλες Οἰκουμενικὲς Συνόδους τῆς Χριστιανοσύνης.

Διοικητικὴ ὑποδομή:
Στὸ μητροπολιτικὸ κτήριο ὑπάρχουν τὰ ἑξῆς τμήματα:

1. Γραφεῖο Μητροπολίτη 
Ὁ Μητροπολίτης εἶναι ὁ γενικὸς ὑπεύθυνος ὅλων τῶν διοικητικῶν, ποιμαντικῶν καὶ κοινωνικῶν τμημάτων τῆς 
μητροπολιτικῆς περιφέρειας. 

Ὑποχρεώσεις Μητροπολίτη Ταμασοῦ καὶ Ὁρεινῆς: 
Ὁ Μητροπολίτης δέχεται ὅλους τοῦς ἐπίσημους ἐκκλησιαστικοὺς καὶ πολιτειακοὺς ἐπισκέπτες ἀλλὰ καὶ ὅσους 
θέλουν νὰ γνωρίσουν τὴν ἱστορία καὶ τὸν πολιτισμὸ τῆς ἐπαρχίας καὶ συνάμα τὴν προσφορά τῆς τοπικῆς Ἐκκλησίας. 
Εὐπρόσδεκτα καλωσορίζει καὶ ὅσα μέλη τοῦ ποιμνίου του θέλουν νὰ τὸν ἐπισκεφθοῦν. Λειτουργεῖ ὅλες τὶς Κυριακὲς 
καὶ τὶς γιορτὲς τοῦ ἐκκλησιαστικοῦ ἔτους καὶ προΐσταται σὲ ὅλες τὶς πανηγύρεις τῆς ἐπαρχίας του, ὅπου αὐτὸ εἶναι 
ἀνθρωπίνως δυνατό. Διοργανώνει τοὺς ἑορτασμοὺς ὅλων τῶν ἐθνικοθρησκευτικῶν γεγονότων καὶ ἐκδηλώσεων. 
Ἐπισκέπτεται ὅλες τὶς ἐνορίες καὶ λύνει τὰ τοπικὰ προβλήματα τῶν ἐκκλησιαστικῶν ἐπιτροπῶν, τῶν κληρικῶν καὶ τῶν 
λαϊκῶν καθῶς καὶ ἐκπροσωπεῖ ὅλες τὶς ἐνορίες ἐνώπιον τῆς Ἱερᾶς Συνόδου καὶ τῆς Πολιτείας (κυβέρνηση-Ὑπουργεῖα) 
γιὰ ὁποιοδήποτε θέμα προκύψει. Συνεργάζεται μὲ ὅλα τὰ κοινοτικὰ συμβούλια γιὰ τὴν εὐημερία τῶν κατοίκων μέσα 
ἀπὸ πολιτιστικά, κοινωνικά, θρησκευτικὰ καὶ φιλανθρωπικὰ προγράμματα. Εἶναι πρόεδρος τοῦ Ἐκκλησιαστικοῦ καὶ 
Ἐπισκοπικοῦ δικαστηρίου. Μεριμνᾷ γιὰ τὶς ἐσωτερικὲς καὶ ἐξωτερικὲς σχέσεις τῆς Μητροπόλεως μὲ τὰ ὑπόλοιπα μέλη 
τῆς Ἱερᾶς Συνόδου καὶ ἔρχεται σὲ ἐπαφὴ μὲ ὅλες τὶς ὀρθόδοξες ἐκκλησίες τοῦ ἐξωτερικοῦ. Συμμετέχει καὶ προεδρεύει 
σὲ συνοδικὲς ἐπιτροπὲς ποὺ τοῦ ἀναθέτει ἡ Ἱερὰ Σύνοδος. Ὁ Μητροπολίτης Ταμασοῦ καὶ Ὁρεινῆς εἶναι ὑπεύθυνος τῶν 
Συνοδικῶν Γραφείων Ἀνθρωπιστικῶν θεμάτων καὶ διαλόγου Ὀρθοδόξων καὶ Λουθηρανῶν. Εἶναι, ἐπίσης, πρόεδρος 
τοῦ ΚΕΝΘΕΑ Κύπρου καὶ τοῦ Ἱεραποστολικοῦ καὶ Φιλανθρωπικοῦ Ὁμίλου «Ἀπόστολος Βαρνάβας». Συντονίζει και 
ὀργανώνει ἐπιμορφωτικὰ σεμινάρια καὶ συνέδρια γιὰ τὸν κλῆρο, τὰ στελέχη τῶν χριστιανικῶν συνδέσμων καὶ τοὺς 
κατηχητὲς τῆς Μητροπόλεως. Φροντίζει γιὰ τὴν πρόληψη καὶ ἐνημέρωση τοῦ ποιμνίου του γιὰ ὅλα τὰ σύγχρονα 
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θέματά που ἀφοροῦν στὴν τοπικὴ κοινωνία. Μεριμνᾷ γιὰ τοὺς Ἱερεῖς καὶ τὶς οἰκογένειές τους ἀλλὰ καὶ γιὰ τὴ σωστὴ 
διαπαιδαγώγηση καὶ παιδεία τῆς νεολαίας.. Φροντίζει γιὰ τὴ συντήρηση, λειτουργία καὶ ἀσφάλεια ὅλων τῶν μνημειακῶν 
ναῶν καὶ μονῶν τῆς μητροπολιτικῆς του περιφέρειας καὶ γιὰ τοῦτο συνεργάζεται μὲ τὶς ἀρμόδιες τοπικὲς ἐκκλησιαστικὲς 
ἐπιτροπές, τὶς ὁποῖες καὶ διορίζει κάθε τέσσερα χρόνια. Ἐπιτελεῖ φιλανθρωπικὸν ἔργο διὰ ἱδρυμάτων γιὰ ὅλους τοὺς 
ἐμπερίστατους τῆς περιφέρειάς του. Συντονίζει ὅλες τὶς ἐργασίες τῶν τμημάτων καὶ ἱδρυμάτων, ἐποπτεύει τὸ ἔργο τῶν 
πέντε Ἀρχιερατικῶν περιφερειῶν τῆς μητροπόλεως καὶ διαχειρίζεται καὶ ἀναπτύσσει τὴν ἐκκλησιαστικὴ περιουσία 
καθῶς καὶ διευθετεῖ τὴ μισθοδοσία τοῦ κλήρου καὶ τῶν ὑπαλλήλων της Μητρόπολης. 

2. Γραφεῖο Πρωτοσυγκέλου
Βοηθὸς τοῦ Μητροπολίτη, τὸν στηρίζει στὴ διοίκηση τῆς Μητρόπολης ἀλλὰ καὶ στὸν συντονισμὸ τῶν ἐργασιῶν τῶν 
ἐκκλησιαστικῶν ἐπιτροπῶν. Ὁ πρωτοσύγκελος παρίσταται στὶς σημαντικὲς συναντήσεις τοῦ Μητροπολίτη καὶ φροντίζει 
νὰ ἐκτελοῦνται οἱ ὁδηγίες του. Ἐπίσης, συμμετέχει σὲ ἐκκλησιαστικὰ δικαστήρια καὶ ἐπιτροπές, καθῶς ἐκπροσωπεῖ τὸν 
Μητροπολίτη, ὅπου εἶναι ἀδύνατον νὰ παρευρεθεῖ ὁ ἴδιος. Τοῦ ἀνατίθονται καθήκοντά που ἀφοροῦν στὶς τελετὲς καὶ 
τὶς ἱερατικὲς συνάξεις τῆς Μητροπόλεως. Διατηρεῖ ἀρχεῖο γιὰ ὅλους τοὺς κληρικοὺς καὶ μοναχοὺς τῆς μητροπολιτικής 
περιφέρειας.

3. Γραφεῖο Γενικοῦ Ἀρχιερατικοῦ Ἐπιτρόπου
Βοηθὸς τοῦ Μητροπολίτη, ὁ ὁποῖος ἐξυπηρετεῖ στὸν συντονισμὸ τῶν καθηκόντων τῶν ἱερέων ἀλλὰ καὶ τὸν ἐνημερώνει 
γιὰ τὴν κατάσταση καὶ τὰ προβλήματά που πιθανὸν νὰ ἀντιμετωπίζει ὁ κλῆρος. Ἐκπροσωπεῖ τὸν Μητροπολίτη σὲ 
ἐπίσημες τελετὲς καὶ διάφορες δραστηριότητες. Προΐσταται καὶ συντονίζει τὸ ἔργο τῶν 5 Αρχιερατικῶν Ἐπιτρόπων, οἱ 
ὁποῖοι ἐκπροσωποῦν τὸν Μητροπολίτη στὴν περιφέρεια.

4. Γραφεῖο Γραμματείας 
Ἀπαρτίζεται ἀπὸ τὸν ἀρχιγραμματέα καὶ τοὺς δὺο γραμματεῖς. Συντονίζουν ὅλη τὴν Μητροπόλη ἀλλὰ καὶ τὴν ἕκαστη 
ἐνορία. Δακτυλογραφοῦν ὅλα τὰ κείμενα, ἐπιστολὲς καὶ ἐγκυκλίους. Διατηροῦν ὅλα τὰ ἀρχεῖα καὶ τὴν ἀλληλογραφία 
τῆς Μητροπόλεως. Προΐσταται ὁ Ἀρχιγραμματέας, ὁ ὁποῖος, εἶναι ὑπεύθυνος γιὰ τὸν καταρτισμὸ τοῦ καθημερινοῦ 
προγράμματος καὶ τῶν ὑποχρεώσεων τοῦ Μητροπολίτη.

5. Ἀρχειοφυλάκειο
Εἰδικὸ δωμάτιο, ὅπου φυλάσσονται ὅλα τὰ ἀρχεῖα ὅλων τῶν ἐνοριῶν τῆς Μητρόπολης. Τὸ διαχειρίζεται ἡ γραμματεία.

Ποιμαντικὴ ὑποδομή:

1. Γραφεῖο θεολόγων
 Κληρικοὶ καὶ λαϊκοὶ θεολόγοι μαζὶ μὲ πολλοὺς ἐθελοντὲς συντονίζουν τὸ κατηχητικὸ καὶ πνευματικὸ ἔργο. Κηρύττουν, 
διευθύνουν καὶ λειτουργοῦν τὰ ποιμαντικὰ τμήματα τῆς Μητροπόλεως, ὅπως για παράδειγμα: 

 Α. Κατασκηνώσεις μὲ 300 παιδιὰ κατ’ ἔτος (Κάμπος Τσακκίστρας-Κάτω Πλάτρες)
 Β. Ὁμάδες φοῦτσαλ νέων, μὲ 400 παιδιὰ σὲ 21 ποδοσφαιρικὲς ὑπο-ομάδες. Διοργάνωση προπονήσεων καὶ  
      πρωταθλήματος κάθε χρόνο.
 Γ. Κατηχητικὲς κινήσεις, ὁμιλίες κ.λπ.

Ἐπίσης, συντονίζουν τὰ συνέδρια, τὶς πολιτιστικὲς καὶ πνευματικὲς δραστηριότητες ἀλλὰ καὶ διατηροῦν τὴν ἱστοσελίδα 
καὶ τὸ ἀντίστοιχο περιοδικὸ τῆς Μητρόπολης. Τέλος, μὲ τὴν καθοδήγηση τοῦ Μητροπολίτη, ἐνημερώνουν τὸ ποίμνιο 
γιὰ τὶς αἱρέσεις καὶ τὶς καταστροφικὲς λατρεῖες που κυκλοφοροῦν στὴν περιφέρεια.

2. Γραφεῖο ἀδειῶν καὶ πιστοποιητικῶν γάμου
Τὸ γραφεῖο ἐκδίδει ἄδειες γάμου καὶ βαπτίσεων, ἀλλὰ καὶ παραχωρεῖ, μὲ τὴν ἄδεια τοῦ Μητροπολίτη, τὴν πνευματικὴ 
λύση τοῦ γάμου, ὅπου αὐτὸ κρίνεται ἀπαραίτητο, ἀφοῦ προηγηθεῖ, βέβαια, ἡ ἀπόπειρα συνδιαλλαγῆς τῶν δύο 
ἐμπλεκόμενων μερῶν.

3. Ἐκκλησάκι-Ἐξομολογητήριο
Στὸ μητροπολιτικὸ κτήριο λειτουργεῖ ἐκκλησάκι, ἀφιερωμένο στὸν Ἅγιο Λουκὰ τὸν Ἰατρό. Τεμάχιο τῶν ἱερῶν λειψάνων 
του μεταφέρθηκε ἀπὸ τὴν Κριμαία καὶ ἐπίσημα βρίσκεται στὸν μικρὸ ναό. Ὁ Μητροπολίτης μαζὶ μὲ ἄγαμους μοναχοῦς 
καὶ κληρικοῦς καθημερινὰ τελοῦν τὴν ἀκολουθία τοῦ ὄρθρου, τοῦ ἑσπερινοῦ καὶ τοῦ ἀποδείπνου. Ἐπίσης, ἐκεῖ τακτικὰ 
γίνονται παρακλήσεις, ἀγρυπνίες καὶ προσευχὲς γιὰ τοὺς ἀσθενεῖς καὶ ἐμπερίστατους τῆς Μητροπόλεως, τῆς νεολαίας 
καὶ γενικὰ γιὰ ὅλο τὸν κόσμο που ἀπευθύνεται στὴ Μητρόπολη γιὰ πνευματικὴ βοήθεια. Τὸ ἐκκλησάκι λειτουργεῖ καὶ 
ὡς ἐξομολογητήριο γιὰ τὶς πνευματικὲς ἀνάγκες τῶν πιστῶν.



4. Ἐκκλησάκι- Ἱερὸ Λειψανοφυλάκιο
Στὸ μητροπολιτικὸ κτήριο λειτουργεῖ ἐκκλησὰκι – λειψανοφυλάκιο. Ἐκεῖ, φυλάσσονται ὅλα τὰ ἱερὰ λείψανα Ἁγὶων 
τῆς Μητροπόλεως. Αὐτά, μετὰ ἀπὸ αἴτηση τῶν ἐνοριῶν ἤ ἄλλων Μητροπόλεων, ἀποστέλλονται στὶς ἐκκλησίες γιὰ 
ἁγιασμὸ τῶν πιστῶν.
Τὸ ἐκκλησάκι εἶναι ἀφιερωμένο στοὺς Ἁγίους Ἀρχαγγέλους Μιχαὴλ καὶ Γαβριήλ. Ἐξωραΐστηκε δι’ ἐξόδων τῆς 
ἐκκλησιαστικῆς ἐπιτροπῆς Ἁγίας Βαρβάρας, εἰς μνήμην τοῦ οἰκονόμου π. Μιχαὴλ Καλλονά. Στὸ ἐκκλησάκι αὺτὸ 
τελοῦνται τὰ τρισάγια κληρικῶν καὶ λαϊκῶν τῆς Μητροπόλεως.

5. Ἀμφιοφυλάκιον
Εὶδικὸ δωμὰτιο, ὅπου φυλάσσονται ὅλα τὰ ἀρχιερατικὰ καὶ ἱερατικὰ ἄμφια καὶ ἄλλα ἐκκλησιαστικὰ ροῦχα τῆς 
Μητρόπολης.

6. Σκευοφυλάκιον
Σὲ ἕνα εἰδικὰ διαμορφωμένο χῶρο ἀποθηκεύονται ὅλα τὰ ἐκκλησιαστικὰ σκεύη καὶ οἱ ἱερὲς εἰκόνες τῆς Μητροπόλεως

7. Μουσεῖο
Τὸ μεγάλο ὑπόγειο τῆς Μητροπόλεως προορίζεται γιὰ ἕνα μεγάλο μουσεῖο, ὅπου θὰ ἐκτίθενται γιὰ ἐπίσκεψη, συντήρηση 
καὶ φύλαξη τὰ σημαντικότερα ἀρχαῖα ἐκκλησιαστικὰ κειμήλια τῆς μητροπολιτικῆς περιφέρειας.

Κοινωνικὴ-πολιτιστικὴ ὑποδομή

1. Γραφεῖο Κεντρικῆς Ὑπηρεσίας Κοινωνικῆς Ἀλληλεγγύης Ταμασοῦ (Κ.Υ.Κ.Α.Τ.)
Ἀπαρτίζεται ἀπὸ ἕναν Θεολόγο-Κοινωνιολόγο καὶ μὶα Κοινωνικὴ Λειτουργό, οἱ ὁποῖοι εἶναι ὑπεύθυνοι γιὰ ὅλη τὴν 
κοινωνικὴ–φιλανθρωπικὴ δράση τῆς Μητροπόλεως. Συνεργάζονται μὲ τὶς τοπικὲς ἀρχές, μία ὁμάδα ἰατρῶν ἀλλὰ καὶ 
μὲ πολλοὺς ἐθελοντές, συντονίζοντας ἔτσι τὰ 5 κοινωνικὰ παντοπωλεία, τὸ κοινωνικὸ ἰατρεῖο καὶ φαρμακεῖο. Κάθε 
χρόνο, λειτουργοῦν καλοκαιρινὸ ἐργαστήρι φροντίδας παιδιῶν γιὰ ἐργαζόμενες μητέρες. Ὁργανώνουν καὶ ἐκτελοῦν 
προγράμματα καὶ δράσεις φιλανθρωπίας, ἐνημέρωσης καὶ πρόληψης γιὰ ὅλα τὰ κοινωνικὰ θέματα καὶ προβλήματα 
τῶν ἐνοριῶν. Διεξάγουν, ἐπίσης, σεμινάρια σχολῆς γονέων καὶ ἐκστρατεία οἰκογενειακῆς στήριξης σὲ ὅλη τὴ 
μητροπολιτικὴ περιφέρεια. Δέχονται ἐνδοοικογενειακὰ καὶ προσωπικὰ προβλήματα οἰκογενειῶν καὶ προχωροῦν σὲ 
ψυχικὴ καὶ κοινωνικὴ στήριξη, σύμφωνα μὲ τὶς σύγχρονες ἐπιστημονικὲς μεθόδους ἀλλὰ καὶ σὲ συνάρτηση μὲ τὶς 
ἑλληνοχριστιανικὲς ὀρθόδοξες παραδόσεις.
2. Γραφεῖο ποδηλατικοῦ ἀθλητικοῦ ὁμίλου  «Ἅγιος Μνάσων»
Τὸ γραφεῖο συντονίζει τοὺς πέντε ποδηλατικοὺς σταθμοὺς νεολαίας τῆς περιφέρειας, οἱ ὁποῖοι ἀπασχολοῦν κάθε 
ἑβδομάδα 190 παιδιά, τὰ ὁποῖα, ἐκτὸς ἀπὸ τὴν προπόνηση καὶ τοὺς ἀθλητικοὺς ἀγῶνες, συμμετέχουν καὶ δύο φορὲς τὸν 
χρόνο σὲ χειμερινὲς καὶ καλοκαιρινὲς ἀθλητικὲς κατασκηνώσεις, τὶς ὁποῖες διοργανώνει ὁ ὅμιλος. 
3. Βιβλιοθήκη- Ἀναγνωστήριο
Λειτουργεῖ μεγάλη βιβλιοθήκη καὶ ἀναγνωστήριο γιὰ μαθητές, φοιτητὲς καὶ ἐρευνητὲς τῆς μητροπολιτικῆς περιφέρειας. 
Ὑπάρχουν ἡλεκτρονικοὶ ὑπολογιστές ἐνωμένοι μὲ διαδίκτυο, γιὰ καλύτερη ἐξυπηρέτηση τῆς μελέτης καὶ ἔρευνας τῶν 
ἐνδιαφερομένων. Οἱ ὑπηρεσίες παρέχονται δωρεάν γιὰ ὅλους.
4. Αίθουσα Τελετῶν καὶ ἐκδηλώσεων
Λειτουργεῖ μεγάλη αἴθουσα τελετῶν καὶ ἐκδηλώσεων μὲ πλούσιο καλλιτεχνικὸ διάκοσμο καὶ ἐπίπλωση, ὅπου εἶναι 
ἀπεικονισμένοι ὅλοι οἱ Ἅγιοι καὶ τὰ ἱστορικὰ σύμβολα τῆς ἐκκλησιαστικῆς περιφέρειας Ταμασοῦ καὶ Ὁρεινῆς. 
Στὴν αἴθουσα αὐτή, ὁ Ἐπίσκοπος δέχεται τὶς μεγάλες ὁμάδες ἐπισκεπτῶν κατὰ τὴ διάρκεια διαφόρων ἑορτῶν καὶ 
ἐκδηλώσεων. Διοργανώνονται ἐπίσης, διάφορες συντονιστικὲς καὶ ἐνημερωτικὲς συνάξεις Ἱερέων, στελεχῶν, ἐθελοντῶν 
καὶ Χριστιανικῶν Συνδέσμων τῆς περιφέρειας. Ὁργανώνονται συνέδρια καὶ σεμινάρια ἐκκλησιαστικοῦ, πολιτιστικοῦ, 
κοινωνικοῦ, ἰατρικοῦ, ἀθλητικοῦ καὶ φιλανθρωπικοῦ ἐνδιαφέροντος ἀλλὰ καὶ ἀξιολόγες πνευματικὲς ὁμιλίες ἀπὸ 
εἰδικοὺς ὁμιλητές. Ἔξω ἀπὸ τὴν αἴθουσα, στὴν εἴσοδο τῆς Μητρόπολης, σὲ εἰδικὰ διαμορφωμένες προθήκες, ἐκτίθενται 
δῶρα καὶ κειμήλιά που προσφέρθηκαν στὴ Μητρόπολη στὸ πλαίσιο διάφορων γεγονότων καὶ ἐπίσημων ἐπισκέψεων .
5. Δωμάτια-Ξενῶνες
Λειτουργοῦν 8 δωμάτια, ὅπου διαμένουν ὁ Μητροπολίτης καὶ ὁρισμένοι ἄγαμοι κληρικοὶ τῆς Μητροπόλεως, ἀλλὰ καὶ 
4 δωμάτια γιὰ τοὺς φιλοξενουμένους ὁμιλητὲς ἤ άλλους κληρικοὺς καὶ ἐπισκέπτες
6. Κουζίνα, Τραπεζαρία, ἀποθῆκες, πλυσταριὸ καὶ κελλάρι
Ἐξυπηρετοῦν τὶς ἀνάγκες τῶν μόνιμων κατοίκων τῆς Μητρόπολης, καὶ χρησιμοποιοῦνται γιὰ τὴν παρασκευὴ γευμάτων 
καὶ δείπνων τόσο γιὰ τὴν ἐξυπηρέτηση τῶν εἰδικῶν ἐκδηλώσεων, ὄσο καὶ γιὰ τὴ φιλοξενία τῶν ἐπισκεπτῶν της 
Μητρόπολης. 


